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چکیده

پژوهش حاضر با موضوع «نقد دیدگاه علامه مجلسی در باب جسمانیت ملائکه با تمسک

بکه ار ع علامکه

طباطبائی» به شناخت ین دو مکتب ( :علامه مجلسی و علامه طباطبائی) در مقوله جسمانیت ملائکة للکه
به شیوه ستدلالی و با رویکرد نقدگر یانه پرد خته ست .ساختار بحث مزبور ،بر ستدلالات ششکاانه ی ککه
جناب مجلسی بر جسمانیت ملائکه قامه کرده ند ستو ر گردیکده سکت .یکن سکتدلالات ،در دو موضکوع:
مطلق جسمانیت و جسمانیت لطیف ،بر ساس ستظهار ت نقلی ،ثبوت توحید صکفاتی خد ونکد ،جماعکات
محصّل ،تنصیص هل لغت و قاعده سنخیت ستو ر گردیده ست .ین دله با نقدهای مبنکایی و بنکایی در
حوزه های :تفکی

جهت کثرت و وحدت (ماهیت و وجود) ،تشکی

مر تکب هسکتی ،رجکاع متشکابهات

مَعارف به محکمات عقلی و نقلی ،ملاک تحقق جماع ،قلمرو حجیت جماع ،ملکاک حجیکت سکتظهار ت،
سکتعما حقیقکی و مجکازی لغکت و

تفکی

قدَم زمانی و غیرزمانی ،نسبی بودن ستظهار لغوی ،تفکی

تفکی

نصوص ز ستظهار ت متنی ز سوی علامه طباطبائی پاسخ د ده شده ند.

واژههای کلیدی :تجرد ملائکه ،جسمانیت ملائکه ،جسم لطیف بودن ملائکه ،علامکه طباطبکائی ،علامکه
مجلسی.

 د نش اموخته کارشناسی رشد فلسفه و کلام سلامی ،د نشااه باقر لعلوم

.
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مقدمه

در تحلیل وجود شناختی مقوله مادیت و تجرد مالئکة لله ،فروضی مطرح مکیباشکد
که بالاختصار چنین قابل بیان ند :یا همه ملائکه ر مادی بد نیم و یا همه ر مجکرد تلقکی
کنیم و یا بعضی ر مادی و بعض دیار ر مجکرد برشکماریم .مادیکت و تجکرد هکم د ر ی
مر تبی هستند .جسم مادی به کثیف و لطیف تقسیم میشود و موجکود مجکرد ،یکا مثکالی
ست ،یا عقلی (و یا فر تر ز ان) 1شقوق مزبور ،به تطبیق مصد قی عبارتنکد ز :جسکمانیت
کثیف ،جسمانیت لطیف ،تجرد مثالی و تجرد عقلانی.

2

علامه طباطبائی ،مجرد بودن ر در خد وند منحصر ند نسته و عقو و نفوس و ملائکه
ر نیز ز ماده مجرد مید نند( .طباطبائی ،4988 ،ص )451یشان تمامی صناف فرشکتاان
ر مجرد برشمرده و انهکا ر در مر تکب تجکرد ( :مثکا و عقکل) مختلکف و د ر ی هرَمکی
تشکیکی تقریر مینمایند( 3.همان ،ص)003

 .1موجودی که تجردش فوق طور عقل است بلکه مقام فوق تجردی و لابشرط مقسمی دارد ،ذات اقدس الهی
است .اما باقی مراتب مادیت و تجرد ،در مورد ملائکه قابل بررسی اند.
 .2جهت آشنایی با مفهوم اصطلاحات مزبور رجوع شود به :صدرالمتالهین1891 ،م ،ج ،5ص76؛ سجادی ،1365 ،ص241؛
قطب الدین شیرازی ،1378 ،ص734؛ سهروردی ،1362 ،ج ،2ص196؛ بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،
1414ق ،ص68؛ مجلسی1444 ،ق ،ج ،2ص84؛ مجلسی1443 ،ق ،ج ،7ص261؛ طباطبائی1432 ،ق ،ج ،2صص-296
.299
 .3از جمله همراهان علامه از اندیشمندان معاصر ،در این قول ،میتوان به امام خمینی ،سید جلال الدین آشتیانی و
آیت الله شجاعی اشاره داشت( .ر.ک :شجاعی ،1393 ،ص15؛ خمینی ،1382 ،ص338؛ آشتیانی،1369 ،
صص32و. )57
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جناب مجلسی ملائکه ر جسامی لطیف و مادی مید نند 1و عتقاد به یکن مسکاله ر
و جب و جزو عتقاد ت ضروری دین برشمرده و نکار جسمانیت ملائکه ر کفر میخو نند.

2

(ر.ک :مجلسککی ،4938 ،صککص13-11؛ مجلسککی ،4983 ،صککص15-11؛ علککی حمککدی،
 ،4910ص)035
ستدلالاتی که ز جانب مرحوم مجلسی در خصوص جسمانیت ملائکه به دست امکده،
یا بر ثبات جسمانیت لطیف قامه گردیده و یا ز سخن در لطافت و کثافت جسم مستند به
ین موجود ت ساکت ند .بر ین ساس ،دله مزبور به دو دسته ذیل تقسیم میشوند:
لف) ستدلا بر مطلق جسمانیت
ب) ستدلا بر جسمانیت لطیف

 .1درباره مراد ایشان از جسم لطیف ،با استناد به قرائن مبنایی و کلامی ایشان و عرف لغت و اعتماد به تقریر
بزرگان (ر.ک :آشتیانی ،1369 ،ص )128باید گفت :جسم لطیف ،از اقسام جسم مادی است .از جمله قرائن کلامی
مذکور ،میتوان به این مورد اشاره کرد« :و أقول ما أشبه هذه المزخرفات [ :وساطت موجود مثالی بین عالم عقل و
ماده] بالخرافات و الخیالات الواهية  ...و أما الأجساد المثالية التی قلنا بها فلیس من هذا القبیل [ ».هذا القبیل :قول
حکما که موجود مثالی را واسطه عالم عقل و عالم ماده و دارای صورت و عاری از ماده میدانند ( ].ر.ک :محمد باقر
مجلسی ،بحار الأنوار ،ج ،54ص)354
 .2در میان اندیشمندان اسلامی نیز میتوان بزرگانی مثل محقق دوانی (ر.ک :مجلسی ،1443 ،ج ،57ص،)243
سید جرجانی (ر.ک :جرجانی1412 ،ق ،ج ،9ص )297و برخی دیگر از متکلمین (همچون ابن میثم بحرانی ـ
ر.ک :بحرانی ،1372 ،ج ،1ص157ـ ) را با مجلسی هم نظر یافت .همچنین این مساله ،مورد قبول گروهی از طائفه
مجسّمه از اهل سنت میباشد( .ر.ک :ربانی گلپایگانی ،1366 ،صص. )365-363

شماره  ،64بهار  ،4911ویژه فلسفه و کلام

44

مطلق جسمانیت

در ثبات جسمانیت مطلق بر ی فرشتاان ،مجموعکا دو سکتدلا ز علامکه مجلسکی
یافت میشود که مورد تحلیل قر ر میگیرند.
استدلال اول) اختصاص تجرد به خداوند در ظهورات اخبار

در منظومه عتقادی جناب مجلسی ،موجود تی مثل ملائککه (ر.ک :مجلسکی،4938 ،
صککص13-11؛ مجلسککی ،4983 ،صککص ،)15-11جککن (ر.ک :مجلسککی4131 ،ق ،ج،1
صکککص ،1)019-010روح (ر.ک :مجلسکککی4139 ،ق ،ج ،51صکککص 415-411و ج،58
ص ،2)91نفس (ر.ک :مجلسی4131 ،ق ،ج ،4ص01؛ مجلسکی4139 ،ق ،ج ،4ص،3)439
فلاک (ر.ک :مجلسی4139 ،ق ،ج ،51صص ،4)459-450عرش و کرسی (ر.ک :مجلسی،
4139ق ،ج ،55ص 93و ج ،51ص 5)041و وقکککایعی چکککون معکککر ج (مجلسکککی،4938 ،

