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The current article evaluates the visualisation of angels using library
research method in compiling the facts and analytical approach in analysis .
Based on the research ,the following results have been obtained: 1Visualisation can be defined as:emergence of a creature in a form that is
different from its real concerte form ,in the eyes of another creature. Abstract
Logic-oriented angles can be visualized in three forms (in abstract detached
world,in abstract connected world,in concrete world representing a material
entity). Visualisation of unreal abstract angles is in three forms (imagined,
visualisation of material entity by angle in material world, visualisation in
abstract detached world in imagined form).Angles of concrete world can be
visualised in different forms, in sinful and innocent bodies visualisation in
abstract detached world in imagined form).Angles of concrete world can be
visualised in different forms, in sinful and innocent bodies
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دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تربیت مدرّس ،تهران،
ایران
دانشجوی سطح سه حوزه علمیه قم ،قم ،ایران

یکی از مسائل مورد بحث در مورد فرشتگان در قرآن کریم ،مسئله تمثّل و چگونگی تمثّل آنها میباشد که
در فهم بسیاری از مسائل مطرح در متون دینی ،تأثیرگذار است .این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی ،به
چگونگی تمثّل فرشتگان مبتنی بر آیات قرآن و بررسی دیدگاه های دانشمندان اسالمی به ویژه مفسران
قرآن کریم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که .1 :تمثّل عبارت از ظهور یک موجود به صورت و
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فرشتگان مادیّ چنانکه برخی بزرگان نیز به وجود چنین فرشتگانی نیز تصریح دارند ،تمثّل این دسته از
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.0مقدمه و بیان مسئله
یکی از ابعاد مورد بحث در مورد فرشتگان در قرآن کریم ،مسئله تمثّل آنان میباشد که با
وجود اهمیت فروان این مسئله در فهم بسیاری از مسائل مطرح در متون دینی ،کمتر به آن
توجّه شده است .از این رو ،این مقاله درصدد است با هدف دستیابی به معنای صحیح تمثّل
و چگونگی تمثل فرشتگان از منظر آیات قرآن کریم به بررسی و تحلیل دیدگاه دانشمندان
اسالمی با تأکید بر دیدگاه مفسران بپردازد و در این زمینه دیدگاه نو در مسالۀ مورد
پژوهش عرضه نماید.

 .2پیشینۀ پژوهش
اما در مورد تمثّل فرشتگان ،کتاب و رساله مستقلی نوشته نشده و فقط در بین مباحث
مربوط به فرشتگان و یا در تفسیر برخی آیات مربوط به فرشتگان به تمثّل آنها نیز اشاره
شدهاست .امّا دو مقاله در این باره نوشته شدهاست که اولی با عنوان «نقد نظریه المیزان
دربارۀ معنای تمثّل مالئکه» (صابر )23 – 22 :1931،و دومی با عنوان «تمثّل فرشته در شکل
انسان از دیدگاه علّامه طباطبایی» (سلطانی بیرامی )22-21 :1932 ،است .اما وجه تمایز این
مقاله ارزیابی و تحلیل دقیقتر دیدگاهها و مستندسازی آنها و ارائه دیدگاه مختار به عنوان
یک دیدگاه نو که موافق با ظاهر آیات و روایات نیز میباشد ،است.

 .3روش پژوهش
روش گردآوری مطالب در این مقاله ،کتابخانهای است و در نحوۀ استناد دادهها ،از شیوۀ
اسنادی پیروی میکند و در تجزیه و تحلیل مطالب ،روش آن تحلیل محتوایی از نوع
توصیفی تحلیلی میباشد.

 .9تمثّل در لغت و اصطالح
تمثّل ،مصدر ثالثی مزید از مادّه «م ث ل» به معنای مانند و شبیه و ذات یک چیز میباشد.
این واژه در معانی متعددی به کار رفتهاست .یکی از معانی آن «به صورت و شکلِ دیگر در
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آمدن» میباشد( .فراهیدى ،بیتا ،ج223 :8؛ و ازهرى ،بیتا ،ج ،88 :19راغب اصفهانى ،بیتا:
858؛ زبیدى ،بیتا ،ج .)282 :15گاهی در این استعمال برای مشخص نمودن کسی که تمثّل
برای او صورت گرفته این ماده با الم متعدی شدهاست( .ر.ک؛ مریم.)18 :
بنابراین تمثّل عبارت از شکل و صورت یافتن یک موجود به صورتی غیر از صورت
واقعی خود ،نزد یک موجود دیگر است .تمثّل در اصطالح نیز به همان معنای لغوی آن
می باشد و به همان معنا در آیات و روایات و سخنان بزرگان به کار رفته است( .آلوسی،
 ،1215ج935-932 :8؛ و طباطبایی ،1218 ،ج92 :12؛ و جوادی آملی ،1989 ،ج)111 :2
بدیهی است که نمیتوان با تکیه بر معنای لغوی و اصطالحی تمثّل ،به درونی(تمثّل در
قوای مدرکه) و یا بیرونی بودن آن حکم کرد.

 .5ارزیابی دیدگاهها در مورد کیفت تمثّل فرشتگان
برخی در مورد چگونگی تمثّل فرشتگان قائل به توقّف هستند(اشقر 1219 ،هـ  1389 -م:
 ) 12امّا بسیاری نیز به تبیین و تفسیر چگونگی تمثّل فرشته پرداخته و دیدگاههای گوناگونی
را مطرح کردهاند که در ذیل به این دیدگاهها اشاره میشود:

 .0-5انقالب ماهیّت ملکوتی فرشته به ماهیّت جسمانی
یک تفسیر از تمثّل فرشتگان که ممکن است برای اذهان عموم مردم تداعی کند،
دگرگونی ذات فرشته از صورت مَلَکی به صورت انسان در خارج است؛ یعنی گویی فرشته
موجودی است که می تواند با حفظ هویت فرشته بودنش به اشکال خاصی در آمده و تغییر
شکل دهد .به طور مثال ،جبرئیل ،با حفظ عنوان و حقیقت فرشته ،ذاتش تغییر کرده و به
صورت دحیه کلبی در آید .برخی این دیدگاه را ،دیدگاه محدّثان معرفی کرداند(ر.ک؛
سلطانی بیرامی.)23 :1932 ،
نقد :اگر مراد از ماهیت ملکوتی ،اشاره به عالمی فوق عالم ماده باشد ،این سخن و
استناد به برخی از محدّثان صحیح است .چنانکه سیوطی نقل میکند که معنای اینکه
جبرئیل به صورت دحیه متمثّل میشود این است که خداوند جبرئیل را بر اساس یک
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ذکری که به او میآموزد ،قادر بر انتقال از صورتی به صورت دیگر میکند(ر.ک؛
سیوطی 1215 ،هـ  1385 -م )221 :لکن اگر مراد از ماهیت ملکوتی ،عالم مجرّدات باشد،
این دیدگاه قابل استناد به محدّثان نخواهد بود؛ زیرا محدّثان فرشتگان را جسم لطیف
میدانند(ر.ک؛ مجلسی ،1219 ،ج– 203). 212 :52

