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کرم فریدونی٭٭ ا
سهیال همتی٭٭٭

چکیده
ر بــه وجــود مالئکــه  از مهم تریــن نمونه هــای اعتقــاد بــه عالــم غیــب، اعتقــاد و بــاو
گرامــی  اســالم و أئّمــه هــدی از آن هــا  یــم و ســیرۀ پیامبــر  کر کــه در قــرآن  می باشــد؛ 
کــه واســطه فیــض بیــن خــدا و دیگــر  به عنــوان دســته ای از نعمت هــای الهــی 

یــم؛ یادشــده اســت. ک آن هــا عاجز موجــودات هســتند و مــا از در 
وجــود مقــدس و ملکوتــی آن هــا از مســلمات آئیــن اســالم و دیگــر ادیــان همچــون 
کــه تعــداد آن هــا بــه فرمــوده  زرتشــت، مســیحیت و یهــود اســت. ایــن موجــودات 
و  هســتند  گونــی  گونا وظایــف  دارای  بیشــترند؛  ک  خــا ذرات  از  صــادق  امــام 
گونــی از قبیــل  گونا همچنیــن دارای درجــات و اصنــاف مختلــف و صفــات 
تمثــل، عصمــت، تکلــم و... هســتند. البتــه ایــن خصوصیــات بــه دلیــل مــادی 
نبــودن آن هــا هماننــد خصوصیــات یــک عــادی مثــل انســان نیســت. در ایــن 

کتابخانــه ای استفاده شــده اســت. تحقیــق از روش 
کلیدواژه ها: فرشتگان، تمثل، قرآن، سنت

* دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه ایالم.

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایالم. ** دانشجوی 

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایالم. *** دانشجوی 
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مقدمه
خداونــد متعــال بــرای هدایــت بشــر عــالوه بــر موجــودات ظاهــری، موجــودات دیگــری را نیــز 
کــه مــا را تــوان درک آن هــا نیســت. دســته ای از ایــن موجــودات فرشــتگان هســتند  آفریــده اســت 

گمــارده شــده اند و تدبیــر عالــم بــه اذن خــدا بــه دســت آن هاســت. کــه بــر  همــۀ جهــات عالــم 
گرچــه مــا از عالــم مــاده هســتیم و فرشــتگان از عالــم امــر  و ملکــوت؛ ولــی این دلیل نمی شــود 
کنیــم. چــرا   کوتاهــی  کــه بــا وجــود آیــات و روایــات فــراوان در ایــن زمینــه، در پرداختــن بــه ایــن امــر 
کــه عــدم شــناخت صحیــح نســبت بــه ایــن امــر مهــم، عــدم درک پیــام الهــی را بــه دنبــال دارد؛ 
رت  کــه در ایــن زمینــه رواج یافتــه اســت؛ ضــرو ــاره ای از خرافــات و افســانه ها   ــه دلیــل پ ــز ب و نی
یــم تــا بی پایگــی  کــه در ایــن مقالــه بــه شــناخت بعضــی از اوصــاف فرشــتگان بپرداز داشــت 
گــردد. کــه در ایــن مســأله وارد شــده اند؛ مشــخص  خرافــات و افســانه های عامیانــه و غیــر دینــی 
کوچــک در راه اعتــالی فرهنــگ و آموزه هــای  گامــی هرچنــد  کــه ایــن تحقیــق،  امیــد اســت 

دیــن مبیــن اســالم در جامعــۀ اســالمی باشــد.

ئکه بحث لغوی واژه ملک و مال
ــک، دو مورد 

َ
واژۀ ملــک در قــرآن مجیــد 88 مرتبــه در 86 آیــه آمــده اســت. 13 مــورد کلمــۀ َمل

ــه معنــای فرشــته و  ــه فتــح میــم و الم ب ــک، ب
َ
کلمــه مالئکــه می باشــد. َمل ــورد  کیــن و 73 م

َ
َمل

 
ٌ

ْرِض َمَاِئَكــة
َ

َكاَن ِفــي اأْل ــْل َلــْو 
ُ

کــه: >ق جمــع آن مالئکــه اســت؛ و شــاهد مــا، ایــن آیــه شــریفه اســت 
گــر در روی  ــًكا َرُســواًل< ) األســراء،95/17(؛ »بگــو ]آری[ ا ــَماِء َمَل ــا َعَلْيِهــْم ِمــَن الّسَ ْلَن

َ
يــَن َلَنّز ــوَن ُمْطَمِئّنِ

ُ
َيْمش

ــا فرشــته ای را از آســمان  گام برمی داشــتند؛ م ــا آرامــش  ــد و ب زمیــن فرشــتگانی زندگــی می کردن
ــر آن هــا می فرســتادیم«. به عنــوان رســول، ب

ئکه خلقت مال
أمیرالمؤمنیــن دربــاره خلقــت مالئکــه فرمودنــد: »خدایــا مالئکــه را بیافریــدی و در آســمانت 
کــه نــه در آنــان سســتی هســت و نــه غفلــت. و نــه در ایشــان معصیــت  جــای دادی. مالئکــه ای 
مفهومــی دارد. آری آنــان داناتریــن خلــق تــو بــه تــو هســتند و ترســنده ترین خلــق تــو از توانــد. 
ــر دیدگانشــان  ــه خــواب ب ــد. ن ــه فرمــان توان ــو ب ــد. و عامــل خلــق ت ــه توان ــو ب و مقرب تریــن خلــق ت
مســلط می شــود؛ و نــه ســهو عقــول؛ و نــه خســتگی بدن هــا. ایشــان نــه در پشــت پدرانشــان جــای 
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می گیرنــد و نــه در رحــم مــادران؛ و نــه خلقشــان از مــاء مهیــن اســت؛ بلکــه تــو ای خــدا ایشــان را 
کــرده ای. و در آســمان هایت منــزل داده ای. و بــا جــای دادنــت در جــوار  بــه نوعــی دیگــر ایجــاد 
کــرده ای و از  ر  کــرده ای. و بــر  وحــی خــود امیــن ســاختی. و آفــات را از ایشــان دو کرامشــان  خــود ا
گــر قــوت تــو نبــود؛ خــود قــوی  کشــان ســاخته ای. ا گناهــان پا بالهــا محافظتشــان نمــوده ای. و از 
ــو نبــود؛  گــر رحمــت ت ــو نبــود؛ خودشــان ثابت قــدم نمی گشــتند. و ا گــر تثبیــت ت نمی شــدند. و ا

گــر تــو نبــودی؛ آن هــا هــم نبودنــد«.1 اطاعــت تــو نمی کردنــد. و ا
کــه: خداونــد بعــد از آن کــه آســمان ها را آفریــد؛  در ترجمــۀ منظــوم نهج البالغــه آمــده اســت 

بــه خلقــت مالئکــه پرداخــت:
کرد مملو از ملک های عزیز و ارجمند.2 کرد آنگه میان آسمان های بلند  باز 

یــژه ای از  گــروه و کــه  گفتــه شــد  در جــای دیگــر بعــد از آن کــه انــواع فرشــتگان را بیــان می کنــد؛ 
گردن هایشــان  ــدار اســت. و  گام هایشــان در فروتریــن ســطوح زمیــن پای کــه  ــد  فرشــتگان، آنان ان
فراتــر از آســمان های بریــن و ابعــاد وجودشــان از اقطــار ایــن جهــان بیــرون اســت. و دوش هایشــان 
کــه در محضــر حــق چشــم ها  را  بــا پایه هــای عــرش الهــی هــم آهنــگ و مــوزون. و چنیــن اســت 

یــش فــرو پیچده انــد... .3  یــر افکنده انــد و از شــرم بســیار، خــود را در بال هــای خو بــه ز
امــام علــی)ع( می فرمایــد: »خداونــد ســبحان بــرای اســکان دادن در آســمان های خــود و آبــاد 
یــد. و  یــش، مخلوقاتــی بدیــع، یعنــی فرشــتگان را بیافر ســاختن آســمان های بلنــد ملکــوت خو

کــرد«.4 گشــاد آســمان را پــر  بــه  وســیلۀ آن هــا  شــکاف راه هــای 
کوچک ترند.5  خداوند فرشتگان را از نوری آفرید و برخی از آنان از مگس 