 ... « .1و ا ّنهم [ :الجنّ] أجسام لطیفة یتشکلون بإشکال الإنس و غیرهم( »... .مجلسی1444 ،ق ،ج ،4صص. )283-282
 ... « .2و ظاهر الخبر أن الروح جسم لطیف( ».مجلسی1443 ،ق ،ج ،59ص )37؛ و نیز ر.ک :مجلسی1443 ،ق،
ج ،54صص.185-184
« .3تجرد النفس لم یثبت لنا من الأخبار .بل الظاهر منها مادیتها کما بیّنّاه فی مظانه( ».مجلسی1444 ،ق ،ج،1
ص28؛ مجلسی1443 ،ق ،ج ،1ص. )143
 ... « .4و كما أن األمر في األرواح البشرية كذلك [ :مختلفة فی جواهرها و طبائعها] فکذا األمر في األرواح الفلکية.
لکنه ال شك أن األرواح الفلکية في كل باب و صفة أقوى من األرواح البشرية ( »...مجلسی1443 ،ق ،ج،57
صص )153-152؛ در این بیان ،به تقریر جناب مجلسی ،افلاک دارای روحی از سنخ ارواح بشری و قویتر از آنها
تلقی شدهاند و چنانکه در بیان مبنای ایشان در جسمانیتِ روح آمد ،ارواح فلکی ـ و به تبَع آن ،نفوس فلکی ـ
موجوداتی جسمانی میباشند.
 ...« .5و أيضا لما كانا [ :العرش و الکرسی] أعظم مخلوقاته الجسمانية ...فداللتهما علی وجوده و علمه و قدرته و حکمته
سبحانه أكثر من سائر األجسام( ».مجلسی1443 ،ق ،ج ،55ص)36؛ و نیز ر.ک :مجلسی1443 ،ق ،ج ،55ص 36و ج،57
ص.218
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ص ،1)15معاد (مجلسی ،4938 ،صص 2)38-33و در ی
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کلمه ،همکه موجکود ت غیکر ز

3

خد وند ،جسمانی (جسم لطیف) هستند.

« ...انّهّالّيظهرّمنّاألخبارّوجودّمجردّسوىّاللهّتعالى» (مجلسی4131 ،ق ،ج ،4ص)03

ستدلا فوق ،به دیار تقریر چنین قابل بیان ست که :هر موجودی یا جسم سکت و
یا غیرجسم ( :مجرد ز جسم) و قسم سوم ند رد .و فر د ین دو قسم با هم تباین د رنکد .و
جسمانی نبودن فقط در مورد خد وند صادق ست( .ر.ک :ملکی میانجی ،4938 ،ص)498
جناب مجلسی در ثبات ین مدّعا ،علاوه بر پیش فرض توحید لهی (که ان ر تا نفی
تجرد ماسوی مطرح میکند) به ظهور أخبار نیز تمس

مینماید.

تحلیل و نقد
ین ستدلا  ،مطلق جسمانیت ر ثبات میکند و ختصاصی به قسم کثیف یا لطیکف
جسم ند رد .لکن ز جهت دعای منافات تجرد ماسوی لله با دله توحید و نیز دعای ظهور
عموم خبار بر ختصاص تجرد به خد وند ،قابل نقد ست.
مادی انگاری خواص مجردات (اثبات خواص مجردات برای ارواح اهل البیت

)

مرحوم مجلسی ،که تجرد ر مختص خد وند تعالی مید ند ،پس ز نکار عقو مجرده
(ر.ک :مجلسی4131 ،ق ،ج ،4ص )03و نفی نطباق یابی انها با ملائککه (ر.ک :مجلسکی،
4139ق ،ج ،55ص 00و ج ،51صکککص039-030؛ مجلسکککی4131 ،ق ،ج ،4ص ،)03بکککا

 ... « .1و یجب ان تق ّر بالمعراج الجسمانی( ».مجلسی ،1369 ،ص. )75
« .2انّ الله تعالی یحشر الناس یوم القيامة و یر ّد ارواحهم الی الاجساد االصلية و لاتلتفت الی شبه الحکماء فی
ذلک من نفی اعادة المعدوم و تاویل الآیات و الاخبار بالمعاد الروحانی( ».مجلسی ،1369 ،صص. )69-66
 .3برای مطالعه بیشتر ر.ک :آَشتیانی ،1369 ،صص.149-147
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به رو یات ،خو ص عقکو ر بکر ی رو ح هکل بیکت

ثابکت مکیکنکد( 1ر.ک:

مجلسی4139 ،ق ،ج ،4صص )431-439که ین مر ،تناقضی اشکار و تخلف ز مبنکا بکه
شمار میرود.
روشن ست که با طرح ین دعا ز سوی جنکاب مجلسکی ،صکل مکانمنکدی تجکرد
ماسوی لله ،توسط یشان به ثبات میرسد و محل بحث ز نفی مطلق تجرد ماسوی ،بکه
ختلافات و قابلیتهای کثر ت ماهوی بر ی دریافت معنای تجرد ،منتقل میشود .بکه یکن
معنا که :ملائکه مجرد نیستند ولی رو ح هل لبیت مجردند؛ روشن ست که در یکن نکوع
نااه ،رتباط و کثرت طولی مدّنظر نبوده و همکین مکر بکه حتمکا همتکا پند شکته شکدن
فرشتاان بر ی خد وند تعالی و هل بیت

و نهایتا نفکی تجکرد انهکا ز سکوی مرحکوم

مجلسی منجر شده ست.
ما بر ساس بینش علامه طباطبائی ک که بر صالت وجود و عتباریت ماهیکت سکتو ر
ست (ر.ک :طباطبائی4190 ،ق ،ج ،4ص )41فارغ ز کثر ت عرضیه ممکنات  -باید گفت:
خو صی که جناب مجلسی بر ی رو ح هل بیت

بر میشکمارند  -ز قبیکل :تقکدم در

خلقکککت و وسکککاطت در فکککیض (ر.ک :مجلسکککی4139 ،ق ،ج ،4صکککص - )431-439ز
ویژگیهای وجود ت مجرده هستند .همچنانکه خود تجرد نیز ز سنخ حکام وجود به شمار
میرود( .ر.ک :طباطبائی4190 ،ق ،ج ،0ص)400؛ گرچه به گمکان علامکه مجلسکی ،یکن
مو رد ز صفات مادیات هم تلقی شوند و همین دیدگاه یشان باعث میشود شکا مزبور،

 ... « .1فاعلم أن أکثر ما أثبتوه [ :الحکماء] لهذه العقول [المجردة] قد ثبت لأرواح النبی و األئمة (ع) فی أخبارنا
المتواترة على وجه آخر .فإنهم أثبتوا القدم للعقل و قد ثبت التقدم فی الخلق لأرواحهم إما على جمیع المخلوقات أو
على سائر الروحانیین فی أخبار متواترة  .و أیضا أثبتوا لها التوسط فی الإیجاد أو الاشتراط فی التأثیر و قد ثبت فی
الأخبار کونهم ع علة غائية لجمیع المخلوقات و أنه لولاهم لما خلق الله الأفلاک و غیرها .و أثبتوا لها کونها وسائط
فی إفاضة العلوم و المعارف على النفوس و الأرواح و قد ثبت فی الأخبار أن جمیع العلوم و الحقائق و المعارف
بتوسطهم تفیض على سائر الخلق حتى الملائکة و الأنبیاء( .مجلسی1443 ،ق ،ج ،1صص. )144-143
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به ساحت مبنا ( :مادی نااری ویژگیهای مجرد ت) بازگردد( 1.ر.ک :مجلسکی4139 ،ق،
ج ،4ص ،431تعلیقه.)4
نقد منافات توحید صفاتی حق تعالی با تجرد ماسوی

در نظام تشکیکی هستی ،مقام ذ ت قدس لهی ،فوق عرش و فر تر ز تجرد سکت و
جایااه لاهوتی د رد و ز مجرد بودن ملائکه در عو لم ملکوتی مکادون ،نفکی یاکانای ذ ت
حدی و ثبات شری

لازم نمیاید بلکه تجلی ان ذ ت قدس ر در مر تب مادون دربرد رد.