اما در هر صورت ا ین دیدگاه دلیلی جز برداشت عامیانه از ظواهر آیات و روایات،
ندارد .اگر ما فرشتگان را حقیقتی غیر جسمانی بدانیم ،الزمۀ تمثّل به این معنا آن است که
ماهیّت غیر جسمانی تغییر یافته و تبدیل به یک ماهیّت جسمانی شود .بدیهی است که این
معنای از تمثّل ،انقالب در ذات بوده که محال بودنش بدیهی است؛ زیرا دگرگونی ماهیّت
ملکوتی و غیر جسمانی فرشته در خارج به صورت ماهیّت و صورت انسانی همان معنای
انقالب در ذات است؛ یعنی ذاتی بدون اینکه چیزی بر او افزوده یا از او کاسته شود ،به
ذات و حقیقت دیگر تبدیل گردد .ولی اگر فرشتگان را طبق مبنای محدثان جسم لطیف
بدانیم ،همان مدعای در تفسیر دوم از تمثّل خواهد بود.

 .2-5ظهور جسم لطیف فرشته در شکل جسم غیر لطیف
فخر رازی از متکلّمان نقل می کند که آنها معتقدند فرشتگان اجسام لطیفی هستند که
قدرت بر تشکّل به اشکال مختلف را دارند(ر.ک؛ رازی .925 :1211 ،همچنین ر.ک؛
جرجانى ) 111 :1925 ،به گفته فخر رازی ،فالسفه و برخی از معتزله ،این سخن متکلّمان را
انکار کرده و معتقدند اگر فرشتگان مانند هواء لطیف باشند ،دیگر نباید قدرت انجام
بسیاری از کارها را داشته باشند و با کوچکترین سببی ،وجود و حقیقت ترکیبی آنها از بین
برود .فخر رازی در دفاع از متکلّمان میگوید ،امکان دارد که مراد از لطافت فرشتگان،
عدم رنگ در آنها باشد نه رقّت قوام(ر.ک؛ رازی )925 :1211 ،بر سر زبانها نیز این
عبارت معروف ،جاری است که فرشته جسم لطیفی است که غیر از سگ و خوک به
اشکال مختلف دیگر در میآید(ر.ک؛ طباطبایی ،1218 ،ج  ،22 :8و ج .)19 :18
رشید رضا نیز معتقد است انسان قادر به دیدن موجودات لطیفتر از آب مثل عناصر
بسیطهای که آب و هوا از آن تشکیل شدهاند ،نمیباشد .بنابراین انسان که قدرت دیدن جنّ

 | 951فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی | سال سیزدهم |شماره  | 41تابستان 9419

و فرشتگان به صورت اصلیشان را ندارد ،خداوند متعال به فرشتگان و جنّ قدرتی اعطاء
کرده که در عناصر مادّه ی عالَم تصرّف نموده و به صورت موجودات کثیف و متراکم
متمثّل شوند(ر.ک؛ رشیدرضا 1331 ،م ،ج.)222 :8
طبق سخن صاحبان این دیدگاه فرشته با تمثّل ،ذاتش منقلب به چیز دیگر نمیشود،
بلکه به خاطر لطافتش قادر بر تشکّل به اشکال مختلف میباشد .گو اینکه از نظر قائالن این
دیدگاه ،لطافت این موجود جسمانی ،او را قادر بر تشکّل به اشکال مختلف کردهاست.
همچنان که یک توده از هوا و یا ابر و یا قطعهای از آتش و مقداری از آب میتواند به
شکلهای مختلف درآید.
شهید مطهری در توجیه جسمانی بودن جنّ و در عین حال غیر قابل رؤیت بودن بودن
آنها مطلبی دارد که شاید بتوان آن را توجیه علمی این دیدگاه قرار داد .و آن اینکه علم
امروز موجودات جسمانی تا چهارده بُعد را به اثبات رساندهاست .احکام هر یک از این
موجودات نیز با موجودات دیگر متفاوت است .به طور مثال اگر یک موجود جسمانی سه
بعدی نمی تواند از یک دیوار که آن هم سه بعدی است عبور کند ،اما موجود جسمانی دو
بعدی میتواند به راحتی از آن عبور کند(ر.ک؛ مطهری ،بیتا ،ج )882 -888 :28در مورد
فرشتگان نیز می توانیم بگوییم که آنها در عین اینکه موجود جسمانی لطیف هستند اما چون
سه بعدی نیستند ،میتوانند به اشکال مختلف در آیند.
نقد :اگر صاحبان دیدگاه دوم فرشتگان را جسم لطیف میدانند ،الزمه تفسیر دوم نیز
انقالب در ذات خواهد بود؛ زیرا اگر تمام حقیقت فرشته را همان جسم لطیف تشکیل
می دهد ،تغییر و تشکّل آنها به صورت جسمِ کثیفِ مثال یک انسان ،همان انقالب در ذات
خواهد بود .ولی اگر مراد از تمثّل بر اساس این دیدگاه ،تغییر در شکلِ جسمِ لطیفِ فرشته
یا تغییر به صورت لطافت کمتر و قابل رؤیت بودن آنها باشد ،بالمانع بوده لکن این معنا
بخشی از حقیقت تمثّل ،در دیدگاه مختار است؛ یعنی در صورت اثبات فرشتگان جسمانی،
فقط در مورد آنها قابل اثبات است ،امّا در مورد فرشتگان مجرّد قابل اثبات نمیباشد.
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 .3-5نفوذ و حلول جرم لطیف فرشته در جرم و بدن کثیف(غیر لطیف)
ممکن است گمان شود که تمثّل فرشته به صورت یک انسان ،به این معناست که فرشته در
قالب و بدن شخص خاصی حلول کند .عالمه طباطبایی این دیدگاه را منسوب به عوام
محدّثان معرفی میکند(ر.ک؛ طباطبایی ،1218 ،ج )928 :1سیوطی نیز از عزّ الدین بن
عبدالسالم ،مطلبی را در تفسیر تمثّل جبرئیل نقل میکند که بیانگر تفسیر فوق است(ر.ک؛
سیوطی 1215 ،هـ  1385 -م .)222-221 :فخر رازی در سخنی که آن را مشهور نزد قدماء
فالسفه معرفی میکند ،بیان می دارد که فرشتگان به طور حتم جسم و از نوع لطیف آن
می باشند و نفوذ اجرام لطیف در عمق اجرام کثیف چیز بعیدی نیست .نمونه آن نفوذ جسم
لطیفی چون روح انسان در بدن است(ر.ک؛ رازی1221 ،ق ،ج .)88 :13
نقد :اگر مراد از حلول ،قیام وجود فرشته به بدن شخص دیگر باشد ،امری محال
است؛ زیرا فرشته خود از جواهر بوده و در موجود بودن خود نیاز به حلول در غیر ندارد.
ولی اگر مراد از این تفسیر آن است که فرشته در بدن یک شخص خاص حلول کرده و آن
بدن تحت فرمان آن فرشته باشد ،این معنا گرچه به خودی خود محالی را در بر ندارد ،لکن
ادعایی است که غیر قابل اثبات است؛ زیرا در نقلهای مربوط به تمثّل فرشته به صورت
یک فرد خاص ،شخص مورد نظر در گوشهای دیگر مشغول کار خود بوده و هرگز از این
واقعه خبر نداشتهاست .و حتی در صورت وقوع این نحوه از تصرّف ،نام آن تمثّل نیست.
ضمن آنکه جسم لطیف بودن فرشته نیز امری مسلّم نبوده و یا حداقلّ قابل صدق بر همه
فرشتگان نیست.
و اگر مراد از این تفسیر آن است که فرشته با انشاء یک بدن و جرم کثیف به تصرف
در آن پرداخته و برای دیگران نیز قابل رریت میشود ،مطلب صحیحی است که بخشی از
مدعای ما را در دیدگاه مختار را تشکیل میدهد.