کــه جبرئیــل)ع( هــر بامــداد در او فــرو رود و  امــام باقــر)ع( فرمــود: »همانــا در بهشــت نهــری اســت 
 از هــر قطــره ای کــه  از آن بچکد؛ فرشــته ای 

ّ
ســپس بیــرون آیــد و خــود را بلرزانــد و خــدای عــّز و جــل

را بیافریند«.6
ک خلــق شــد. جــن و شــیاطین از آتــش. از  کــه بنــی آدم از خــا گفتــه شــده  در جــای دیگــر 
کــه مالئکــه از چــه خلــق شــده اند؟ فرمــود: »لمــا أراد اهلل أن ینشــأ خلقــه  کردنــد  پیامبــر)ص( ســؤال 
فتــق نــوری و خلــق منــه العــرش ثــم فتــق نــور علــی)ع( فخلــق منــه المالئکــهݑ ثــم فتــق نــور بنتــی 
فاطمــه فخلــق منــه الســموات و االرض ثــم فتــق نــور ولــدی الحســن فخلــق منــه الشــمس و 
القمــر ثــم فتــق نــور ولــدی الحســین فخلــق منــه الجنــه حــور العیــن؛ چــون خداونــد خواســت کــه 
ــور  ــد. بعــد از آن، ن ی ــور مــن آفر ــور مــرا شــکافت و عــرش را از ن کنــد؛ اول مرتبــه ن ایشــان را خلــق 
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یــد. بعــد از آن، نــور دختــرم فاطمــه را  پســر عمــم علــی)ع( را شــکافت و مالئکــه را از نــور علــی آفر
شــکافت. و آســمان و زمیــن را از نــور فاطمــه)س( ایجــاد نمود. پس نور فرزندم حســن را شــکافت. 
مــاه و خورشــید را از نــور حســن خلــق نمــود. بعــد از آن نــور حســین را شــکافت و بهشــت و حــور 

العیــن را از نــور حســین خلــق نمــود«.7
ــد.  ــه وجــود آمدن ــور صــورت أمیرالمؤمنیــن)ع( ب کــه مالئکــه از ن از ایــن حدیــث معلــوم شــد 
کــه مالئکــه محبــت شــدیدی بــه أمیرالمؤمنیــن)ع( و اوالد طاهریــن او  بدیــن جهــت اســت 

کوتاهــی نمی کردنــد. و در خدمت گــزاری آن هــا  به هیچ وجــه  داشــتند 

ئکه ایمان به وجود مال
ــه وجــود مالئکــه از اصــول هستی شناســی و جهان بینــی اســالمی اســت.  ر ب ــاو اعتقــاد و ب
ــده اســت،  گردی ــام، وظایــف، مقــام شــامخ و خصوصیــات آن هــا بیــان  ــم مکــررًا ن ی کر ــرآن  در ق
ــِه  ْنــِزَل ِإَلْيــِه ِمــْن َرّبِ

ُ
ُســوُل ِبَمــا أ و تدبیــر امــور عالــم، بــه آن هــا نســبت داده شــده اســت : >آَمــَن الّرَ

َطْعَنــا 
َ
اُلــوا َســِمْعَنا َوأ

َ
َحــٍد ِمــْن ُرُســِلِه َوق

َ
 َبْيــَن أ

ُ
ق ــّرِ

َ
 آَمــَن ِبــاهَّلِل َوَمَاِئَكِتــِه َوُكُتِبــِه َوُرُســِلِه اَل ُنف

ٌ
ُكّل َواْلُمْؤِمُنــوَن 

ردگارش بــه او نــاز ل  ،285/2(؛ »پیامبــر، بــه آنچــه از ســوی پــرو ــَك اْلَمِصيــُر < )البقــرهݑ ِإَلْي ــا َو َن ــَك َرّبَ َراَن
ْ

ف
ُ

غ
کتاب هــای او و فرســتادگانش  رد. و همــه مؤمنــان ]نیــز[ بــه خــدا و فرشــتگانش و  شــد؛ ایمــان آو
یــم ]و بــه همــه  گفتنــد: مــا در میــان هیچ یــک از پیامبــران او، فــرق نمی گذار ردنــد و  ایمــان آو
یــم. و  ردگارا بــه آمــرزش تــو امیدوار کردیــم. پــرو گفتنــد: شــنیدیم و اطاعــت  یــم[ و  ایمــان دار

بازگشــت  ]مــا[ به ســوی توســت«.
بــدون ایمــان بــه خــدا، رســل و فرشــتگان، جهان بینــی توحیــدی ناقــص، تفســیر هســتی 
یــرا ذات  ردگار، دچــار ابهــام خواهــد شــد؛ ز ناتمــام و مســأله وحــی و تدبیــر جهــان بــه  وســیلۀ پــرو
کار خلــق و تدبیــر عالــم بپــردازد. کــه مســتقیمًا و بــدون واســطه بــه  اقــدس الهــی برتــر از آن اســت 
آیــت اهلل شــهید اســتاد مطهــری می فرمایــد: مالئکــه، به حکــم ایــن آیــه مقــام معلومــی دارنــد: 
کــه  ــوٌم<  )الصافــات،37/ 164(؛ »هــر یــک در جــه و مقــام معینــی دارنــد«،  ــاٌم َمْعُل

َ
ــُه َمق  َل

َ
ــا ِإاّل

َ
ــا ِمّن >َوَم

گــذار شــده  ــان وا ــه آن ــم ب ــن عال ــر ای ــد، مّشــیت الهــی و تدبی ز نمی کننــد. امــر خداون از آن تجــاو
است.

ــوان  ــت و می ت ــالم اس ــن اس مات آئی
ّ
ــل ــه از مس ــود مالئک ــد: وج ــی می فرمای ــه طباطبای عالم

ــا، از  ــواع آن ه ــت ان ــده اس ــات آم ــت. در روای ــن اس ــدودی چنی ــا ح ــز، ت ــان نی ــایر ادی ــت در س گف
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دیگــر مخلوقــات خــدا بیشــتر اســت.8 
، 177/2(؛ »لیکــن  يــَن< )البقــرهݑ ِبّيِ

َ
ــاِب َوالّن ــْوِم اْلِخــِر َواْلَمَاِئَكــِة َواْلِكَت ــاهَّلِل َواْلَي ــَن ِب ــْن آَم ــّرَ َم  اْلِب

َ
>َوَلِكــّن

آســمانی  کتــاب  فرشــتگان،  قیامــت،  ز  رو عالــم،  خــدای  بــه  کــه  اســت  کســی  نیکــوکار 
رد«. در ایــن آیــه نیکــی مرکــب از پنــج واقعیــت اســت: ایمــان بــه خــدا،  و پیامبــران ایمــان آو
کفــر می شــود؛  کــه انــکار خــدا موجــب  کتــاب و انبیــاء. ازایــن  رو همان گونــه  قیامــت، مالئکــه، 
َكاَن  بــاره یهــود فرمــود: >َمــْن  کفــر خواهــد بــود.. چنان کــه در انــکار فرشــتگان نیــز، مســاوی بــا 
، 98/2(؛ »هرکــس دشــمن  يَن<)البقــرهݑ  اهَّلَل َعــُدّوٌ ِلْلَكاِفِر

َ
ــِإّن

َ
يــَل َوِميــَكاَل ف ِ َوَمَاِئَكِتــِه َوُرُســِلِه َوِجْبِر

ا هَّلِلَّ َعــُدّوً
کافــر اســت[؛ پــس  خــدا و فرشــتگان و رســوالن حــق و جبرئیــل و میکائیــل اســت ]چنیــن کســی 

ــران اســت«. کاف ــد هــم دشــمن  خداون
ایمان به مالئکه شامل سه معنا می باشد: 

کــه آن هــا  روحانــی  اول: تصدیــق بــه وجــود آن هــا. در ایــن تصدیــق بحــث از ایــن اســت 
گــر لطیــف هســتند؛ آیــا  محــض یــا جســمانی محــض یــا مرکــب از هــر دو می باشــند؟ و این کــه ا