( 2ر.ک :طباطبائی ،4988 ،ص.)458
نقد ظهور اخبار در این مطلب

مرحوم مجلسی ،در مو جهه با ایات و رو یات در موضوع مکککور ،بکا عبکار تی روبکرو
گردیده ند که مشترکا قابلیت برد شت حکام مادیت و حککام تجکرد ر د ر بکوده و چکون
ظهور و ژهها در جسمانیت ،نزد یشکان ،ز ظهکور انهکا در تجکرد بیشکتر بکوده ،حککم بکه
جسمانیت ماسوی لله نموده ند.
دعای مرحوم مجلسی مبنی بر دریافت چنین ظهوری ز ایات و رو یات ،ناشی ز ان
ست که یشان فضای ستنباط ر به تشابه در متون مربوط به ین بحث و ظهور گیکری ز
انها سوق د ده ند .روشن ست ایات و رو یات مزبکور  -ککه قابلیکت برد شکت دو معنکای
مختلف ر د شته باشند  -در علم صو  ،با عنو ن متشابهات  -شامل مجملکات و ظکو هر
متون و در مقابل محکمات  -معرفی میگردند( .ر.ک :صدر4143 ،ق ،ج ،1ص)913
 ... « .1فانه [ :المجلسی] طعن فیها على الحکماء فی قولهم بالمجردات ث ّم أثبت جمیع خواص التجرد على أنوار النبیّ و
األئمة علیهم السلام ،و لم یتنبه أنّه لو استحال وجود موجود مجرد غیر اللّه سبحانه لم یتغیر حکم استحالته بتغییر اسمه ،و
تسمیة ما یسمونه عقلا بالنور و الطينة و نحوهما( ».مجلسی1443 ،ق ،ج ،1ص ،144تعلیقه. )1
 « .2در دار هستى ،چهار عالم کلى تحقق دارد که به تناسب شدت وجود ،ترتیب یافتهاند و هریک بر طبق دیگرى
مىباشد :اول :عالم اسماء وصفات که عالم لاهوت نامیده مىشود .دوم :عالم تجرّد تامّ که عالم عقل و روح وجبروت
نام دارد .سوم :عالم مثال که به آن ،عالم خیال و مثل معلّقه و برزخ و ملکوت گویند .چهارم :عالم طبیعت و به آن
عالم ناسوت گویند ،و البته نامهاى دیگرى هم دارد( ».ر.ک :طباطبائی ،1399 ،ص. )159
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ر هبرد جایازین بر ی خروج ز فضای متشابه فوق ک که بر ر ه حل علامه مجلسی (:
ستظهار) نیز ولویت د رد  -تمس

به د مان تاویل میباشد؛ چر که ساسا دریافت تاویکل،

عبارت ر ز فضای تشابه خارج نموده و معنکای عبکارت ر  ،در تلقکی مخاطکب ،در سکل
محکمات در میاورد.
ز منظر علامه طباطبائی ،تاویل ان مر خارجی ست که مآ  ،مرجع و باطن مدلولات
لفاظ ایات و رو یات باشد  -شبیه نسبت میان مثل و ممثَّل ( 1.-ر.ک :طباطبائی4913 ،ق،
ج ،9صص )05-01همچنین تشابه و إحکام ،موری تشکیکی هستند ککه در نسکبتهکای
میان فهم شخاص ،متفاوت مینمایند .بر همین ساس شاهدیم در برخی مو رد که بکر ی
دیار ن تشابه د رد ،علامه انها ر محکم تلقی مکیکننکد( .ر.ک :طباطبکائی4913 ،ق ،ج،9
ص )11و لبته علامه طباطبائی محکمات عقلی ر همسنگ محکمات کتاب و سنت د ر ی
رزش و عتبار مید نند( .ر.ک :مجلسی ،4139 ،ج ،4ص ،431تعلیقه)4
در نهایت ،با رجوع به منابع دینی روشن میشود که:
ولا؛ در هیچ ایه یا رو یتی به نحصار مطلق تجرد در ذ ت لهی شاره ناردیده ست.

2

ثانیا؛ با ثبوت نظام طولی فکیض (ر.ک :مجلسکی4139 ،ق ،ج ،51صکص458-451؛
طباطبائی4913 ،ق ،صص40-4؛ شجاعی ،4989 ،صص41-48؛ ربانی گلپایاانی،4934 ،

 . 1در تبیین مراد علامه مجلسی از تاویل و تفاوت آن با دیدگاه علامه طباطبائی لازم به ذکر است که :جناب
مجلسی ،تاویل را حمل کلام بر معنایی مخالف مدلول ظاهری و مطابقی اش تلقی میکنند( .ر.ک :فقهی زاده،
 ،1398ص ) 539که این نحوه برداشت ،میان اصولیین نیز مرسوم بوده است( .ر.ک :میرزای قمی1369 ،ق،
صص)174-173؛ در مقابل ،ب ر اساس تقریر علامه طباطبائی از تاویل ،آن امر خارجی که مآل مدلولات الفاظ قرآن
باشد را تاویل میخوانند( .ر.ک :طباطبائی1384 ،ق ،ج ،3ص.)25
شَهادَ ِة هوَ ال َّرحْمن ال ّرَحیم (سوره الحشر ( / )58آیه  )22؛
ب َو ال ّ
 .2نمونه آیات مرتبط« :ه َو ال ّلَه ا ّلَذی لا إِلهَ إِل َّا ه َو عالِم الْغَ ْی ِ
ع عَلَ ْی ِه الْأَ ْوهَام فَت َق ِّدرَه
ن َموْروثاً هَالِکاً وَ لَ ْم َیقَ ْ
ن فِی ا ْلعِ ِّز مشَارَکاً َو َلمْ یَ ِلدْ فَیَکو َ
نمونه روایات مرتبط ... « :الَّذِی لَمْ یو َلدْ فَیَکو َ
ستْ لَه فِی أَ َّولِیَّ ِت ِه ِنهَا َی ٌة َو لَا فِی آ ِخ ِریَّتِ ِه َحدّ وَ لَا غَا َی ٌة »...
ن َب ْع َد ا ْنتِقَا ِلهَا حَائِلًا ا َّلذِی لَ ْی َ
شَبَح ًا مَا ِثلًا وَ لَ ْم ت ْدرِکْه الْ َأبْصَار فَیَکو َ
(ابن بابویه ،1384،صص )35-34؛ و نیز ر.ک :سوره الحدید ( / )56آیه 3و سوره الحشر ( / )58آیات .24-23
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ه َ
َ
ه
ي َي
حکدیث «أ َبىىّالل أىهّأ ي أّي يجىر َاّاألَ َىَ َاِّ الّ

باأل يس َباب» (مجلسی4139 ،ق ،ج ،0صص 13و  )418و حکم قطعی عقل بکوده و یککی ز
خلأهای دیدگاه مرحوم مجلسی به حساب میاید  -و نیز با ثبات لکزوم سکنخیت در ربکط
میان علت و معلو (ر.ک :سبزو ری ،4913 ،ص - )591که مفاد نظام طولی مککور سکت
 و در متد د نظام تشکیکی وجود (ر.ک :سبزو ری ،4931 ،ج ،0صص )433-435مر تبیز تجرد بر ی ماسوی لله به ثبات میرسد و ین مر ،در سکل

محکمکات معکارف لهکی

جای میگیرد.
ز ین رو مرحوم علامه طباطبائی در مو جهه با دعای تشابه در ایات و رو یات مکورد
بحث و حکم به لزوم ستظهار ز سوی علامه مجلسی ،ساسا وجود دلیل نقلکی ی ککه بکر
1

نحصار تجرد در خد وند متعا و نتفاع ان ز ماسوی دلالکت نمایکد ر منتفکی مکید ننکد.

(ر.ک :طباطبائی4913 ،ق ،ج ،43ص )49و ین به معنکای عکدم ورود یشکان بکه فضکای
تشابه و حکم بر ساس محکمات معارف لهی میباشد.
استدلال دوم) ملازمه تجرد و قِدَم ،و بطلان قدم ماسوی بر اساس اجماع و نصوص متواتره

به عقیده علامه مجلسی ،بر پایه جماع و نصوص متو تره ،قدم  -بکه طکور مطلکق -
مختص ذ ت لهی ست و ماسو ی و همای حادثند .ز طرفی ،لازمه تجکرد ،قکدیم بکودن
شیع مجرد ست و چنانچه موجودی غیر ز خد وند مجرد باشد ،قدیم خو هد بود ککه یکن
خلاف فرض ست .بنابر ین موجود مجردی غیکر ز خد ونکد نکد ریم (پکس ملائککه مکادی
هستند).