 .9-5نقش منفعالنه و معصومانۀ قوۀ متخیّله در ساختن صورت متمثّل شده
از دیدگاه فالسفه و عرفاء ،تمثّل فرشته محصول بازسازی شده قوّه متخیّله پیامبر از محتوای
عقالنی و کلیِّ وحی است .بر اساس این دیدگاه پیامبر در کشف حقایق غیبی ،در ابتدا آن
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حقایق را به صورت کلی و عاری از هر صورت و قیدی ،درک کرده و بعد از این مرحله
قوّه متخیّله پیامبر حقیقت وحیانی را متناسب با آن محتوای کلی ،به صورتهای مختلف در
میآورد.
فارابی معتقد است وقتی انسان در دو قوّه عملی و نظری و همچنین در قوّه متخیّله
کامل شد ،به او وحی میشود و وحی نیز توسط عقل فعّال به عقل نبیّ افاضه میشود و بعد
از آن ،حقیقت وحیانی به قوّه متخیّله پیامبر افاضه میشود(ر.ک؛ فارابی 1335 ،م.)121 :
ابن سینا نیز معتقد است که هنگام وحی ،پیامبر علم غیب را توسط فرشته وحی از حق
متعال دریافت می کند و قوه تخیّل ایشان محتوای وحیانی را به صورت حروف و اشکال در
میآورد(ر.ک؛ ابن سینا .252 :1211 ،همچنین ر.ک :همو1929 ،ش 113 -118:؛ همو،
 ،1212ج113 :2؛ همو1952 ،ش.)12 :
به اعتقاد ابن سینا مطالعه حقایق اشیاء در ملکوت به صورت مجرّد از مادّه و عوارض
مادّه و بسیط است که عقل فعّال آن را به نفس انسان افاضه میکند .بعد از ادراک این
حقیقت کلیّ مجرّد توسط نفس ،قوّ ه خیال ،آن حقیقت کلی مجرّد را در لوح حس
مشترک به صورت مفصّل و منظّم و همراه با صورتها یا عبارات شنیداری در میآورد .و
در وحی نیز فرایند و مراحلی مانند این مراحل وجود دارد(ر.ک؛ ابن سینا .82 :1212 ،همو،
1211ق252 :؛ همچنین ر.ک :علوى1982 ،ش )255 :شیخ اشراق نیز شبیه به همین مطالب
را بیان میدارد(ر.ک؛ سهروردی1985 ،ش ،ج112 -119 :1؛ همان ،ج .88 :2همچنین
ر.ک :طوسی ،1985 ،ج.)218 -218 :9
از دیدگاه مالصدرا ،کسی که به او وحی میشود ،در ابتدا با روح عقلی خود به
فرشته متّصل شده و معارف الهیه را از او اخذ میکند و با چشم عقلی خود آیات پروردگار
را مشاهده می کند و با گوش عقلی خود کالم ربّ العالمین را از روح اعظم اخذ میکند .و
هرگاه از این مقام شامخ الهی نزول کرد ،فرشته الهی به صورت محسوس نزد قوای حسّی
او متمثّل میشود و از حسّ ظاهر به هواء نیز سرایت میکند و چون این امور از عالم غیب
پیامبر به عالم شهادت او نزول کرده فقط ایشان از محتوای آن آگاه است(ر.ک؛ مالصدرا،
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1381م ،ج.)28 -28 :8
مالصدرا بیان می دارد که اگر معرفت عقلی که پیامبر ابتدا از این طریق با حقایق
وحیانی آشنا میشود ،شدّت یافته و قویّ شود ،قوّه خیال صورتی متناسب با آن حقیقت
عقلی ادراک شده را تصویر می کند و لذا آن حقیقت عقلی به صورتی قابل رؤیت تبدیل
خواهد شد ،و چه بسا از خیال هم گذشته مظهر عینی بیابد و هوای بیرون مانند آیینه آن
صورت را در خارج نشان دهد(ر.ک؛ مالصدرا1989 ،ش ،ج228 :2؛ همچنین ر.ک :همو،
1922ش ،ج911 :1؛ همو1921 ،ش.)929-921 :
محقّق الهیجی در بیان کیفیّت نزول جبرئیل و القاى وحى الهى به پیامبر از دیدگاه
حکماء بیان میدارد که کمال قوه متخیّله آن است که در نهایت قوّت و قدرت بوده و مطیع
قوه عقلیه باشد به گونهای که وقتی معقوالت و حقایق کلی به عقل افاضه میشود و یا وقتی
که عقل به عقل فعّال متصل میشود ،صورتهای مجرّد کلی به صورت جزئی برای قوه
متخیّله متمثّل شود و قوه متخیّله ذوات مجرّد را به صورت اشخاص انسانی(که افضل انواع
محسوسات جوهری است) و معانی مجرد را به صورت الفاظ فصیح و بلیغ( که قالب معانی
مجرّد است) در میآورد( .ر.ک ،الهیجی ،عبدالرزاق.)922-922 :1989 ،
در مسفورات عارفان نیز به نقش فعّالی داشتن قوّه متخیّله پیامبر در تمثّل فرشتگان
تصریح شده است .ابن عربی معتقد است ظهور قرآن در قلب پیامبر ،غیر آن ظهوری است
که در زبان ایشان دارد .وی علت این امر را اینگونه بیان میدارد که خداوند برای هر
موطنی ،حکمی غیر دیگر مواطن قرار داده و قرآن در قلب ،احدی العین و بسیط است که
خیال آن حقیقت احدی و بسیط را به صورت در میآورد و برایش اجزاء و اقسام قرار
میدهد و آن را به صورت حروف و صوت در میآورد(ر.ک؛ ابن عربى ،بی تا ،ج:9
.)118
از دیدگاه ابن عربی معانی معقوله اگر بخواهد بر حسّ نازل شود باید قبل از وصول
به حسّ از خیال عبور کند و خیال هر آنچه را که حاصل نزد اوست به صورت محسوس در
میآورد و به همین علت ،وحی با خیال آغاز میشود و بعد از خیال به عالم ملک و در
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خارج منتقل میشود و فرشته به صورت شخصی از اشخاص که با حسّ ادراک میشود
برای پیامبر متمثّل میشود(ر.ک؛ ابن عربى ،بیتا ،ج.)982 -985 :2
ایشان در فصوص الحکم تصریح میکند که وقتی فرشتهای به صورت یک مرد برای
پیامبر متمثّل میشود ،این تمثّل از حضرت خیال است(ر.ک؛ ابن عربى1322 ،م ،ج)111 :1
صاحب جواهرالنصوص در شرح سخن محیالدین توضیح میدهد که ارواح  -چه مَلَکی یا
انسانی یا جنّی یا شیطانی یا حیوانی یا غیر اینها -قابلیّت تشکّل در هر صورتی که بخواهند
را دارند و همه این قابلیّتها به واسطه قوه متخیّله و وجود عالم خیال و اتّصال به عالم ارواح
است .و غیر حقّ متعال هر کس که دارای قوّه خیال باشد ،میتواند توسط آن ،به هر
صورتی ظاهر شود(ر.ک؛ نابلسى1223 ،ق ،ج.)925-922 :1
علّامه طباطبایی که خود میراث دار فالسفه و عرفای گذشته است ،همچون آنان تمثّل
را امری درونی و مربوط به قوای مدرکه انسان دانسته است .ایشان همچون عرفاء و فالسفه،
نفس و صورتهای علمی را ،مجرّد دانسته است(ر.ک؛ طباطبایی ،بیتا298 :و )221-293
اعتقاد علّامه بر آن است که این معنای از تمثّل با معنای لغوی آن نیز منطبق میباشد؛ چرا
که تمثّل در لغت نیز عبارت از به صورت در آمدن است(ر.ک؛ طباطبایی 1218 ،ق ،ج :12
92؛ و ج .)19 :18
علّامه در ذیل آیه هفدهم از سوره مریم (س) و جریان تمثّل جبرئیل (ع)