ــی و بعضــی هوایــی؟ ــا بعضــی نوران ــا هوایــی؟ ی ــی هســتند ی نوران
دوم: بیــان موقعیــت آن هاســت و اثبــات این کــه آن هــا مخلوقــات خداونــد هســتند. ماننــد 
کاری نیســتند؛ مگــر آنچــه خداونــد آن هــا   انســان و جــّن یــا مأمــوران مکلــف هســتند و قــادر بــه 
ــد و لــذت آن هــا  ذکــر خداســت و  زندگی شــان  ــادر ســاخته باشــد و این کــه آن هــا  معصوم ان را ق
بــه معرفــت و طاعــت الهــی اســت و مــرگ بــرای آن هــا جایــز اســت. امــا خداونــد مــدت طوالنــی 
ــه  ــا مرگشــان برســد و توصیــف نمی شــوند ب ــد ت ــرار داده اســت؛ آن هــا را نمی میران ــرای آن هــا  ق ب

کــه باعــث شــرک خــدای تعالــی شــود. چیــزی 
ردگارنــد. خداونــد آن هــا  را بــر هــر  بشــری کــه  ســومین رکــن اعتــراف بــه ایــن اســت کــه آن هــا پرو
کــه بعضــی مالئکــه به ســوی بعضــی دیگــر فرســتاده شــوند  خواســت می فرســتد و جایــز اســت 
کــه بعضــی از آن هــا حامــالن عرش انــد و بعضــی ایســتاده  و بــه دنبــال آن اعتقــاد بــه ایــن اســت 
یســندگان اعمــال و  بــرای عبــادت. بعضــی خــاز ن بهشــت و بعضــی خــاز ن آتــش و بعضــی نو

بعضــی راننــدگان ابرهــا  هســتند. 9

ئکه حکمت وجود مال
حضــرت  ذات  کــه  اســت  ثابــت  حق تعالــی  صفــات  شــناخت  و  توحیــد  بحــث  در 
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کار بی هــدف از او صــادر نمی شــود.  باری تعالــی، حکیــم علــی االطــالق اســت؛ از ایــن  رو 
ْرَض َوَمــا َبْيَنُهَمــا اَلِعِبيــَن< )األنبیــاء، 16/21(؛ »مــا 

َ
ــَماَء َواأْل َنــا الّسَ

ْ
چنانچــه فرمــوده اســت: >َوَمــا َخَلق

نیافریدیــم«. و بی هــدف  یچــه  باز اســت؛  ایــن دو  میــان  را  آنچــه  و  زمیــن  و  آســمان 
بلکــه  حکمــت  دارای  خداونــد  مخلوقــات  ســایر  ماننــد  فرشــتگان  خلقــت  یقیــن  بــه  
کــه بعضــی از آن هــا  از نظــر مــا مخفــی اســت. محــدث عظیــم  القــدر  حکمت هایــی اســت 
کــه ایــن فرشــته ها  و تســلط آن هــا بــر  انســان چــه  ینــد  گــر بگو یســد: ا عالمــه مجلســی می نو

دارد؟  ســودی 
جواب می دهیم: چند وجه دارد: 

نخســت: این کــه شــیطان انســان را بــه شــر  و معصیــت می کشــاند. و ایــن فرشــته ها در برابــر، 
انســان را بــه خیــر  و طاعــت دعــوت می کنــد. 

بــر او  کــه فرشــته ای  گفتــه: هیــچ بنــدۀ خدایــی نباشــد؛ جــز ایــن  دوم: این کــه، مجاهــد 
گمــارده شــده اســت؛ تــا او را از جــّن، انســان و حیــوان نگــه دارد. 

ســوم: این کــه، می بینیــم خاطــره ای بی ســبب بــه قلب هــا می آیــد و بعــد روشــن می شــود 
ــا تباهــی  ــال ی ــا ب گنــاه ی کــه ســبب  کشــف می شــود  ــوده اســت. و بســا  کــه ســبب، مصلحتــی ب

گمراه کننــده.  می باشــد. اولــی از فرشــته های هــادی اســت. و دومــی  از شــیطان 
کــردار او را ثبــت می کنــد و بــا اوســت؛ بیشــتر از  چهــارم: این کــه، چــون آدمــی  بدانــد؛ فرشــته، 

گنــاه نمی کنــد.10 گنــاه می پرهیــزد؛ چنانکــه در حضــور انســان محتــرم شــرم می کنــد و 
کــه:  کتــاب توحیــد بــاب ذکــر عظمــت خــدای جــلّ جاللــه ذکــر می کنــد  شــیخ صــدوق در 
وجــود فرشــتگان بیانگــر عظمــت حق تعالــی اســت. عــالوه بــر آن نظــام طولــی حــق هســتی 
کــه بیــن خــدا و مخلوقاتــش از  جملــه انســان واســطه های قدســی وجــود داشــته  اقتضــاء دارد 
ــه  اصطــالح  باشــد. منظــور از ایــن نظــام طولــی علــت و معلــول، ترتیــب در آفرینــش اشــیاء و ب
ردگار  ــو ذات پــرو

ّ
ر اشــیاء از ناحیــۀ اوســت. عل ترتیــب در فاعلیــت خــدا در مــورد اشــیاء و صــدو

کــه موجــودات رتبــه بــه رتبــه و پشــت ســر  یکدیگــر نســبت بــه او قــرار داشــته باشــند؛  اقتضــا دارد 
کــه بیــن او  کــه عظمــت و جاللــت ذات اقــدس الهــی چنیــن اقتضــا می کنــد  گفــت  ــد  ــذا بای ل
و انســان، موجوداتــی قدســی و بــا ظرفیــت باشــند تــا امــکان ارتبــاط بــا خــدا بــرای انســان وجــود 

داشــته باشــد.11
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ئکه در میان عرب جاهلی اعتقاد به مال
یــخ فرهنــگ عــرب جاهلــی اســت. عالمــه یحیی  اعتقــاد بــه وجــود مالئکــه، از مّســلمات تار
ــه  ــه و خبیث ــتش ارواح طّیب ــر، پرس ــل دیگ ــون مل ــز همچ ــرب نی ــرهݑ الع ــد: در جزی یس ــوری می نو ن
گروهــی نیــز شــیاطین و أجّنــه را می پرســتیدند. بنــو  وجــود داشــته اســت. جمعــی فرشــتگان را و 
ــه جــّن پرســتی  کــه شــاخه ای از بنــو خزاعــه می باشــد؛ در میــان اعــراب بیــش از همــه ب ملیــح 
ــا  شــهرت داشــته اند. پرســتش مالئکــه و شــیاطین نیــز به منظــور جلــب محبــت و عنایــت و ی
یــات تــام خداونــد و یــا خدایــان 

ّ
دفــع مضــرت بــود. گروهــی نیــز مالئکــه و فرشــتگان را مظاهــر تجل

درجــه دوم و یــا دختــران خــدا می خواندنــد؛ آن چنان کــه یهودیــان و نصرانیــان بــرای خداونــد 
جــلّ جاللــه پســر قــرار دادنــد.12

کریــم  کــه از ســوی قــرآن  کفــار و عصــر جاهلــی، موضوعــی اســت  پرســتش مالئکــه در میــان 
ــّمَ 

ُ
ــُرُهْم َجميعــًا ث

ُ
ــْوَم َيْحش گــواه ایــن موضــوع اســت: >َو َي گوشــزد شــده اســت. آیــه 40 ســورۀ ســبأ 

ــه عرصــۀ محشــر  کــه خــدا همــۀ مــردم را ب زی  ــُدوَن<؛ »رو ــوا َيْعُب كاُن ــْم  اُك  هــُؤالِء ِإّيَ
َ
ــِة أ ــوُل ِلْلَماِئَك

ُ
َيق

کــه شــمارا معبــود خودگرفتنــد؟«. گروه انــد  ــا ایــن  یــد: آی گو رد؛ آنــگاه بــه فرشــتگان  گــردآو
کــه مشــرکان داشــتند؛  در تفســیر نمونــه می خوانیــم: ذکــر مالئکــه از میــان تمــام معبودهایــی 
یــا بــه خاطــر آن اســت کــه فرشــتگان شــریف ترین مخلوقاتــی بودنــد که آن هــا پرســتش می کردند. 
کــه بت پرســتان، ســنگ و چوب هــا را مظهــر و ســمبل موجــودات علــوی-  یــا از ایــن نظراســت 
فرشــتگان و ارواح انبیــاء- می دانســتند. و بــه ایــن عنــوان آن هــا را پرســتش می کردنــد؛ چنانچــه 
کــه بــه  کــه: عمــر بــن لحــی در ســفری  یخچــه بت پرســتی در میــان قــوم عــرب آمــده اســت  در تار
گفتنــد:  کــرد.  ــاره ســؤال  ــد. از آن هــا در این ب ــود؛ جمعــی را در حــال بت پرســتی دی شــام رفتــه ب
ییــم. و به وســیله آن هــا  ــاری می جو ــه شــکل موجــودات و از آن هــا ی ــی هســتند ب این هــا خدایان
کــرد. و بتــی  ــاران می کنیــم. عمــر بــن لحــی ایــن عمــل را پســندید و از آن هــا پیــروی  تقاضــای ب
گســترش یافــت؛  رد و از آن زمــان بت پرســتی آغــاز شــد. و  همــراه خــود بــرای حجــاز ســوغات آو