« .1و اما اینکه بر سر زبانها افتاده که مىگویند« :ملک جسمى است لطیف ،که به هر شکل درمىآید (جز به شکل
سگ و خوک)  ». ...مطلبى است که هیچ دلیلى بر آن نیست .نه از عقل و نه از نقل ـ نه نقل از کتاب و نه نقل از
سنت معتبر ـ ( ».ر.ک :طباطبائی1384 ،ق ،ج ،16ص. )13

67

شماره  ،64بهار  ،4911ویژه فلسفه و کلام

َ
«ثمّالّبدّا ّتعتقدّا ّالعالمّحادثّ(أىّ:جمَعّماّسوىّاللىه ّبمعیىىّانىهّتیتهىىّأممیى ّ
وجودهاّفىّاألملّالىّحدّوّتیقطعّ.الّعلىّماّأولهّالمالحدةّمىنّالدىدوثّالىیاتىإّفىع ّعلىىّ

أ
جماعّجمَعّالملََنّوّاألخبارّبهّمتظافرةّمتىواترةّ.فىالقولّبقىدلّالعىالمّوّ
المعیىّالیىّذکرناّ

بالعقولّالقديم ّ[وّالهَولىّالقديم ]ّىّکماّيقولّالدکماِّىّکفر( ».مجلسی ،4938 ،ص)55
أ

« ّالیاّثبتّبعجماعّأهلّالمللّوّالیصوصّالمتواترةّهوّأ ّجمَعّماّسوىّالدقّتعالىّ

أممی ّوجودهّفيّجانى ّاألملّمتیاهَى ّوّفىيّوجىودهّابتىداِّ ( »...مجلسکی4139 ،ق ،ج،51
صص 098-093و ص051؛ نیز ر.ک :مجلسی4139 ،ق ،ج ،4ص)434
مشهود ست که :در ین ستدلا  ،هماامی تجرد با قدَم ،ز مسلمات خک شده سکت؛
چر که حدوث ،در مدلو تصوری موجود مجرد نمیگنجد.

تحلیل و نقد
تفکیک قدم زمانی از سایر اقسام آن

شکالی که متوجه ین دلیل جناب مجلسی ست ،دلالت ان بر نتساب قدم زمانی بکه
ذ ت باری تعالی و عدم تفکی

مفهومی میان قید «زمانی» و «فر زمانی» در مقوله قدم و

حدوث میباشد؛ لک انچه که ز قدم مدّنظر یشان ست ،به جهت محتکو ی نقصکانی ش،
قابلیت توصیف یجابی حق تعالی ر نمییابد.
به دیار بیان :انچه درخور نتساب مفهومی و ختصاص به ذ ت قدس لهکی سکت،
قدَم در ساحت وجود (و در قالب قدم ذ تکی ،بلککه بکالحق و بلککه قکدم دهکری در عکالم
لاهوت) 1ست .و «زمان» که خود ز مخلوقات ماهوی و مع لو سطه خد وند ست ،2قابلیت
 .1ر.ک :سبزواری ،1374 ،ص746؛ سبزواری ،1368 ،ج ،2ص281؛ طباطبائی1432 ،ق ،ج ،2صص.148-145
 . 2چراکه زمان ،تعیّن حرکت است و حرکت ،نمودار نقائص مادیات امکانی و سیر استکمال وجودی آنها به سوی
تجرد میباشد( .ر.ک :طباطبائی ،1432 ،ج ،2ص. )115
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توصیف و تقدیر ان ذ ت قدس ر در مقام أعلای نظام هستی نمییابد 1.بر همین ساس و
بر مبنای تفکی

قسام قدَم ،ثبوت قسم زمانی ز ان بر ی خد وند متعا منتفی ست .لکک

ثبات وجود مجرد ت قدیم زمانی که وجود ت ربطی قائم به حق (بلکه جلوه حق) هسکتند،
خدشه ی به توحید حق تعالی و رد نمیسازد و دلیل علامه مجلسی قابل پککیرش نخو هکد
بود.
بنابر ین ،حدوث ملائکه ،ز سنخ حدوث ذ تی (بلکه بکالحق و بلککه دهکری) سکت و
ملائکه مجرد عقلی ،در عالم جبروت ساکن بوده و فر زمانی هستند .و به ختلاف درجکات
وجودی ،د ر ی تقدم و تاخر در ین مر تب میباشند.

2

نقد حجیت اجماع در استنباط معارف

ما در باب تمس

علامه مجلسی به جماع ،حق مطلب ین ست که :ساسکا فر ینکد

ستنباط ،در دو حوزه فقه و معارف قابل پی گیری ست .ین دو عرصه ک که یکی مسکوو
طرح بایدها و نبایدها و عتبار ت حوزه فعا مکلف ست و رسالت دیاری ،طرح هستهکا
و نیستهای حوزه معارف و تنظیم بینش وی نسبت به حقائق میباشد ک به خکاطر تمکایز
موضوع ،غایت و روش (ر.ک :طباطبائی 4983 ،لکف ،صکص005-001؛ اخونکد خر سکانی،
4193ق ،ج ،4صص )00-04به دو سنخ د نش فقه و علم عقائد تقسیم میگردند .در متد د
ین تمایز که تفاوت مسائل دو علم مزبکور ر در پکی د رد ،متُکد سکنجش حجیکت نیکز در
مباحث عتقادی ،ز مسائل فقهی متفاوت خو هد بود.

صمَد
ف وَ َأ َّینَ الْأَ ْینَ َفلَا یقَال لَه أَ ْینَ هوَ منْقَطِع الْکَیْفوفِیَّةِ وَ الْ َأیْنونِیَّ ِة فَهوَ الْأَحَد ال َّ
 ... « .1کَیَّفَ الْکَیْفَ فَلَا یقَال لَه کَیْ َ
ف نَفْسَه وَ الْوَاصِفونَ لَا یَبْلغونَ نَعْتَه ( »...مجلسی1443 ،ق ،ج ،37ص. )293
کَمَا َوصَ َ
 .2به دیگر تعبیر ،ثبوت ازلیت ذات باری ،فیض ازلی خداوند را در پی دارد .و مقتضای ازلیت فیض ،تحقق قابل
ی
ازلیای است که مجلای اسم مفیض الهی باشد .و آنچه حجاب حق و خلق در ناحیه نامتناهیِ ازل است ،فقرِ ذات ِ
ماسوی به آن غنی مطلق میباشد .نهایت آنچه بتوان در باب رابطه خداوند و زمان ابراز نمود ،انسلاخ و فوقیت و
فراتر بودن آن ذات مقدس نسبت به زمان است( .برای مطالعه بیشتر ر.ک :آشتیانی ،1369 ،صص. )137-135

66

شماره  ،64بهار  ،4911ویژه فلسفه و کلام

با مر جعه به ار ع علامه طباطبائی در باب صو ستنباط معارف ،مییابیم که جمکاع،
ان جایااهی ر که در فقه د ر ست ،در علم لعقائد نیافته و حجیت جماع در حوزه جتهکاد
در معارف ثابت نبوده ،بلکه منتفی میباشد؛ (ر.ک :طباطبائی4913 ،ق ،ج ،43ص )49چکر
که ساسا در فقه شیعه ،پیروی ز جماع ،ماهیتی جز تقلید ز فر دی که بر مطلبکی جمکاع
نموده ند ند شته و منبع و حجت دینی مستقلی بکه حسکاب نمکیایکد( .فلکاح ز ده،4915 ،
ص )04و در خصوص تقلید در معارف دینی ،علمای سلام بر عدم جو ز چنین مری تفاق
نظر د شته و لزوم کسب عتقاد تحقیقی ر و جب مید نند (ر.ک :فلاح ز ده ،4915 ،ص45؛

طباطبائی4983 ،ب ،ص)015
نقد ثبوت تواتر نصوص در این مطلب (تفکیک نص و استظهار و نقد استظهار)

همچنین ایات و رو یات متو تره ی که علامه مجلسی در مورد بطلان قکدَم ماسکوی دعکا
فرموده ند ،هیچاونه تنصیصی در مدعای یشان (بر حدوث زمانی ماسکوی للکه) ند شکته و در
مقام ستظهار باقی میماند؛ چر که ز جمله شو هد مُثبته تنصیص ،عدم حتما معنای مخکالف
مدلو مطابقی لفظ میباشکد (ر.ک :محمکدی ،4983 ،ج ،1ص )410و حکا انککه در مطلکب
مزبور ،حتما مخالف ،در قامت ی

ستنباط قوی و جمع دقیق میان محکمکات عقکل و نقکل

که توسط علامه طباطبائی و دیار ن بیان گردیده ،در جایااه مقابل و مخالف برد شکت مرحکوم
مجلسی قر ر د رد( .ر.ک :طباطبائی4913 ،ق ،ج ،43ص)49
در نتیجه ،دعای مرحوم مجلسی تنها در قالب ی