برای او

بیان میدارد از آنجا که جبرئیل خود را رسول خدا معرفی کرده ،بهترین دلیل است بر
اینکه جبرئیل در حال تمثّل ،بر فرشته بودن خود باقی است و مریم (س) جبرئیل را در قوای
ادراکیِ خود به این صورت دیده است(ر.ک؛ طباطبایی 1218 ،ق ،ج.)92 :12
ایشان نزول فرشتگان بر حضرت ابراهیم (ع) برای بشارت تولّد اسحاق (ع) و تمثّل
فرشتگان برای حضرت ابراهیم و لوط (ع) به صورت بشر و ظهور ابلیس به صورت سراقۀ
بن مالک در روز بدر و ظهور ابلیس به صورت افراد و اشخاص مختلف و ظهور دنیا برای
علیّ (ع) به صورت زنی حیله گر و زیبا ،و ظهور مال و فرزند و عمل برای انسان در وقت
مرگ ،و ظهور اعمال انسان در قبر و قیامت را نیز به همین معنا دانسته است( .طباطبایی،
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 1218ق ،ج  )98-98 :12طبق این معیار عالمه ،تمثّل فرشتگان برای انسان در عالم ماده
نمی تواند به معنای تحقق امری در بیرون و عالم ماده باشد و هر آنچه هست مربوط به
صعود انسان به موطن فرشتگان بوده و یا تمثّل آنها در قوای ادراکی انسان است.
علّامه معتقد است پیامبر در هنگام وحی ،فرشته وحی را میدیده و صدای او را نیز
میشنید ،ولی در این دیدن و شنیدن از حسّ ظاهر استفاده نمیکرد؛ چرا که در غیر این
صورت باید دیگران نیز همانند پیامبر آگاه به محتوای وحی میشدند .در حالی که دلیل
نقلی قطعی چنین چیزی را ردّ میکند(ر.ک؛ طباطبایی 1218 ،ق )918- 918 :و آنچه در
روایات از صورت جسمانی فرشتگان آمده ،همگی بیانگر ظهور فرشتگان در ظرف ادراکی
وصف کنندهگان این تمثّل است و اگر فرشته واقعا به صورت انسان تشکّل یابد ،آنگاه
فرقی بین ظرف ادراک و خارج نخواهد بود(ر.ک؛ طباطبایی 1218 ،ق ،ج.)19 :18
همچنین عالمه فرشتگان را به لحاظ وجودی ،محدود دانسته که از افق عالم مثال گذر
نمیکنند .بر خالف روح که حقیقت انسان را تشکیل میدهد و همچون فرشتگان از عالم
امر بوده و مجرّد از مادّه و اوصاف مادّه است ولی با این حال میتواند از عالم امر نزول
کرده و با اجسام(بدن) متحد شده و در آنها تصرّف کند(ر.ک؛ طباطبایی1228 ،ق.)181 :
نقد :اشکال اساسی این دیدگاه آن است که گرچه اصل اینکه فرشته توسط قوه
متخیّله بتواند در قوای ادراکی انسان تمثّل یابد ،امری ممکن است ،امّا از دو جهت قابل
بررسی می باشد؛ اول اینکه این دیدگاه با ظواهر لفظی بسیاری از آیات و روایات در
تعارض ا ست و صرف امکان یک چیز نیز دلیل بر وقوع آن نخواهد بود .و دوم آنکه طبق
نظر مختار در این مقاله ،تمثّل به این نحو ،بخشی از حقیقت تمثّل بوده و نوع یا انواع
دیگری از تمثّل نیز وجود دارد .البته اینکه در بخشی از تمثّلها(مثل ظهور دنیا برای علیّ
(ع) به صورت زنی حیله گر ،و ظهور مال و فرزند و عمل برای انسان در وقت مرگ ،و
ظهور اعمال انسان در قبر و قیامت) ،این ادراک در مثال متصل فرد صورت گرفته ،دلیل بر
این نمیشود که تمام تمثّلها را این گونه بدانیم.
اینکه جبرئیل (ع) در تمثّل برای حضرت مریم (س) ،خود را رسول خدا معرفی

 | 951فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی | سال سیزدهم |شماره  | 41تابستان 9419