یشــه کن ســاخت.13 ــا این کــه اســالم آمــد. و آن را ر ت
در این زمینه آیات ذیل نیز وجود دارد:

کــه  ــى< )النجــم،27/53(؛ »کســانی 
َ
ْنث

ُ
 اأْل

َ
 َتْســِمَية

َ
وَن اْلَمَاِئَكــة ِذيــَن اَل ُيْؤِمُنــوَن ِباْلِخــَرِة َلُيَســّمُ

َ
 اّل

َ
>ِإّن

ــد؛ فرشــتگان را دختــران خــدا نام گــذاری می کننــد«. ــه آخــرت ایمــان ندارن ب
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ــهاَدُتُهْم َو ُيْســَئُلوَن< 
َ

ُهــْم َســُتْكَتُب ش
َ

ــِهُدوا َخْلق
َ

 ش
َ
ْحمــِن ِإناثــًا أ ِذيــَن ُهــْم ِعبــاُد الّرَ

َ
 اّل

َ
>َو َجَعُلــوا اْلَماِئَكــة

کــه بنــدگان خداونــد رحمان انــد؛ مؤنــث پنداشــتند؛  کــه فرشــتگان را  )الزخــرف، 43/ 19(؛ »و آن هــا 

کذبشــان در نامــه عملشــان نوشــته  ــا در وقــت خلقــت آن هــا حاضــر بودنــد؟ البتــه شــهادت  آی
شــده و بــر آن ســخت مؤاخــذه می شــوند«.

ردگارتان پســران  ــا ...< )األســراء، 17/ 40(؛ »آیا پرو
ً
 ِمــَن اْلَمَاِئَكــِة ِإَناث

َ
َخــذ

َ
ُكــْم ِباْلَبِنيــَن َواّت اُكــْم َرّبُ

َ
ْصف

َ
أ

َ
ف

َ
>أ

را مخصــوص شــما ســاخته و خــودش دخترانــی را از فرشــتگان برگزیده اســت؟«.
ــاِهُدوَن< )الصافــات، 150/37(؛ »آیــا فرشــتگان را مؤنــث آفریدیــم 

َ
ــا َوُهــْم ش

ً
 ِإَناث

َ
َنــا اْلَمَاِئَكــة

ْ
ْم َخَلق

َ
>أ

و آن هــا ناظــر بودنــد؟«.
را  یــت ملــک  رؤ و  نــزول  تقاضــای  را مؤنــث می دانســتند و همچنیــن  مشــرکین مالئکــه 
داشــتند و از ایــن  جهــت بــرای آن هــا اجســامی قائــل بودنــد. قــرآن درخواســت آن هــا را این گونــه 

نقــل  می کنــد:
ــن  ــام، 8/6(؛ »ای ــُروَن< )األنع ــّمَ اَل ُيْنَظ

ُ
ــُر ث ْم

َ
ــَي اأْل ِض

ُ
ــًكا َلق ــا َمَل ْنَزْلَن

َ
ــْو أ ــٌك َوَل ــِه َمَل ــِزَل َعَلْي ْن

ُ
ــْواَل أ ــوا َل اُل

َ
>َوق

گــر  کنــد[؟ درحالی کــه ا گفتنــد: چــرا فرشــته ای بــر او نــازل نشــده ]تــا او را همراهــی  یــان  بهانه جو
کار تمــام می شــود و دیگــر آن هــا مهلــت داده نخواهنــد شــد ]و همگــی  فرشــته ای بفرســتیم؛ 

ک می شــوند[«. هــال
َنــا ...< )الفرقــان، 21/25(؛ »کســانی  ْو َنــرَ ى َر ّبَ

َ
 أ

ُ
ْنــِزَل َعَلْيَنــا اْلَمَاِئَكــة

ُ
اَءَنــا َلــْواَل أ

َ
ِذيــَن اَلَيرْ ُجــوَن ِلق

َ
ــاَل اّل

َ
>َوق

ردگار  گفتنــد: چــرا فرشــتگان بــر مــا نــاز ل نمی شــوند؟ یــا چــرا پــرو کــه بــه دیــدار مــا امیــد ندارنــد؛ 
خــود را نمی بینیــم؟«.

يــَن < )الحجــر، 8/15(؛ »مــا فرشــتگان را جــز به حــق  ا ُمْنَظِر
ً

 ِباْلَحــّقِ َوَمــا َكاُنــوا ِإذ
َ

 ِإاّل
َ

ُل اْلَمَاِئَكــة >َمــا ُنَنــّزِ

نــازل نمی کنیــم. و آنگاه کــه نــاز ل شــوند؛ دیگــر بــه آنــان مهلــت داده نخواهــد شــد«.

ئکه صفات مال
گفته انــد فرشــتگان نیــز ماننــد انــس و جــن، از  ئکــه: برخــی  1.مکلــف و مختــار بــودن مال

نوعــی اختیــار بهره مندنــد؛ اگرچــه جنبــه قدســی و نورانیــت آن هــا غلبــه دارد.
گــر آن موجــودات مقــدس ماننــد  کــه متوجــه فرشــتگان شــد و ا  ســجده بــر آدم، تکلیفــی بــود 
ــاز و  ــتۀ آن امتی ــد شایس ــند؛ نمی توانن ــد؛ باش ــاری ندارن ــه اختی ــه هیچ گون ک ــض  ــادات مح جم

ــند. ــا باش عظمت ه
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ــد؛  ــی دارن بوب ــا مقــام شــامخ ر کــه فرشــتگان ب ــری  ــه علــت تقــرب و ارتبــاط نزدیک ت البتــه ب
کمــال و خیــر بهــره می برنــد.14 آنــان از اختیــار خودشــان در راه 

لــت می کنــد: »و ال تعــدوا علــی  ــر اختیــار مالئکــه دال ســخنان حضــرت علــی)ع( به نوعــی ب
کنــدی غفلت هــا  عزیمــهݑ جّدهــم بــالدهݑ الغفــالت. و ال تنتضــل فــی هّمهــم خدائــع الشــهوات؛ 
کوشــش و تــالش آنــان نفــوذی ندارنــد و عوامــل فریبنــده شــهوات دســت به ســوی  بــر قاطعیــت 

همت هــای آنــان نمی یازنــد«.15
کــه  تــی از قبیــل همــت و عــزم بــه فرشــتگان اســناد داده شــده اســت  در جمــالت فــوق مقوال
لــت  کــه از نتایــج اختیــار اســت؛ دال ــر وجــود اراده و مبــادی اراده و حتــی عــزم  به طــور واضــح ب

می کنــد.
ــان  ــم تنقطــع أســباب الشــفقهݑ منهــم فینــوا فــی جّدهــم؛  اســباب و عوامــل شــفقت از آن »ل

قطــع نمی شــود تــا در تــالش سســت نشــوند«.16
یــرا معنــای شــفقت،  کلمــه شــفقت بــرای اثبــات اختیــار فرشــتگان حائــز اهمیــت اســت. ز  
یــت و اســتعدادهای فرشــتگان فقــط  گــر هو تقریبــًا خــوف آمیختــه بــا رجــا و امیــدواری اســت و ا
کــه بــا یــک امــکان در جریان انــد؛ اســناد مفهــوم  یــک امــکان داشــت؛ ماننــد جمــادات و نباتاتــی 