سکتظهار سکتقر ئی قابکل طکرح

ست .و ین ستظهار مورد دعا ،فزون بر ینکه نمیتو نکد تکو تر دعکایی یشکان در بکاب
حدوث زمانی ماسوی لله ر سامان بخشد ،ساسا عتباری به وز ن محکمات عقلیه و نقلیه
مخالفش ند شته و در ین مصاف فاقد عتبار کافی مکیباشکد (چنانککه در پاسکخ سکتدلا
پیشین علامه مجلسی نیز بیان گردید).
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جسم لطیف

در ثبات جسمانیت لطیف بر ی ملائکه تکدبیرگر ،در مجمکوع ،چهکار دلیکل ز سکوی
مرحوم مجلسی قامه گردیده که در ین مجا مورد تحلیل و نقد قر ر میگیرند.
استدلال اول) اجماع مسلمین بر جسمانیت ملائکه

علامه مجلسی بر ی فرشتاان ویژگیهایی دعا کرده ند که ز جمله انهکا جسکمانیت
لطیف میباشد .و ز جمله دلّه موجود بر ین مطلب ر ر جمکاع جمیکع مسکلمین بکه جکز
برخی فلاسفه  -که در نااه علامه ،و قعا مسلمان نبوده ،غرضشان تخریب عقائد مسکلمین
ست و نتساب سلام به انها ،خرقی بر جماع مزبور محسوب نمیشود  -عنو ن میکنند.
«أجمعتّاإلمامَ ّبلّجمَعّالمسلمَنّ( ال َّمنَّیّمیهمّمىنّالمتفلسىفَنّالىیينّأدخلىواّ
أنفسهمّبَنّالمسلمَنّلتخري ّأصولهمّوّتضََعّعقائدهم ّعلىّوجودّالمالئک ّوّأنهمّأجسالّ

لطَف ّنورانَ ( ».مجلسی4139 ،ق ،ج ،51صص. )039-030

تحلیل و نقد
ین ستدلا بر پایه معتبر شمردن جماع در سکتنباط مسکاله جسکمانیت ملائککه بنکا
گردیده ست .در مورد دعای جماع مککور ،لازم مینماید که دو مسکاله در ینجکا روشکن
شود :وجود جماع بر ین مطلب و حجیت جماع در ین مورد.
نقد تحقق و حجیت اجماع در مورد جسمانیت ملائکه

أ
ما وجود جماع؛ انچه ز تعریف جماع معهود ست« ،اتفاقّالمجتهدينّمنّهیهّاألم ّ[ّ:امى ّ

اإلسالل]ّعلىّأمرّديیيّفيّعصرّمنّاألعصار» (میرز ی قمکی4938 ،ق ،ص )911مکیباشکد .در
مساله مککور ،چنانکه خود مجلسی هم قر ر نمکود ،معظکم حکمکا بکا جسکمانی بکودن ملائککه
مخالفند( .ر.ک :مجلسی4139 ،ق ،ج ،51صص )039-030و همکین مطلکب تحقکق جمکاع ر
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ناممکن میسازد( .مار ینکه جناب مجلسی ،فلاسفه ر ز د ئره مجتهدین سلامی خارج ککرده و
با مجتهد ند نستن و یا خر ج انها ز حوزه سلام ،حق ظهار نظر ر ز یشکان سکلب نمایکد ککه
هردو فرض بالبد هة مردود ست ).فزون بر ینکه برخی ندیشمند ن  -ز جمله علامه طباطبائی
 نیز وجود جماع دعایی ر قاطعانه نفی مینمایند.و ما حجیت جماع ،در نقد ستدلا پیشین مورد خدشه قر ر گرفت.
«و ینکه بعضى دعا کرده ند بر ینکه مسلمین بر ین مطلب جماع د رند ،علکاوه بکر
ینکه چنین جماعى در کار نیست ،هیچ دلیلى بر حجیت چنین جماعى در مسائل عتقادى
نیست( ».طباطبائی4913 ،ق ،ج ،43ص)49
«[قالّبعضّالمدققَنّ]:لمّيثبتّ جماعّاألمّ ّاوّاإلمامَ ّعلىّجسمانَّ ّجمَعّالمالئک

( »...مجلسی4139 ،ق ،ج ،51ص ،039تعلیقه)
استدلال دوم) کثرت روایات و آیات در اثبات خصوصیات جسمانی ملائکه

مرحوم مجلسی همه ملائکه ر جسامی لطیف ،نور نی ،د ر ی دو ،سه یا چهکار بکا و
قادر بر صعود و هبوط مید نند و بعضی ز انها ر د ر ی قدرت تشکّل به شکا مختلفکه و
رؤیت شدن توسط نبیاع و ولیاع میخو نند.

َ
أ
أ َ
ي
بىاعّ.وّأکثىرّ
«انهمّ[ّ:المالئکه]ّأجسالّلطَف ّنورانَى ّأولىيّأ يجی َدى َ َّمثیىىّ َوّثىالث َّو أّر َّ

قادرو ّعلىّالتشکلّباألَکالّالمختلفى ّوّ نىهّسىبدانهّيىوردّعلىَهمّبقدرتىهّمىاّيشىاِّمىنّ
َ
األَکالّوّالصورّعلىّحس ّالدکمّوّالمصالحّ.وّلهمّحرکاتّصعوداّوّهبوطىاّوّکىانواّيىراهمّ
أ
وّتأويلّاآلياتّالمتظافرةّوّاألخبارّالمتواترةّتعويالّعلىَّىبهاتّ
ّ
األنبَاِّوّاألوصَاِّ(ع ّ...ّ.

واهَ ّوّاستبعاداتّوهمَ ّم يغّّعنّسبَلّالهدىّوّاتبىاعّألهىلّالجهىلّوّالعمىى( ».مجلسکی،
4139ق ،ج ،51صص)039-030

نقد دیدگاه علامه مجلسی در باب جسمانیت ملائکه با تمسک به آراء علامه طباطبائی

66

جناب مجلسی ،چنانکه در تعریفشان ز ملائکه ذکر کرده ند ،بر ین باور هسکتند ککه
شناسه مزبور ،همان تعریفی ست که قران کریم و معصومین

بیان فرمکوده نکد  -بکر

ین ساس که در ظهکور ت متعکددی ز ایکات و رو یکات ،وصکف «بکا د شکتن»« ،1بکه
صورتهای مختلف درامدن و قدرت بر تبکد صکوَر»« ،2حرککت و صکعود و هبکوط» 3و
«دیده شدن توسط نبیاع و ولیاع» 4بر ی ملائکه ذکر شده ست  -و همکه یکن مکو رد یکا
برخی ز انها ز خو ص جسم لطیف هستند؛ پس فرشتاان جسامی لطیکف بکوده و تاویکل
ظو هر ایات و رو یات مککور به حکام مور مجرده ،صحیح نمیباشد.

تحلیل و نقد
تفکیک نص و استظهار و نقد استظهار

بر ی تحلیل ین دلیل ،باید تعریف جناب مجلسی ر به دو بخش تقسکیم نمکاییم.4 :
بخشی که متن و نصّ ایات و رو یات ست .0 .قسمتی که برد شت ان جنکاب بکوده و بکه
مقصود ایات و رو یات ضمیمه گردیده ست .در نتیجه ،در مکورد تعریکف یشکان بایکد دو
مساله مورد بررسی قر ر گیرد:

 .1شواهد آیهای و روایی« :ا ْلحَمْد لِ َّلهِ فا ِط ِر السَّماواتِ وَ الْ َأرْضِ جاعِلِ ا ْلمَلائِکَةِ رسلاً أولی أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثلاثَ وَ ربا َع
ن وَ جزْءٌ لَه ْم ثَلَاثَة
( » ...سوره فاطر ( / )35آیه  )1؛ «  ...ال َّنبِیِّ ص قَالَ :الْ َملَائِکَة عَلَى ثَلَاثَ ِة َأجْزَا ٍء فَجزْءٌ لَهمْ جَنَاحَا ِ
أَجْنِحَ ٍة وَ جزْ ٌء لَه ْم أَ ْربَعَة َأجْنِحَةٍ» (مجلسی1443 ،ق ،ج ،57ص ،166ح. )12
ن دو ِنهِمْ حِجاباً فَأَرْ َسلْنا إِلَیْها روحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَر ًا َسوِ ّیًا» (سوره مریم (/ )18
ت مِ ْ
 .2شواهد آیهای و روایی « :فَاتَّخَ َذ ْ
آیه  )16؛ «  ...قَالَ (ع) :لَمَّا صَارَ موسَى فِی الْبَحْرِ أَتْبَعَه فِرْعَوْن وَ جنوده قَالَ فَتَهَیَّبَ فَرَس فِرْعَ ْونَ أَنْ یَدْخلَ الْبَحْ َر
ح َر هوَ وَ َأصْحَابه فَغَرِقوا( ».مجلسی،
ل الْبَ ْ
ن الرَّمَ َکةَ أَتْبَعَهَا فَدَخَ َ
فَتَمَثَّلَ لَه جَبْرَئِیل عَلَى رَمَکَةٍ فَلَ ّمَا َرأَى فَرَس ِفرْعَوْ َ
1443ق ،ج ،13ص ،144ح )57؛ و نیز ر.ک :سوره الحجر ( / )15آیات  52-51و سوره الذاریات ( / )51آیات -24
.25
ل
ل أمرٍ» (سوره القدر ( / )86آیه  )4؛ «قَالَ (ع)  :فَإِذَا نَشَ َر رَایَ َة رَسو ِ
 « .3تنزَّل الملائکة و الروح فیها بإذن ربّهم مِن ک ّ
اللَّ ِه ص هَبَطَ لَهَا تِسْعَة آلَافِ مَ َلکٍ َو ثَلَاث مِا َئةٍ وَ ثَ َلاثَةَ عَشَ َر مَلَکاً( ».مجلسی1443 ،ق ،ج ،11ص )78؛ و نیز ر.ک:
سوره الفرقان ( / )25آیه  25و مجلسی1443 ،ق ،ج ،59ص.55
 .4همان منابع (آیات و روایات فوق الذکر) .
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 -4بر ساس رجاعات پیشین ،وصف ملائکه به «بکا د شکتن»« ،بکه صکورتهکای
مختلف درامدن و قدرت بر تبد صوَر»« ،دیده شدن توسط نبیاع» و «حرکت و صکعود و
هبوط» مورد تصریح رو یات و غیرقابل نکار میباشد .انچه باقی ست و محل بحث ما نیز
هست« ،جسم لطیف» ست که در تعریف مرحوم مجلسی ذکر شده؛ لک باید بررسی شکود
که ایا دلیل نقلی محکمی بر تصاف ملائکه به ین وصف وجود د رد؟
 -0ینکه بتو نیم ز صفات مزبور ،جسمانیت و لطافت ر نتیجه بایریم ،منوط بکه ان
ست که :ین صفات (« :با د شتن»« ،به صورتهای مختلف درامدن و قدرت بر تبکد
صوَر»« ،دیده شدن توسط نبیاع» و «حرکت و صکعود و هبکوط» ) مخکتص و در نحصکار
جسم لطیف باشند تا بتو نیم به طریق برهان نّی دلیل 1ز وجود ین صفات در فرشکتاان،
به جسم لطیف بودن انها پی ببریم.
گر بخو هیم تقریر صحیحی ز صورت ستدلا فوق د شته باشیم ،باید چنین باوییم
که :ملائکه صفات مزبور ر د ر هستند  +هر موجکودی ککه یکن صکفات ر د شکته باشکد،
جسمی لطیف ست = ملائکه جسامی لطیف هستند .ما توضیح برهکان ینککه :در ظکاهر
قیاس فوق ،و جد ین صفات بودن در ملائکه ،علت ثبات جسم لطیف بر ی انهاست .لکن
در و قع ،چون ملائکه جسم لطیف هستند ،ین صفات ر هم د ر هستند؛ چون جسم لطیف
بودن ،به گونه ی ،ذ ت و جوهر محسوب میشود و ان مو رد دیار ،صفات ،صو در و اثکار
ین ذ ت به شمار میایند.

2

 . 1برهان انّی دلیل :حد وسط ،در ظاهر قیاس ،علت اثبات اکبر برای اصغر باشد ،اما در واقع ،خودش معلول ثبوت
اکبر برای اصغر باشد( .ر.ک :سلیمانی امیری ،1387 ،ج ،1ص. )271
« .2قد تقدم أن العرض من مراتب وجود الجوهر( »... .طباطبائی1432 ،ق ،ج ،1صص. )132-131
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در مقام قضاوت ،طبق ضو بط منطقی ،صورت ین برهان دچار خدشه نیسکت .لککن
انچه محل تامل میباشد ،ماده ین ستدلا ست که باید با بهره گیری ز مبکانی معرفکت
شناسی ،مورد بررسی قر ر گیرد تا مرز برهان ز غیر ان روشن گردد.
 ما مساله و ؛بر ساس تتبع در مجامع رو یی شیعه ( ز جمله اثار رو یی بزرگ علامکه مجلسکی ک :
بحار لانو ر و مراة لعقو ک ) هیچ گاه فرشتاان به جسم لطیف وصکف نشکده نکد 1.پکس
عتبار تعریف ان جناب ز ین جهت ،مردود ست.
 و ما مساله دوم؛جما سخن ین ست که :وصاف مزبور ،ختصاصی بکه مکاده و جسکم لطیکف ند رنکد و
نمیتو ن انها ر معلو و ناشی ز جسمانیت لطیف و یا حتی مادیّت ملائکه د نست تا در پی ان،
به معتبر بودن مو د قیاس مککور و تحقق برهان إنّی (دلیل) ز ین طریق حکم نمود.
در مقام تفصیل ،لازم مینماید که تمام ین صفات مککور ،مورد دقت و بازخو نی قر ر
گیرند.
«بال داشتن»

با د شتن ملائکه ،که در لسان وحی ز ان بکه « ولکی أجنحکة» تعبیکر شکده ،مکورد
ستظهار ت متفاوتی قر ر گرفته که در مجموع ،دو جبهه مقابل هم ر تشکیل مکیدهنکد و
نمود ر دو مبنا و مک ق فکری و ستنباطی میباشند .ز ین لفظ ،دو معنا برد شت شده ککه
عبارتند ز:

 .1چنانکه جناب آشتیانی نیز بر این مطلب گواهی میدهند« :کجا در متواترات اخبار و متظافرات آیات کتاب،
ملائکه به « اجسام نوریه (با قید مادیه) یتشکلون بأشکال مختلفة» تعریف شده است؟ این حرف موروثى قدماى
معتزله و اشاعره است ،نه فرموده ائمه علیهم السّلام( ».آشتیانی ،1369 ،ص. )128
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 -4وسیله ی بر ی صعود به بالا یا نزو به پایین ک وسیله ی بر ی نتقا ز مکانی به
مکان دیار ک وسیله ی بر ی حضور در مکان مقصود (ر.ک :شجاعی ،4989 ،ص. )08
 -0وسیله ی بر ی حضور و تجلی در مر تب مختلف (= ملائکه مر تب پایین تکر ککه
مسخَّر ملائکه مافوق هستند و فرشتاان مقام فوقانی ،مر لهی ر به وسیله انها در مر تکب
مادون محقق میسازند (ر.ک :شجاعی ،4989 ،صص. )01-08
ز میان ین دو معنا ،معنای نخست به با و پر جسمانی إشعار د رد و چیزی شبیه با
پرندگان ر ترسیم مینماید ما دومین معنا ،به موجکودی شکبیه دسکتیار ،وسکیله و و سکطه
دلالت میکند.