میکند ،دلیل بر این نمی شود که بگوئیم پس ایشان در خارج تشکّلی به این شکل نداشته
است؛ زیرا ضمن اصل امکان این مسئله ،الفاظ آیه نیز إبایی از حمل بر چنین معنایی را
ندارد.
در داستان نزول فرشتگان بر حضرت ابراهیم و لوط (ع) نیز به نظر میرسد که ظاهر
آیات بیانگر خالف مدعای علّامه است .این داستان در چند سوره از قرآن مجید آمده و در
اکثر آنها تصریح شده است که این دو پیامبر در ابتدا فرشتگان را نشناختند(ر.ک؛ هود:
 81_23و 81- 88؛ حجر52-51 :؛ زاریات28-22 :؛ عنکبوت )99:طبق دیدگاه علّامه ،باید
گفت پیامبرانی چون ابراهیم و لوط (ع) دچار توهّم شده و در مواجهه با فرشتگان در مثال
متّصل خود ،آنان را موجودی خارجی فرض کردهاند .الزمه این سخن تشکیک در
عصمت علمی انبیاء و القای تشکیک نسبت به سخنان غیبی انبیاء خواهد بود و این با غرض
بعثت انبیاء در تعارض است.
ممکن است گفته شود در هر صورت و حتی بنابر دیدگاه مختار نیز این دو پیامبر
معصوم باز از حقیقت امر و ماهیت آن فرشتگان مطلع نشدند .اما در پاسخ باید گفته شود از
آنجایی که قرار بر اجرای مأموریتی ویژه در مورد تکوین عالم است نه القای وحی ،این
مسئله اشکالی ندارد .شاید به همین جهت باشد که بعد از آنکه فرشتگان خود را به ابراهیم
(ع) معرفی کردند خبر از نزول عذاب بر قوم لوط دادند .و از طرفی نیز فرق است بین تفسیر
ما از این واقعه و بین اینکه ما بگوییم تمام این اتفاقات و دیدنها در درون این دو پیامبر
صورت گرفته ولی آنها گمان به بیرونی بودن آنها داشتند .بدیهی است که تفسیر دوم راه
یافتن خطا در دریافتهای انبیاء را به صراحت و یا به مالزمه پذیرفته است .فرض کنید که
اگر شخصی از افراد انسان با تغییر چهره خود را به صورت شخصی دیگر در آورده و وارد
بر انبیاء شود ،حال اگر آن پیامبر چهره واقعی آن شخص را نشناسد ،آیا میتوان گفت که
این پیامبر عصمت علمی ندارد؟
از طرف دیگر در برخی از آیات آمده که وقتی فرشتگان نزد حضرت لوط (ع)
آمدند ،قوم ایشان برای کامجویی از مهمانان به خانهی او هجوم بردند( .ر.ک؛ هود 28 :و
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81- 83؛ قمر )98 :در برخی آیات نیز آمده که وقتی آنها برای کامجویی از مهمانان
حضرت لوط (ع) از او درخواست کردند که مهمانان را در اختیار آنان قرار دهد ،خداوند
چشمان ظاهر آنان را کور کرد (قمر )98:و لوط (ع) نیز در مقابل درخواست نامشروع آنان
مقاومت میکرد و آرزوی قوّت و قدرت مقابله با آنان را داشت (هود81- 88 :؛ حجر-28 :
81؛ قمر )98 :و از ظاهر برخی آیات استفاده میشود که بعد این همه درگیری و بحث و
مجادلهی لوط (ع) با قوم خود ،فرشتگان خود را به حضرت معرفی میکنند(هود )81 :امّا
ظاهر برخی آیات دیگر بدست می آید که قبل از اطالع قوم لوط از مهمانان و قبل از
درگیری لوط (ع) با قوم خود ،حضرت از ماهیّت آن میهمانان با خبر شده بود(حجر-21 :
 ) 23طبق مفاد این آیات ،دیگر بحث و مجادله و ممانعت و درگیری حضرت لوط (ع)
برای عدم دست یابی آنان بر مهمانان چه معنایی جز این دارد که بگوییم طبق این آیات
فرشتگان نازل شده بر حضرت لوط (ع) واقعاً به صورت بشری در خارج متمثّل شدهاند.

 .5-5نقش فعّاالنه قوۀ متخیّله در ساختن صورت متمثّل شده
برخی از روشنفکران معاصر نیز با اتکاء و استناد به سخنان فالسفه و عارفان اسالمی که
پیش از این اشاره شد ،تمثّل فرشته را حاصل نقش فعّاالنه داشتن قوّه متخیّله پیامبر دانسته و
به گونهای این مسئله را تبیین می کنند که گویی در تمثّل فرشته برای انبیاء واقعیتی بیرون از
قوّه متخیّله و صورت ساخته شده در این قوّه وجود ندارد .طبق این دیدگاه ،الفاظ و کلمات
وحی محصول بازسازی شده حقایق متعالی است که پیامبر در قوّه متخیّله خود ،بدانها قالب
صوت و لفظ پوشانده است .سروش به صراحت بیان میدارد« :هیچ یک از فیلسوفان
اسالمی ،از فارابی گرفته تا بوعلی و خواجه نصیر و صدر الدین شیرازی ،ورود وحی به
پیامبر را بدون وساطت قوّه خیال ،ممکن ندانستهاند و اگر جبرئیلی بوده او هم در قوّه پیامبر
مصوّر و حاضر میشده ،یعنی باز هم خالقیّت قوّه خیال بود که در را به روی جبرئیل
میگشود و به او صورت و صفت میبخشید» (سروش.)11 :1988 ،
این روشنفکر معاصر که وحی را تجربه پیامبر میداند ،در سخنی عجیب حتی احوال
شخصی و صور ذهنی و حوادث محیطی و وضع جغرافیایی و زیست ـ قبائلی پیامبر را نیز
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در صورت بخشی تجارب پیامبر دخیل دانسته که میتواند به تجربه وی جامه تاریخ و
جغرافیا بپوشاند( .سروش« ،محمّد (ص)؛ راوی رؤیاهای رسوالنه»).
نقد :الزم است در درک مقصود فالسفه توجّه بیشتری را مبذول داشت و با رجوع به
محکمات سخنان این بزرگان به تفسیر مجمالت فرمایش آنها پرداخت .آنچه که از
محکمات سخنان فالسفه بدست می آید ،آن است که وقتی حقیقت وحیانی و عقالنی ،از
مرحله قدسی و عقالنی به مرتبه مثالی و خیالی نزول میکند ،به همان نحو دیده و متمثّل
میشود و قوّه متخیّله پیامبر در این صورتگری معصومانه عمل میکند و در واقع نفس پیامبر
در این زمینه نقش قابلی دارد ،نه نقش فعّاالنه.
مالصدرا ،کسی را که به او وحی میشود ،دارای سه ویژگی میداند و در معرفی
ویژگی دوم اینگونه مینویسد« :ویژگی دوم آن است که قوّه متخیّله او قویّ باشد به
گونهای که در بیداری ،عالم غیب را مشاهده کند و صورتهای مثالی و غیبی برایش
متمثّل شود و صداهای محسوس از ملکوت میانی را در مقام و جایگاه هورقلیا یا غیر آن
بشنود و لذا آنچه را که میبیند ،فرشته حامل وحی است و آنچه را که میشنود ،کالم
منظوم از جانب خداوند است و یا کتابی که در صحیفه است» (مالصدرا ،1921 ،ج:1
.)922
همانطور که مالحظه میشود مالصدرا دیده و شنیدههای پیامبر را از جانب خداوند و
معصومانه معرفی کردهاست .حکیم سبزواری نیز به صراحت به نقش قابلی قوّه متخیّله
اذعان کردهاست« :پس ،اگر آنچه را نفس رسیده ،از معانى و صور ،در آنها متخیّله مطیعه
تصرّف نکرده و صور را «حسّ مشترک» ادراک کرده و خیال حفظ کرده ،پس آن «وحى
صریح» و «الهام صحیح» است و حاجت به تأویل ندارد ،نظیر رؤیاى به مثل است ،و اگر
تصرّفاتى و تبدیالتى نمودهاست -به مناسب و غیر آن -که پى به اصلش توان برد ،حاجت
افتد به تأویل» (سبزواری )228 :1989 ،بر این اساس حقایق وحیانی و عقالنی در هنگام
نزول از کانال قوای باطنی پیامبر تلطیف شده و به صورت معانی و الفاظ و صورتهایی
نمودار میشوند و در این فرایند قوای مدرکه باطنی ،معصومانه عمل میکنند و نقش فعاالنه
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ندارند؛ مانند پرتو نور خورشید که با وساطت چند آینه و یا با گذر از چند شیشه با
رنگهای مختلف به دیوار می تابد .معلوم است که نور تابیده شده بر دیوار ،نور خورشید
است و چیزی نیست که آینهها و یا شیشهها آن را ساخته باشند و نقش آینهها و شیشهها در
این میان تنها نقش واسطه و رساندن نور به دیوار مذکور است .بله ،ممکن است حقایق
دریافتی از عالم عقل و ملکوت با تصرّف و بازیگری متخیّله دچار تغییرات نا متناسب شود
که این در مورد حقایق وحیانی نبوی صحت ندارد و قوای پیامبر در اخذ معارف ماورایی
معصومانه عمل میکند.
برخی از اندیشمندان نیز در بیان برهان بر عدم امکان فاعل بودن نفس پیامبر نسبت به
وحی و صورتگری آن ،با مبنا قرار دادن اصل عقلی «فاقد شیئ ،نمیتواند معطی آن باشد»
بر این مطلب استدالل عقلی اقامه کردهاند(ر.ک؛ منتظری.)118-118 :1988 ،