شــفقت بــر آنــان معنایــی معقــول نداشــت.
یســد: اتصــاف  حکیــم عالی قــدر عالمــه جعفــری در شــرح و تفســیر نهــج البالغــهݑ می نو
جبــری  یــان  جر یــک  روی  از  عالیــه  امتیــازات  و  فاضلــه  اخــالق  و  صفــات  بــه  فرشــتگان 
نمی باشــد؛ لــذا جملــۀ: »آن فرشــتگان اســیران ایمان انــد17؛ نبایــد بــه معنــای ظاهــری آن -کــه 
کــه اتصــاف فرشــتگان بــه صفــات  جبراســت-منظور نمــود؛ بلکــه بایــد به گونــه ای تفســیر نمــود 
کــه  ک عالــی  گفــت: بــه جهــت فهــم و در  و اخــالق فاضلــه ســازگار بــوده باشــد. و می تــوان 
رت و غفلــت ایمــان دارنــد؛ به قــدری اشــتیاق و عالقــه آنــان بــه ایمــان  فرشــتگان در مــورد ضــرو

ــد.18  ــان می باش ــه ایم ــته ب ــیر و وابس ــه اس ــبیه ب ــه ش ک ــت  شدیداس
ــه ای  ــه عبــادت نیســتند؛ یعنــی سرشــت فرشــتگان به گون گفــت: فرشــتگان مجبــور ب بایــد 
کــه شــوق و عالقــه بــه عبــادت معشــوق، ایشــان را بــه پرســتش وا داشــته و آنــان را در  اســت 

بندگــی حق تعالــی بی تــاب نمــوده اســت.
کــه در مجتمــع انســانی وجــود دارد.  تکلیــف فرشــتگان، غیــر  از تکلیــف معهــودی اســت 
گرفتــن اراده مکلــف بــه فعــل مکلــف، تعلقــی اعتبــاری  تکلیــف انســانی بــه معنــای تعلــق 
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ــت  ــت و معصی ــکان طاع ــار ام ــه اختی ــال دارد؛ در صورتی ک ــه دنب ــاب ب ــواب و عق ــه ث ک ــت  اس
ک و نورانــی بــوده  کــه دارای ذوات پــا نیــز دارد. امــا فرشــتگان خلقــی از مخلوقــات خــدا هســتند 
کــرده و انجــام نمی دهنــد؛ مگــر آنچــه را خــدا فرمــان  و اراده نمی کننــد؛ مگــر آنچــه را خــدا اراده 
داده اســت. از ایــن  رو، فرشــتگان در قبــال اعمالشــان ثــواب و عقــاب ندارنــد. ایشــان مکلــف به 

ــه اختــالف درجــات می شــوند.19 کــه مختلــف ب ــه تشــریعی،  ــد ن ینی ان تکلیــف تکو
ــاٌم َمْعُلــوٌم< )الصافــات، 164/37(؛ »هیچ کــدام از فرشــتگان نیســت؛ مگــر 

َ
 َلــُه َمق

َ
ــا ِإاّل

َ
>َوَمــا ِمّن

بــرای او مقــام و مرتبــه ای معیــن اســت«.
کــه چــون فرشــتگان مــادی نیســتند؛ ســخن و  ئکــه: شــک و تردیــدی نیســت  2.تکلــم مال
تکلــم ایشــان نیــز از نــوع تکلــم در عالــم مــاده نخواهــد بــود. تکلمــی کــه بــه عالــم مــاده اختصــاص 

کــه بــرای القــای معانــی و مکنونــات آدمــی وضــع شــده اســت. دارد؛ بــا الفاظــی اســت 
معانــی  بــرای  الفــاظ  یســد:  می نو شــیطانی  و  ملکــی  الفــاظ  بــاره  در طباطبایــی  عالمــه 
ینــد؛  گو کالم و قــول  ــر اغــراض و مقصــود اســت و به صــورت،  کــه مشــتمل ب وضع شــده اســت 
ــر آن صحیــح باشــد؛ لــذا  کــه قصــد شــده و ســکوت ب بــرای این کــه مفیــد معنــای تامــی اســت 
کالم و قــول اســت؛ اعــم از آن کــه مفیــد آن صــورت  هرچــه افــاده آن معنــای مقصــود تــام نمایــد؛ 
ــه  ــوع مــردم هــم ب ــز باشــد. ن ــا رم ــر آن ماننــد ایمــا و اشــاره ی ــا غی ــا صورت هــای متعــدد ی واحــد ی
ینــد؛ اگرچــه از دو لــب خــارج نشــود و  گو کالم  کــه مفیــد همــان معنــا اســت؛  صــوت و صدایــی 

ــر صوتــی نباشــد.20  کننــد؛ اگرچــه مشــتمل ب ــه ایمــا و رمــز نیــز قــول اطــالق  همچنیــن ب
یــم هــم، معناهایــی را کــه شــیطان در قلــوب مــردم القــا می کنــد؛ کالم و قول شــیطان  قــرآن کر
 

ْ
ــْيَطاِن ِإذ

َّ
ــِل الش

َ
ــاِم<. )النســاء، 119/4(؛ >َكَمث ْنَع

َ
اَن اأْل

َ
 آذ

َ
ــّن ُك َلُيَبّتِ

َ
ــْم ف ُه

َ
محســوب نمــوده اســت: >َوَلُمَرّن

ــاِس<. )النــاس، 5/114(.
َ
ــِذي ُيَوْســِوُس ِفــي ُصــُدوِر الّن

َ
ــْر< )الحشــر، 16/59(؛ >اّل

ُ
ْنَســاِن اْكف ــاَل ِلْلِ

َ
ق

کــه در قلب هــا خطــور می کنــد  واضــح اســت آنچــه در آیــات بــاال ذکــر شــد؛ مطالبــی اســت 
و آن هــا بــه شــیطان نســبت داده شــد. و بــه نام هــای »أمــر«، »قــول«، »وسوســه« نامیــده شــد. و 
کالم انــد؛ بــا این کــه نــه زبانــی برایــش بــه حرکــت در آمــده؛ و نــه از دهانــی  همــۀ آن هــا هــم قــول و 
خــارج شــده اســت. در مقابــل کالم شــیطانی بــه کالم ملکــی هــم اشــاره شــد. چنانچــه مقصــود 
کالم ملکــی  ُلــوِب اْلُمْؤِمِنيــَن<. )الفتــح، 4/48( همیــن 

ُ
 ِفــي ق

َ
ــِكيَنة ــَزَل الّسَ ْن

َ
ــِذي أ

َ
از نــور در آیــه: >ُهــَو اّل

است.
کــه شــیاطین و فرشــتگان هریــک بــا القــای معانــی  گذشــته معلــوم می شــود  از تمامــی آیــات 
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کالم  کمالــی مافــوق  مربــوط بــه خــود در قلــوب افــراد بشــر، بــا آنــان تکلــم می کننــد. فرشــتگان، 
تکلــم دارنــد و مــراد خــود را بــا القاهــای قلبــی بــه مخاطــب می رســانند. 

کــه  ئکــه: عالمــه طباطبایــی راجــع بــه تجــرد مالئکــه می فرمایــد: ازجملــه آیاتــی  3.تجــرد مال
ــَك ِلَتُكــوَن  ْلِب

َ
ِميــُن َعَلــى ق

َ
وُح اأْل ــّرُ ــِه ال ــَزَل ِب ــر تجــرد فرشــتگان می کنــد؛ آیــه ذیــل اســت: >َن لــت ب دال

ــرود  ــو ف ــر قلــب ت گردانیــد و آن را ب ــاز ل  ــرآن را ن ــَن< )الشــعراء، 26/ 193-195(؛ »جبرئیــل ق ي ــَن اْلُمْنِذِر ِم
ــا خلــق را ]از عتــاب و عــذاب[ بترســانی«. رد ت آو

کــه طــرف چــپ معــده  ــری شــکل  گوشــتی صنوب و روشــن اســت مقصــود از قلــب، عضــو 
کــه می فهمــد و می اندیشــد. یعنــی روح. بنابــر ایــن نــزول  قــرار دارد؛ نیســت. بلکــه چیــزی اســت 
ــِزَل  ْن

ُ
ــْواَل أ ــوا َل اُل

َ
ــه: >َوق ــد آی ــد؛ مانن ــرد باش ــه مج ک ــت  ــح اس ــی صحی ــا در صورت ــب، تنه ــر قل آن ب