1

بر ین ساس ،کلام در مورد با د شتن ملائکه به ین نحو قابل جمع بندی ست که:
گر معنای و ز با ( :مر جسمانی) بخو هد مر د ایات و رو یکات باشکد ،یکن مفهکوم در
نحصار جسم لطیف نبوده و حتی در جسام کثیفه ( :پرندگان) نیز قابل مشاهده ست .و به
ین ترتیب ،برهان إنّی مککور بطا میگردد .و چنانچکه معنکای دوم ( :ر بطکات در نظکام
طولی هستی) مر د باشد ،ساحت بحث در خصوص مجرد ت بوده و صلا بحث بکه سکمت
ماهیت و جسم لطیف نمیرود؛ چر که نظام طولی ،تنها در بستر وجکود ت ر بطکی صکورت
می پکیرد و موجود ت ربطی ،ساسا ز سنخ ماهیات نبوده و تنها به حکام وجود محکومنکد.
(ر.ک :طباطبائی4190 ،ق ،ج ،4ص )54نظر به ساختار کنونی بحث که تا کنون به ثبکات
رسیده ،لزوما ز میان ین دو تفسیر ز بالهای ملائکه ،تاویل دوم نسبت به ستظهار نخست
ولویت و حکومت مبنایی د رد.
«به صورتهای مختلف درآمدن» و «دیده شدن توسط انبیاء و اولیاء»

تحلیل ین دو صفت ر  ،به خاطر قر بت و تلازمی که د رند ،در کنار هم بیان میکنیم.
 .1مشابه این معنا در باب نفس قابل مشاهده است به این نحو که نفس ،رئیس بدن و قوایش است و این قوا خادم
نفس و بالهای او برای تحقق خواسته هایش هستند( .ر.ک :شجاعی ،1393 ،ص. )34
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مر د ز ظهور فرشتاان در صورتهای مختلف و بالملازمه ،دیده شدن توسکط نبیکاع و
هرکس که خد بخو هد ،به سه وجه قابل تقریر ست:
 -4تشکّل (به معنای پکیرش و تغییر در صورت جسمانی در عالم خارج)
 -0تمثّل (به معنای نشاع صورت جسمانی در دستااه در کی مخاطب ک :مثا متصل
ک)
 -9تمثّل (به معنای نشاع صورت مثالی در عالم مثا منفصل)
ز میان ین سه حالت ،وجه و با جسمانیت ملائکه تناسب د رد و مناسکبت دو وجکه
دیار با تجرد یشان ست .علامه مجلسی ،قو و ر پکیرفته و باقی قو ر مکردود بکر
شمرده ند( .مجلسی4131 ،ق ،ج ،49صص)083-081
قو به تشکل ما ،فزون بر شکا مبنایی ی که بر ان و رد ست ( ز قبیل :سکتغر ق
در نااه ماهوی و ستلز م نقلاب در ماهیت) ،نمیتو ند قید خوبی بر ی خر ج غیر ملائکه ز
تعریف جناب مجلسی باشد؛ چر که بر فرض تسلیم شدن به حیث مبنائی ین تعریکف ،بکه
گفته خود مرحوم مجلسی ،تشکل بر ی فر دی غیر ز ملائکه (همچکون :هکل لبیکت (ع)،
ما و ولد و عمل و  )...نیز رخ میدهد( .ر.ک :مجلسی4139 ،ق ،ج ،1ص003؛ مجلسکی،
4131ق ،ج ،49صص. )083-081
ما بیان یر د مبنایی :تمثل فرشتاان گر در عالم مثا متصکل رخ دهکد ،ان ر در سکل
معلومات دراورده و بر ساس نظام حکمت متعالیه ک که ممشای علامه طباطبائی نیز بکر همکین
ست ک علم ،ز مقولات مکاهوی بکه حسکاب نیامکده و در سکنخ وجکود جکای د رد( .طباطبکائی،
4190ق ،ج ،0صص )458-453بنابر ین ،تمثل عبارت ز وجود ساری در مقام در ک میباشد و
تغییر د دن بستر بحث به تشکلات ماهوی جسمانی ،توسط مرحوم مجلسی ،به نوعی نحر ف ز
حقیقت مساله تلقی میگردد .همچنین در صورتی که تمثل ر بکه پککیرش یکا تبکدّ ماهیکات
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جسمانی در عالم مثا منفصل توسط مجرد ت تفسیر نمکاییم ،یکن بکه منزلکه عبکور ز حکدود
ماهوی صلی ملائکه و نقلاب ماهیات یشان به مور مادی دیاری میباشد ،که ستحاله چنکین
مری به خاطر ستلز م نقلاب در ذ ت روشن ست.

1

نتیجتا یر د ت مزبور مانع ان میشوند که جناب مجلسی ز ین دو صفت تبیینی بکی
نقص و مانع غیار ز فرشتاان ر ئه دهند.
«صعود و هبوط»

بحث صعود و هبوط میان عرش و فرش میتو ند ختصاص به جسام لطیفکه د شکته
باشد ،به شرطی که روشن شود که ین و قعه ،مری مکانی ( :مادی) سکت یکا مککانتی (:
تجردی) ؟
ناگفته پید ست که صعود و هبوط مکانی ،در نحصکار جسکام لطیفکه نبکوده و همکه
جسام مادی ،قابلیت ین فعل ر د رند ک به حرکت وضعی و نتقالی ک .و حرکت مکانتی هم
در موجود ت مادی ک ولو جسام لطیفه ک ز ان جهت که مادی هستند ر ه ند رد.
فزون بر ینکه صکعود و هبکوط ،چکه جسکمانی تلقّکی شکوند و چکه مجکرد ،مبکدأ و
مقصدشان خد وند متعا ست و کسی منکر تجرد خد وند نیست .لک خود صکاعد و هکابط
هم به عتبار مبدأ و مقصدشان باید رتبه ی ز تجرد ر (ولو به نحو تجرد مثالی) د ر باشند
و ین نقضی بر موضع مادی مرحوم مجلسی میباشد.
جمع بندی

در مجموع ،فارغ ز یر د ت مبنائی که صل ین تعریف ر تحت لشعاع قر ر میدهند،
قیود ذکر شده در تعریف ،گرچه منعی ز حیث جامعیّت بر ی معرَّفشان ند رند ،لکن در ر ئه

 . 1همچنین از جهت جامعیت نیز ،این قید قابل اشکال می نماید که :تمثل ،شاید در تمامی ملائکه به فعلیت نرسد.
لکن تفکیک فعلیت و قوه و إسناد قوه تمثل به کل طائفه فرشتگان ،میتواند دافع این اشکال باشد.
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قید قابل قبولی که مانعیت شناسه مزبور ر تضمین نماید ،ناکام هستند .لک یکن تعریکف و
بیان ،قابل پکیرش و عتماد نخو هد بود.
استدلال سوم) اطّراد و تنصیص اهل لغت بر معنای «جسمانیت لطیف» برای کلمه «روحانی»

جناب مجلسی دعا میکنند :به مقتضای دلیل رو یی ،میپکیریم که ملائکه ،وجود تی
روحانی هستند .لکن به ستناد لغت ،و ژه روحانی ،مفهکومی عکم ز جسکمانی و مجکرد ز
جسم د رد و در مورد ملائکه ،بر جسام لطیف ملائکه دلالت میکند.
«قوله(ع «ّ:منّالروحانََن»ّإّيطلقّالروحانيّعلىّاألجسىالّاللطَفى ّ(وّعلىىّالجىواهرّ
المجردةّ ّقَلّبها) 1؛ قىالّ[ابىنّاثَىرّالجى رى]ّفىيّالیهايى ّفىيّالدىدي «ّ...ّ«ّ:المالئکى ّ
الروحانَو » 2يروىّبضمّالراِّوّفتدهاّ.کأنهّنس ّ لىىّالىرو ّ.وّالىرو ّوّهىوّنسىَمّالىرو ّوّ

األلفّوّالیىو ّمىنّم يىاداتّالیسى ّ.وّيريىدّبىهّأنهىمّأجسىالّلطَفى ّالّيىدرکهمّالبصىر»».3
(مجلسی4131 ،ق ،ج ،4ص)11
مولف لطر ز لأوّ میگوید:
ُّ

أ

َ
ّفهوّر يو َحاني» (مدنی ،4981 ،ج ،1ص.)903
َّخص أهّبالبصر
أّ
درك
ّوّالي َ ّ
أّ
«کلّمنّلهّرو

قو دیاری هم در بعضی کتب نقل شده که:

 . 1علامه اما در بحار ،جوهر مجرد عقلی بودن ملائکه را نفی میکند« :و ما قیل من أنهم [ :الملائکة] الجواهر
المجردة العقلیة و النفسیة فهو رجم بالغیب( » .مجلسی1443 ،ق ،ج ،57ص )225و عملا معنا یافتن واژه
«روحانی» در مورد «عقول» را منتفی میدانند.
« .2إنما المعلوم أنهم [ :الروحانیّین] نوع من الملائکة( ».مجلسی1443 ،ق ،ج ،57ص )225؛ بر اساس اینکه جناب
مجلسی ،جنس تمام ملائکه را جسم لطیف دانستند ،نمی توان از جسم لطیف بودن یک نوع از فرشتگان ( :ملائکه
روحانی) نفی جسمانیت لطیفِ قسم دیگر ( :ملائکه غیرروحانی) را برداشت کرد.
 .3ابن اثیر ،1376 ،ج ،2ص.262
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َ