 .6-5دیدگاه قائل به تفصیل بر اساس تقسیم فرشتگان
یکی از احتماالت قابل طرح در مورد تمثّل فرشتگان ،دیدگاه قائل به تفصیل است که با
تقسیم فرشتگان به فرشتگان مجرّد و فرشتگان دارای بدن مادّی ،معتقد است تمثّل فرشتگان
مجرّد ،در مثال متصل یا منفصل صورت گرفته ولی تمثّل فرشتگان مادّی که دارای بدن
مادّی میباشند ،به صورت تمثّل با بدن مادّی و صورتهای مختلف مادّی است .از ظاهر
برخی از عبارات آیتاهلل جوادی بدست میآید که ایشان معتقد به همین دیدگاه
هستند(ر.ک؛ جوادی آملی ،1989 ،ج.)818 -818 :5
نقد :بر فرض پذیرش وجود فرشتگان مادی ،هر دو بخش ادعا در دیدگاه ششم
صحیح است؛ یعنی تمثّل فرشتگان مجرّد در عالم مثال و تمثّل فرشتگان مادّی در عالم مادّه
و با بدن مادی ،امری ممکن است .لکن چنین ادعایی طبق نظریه مختار بخشی از حقیقت
تمثّل است .بنابراین ،دیدگاه ششم نیز در ارائه و تفسیر تمثّل فرشتگان فاقد کلیت خواهد
بود.
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 .6دیدگاه مختار
در نحوۀ ارتباط فرشتگان مجرّد عقلی و مثالی با انسان ،همچنان که امکان این ارتباط در
سیر صعودی انسان و در عالم عقل و مثال منفصل با همان وجود اصلی فرشتگان مذکور
وجود دارد ،به لحاظ قدرت و احاطه فرشتگان بر عوالم مادون و با توجه به تجرّد آنها و
تجرّد قوای ادراکی انسان ،امکان این ارتباط به نحو تمثّل این فرشتگان در مثال متصل افراد
و یا با انشاء و تدبیر یک بدن خاص در عالم مثال منفصل و یا با انشاء بدن مادّیِ لطیف یا
کثیف در عالم مادّه وجود دارد .البته فرشتگان عالم مثال خود دارای صورت میباشند،
لکن تمثّل او در مثال منفصل ،به صورتی غیر صورت اصلی خواهد بود؛ زیرا اگر در آن
موطن به صورت اصلی خود ظاهر شوند ،دیگر تمثّل نخواهد بود بلکه ظهور و حضور خود
فرشته نزد انسان است .نکته قابل تأمّل آنکه تمثّل فرشتگان مجرّد عقلی ،در موطن عالم
عقل امکان ندارد؛ چرا که تمثّل به معنایی که گفته شد از عوارض ماده بوده و در موطن
عالم عقل که موطن تجرّد از ماده و عوارض ماده است ،امکان ندارد.
اصل تمثّل فرشتگان مجرّد عقلی و مثالی در قوای ادراکی بشر با توجه به مجرّد بودن
صورت تمثّل یافته و تجرّد قوای ادراکی بشر امری ممکن است .به تعبیر عالمه طباطبایی
صورت علمیه (علم) ،مجرّد از مادّه و قوّه است و مقتضای حضور صورت مجرّد ،این است
که عالم نیز مجرّد از ماده و عوارض ماده باشد(ر.ک؛ طباطبایی ،بیتا298 :و )221-293
بنابراین با توجه به اینکه صورتهای ادراکی تمثّل شده و نفس انسان ،مجرّد از ماده هستند،
امکان تمثّل فرشتگان به این معنا نیز وجود دارد.
به اعتقاد عارفان ،عارف در سیر صعودی خود بدان درجه میرسد که میتواند با
همّت خود بدن و یا بدنهایی را انشاء کرده و توسّط آن در تکوین عالم تصرّف
کند(ر.ک؛ ابن عربی1322 ،م ،ج )83-88 :1ابن عربی تصریح میکند محل ایجاد آن بدن
در خارج محل همّت است(همان)؛ یعنی بیرون از نفس و خیال ،صورت میگیرد(ر.ک؛
جامی )131 :1225 ،حال چه استبعادی دارد که جبرئیل نیز بتواند چنین کاری انجام دهد؟
در روایات بسیاری اینکه یک موجودی به صورت موجود دیگر در آید از آن تعبیر
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به تمثّل شده است .از طرف دیگر نه تنها در این روایات قرینهای بر اینکه این تمثّل مربوط
به قوای ادراکیِ اشخاص است نه خارج ،وجود ندارد بلکه قرائنی وجود دارد که بیانگر این
است که این تمثّل در خارج دارای حقیقتی است.
شیخ صدوق در روایتی که به لحاظ سندی صحیح است ،نقل کرده که راوی
میگوید :مردی مرا نزد عدهای برد که در حال نوشیدن شراب بودند و در بین آنان نیز
اسماعیل؛ فرزند امام صادق(ع) بود .من خود را به حجراالسود رساندم که ناگاه دیدم
اسماعیل تکیه بر خانه خدا ،اشک میریزد .این داستان را برای امام صادق (ع) نقل کردم و
ایشان فرمودند « :فرزندم به شیطانی که به صورت او متمثّل شده ،مبتال شده است» (صدوق،
 ،1935ج.)81 :1
شیخ طوسی از جابر بن عبداهلل انصاری نقل میکند که« :ابلیس به چهار صورت تمثّل
داشته است :در روز بدر به صورت سراقۀ بن جعشم مدلجى  ....و در روز عقبه به صورت
منبَّۀ بن حجاج ظاهر  ...و در روز اجتماع قریش در دارالندوه به صورت پیر مردی از اهل
نجد ....روزى که نبیّ مکرّم اسالم (ص) درگذشت نیز ابلیس به صورت مغیرۀ بن شعبه
در( »...طوسى ،188-182 :1212 ،ح .)51
شیخ مفید ظهور ابلیس در دار الندوه به صورت پیر مردی از اهل نجد و در جنگ بدر
به صورت سراقۀ بن جعشم را ،مورد اجماع اهل قبله دانسته است(ر.ک؛ مفید ،1219 ،ج:1
.)951
در روایت نیز آمده وقتی ابلیس به صورت سراقۀ بن مالک به سوی قریش آمد از آنها
خواست تا عَلَم و پرچم جنگ را به دست او بسپارند و وقتی هم که ابلیس نزول جبرئیل را
دید پرچم را پرتاب کرد و وقتی که مورد اعتراض یکی از لشکریان قریش (منیۀ بن حجاج)