ــّمَ اَل ُيْنَظــُروَن َوَلــْو َجَعْلَنــاُه َمَلــًكا َلَجَعْلَنــاُه َرُجــًا َوَلَلَبْســَنا َعَلْيِهــْم 
ُ
ْمــُر ث

َ
ِضــَي اأْل

ُ
ْنَزْلَنــا َمَلــًكا َلق

َ
َعَلْيــِه َمَلــٌك َوَلــْو أ

گــر فرشــته ای  گفتنــد، چــرا بــر او فرشــته ای نــاز ل نمی شــود؟ ا َمــا َيْلِبُســوَن< )األنعــام،6/ 8-9(؛ »و 
کار تمــام می شــود و لحظــه ای آن هــا مهلــت نخواهنــد یافــت؛ چنانچــه فرشــته ای را  بفرســتیم؛ 
کــه مردمــان  رد و بــر آنــان همــان لباســی را  بــه رســالت فرســتیم؛ او را به صــورت بشــر در خواهیــم آو

پوشــند؛ بپوشــانیم«.
کــردن فرشــته  بــا همــان پوشــش فرشــته ای و وجــود  کــه نــاز ل  ظاهــر  آیــه نشــان می دهــد 
کار و باقــی نمانــدن مهلــت و وارد شــدن مــردم در جهــان پــس  ملکوتــی اش، مــالزم بــا اتمــام 
مــاده  از  مجــرد  جهــان  آن  و  شــوند  فرشــتگان  هم جنــس  و  هم ســنخ  تــا  می باشــد؛  مــرگ  از 
اســت.21خالصه کالم این کــه مطابــق بــا قــرآن، عقــل و ســنت، فرشــتگان موجــودات جســمانی 
و مــادی نیســتند؛ بلکــه مجردنــد و موجــودات مجــرد نیــز ممکــن اســت، مجــرد برزخــی و یــا 
کننــد. برخــی مجــرد تام انــد. و برخــی از آن هــا  مجــرد عقالنــی باشــند و یــا به حســب مراتــب فــرق 
ــد و خــواص مــاده را هــم دارا می باشــند.  مجــرد برزخــی هســتند، یعنــی: شــکل و صــورت دارن
کــه در روایــات آمــده اســت؛ نکیــر و منکــر به صورت هــای مختلفــی ظاهــر می شــوند.22  آن طــور 

ئکه: تمثل در اصل از ماده مثول به معنای ایستادن در برابر شخصی یا چیزی  4. تمثل مال
است.23

کــردن و مثــل و  تمثــل در لغــت بــه معنــای مثــل زدن، شــعر  و حدیثــی بــرای مثــال بیــان 
شــبیه شــدن بــر چیــزی.24

کریــم یک بــار بــه صیغــهِ   کلمــۀ تمثــل بســیار بــه چشــم می خــورد، ولــی در قــرآن  در روایــات، 
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ــَل َلَهــا 
َّ
َتَمث

َ
ْرَســْلَنا ِإَلْيَهــا ُروَحَنــا ف

َ
أ

َ
ْت ِمــْن ُدوِنِهــْم ِحَجاًبــا ف

َ
َخــذ

َ
اّت

َ
یــم آمــده اســت: >ف ماضــی در ســوره مر

ا< )مریــم، 17/19(؛ »پــس روح خــود را به ســوی او فرســتادیم تــا بــه شــکل بشــری خوش اندام  ــًرا َســِوّيً
َ

َبش
کــه بــه اذن خداونــد مســیح بــه شــکل معجــزه ای پیاپــی  بــر او نمایــان شــد«. ایــن  زمانــی بــود 
یــم )ع(،  کــی  مــادرش مر گهــواره، اعــالم پا گفتــن مســیح در  یــم، تولــد و ســخن  -حاملــه شــدن مر

تصریــح بــه پیامبــری خــود و دعــوت از بنی اســرائیل- زاده شــد. 
ــام  ــان ت ــورت انس ــه به ص ک ــت  ــل اس ــا« جبرئی ــراد از »ُروَحَن ــد: م ــه ش گفت ــف  کاش ــیر  در تفس

یــم نمــودار شــد. ــر مر الخلقــهݑ در براب
کاشــف در مــورد تمثــل جبرئیــل به صــورت انســان دو نظــر مطــرح شــده  کتــاب تفســیر  در 

است:
الف: این که جبرئیل به صورت انسان نزد او رفت؛ تا با وی انس بگیرد.

یــرا مــرد بیگانــه ای بــدون  گهانــی حیــرت زده شــد. ز یــم از او ترســید و از ایــن حادثــه نا ب: مر
ر از چشــم دیگــران قــرار دارد و  اجــازه بــر او وارد می شــود؛ در حالی کــه او در خلوتــگاه خــود، دو

ر اســت.  ایــن حادثــه ای شــگفت  آو
ــِن  ْحَم  ِبالّرَ

ُ
ُعــوذ

َ
ــي أ ــْت ِإّنِ اَل

َ
گفــت: >ق ــاد زد و  ی ــم فر ی کــه مر ــه ایــن دلیــل  نظــر دوم بهتــر اســت؛ ب

پرســی او و  گــر بــه او و باز یــم، 18/19(؛ »از شــر تــو، بــه خــدا پنــاه می بــرم؛ ا ــا< )مر ُكْنــَت َتِقّيً ِمْنــَك ِإْن 
یــرا در آنجــا، جــز  بیــم دادن از خــدا، وســیله دیگــری بــرای جلوگیــری  عــذاب او اعتقــاد داری«. ز

از او در اختیــار نداشــت.25 
یــم شــروع می کنیــم:  ئکــه: بحــث خــود را راجــع بــه ایــن مســأله بــا آیــه ای از قــرآن کر 5.مــرگ مال
ْخــرى 

ُ
ــّمَ ُنِفــَخ ِفيــِه أ

ُ
ْرِض ِإاّل َمــْن شــاَء اهَّلُل ث

َ
ــماواِت َو َمــْن ِفــى اأْل َصِعــَق َمــْن ِفــى الّسَ

َ
ــوِر ف >َو ُنِفــَخ ِفــى الّصُ

کــه در زمیــن اســت؛  ــِإذا ُهــْم ِقيــاٌم َيْنُظــُروَن< )الزمــر، 39/ 68(؛ »و در صــور دمیــده می شــود. پــس هــر 
َ

ف
ــه  ــار دیگــر در آن دمیــده می شــود و ب ــس ب کــه خــدا بخواهــد. پ کســی  بی هــوش می افتــد؛ مگــر 

گاه آنــان بــر پــای ایســتاده می  نگرنــد«. نــا
ــْن  ــماواِت َو َم ــْن ِفــي َالّسَ َع َم ــِز

َ
ف

َ
ــوِر ف ــُخ ِفــي َالّصُ

َ
ــْوَم ُيْنف ــه: >َو َي ــر آی ــات دیگــر نظی ــه و آی ــن آی ــا ای ب

کســانی  کــه در صــور دمیــده می شــود و تمــام  زی   َمــْن شــاَء َاهَّلُل<  )النمــل، 27/ 87(؛ »رو
َ

ْرِض ِإاّل
َ

ِفــي َاأْل
کــه خــدا خواســته و  کســانی  ــد؛ جــز  کــه در آســمان ها و زمیــن  هســتند؛ در وحشــت فــرو می رون

ــا خضــوع در پیشــگاه او حاضــر می شــوند«. همگــی ب
ــرا تمامــی  ی کــه مالئکــه در قیامــت نخواهنــد مــرد. ز کــرد  ل  ــوان به طــور یقیــن اســتدال نمی ت
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مخلوقــات خداونــد، بنــا بــه عمومــات برخــی از آیــات محکــوم بــه مــرگ هســتند؛ ولــی در این کــه 
کــه در نفــخ اول نمی میرنــد و از صیحــۀ اول جــان ســالم بــه در می برنــد؛ شــکی  عــده ای هســتند 
کــه  کــه آیــات فــوق بــر ایــن امــر تصریــح دارنــد. آنچــه بایــد فهمیــده شــود ایــن اســت  نیســت؛ چــرا 
ینــد: آنــان جبرئیــل، میکائیــل، اســرافیل  کســانی هســتند؟ بعضــی می گو  َمــْن شــاَء َاهَّللُ< چــه 