«الروحانىّ:الجسدّالیاّ أنفىَّفَىهّ ُّ
الىرو أ ّ ( ».زهکرى4104 ،ق ،ج ،5ص411؛ زبیکدى،

4141ق ،ج ،1ص)13

تحلیل و نقد
به عنو ن پیش فرض بر ی ستدلا فوق ،ین مطلب قابل برد شت ست که :ز منظر
مرحوم مجلسی ،قید روحانی بر ی ملائکه ،ی

قید توضیحی ست ،نه حتر زی (و در صدد

إخر ج دسته ی ز ملائکه ک که روحکانی نباشکند ک نیسکت) ؛ چر ککه ان جنکاب ،ماهیکات
فرشتاان ر در جسم لطیف نحصکار د ده سکت( .ر.ک :مجلسکی ،4938 ،صکص13-11؛
مجلسی ،4983 ،صص15-11؛ علی حمدی ،4910 ،ص)035
ما در مقام نقد :ولاً؛ مشهود ست که در عرف لغت ،و ژه «روحانی» بکا «جسکمانی»
تقابل د رد ( .زهری4104 ،ق ،ج ،5ص411؛ بن منظکور4141 ،ق ،ج ،0ص 1. )119ثانیکاً؛
ین بحث به مبنا و نوع نااه مادی ناار نه یا بینش وجودی ما به مساله برمی گردد .یعنی:
مُبصَر نبودن و جسَد د شتن (که در لغتنامهها ذکر شده) هم میتو ند در مکورد جسکمانیات
ستعما شود (نااه ماهوی) و هم به موجود ت مجرد طلاق گردد (بینش وجکودی) و فکی
نفسه ختصاصی به یکی ز ین دو ستعما ند رد 2.و ثالثاً؛ پاسخ ین دعکا ر مکیتکو ن در
مَجاز بودن ستعمالات دعایی مکککور (در معنکای مکادی ش) جُسکت .همچنانککه علامکه
طباطبائی در تقابل با ین دعای مجلسی میفرمایند:
« ...وّمیهّيظهرّأ ّوصفّالشىِّبأنىهّروحىانىّأوّلطَىفّفىىّاألخبىارّيشىعرّبتجىرده».
(مجلسی4139 ،ق ،ج ،9ص ،454تعلیقه)0
ً
َ َ
َْ
ُّ « .1
الروحاني من الخل ِق :نحو المالئکة ممن خل َق الله روحا بغير جسد( » .ابن منظور1414 ،ق ،ج ،2ص )473؛
َ
َ
َ
ُّ
األجساد فال يقال لهم روحانيون( ».ازهری1421 ،ق ،ج،5
وحان ُّيون أ ْر َو ٌاح ليست لها أ ْج َسام  ...أما ذوات
ِ
«الر ِ
ص.)147
 .2البته تجسّد تنها در مورد مجردات مثالی میتواند استعمال شود و به ساحت عقول راه نمییابد.
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استدلال چهارم) سنخیت ظرف جسمانی (عرش) با مظروف (ملائکه)

علامه مجلسی ،عرش و کرسی ر ز سنخ جسام لطیف د نسکته و ملائککه روحکانی ر
ساکن ان بر میشمارند( .ر.ک :مجلسی4131 ،ق ،ج ،4ص )918ین مطلب ،خود میتو ند
دلیلی بر جسمانیت و لطافت ملائکه محسوب شود؛ به ین تفصیل ککه :مسککن روحکانی،
ظرف حیات موجود روحانی ست و وجود ت جسمانی در مساکن جسکمانی سکتقر ر د رنکد
(بنابر صل مسلّم سنخیت ظرف و مظروف) .بنابر ین ساکنان عکرش و کرسکی جسکمانی،
ملائکه ی جسمانی هستند.

تحلیل و نقد
ینکه دعا شود :عرش ،موجودی جسمانیست ،خودش به دلیل نیاز د رد و قامه دلیکل
بر ساس ان ،فاقد حجیت ست .ما دلیل جسمانیت عکرش ز منظکر علامکه مجلسکی ،در
نخستین دلیل ز دله ثبات مطلق جسمانیت بر ی ملائکه مورد تحلیل و نقد قر ر گرفکت و
به ان پاسخ د ده شد .لک نمیتو ند قابل ستناد باشد.
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نتیجهگیری

تجرد ،منحصر در خد وند نیست و تشکیکاً در تمام مر تب هستی سکریان د رد .ناکاه
نحصارگر یانه در ختصاص تجرد به خد وند ،بر یند مصکاف دو بیکنش وجکودی و مکاهوی
ست و ندیشه ماهیت گر  ،به رویکردهای مادی ناار نه و جسم پند ر نه گره میخورد.
تجرد ملائکه با دو عنصر قدم زمانی و حدوث ذ تی ،بالحق و بالدهر انها ملازمت د رد.
دله نقلی ،در حیث دلالی ،تنصیصی بر جسمانیت ملائکه ند شکته و ظهکور ت دعکایی
علامه مجلسی در ین موضوع ،با بروز ستظهار ت مخالف و رجاع بکه محکمکات عقلکی و
نقلی ،ز عتبار ساقط ند.
با نتفاع عتبار جماع در باب معارف دینی ،بر فرض حصکو چنکین جمکاعی ،بنکای
ستنباط معرفتی بر ان فاقد حجیت ست.
عناصر دعایی علامه مجلسی در تعریف ملائکه ،هر چند مطابق ظو هر ایات هسکتند،
لکن دریافت مادی ز انها و صرف نظر ز حصو و کیفیت تاویل در ین مقولات ،منجر به
تردیدهای مادی ناار نه در مسیر تلقیات معرفتی میگردد.
مرز حقیقت و مجاز در ستظهار ز عرف هل لغکت ،هماکام بکا نکوع ناکاه و مبنکای
معرفتی ،قابل جا به جایی بوده و ین مقوله در صورتی و جد عتبار کافی ست ککه بکدون
دخالت پیش فرضهای چالش بر نایز بو ب معارف ،مورد ستفاده قر ر بایرد.
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 .93فقهی ز ده ،عبد لهادی ،علامه مجلسی و فهم حدیث ،چاپ و  ،قم ،بوستان کتاب.4981 ،
 .94فلاح ز ده ،محمد حسین ،اموزش فقه ،چاپ دوم ،قم ،سوه.4915 ،
 .90قطب لدین شیر زی ،محمود بن مسعود ،درة لتاج ،مصحح :محمد مشکوة5 ،جلد ،چاپ سوم ،تهر ن ،حکمکت،
.4911
 .99مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ،بحار لأنو ر لجامعکة لکدرر أخبکار لأئمکة لأطهکار  ،محقکق :جمعکى ز
محققان444 ،جلد ،چاپ دوم ،بیروت ،د ر إحیاع لتر ث لعربی4139 ،ق.
 .91کککککک ،لعقائد ،محقق :حسین درگاهی ،چاپ و  ،تهر ن ،لهدی.4938 ،
 .95کککککک ،عقاید علامه محمدباقر مجلسی ،مترجم :حمیدرضا اژیر ،محقق :حسکین درگکاهی ،چکاپ دوم ،تهکر ن،
زیتون.4983 ،
 .91کککککک ،مراة لعقو فی شرح أخبار ا لرسو  ،محقق :رسولى محلاتى ،هاشکم ،محقکق01 ،جلکد ،چکاپ دوم،
تهر ن ،د ر لکتب لإسلامیة4131 ،ق.
 .93محمدى ،على ،شرح رسائل3 ،جلد ،چاپ هفتم ،قم ،د ر لفکر.4983 ،
لاحیکاع لتکر ث،
 .98مدنى ،سید علیخان بن حمد ،لطر ز لأو 8 ،جلد ،چاپ و  ،مشکهد ،موسسکة ا لبیکت
.4981
 .91ملکی میانجی ،علی ،نقد مقاله عقل و دین ،گرداورندگان :مهدی مهریکزی؛ هکادی ربکانی ،شکناختنامه علامکه
مجلسی0،جلد ،همایش بزرگد شت علامه مجلسی در صفهان ،دی  ،93-01چکاپ و  ،تهکر ن ،وز رت فرهنکگ و
رشاد سلامی.4938 ،
 .13میرز ی قمی ،بو لقاسم بن محمد حسن ،قو نین لاصو  ،چاپ دوم ،تهر ن ،مکتبة لعلمیة لاسلامیة4938 ،ق.