قرار گرفت با پا به سینه او زده و گفت من چیزی را میبینم که شما نمیبینید و من از خدا
میترسم (ر.ک؛ قمى ،1212 ،ج222 :1؛ و بحرانى ،1982 ،ج )255 :2و در روایتی نیز آمده
که در این ماجرا وقتی که ابلیس در صفّ مشرکان بود ،دستان او در دستان حارث بن هشام
بود( .ر.ک؛ ابن شهر آشوب مازندرانى ،1983 ،ج.)188 :1
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در روایتی که کلینی با سندی صحیح از ابو بصیر ،از امام باقر یا امام صادق (ع) نقل
میکند که حضرت ذیل سخن حضرت لوط (ع) در آیه  28از سوره عنکبوت ،فرمودند:
« ابلیس در حالی که صورت زیبا و حالت زنانگی در خود داشت نزد جوانان قوم لوط آمد
و از آنان خواست که با او لواط کنند در حالی که میدانست اگر از آنان میخواست که او
با آنان لواط کنند ،از او نمیپذیرفتند .لکن از آنان خواست تا با او لواط کنند ،پس وقتی
که با او لواط کردند و از آن لذت بردند ،از آنان پنهان شد و ترکشان کرد و [با وسوسه]
برخی را به برخی دیگر برای این عمل ناپسند حواله میکرد» (کلینى ،1218 ،ج،522 :5
ح )2در این حدیث چگونه میتوان قائل به تمثّل در قوای ادراکیِ قوم لوط شد؟!
حال سخن ما این است که که اوال در این روایات از تجسّم ابلیس تعبیر به تمثّل
شدهاست و ثانیاً اگر ابلیس توان تمثّل به صورت یک موجود مادّی را دارا است ،چرا برای
موجودی که دارای قدرت و مرتبهای فوق مرتبه اوست ،این قدرت وجود نداشته باشد.
شیخ مفید در حدیثی مقطوعه از امام رضا (ع) در مورد قضیهی غرق شدن فرعون در
دریا نقل میکند که وقتی حضرت موسی (ع) به داخل دریا رفت ،فرعون و لشکریان او نیز
به دنبال موسی (ع) حرکت میکردند ،ولی اسب فرعون ترسید که داخل دریا شود .در این
لحظه جبرئیل (ع) در حالی که سوار بر یک اسب بود ،متمثّل گشت و چون اسب فرعون
آن را دید به دنبال آن رفته و به دنبال او نیز لشکریان فرعون داخل شده و همگی غرق
گردیدند (ر.ک؛ مفید .222 :1219 ،قطبالدین راوندى152 :1213 ،؛ عیاشى ،1981 ،ج:2
 ،128 -128ح  )21اگر چه در این داستان میتوان تمثّل را به معنای تمثّل در قوای ادراکیِ
اسب فرعون دانست ،لکن با توجه به داستان سامری چنین قضاوتی نادرست به نظر میرسد.
در روایت آمدهاست که سامری از اصحاب خاص حضرت موسی (ع) بود و در جریان
غرق شدن فرعون ،او میدید هر کجا که اسب جبرئیل پا میگذارد آن موضع حرکت
میکند .او خاک جای پای اسب جبرئیل را برداشته و با آن بر بنی اسرائیل افتخار میکرد.
بعد از جریان غیبت موسی (ع) ،ابلیس آمده و آن را از او گرفت و داخل دهان گوسالهای
که سامری ساخته بود قرار داد ،که آن جریان معروف رقم خورد(ر.ک؛ قمی ،1212 ،ج:2
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22 -21؛ مسعودى ،21-21 :1222-1982،طباطبایی ،1218 ،ج .)135 :12
یکی از مؤیّدات قویِّ بر ادعای ما ،داستان هاروت و ماروت؛ دو فرشتهای که در زمان
حضرت سلیمان (ع) به مردم سحر تعلیم میدادند ،میباشد .قرآن مجید بیان میدارد که آن
دو فرشتهی الهی به مردم سحر نمیآموختند ،مگر اینکه به آنها گوشزد میکردند که ما مایه
امتحان و آزمایش شما هستیم( .بقره.)112 :
بدیهی است که تعلیم سحر همراه با این سبک از سخن ،نمیتواند به معنای نجوا و تعلیم
به معنای وحی و اشارهی خفی باشد؛ زیرا الفاظ آیه تاب حمل بر چنین معنایی را ندارد.
بنابراین ،ظاهر و سیاق آیه بیانگر این است که این تعلیم و تعلّم مشافهی و رو در رو بوده
است .از طرف دیگر طبق تصریح یکی از آیات قرآن مجید اگر فرشتهای بخواهد بر انسان
نازل شود و در عالم مادّه با او رو در رو صحبت کند ،به صورت انسان نازل خواهد شد.
(انعام )3-8 :بنابراین ،الزمهی چنین تعلیم و تعلّمی تمثّل این دو فرشتهی الهی به صورت بشر
در خارج و عالم واقع میباشد.
امام سجّاد (ع) نیز نزول عزرائیل برای قبض ارواح را از سنخ تجلّی میداند؛ «تجلّی
ملکُ الموت لقبضها من حجب الغیوب» (فرشته مرگ برای قبض ارواح از پشت پردههای
غیب تجلی کرد) (امام سجاد ع ،181 :1982 ،دعای  )22البته تجلّی حضرت عزرائیل (ع)
در قبض روح افرا د به نحو تجلّی مثالی است نه مادی .و تجلّی فرشته نیز غیر او بوده و فعل
و جلوه ای از اوست .حال اگر تصرّف فرشتگان در عوالم ما دون به نحو تجلّی است ،چه
اشکالی دارد که با توجه به قدرت فرشتگان مجرّد عقلی و مثالی ،این تجلّی به صورت انشاء
بدن مادّی و تصرّف در عالم مادّه باشد.
اینکه در برخی آیات دیدن فرشتگان را منوط به عالم پس از مرگ کردهاست،
(انعام8 :؛ فرقان ) 22-21 :مربوط به دیدن فرشتگان به صورت حقیقی آنهاست .این است
که در روایت آمده« :حواس شما توان دیدن فرشتگان را ندارند؛ زیرا آنها از جنس هوا
هستند و آشکار نیستند و اگر بر فرض بتوانید آنها را ببینید ،به این صورت که قوه بینایی