َ
>ِإاّل

یــش بــه ایــن حدیــث تمســک  کــه بعــدًا خواهنــد مــرد. و بــرای اثبــات نظــر خو و عزرائیــل هســتند 
ــه  ــون ب ــد؛ چ ــه را می خوان ــن آی ــدا ای ــول خ زی رس ــرد: رو ک ــت  ــک روای ــن مال ــس ب ــه ان ک ــتند  جس
کــه خــدای تعالــی آن را  کیســت اند  گفتــم: یــا رســول اهلل اینــان   َمــْن شــاَء َاهَّلُل< 

َ
این جــا رســید؛ >ِإاّل

از صعقــۀ نفــخ صــور اســتثنا کــرد؟ فرمــود: »جبرئیــل، میکائیــل، اســرافیل و ملک المــوت. چــون 
همــه خالیــق را جــان بســتانند؛ ایــن چهــار کــس باقــی می مانند. خداونــد تعالی بــه ملک الموت 
کــس ماندیــم. فرمــود:  یــد بــار خدایــا، تــو عالم تــری. مــا چهــار  کســی مانــد؟ می گو یــد: چــه  گو
کوهــی  کــرد و او چــون  ملک المــوت، جــان اســرافیل را بســتان. ملک المــوت او را قبــض روح 
کــه مانــد؟ جــواب داد بــار خدایــا، ملک المــوت و مکائیــل و جبرئیــل،  یــد  گو بیفتــد. ســپس 
کــرد و او نیــز چــون  فرمــود: ملک المــوت جــان مکائیــل را بســتان. ملک المــوت او را قبــض  روح 
کــه مانــد؟ جــواب دهــد بــار خدایــا ملک المــوت و جبرائیــل.  یــد  گو کوهــی بیفتــد. ســپس 
می فرمایــد: ای ملک المــوت بمیــر و او بمیــرد. جبرئیــل می مانــد و بــس. خداونــد متعــال بــه 
یــد: بــار خدایــا وجهــک الدائــم الباقــی و جبرئیــل المیــت الفانــی.  گو کــه مانــد؟  یــد:  گو جبرئیــل 
ــد و  ــه ســجده در می آی ــا جبرئیــل، از مــرگ چــاره ای نیســت. جبرئیــل ب ــد: ی ی گو ــی  خــدای تعال
کــرام« آنگــه  ــا ذی الجــالل و ا ــی، تبارکــت و تعالیــت ی ب ــد: »ســبحانک ر ی ــد و می گو ــال می زن ب

جــان بدهــد تــا جــز خــدای عزوجــل باقــی مانــد.26
یــادی ذکــر کــرده کــه در این جــا بــه برخــی از آن هــا اشــاره  یــم بــرای فرشــتگان اوصــاف ز قــرآن کر
می کنیــم: آن هــا مطیــع فرمــان خداینــد و هرگــز  او  را معصیــت نمی کننــد؛ فرشــتگان موجوداتــی 

عاقــل و باشــعور، و بنــدگان گرامی خدایند)األنبیــاء، 26/21(.
گروهــی حامــل عرش انــد.  گــذارده اســت:  گونــی را بــر عهــده آن هــا  گونا  خداونــد وظایــف 
گروهــی مراقــب اعمــال بشــرند. )االنفطــار،  گروهــی مدبــران امرنــد. )النازعــات، 5/79(؛  )الحاقــه، 17/69(؛ 

10/82-13(؛ گروهــی حافــظ انســان از خطــرات و حوادث انــد. )األنعــام، 61/6(؛ گروهــی مأمــور عذاب 

گروهــی در جنگ هــا بــه مؤمنــان امدادهــای الهــی  و مجــازات مردمــان ســرکش اند. )هــود، 77/11(؛ 
کتابــی آســمانی بــرای  رنــدگان  گروهــی رســانندگان وحــی و آو می رســانند. )األحــزاب، 9/33(؛ و 
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انبیــاء هســتند. )النحــل، 2/16(؛ و آن هــا پیوســته مشــغول تســبیح و تقدیــس حق انــد. )الشــوری، 
ــر انبیــاء و حتــی غیــر انبیــاء ظاهــر می شــوند.  گاه به صــورت انســان در می آینــد و ب 2/42(؛ و آن هــا 

یــم،17/19؛ هــود، 77-69/11(. )مر

ئکه در دیگر ادیان الهی مال
کمتــر از  ــورات  کــه در ت ــد؛ ایــن اســت  ــه دســت می آی ــورات ب ئکــه در یهــود: آنچــه از ت 1. مال
ــدون واســطه مالئکــه نقــل  ــد را ب ــا خداون ــورات ارتبــاط انســان ب مالئکــه ســخن رفتــه اســت. ت

کــرده اســت:
یــد: »چــون ابراهیــم نــود و دوســاله بــود؛ خداونــد بــر  در بــاب هفدهــم ســفر پیدایــش می گو
کامــل  گفــت: مــن هســتم خــدای قــادر مطلــق، پیــش روی مــن بخــرام و  ابراهیــم ظاهــر شــد و 

شــو«. )تــورات، ســفر پیدایــش، بــاب 17 / ص 20(.
گفــت: »اآلن خواهــی دیــد آنچــه بــا فرعــون می کنــم«. )تــورات، بــاب ششــم  خداونــد بــه موســی 

خــروج / ص 90(.

کــه در آن انجــام  کمتــر ذکــر شــدن نــام مالئکــه در تــورات می توانــد بــه علــت تحریفــی باشــد 
کــه بــا جبرئیــل داشــتند. از طــرف دیگــر  روحیــه مادیــت  گرفتــه و همچنیــن دشــمنی و عداوتــی 
کــم اســت؛ موجــب شــد؛ مســائل معنــوی  کــه بــر بنی اســرائیل و تــورات محــرف حا گرایــی  و دنیا

کمتــر مطــرح باشــد. و بحــث از عوامــل غیــب در آن 
درعین حــال می تــوان در تــورات مــواردی را یافــت کــه نــام مالئکــه بــرده شــده اســت؛ و ایــن مطلــب 
یــر را نــام بــرد: »وقــت عصــر  نشــانه اعتقــاد یهــود بــه وجــود مالئکــه اســت. از آن جملــه می تــوان مــوارد ز
آن دو فرشــته وارد ســدوم شــدند و لوط در دروازه ســدوم نشســته بود«. )تورات، ســفر پیدایش/ باب 19/ ص 24(.

ــاره  ــی درب ــات فراوان ــز  آی ــیحیان نی ــدس مس ــاب مق کت ــل،  ــیحیت: در انجی ــک در مس 2. مل
کــه قابــل تطبیــق بــر جبرئیــل می باشــد. در این جــا  فرشــته و به خصــوص روح القــدس وجــود دارد 

نمونــه ای از ایــن آیــات را از انجیــل نقــل می کنیــم:
در انجیــل متــی بــاب اول می خوانیــم: »امــا چــون ]یوســف نجــار[ در ایــن چیزهــا تفکــر 
گفــت: ای یوســف پســر داوود.  ــر وی ظاهــر شــد و  ــد در خــواب ب گاه فرشــته خداون ــا ــرد؛ ن می ک

)انجیــل، بــاب اول/ ص 2(.

کــرده می شــوند؛ بلکــه مثــل مالئکــه خداونــد در  »در قیامــت نــه نــکاح می کننــد و نــه نــکاح 
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آســمان می باشــند« )انجیــل متــی، بــاب 22 / ص 38(.
ز و ساعت هیچ کس خبر ندارد؛ حتی مالئکه آسمان، جز  پدر من و بس«.  »اما از آن رو

)انجیل متی، باب 44/ ص 42؛ انجیل مرقس، باب 13/ ص 79(.

»در اوان حــال ]تولــد عیســی[ فوجــی از لشــگر آســمانی بــا فرشــته حاضــر شــد. بــه خــدا 
تســبیح کنان می گفتنــد: خــدا را در أعلــی علییــن جــالل و بــر زمیــن در میــان مــردم رضامنــدی 

باد«.)انجیــل لوقــا، بــاب دوم / ص 90(.
3. ملــک در دیــن زرتشــت: در اوســتا دو نیــروی عظیــم و متضــاد، یعنــی: خوبــی و بــدی، 
گــر خواهــان  یکــی و نــور و ظلمــت پیوســته در پیکارنــد. و یــک فــرد زرتشــتی ا روشــنایی و تار
زخ را  گــر شــقاوت و دو نیکــی و ســعادت و بهشــت جــاودان اســت؛ بایــد خواهــان نــور باشــد. و ا
ــا »اســپنت مینــو« خــرد و  یاســت نیکی هــا ب کنــد. ر ــد انتخــاب  می خواهــد؛ عظمــت را می توان
کــه بعدهــا از آن بــه اهــورا مــزدا ]یــزدان[  یاســت بدی هــا بــا »انگــره مینوســت«  معنــای مقــدس و ر

کردنــد. و اهریمــن تعبیــر 
کارهــای بــد دســتیار او هســتند و اهــورا مــزدا  کــه در  کنتــرل دارد  اهریمــن شــش دیــو تحــت 
ــاب  ــد. ارب ــاعدت می نمای ــت و مس ــک هدای ــای نی کاره ــردم را در  ــته، م ــش فرش ــیله ش ــه  وس ب
کــه جنبــه فرشــته بــودن آن هــا بــر جنبــه خدایــی آن هــا غلبــه دارد؛ یزتــه می باشــند و  انواعــی 

ــزدان- نامیــده می شــود. ــا -ای ــان« ی جمیــع آن هــا »یزت
کــه بــه معنــای  ینــد؛  گو کــه تنهــا جنبــه معنــوی دارنــد؛ امشاســپندان  ایــزدان و اربابــان را 
کــه بــا اهــورا مــزدا هیئت هــای هفت گانــه را  مقدســات نامیــرا می باشــد. و آن هــا شــش روان انــد 
گــروه تقســیم می شــوند. ســه مهیــن فرشــته مذکــر در ســمت راســت  رنــد و بــه دو  بــه وجــود می آو

اهــورا مــزدا هســتند و ســه مهیــن فرشــته مؤنــث در ســمت چــپ اهــورا مــزدا هســتند. 
کــه آفرینــش حیوانــی را بــه خــود اختصــاص  فرشــتگان عبارت انــد از »وهومئه«-بهمــن- 

داده اســت.
کــه بــه وجــود  کــی  1.»اشــا و هشــیته«: -اردیبهشــت« یــا دارتــه و هشــت- یعنــی: بهتریــن پا
یســد:  رنــده آتــش اســت، بــا مظاهــر مختلــف آن. دارمســتر در زنــد اوســتا صفحــه 633 می نو آو
کــه نــور خورشــید نمایــان  کــه از لحظــه ای  اوشــا _ اوشــی واوشــیا همــان پرتــو خورشــیدی اســت 
کــه دیــده  می شــود -ســپیده دم- بــدون این کــه جــرم آن هنــوز مشــهود باشــد تــا لحظــه ای 

ــد. ــت بده ــوش و فراس ــان ه ــه آدمی ــه ب ک ــت  ــن اس کارش ای ــد و  ــود، می آی می ش
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یــه« -شــهریور- بــه معنــای دولــت و حکومــت خــوب اســت و وظیفــه اش  2. »خشــتره و ئیر
یــاری نمــودن حکومت هــای نیکوســت.

3. »اســپنتا ارمئیتــی« -اســفند ارمــز- بــه معنــای عدالــت و گذشــت و جوانمــردی اســت و 
ایــن فرشــته مؤنث اســت.

4-»امرتــات« -خــرداد- بــه معنــای تندرســتی و نیــک بختــی اســت. آب هــا و جهــان آبــی 
به طــور عــام متعلــق بــه ایــن فرشــتۀ مؤنــث اســت.27

کــه  یســد: دیــن عیســی مســتقیما در تحــت نفــوذ مهــر  کتــاب یشــت ها می نو پــورداوود در 
یکــی از فرشــتگان مزدیســناها اســت می باشــد.

کــه بــه یــک دســته از بزرگ تریــن فرشــتگان مزدیســنا داده  »امشاســپندان«، اســمی اســت 
شــده اســت. )شــیت ها/69(.

ــد، فرشــته نگهبــان  کــه، هریــک از صفــات خداون ــن زرتشــتی اســت  ــن از خصایــص دی ای
جنــس بشراســت. )شــیت ها/73(.

یــش در ارتبــاط باشــد، ایــن  ردگار خو کــی بــا پــرو بــرای این کــه انســان بتوانــد در ایــن جهــان خا
فرشــتگان »امشاســپندان« را واســطه قــرار داده و بــرای آن هــا دو جنبــه قائــل شــده اســت؛ یــک 
کــون و وجــود می گــذرد، کاًل بــه دســتیاری  وجــه الهوتــی و یــک صــورت ناســوتی. آنچــه در عالــم 
یــران  ز گماشــتگان صــورت می پذیــرد. آناننــد اجراکننــدگان مشــیت و اراده خداونــدی و و ایــن 

و پادشــاهان حقیقــی. )شــیت ها/73(.
آنچــه کــه نقــل شــد، کافــی اســت تــا نشــان دهــد کــه در دین زرتشــت اعتقــاد عمیقی نســبت 

به فرشــتگان وجــود دارد.

نتیجه گیری
یر مورد توجه می باشد: در پایان بحث، نتایج ز

ز نمی کننــد. و بــه امــر  کــه از آن مقــام تجــاو 1. مالئکــه هرکــدام درجــه و مقــام معّینــی دارنــد 
خــدا بــه تدبیــر ایــن جهــان می پردازنــد.

گرفتــه اســت؛ در نتیجــه  ز قیامــت قــرار  2. ایمــان بــه مالئکــه در ردیــف ایمــان بــه خــدا و رو
کفــر اســت. انــکارش مســاوی بــا 

یــخ و فرهنگ جاهلی  3. اعتقــاد بــه وجــود مالئکــه از مســلمات دیــن اســالم و همچنیــن تار
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است.
کتــب ســایر ادیــان همچــون زرتشــتی، مســیحی، یهــودی بــه وجــود مالئکــه اشــاره  4. در 

شــده اســت.
کــه از طریــق  5. قــرآن عــالوه بــر نعمت هــای ظاهــری و محســوس، از نعمت هــای دیگــری 

گروهــی از ایــن نعمت هــا مالئکــه هســتند. کــه  ــرده  ک نمی شــوند؛ نام ب حــس در 
یادی هستند از جمله عصمت، تمثل و غیره. 6. مالئکه دارای صفات ز

7. تکلــم مالئکــه در قالــب لفــظ و الفــاظ مخصــوص نیســت؛ بلکــه بــا القــای قلبــی مقصود 
را بــه مخاطــب می رســانند.

ک زمین بیشتر است. 8. تعداد فرشتگان به فرموده امام صادق)ع( از تعداد ذرات خا
تکلیــف  بــه  مکلــف  بلکــه  ندارنــد؛  عتابــی  و  ثــواب  اعمالشــان  قبــال  در  فرشــتگان   .9

تشــریعی. نــه  ینی انــد  تکو
10. ظهور ملک برای بیننده به صورت بشر است؛ نه این که ملک بشر شود.

11. فرشتگان نیز می میرند.
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15. نهج البالغهݑ »عبده«، 171/1/خ61.19.

16. همان،  271.

17. همان.
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.45/61
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20. همان، 71/ 8-7.
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هرندی« /941.

22. معارف قرآن / 942.

23. تفسیر نمونه،  31 / 94.

24.فرهنگ صبا/ ذیل واژه »تمثیل«.

25. تفسیر الکاشف، 5 / 571.

26. شرح نهج البالغهݑ إبن أبی الحدید، 1 / 59.

1. ترجمهݘ المیزان، 7/71-8؛ تفسیر قمی، 72/2.

2. نهج البالغهݑ منظوم »علمداری«، 54/1.

3. خورشید بی غروب نهج البالغهݑ »معادیخواه«/54.

.2165/21 ، 4. میزان الحکمهݑ

5. همان / 3165.

کمره ای«، 555/2. 6. الکافی »مترجم: 

7. مالئکه و ابلیس »سبزواری« / 3.

8. ترجمۀ المیزان، 672/2.

یاض السالکین»حسینی مدنی شیرازی«، 11-01/2. 9. ر

10. بحاراألنوار، 95 /351.

کمره ای« /872. 11. األمالی الصدوق»مترجم: 

12.جاهلیت و اسالم »یحیی نوری« / 392-292.

13. تفسیر نمونه، 811/81.
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