شما زیاد شده و قوّت یابد ،خواهید گفت که این فرشته نیست بلکه بشر است؛ زیرا در این
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صورت فرشتگان به صورت بشری که با آن الفت دارید برای شما ظاهر خواهند شد تا
اینکه سخنان او را بفهمید و خطاب و مراد و مقصود او را متوجّه شوید»(امام عسکری،
 ،515 :1213ح .)912
ممکن است گفته شود بر اساس این تفسیر از تمثّل فرشتگان ،این مسئله با قاعده
فلسفی «کل حادث زمانی مسبوق بقوۀ و مادۀ سابقۀ» در تنافی است؛ چرا که بر اساس این
قاعده ،هر پدیده مادیای قبل از حادث شدن باید قوّه و استعداد و مادّهای که حامل این قوّه
و استعداد است را دارا باشد ،حال اگر فرشتگان مجرّد ،بتوانند با بدن مادی در خارج متمثّل
شوند ،باید حادث زمانی و دارای قوّه و استعداد باشند و حال آنکه قوّه و استعداد و زمانی
بودن از اوصاف موجود مادّی بوده و فرشتگان مجرّد ،منزّه از مادّه و از اوصاف مادّه
می باشند .از طرف دیگر در صورت تمثّل با بدن مادّی این بدن از چه مادّهای تکوّن یافته و
بعد از اتمام مأموریت با صورت و بدن تمثّل یافته این بدن به کجا بازگشته و دچار چه
سرنوشتی خواهد شد؟
لکن در پاسخ گفته میشود هیچ استبعادی ندارد که فرشته با انشاء و ایجاد یک بدن
مادّی به صورت خارق العاده؛ نظیر آنچه که در ناقه حضرت صالح (ع) نیز اتفاق افتاد،
بدنی را با سرعت و با توجه به قوانین عالم هستی انشاء کرده و به تدبیر آن بدن بپردازد.
معلوم است که بدن مادّیای که فرشته آن را انشاء و ایجاد کرده و به تدبیر آن میپردازد از
مادّه همین عالم تکوّن یافته و قاعده فلسفی «کل حادث زمانی مسبوق بقوۀ و مادۀ سابقۀ» در
مورد او نیز صادق بوده و هرگز استثناء نشدهاست و بعد از اتمام مأموریت به طبیعت بر
خواهد گشت.
فخر رازی نیز در اشکال معرفت شناختی خود به تمثّل فرشتگان مینویسد« :اگر جایز
باشد که فرشته برای کسی به صورت انسان معینی ظاهر شود ،در این صورت الزم میآید
که ما هیچ گاه قطع حاصل نکنیم که این شخصی را که اآلن میبینیم او همان زیدی است
که دیروز دیدهایم؛ زیرا همواره این احتمال وجود دارد که فرشته یا جنّی به صورت او
برای ما متمثّل شده باشد .و این احتمال ،منجر به فتح باب سفسطه و شکاکیّت خواهد شد»
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(رازی ،1221 ،ج.)521 :21
علّامه طباطبایی مبنای نادرست فخر رازی را در بحث علم عالم و معلوم ،منشأ این
اشکال دانسته و از این طریق سعی در پاسخ گویی دارد(ر.ک؛ طباطبایی ،1218 ،ج-98 :12
 )93اما به نظر میرسد که اصل این اشکال نمیتواند یک اشکال نقضی بر جواز تمثّل
فرشتگان باشد .بلکه در صورت ورود این شبهه و صحت آن ،انسان در مواجهه با اشیاء و
اشخاص دچار تردید شده و احتمال تمثّل را میدهد ،ولی این به معنای محال بودن تمثّل
فرش تگان نخواهد بود .البته ما با توجه به علم و عصمت فرشتگان و احسن بودن نظام عالم و
حکمت الهی ،می توانیم بگوئیم که وقوع چنین تمثّالتی در خارج ،در همه جا جایز نبوده و
بر اساس حکمت و مصالحی در برخی مواقع ممکن است واقع شود.
اما در مورد تمثّل فرشتگان مادی و جسمانی نیز در ابتدا باید دانسته شود که ابن سینا
(ابن سینا )251 :1383 ،و میرداماد(میرداماد )211 :1212،و شهید مطهری(مطهری ،بی تا ،ج
 ،)281 :2به وجود فرشتگان مادی و جسمانی تصریح کردهاند ،و آیتاهلل
بروجردی(بروجرى ،1212 ،ج )188-182 :5و عالمه حسن زاده آملی(حسن زاده،1981 ،
ج )923 :2و آیتاهلل جوادی آملی (جوادی آملی ،1989 ،ج88-88 :5؛ و همو ،1988 ،ج:15
 ) 232نیز به وجود فرشتگانی که دارای جسم لطیف هستند اذعان کردهاند .حال با توجه به
لطافت و ویژگیهای این نوع از فرشتگان(مثل دارا بودن بعدهایی غیر بعدهای موجوات سه
بعدی) ،امک ان تمثّل آنها در قالب یک بدن لطیف و یا کثیف دیگر محالی را در بر نخواهد
داشت .البته امکان ارتباط با این نوع از فرشتگان با همان بدن مادی اصلی آنها نیز وجود
دارد که دیگر تمثّل نام ندارد.

بحث و نتیجهگیری
دستاورد پژوهش حاضر در باره چگونگی تمثّل فرشتگان با رویکرد قرآنی بعد از تحلیل
شش دیدگاه ،در نهایت ارائه دیدگاهی نو در این زمینه در دو مرحله است:
الف) تمثّل فرشتگان مجرّد عقلی و مثالی ،در مثال منفصل و متّصل (قوای ادراکی
شخص) همراه با شکل و صورتی غیر صورت اصلی خود خواهد بود .همچنین این قسم از
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فرشتگان با ایجاد و ا نشاء یک بدن مادّی (لطیف یا کثیف) در عالم مادّه قدرت بر متمثّل
شدن در عالم مادّه را نیز دارند.
ب) در صورت اثبات وجود فرشتگان عالم مادّه که به اذعان مدعیان وجود این قسم
از فرشتگان ،آنها از نوع جسم لطیف میباشند ،توانایی تمثّل به صورتهای مختلف و در
بدن مادّی کثیف یا لطیف را دارا میباشند.
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