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کتاب ششم  :مالئکه

تفسیر موضوعی المیزان

بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن
كنند ،عمل خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله
مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث
شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز
نیـز بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را
به نام خود كه عزیزترین نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست
نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود
را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب
را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را بدان بزند ،تا عملش
خدایى شده ،صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال،
خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون
به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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فهرست مطالب
مقـدمـه مـؤلـف
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بررىس ذهنيات مردم درباره مـالئكه ،جـن و شيطـان

12

بـررىس معـارف قـرآن در اين زمينه
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چـرا اين عـوامل را نىمبينيم؟

13

آثـار عمـل مـالئكه
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فصل اول
ماهیت مالئكه
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15

ذات مالئكه
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ى
جسمان مالئكه
غي
وجود ر
ى
حقيق مالئكه و زمان ظهور آنها
شكل
ى
جسمان مالئكه
مفهـوم تمثل
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مفهوم پر و بال يا رنيوى حركت مالئكه
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رسعت حركت و رسعت عمل مالئكه
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تفاوت جنس مالئكه با جنس شيطان
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تفاوت حركت مالئكه با ساير جنبندگان

23

تفــاوت روح مـالئـكــه بـا روح انســان

24

رى
ميان علم مالئكه به غيب و شهادت
ميان ى
رى
دسيىس مالئكه به غيب

25
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26

محدوديت علم مالئكه نسبت به غيب
ى
جزن از اجزاى ايمان ر
بشى
مالئكه،

27

ىضورت ايمان به مالئكه

28

ايمان و تصديق مالئكه
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فصل دوم
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مـالزمـه وظــايف مـالئكه با مـاهيـت آنها

32

وظايف مالئكه در خدمت انسان
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سه وظيفه اصىل مالئكه
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واسطـه بودن مالئكـه ر ى
بي خـدا و عـالم مشهود
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تدبي امور عالم
نقش مالئكه در ر
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نقش مالئكه در حوادث
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وظيفه مالئكه در شب قدر
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مقامات و مـأمـوريتهاى مختلف مالئكه
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سلسله مراتب مالئكـه در انجام وظايف

38

تقدم مالئكه از نظر وظايف و قرب الىه
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فصل سوم
مشخصات ،اسامی و محل سکونت مالیکه
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طبقهبندى مالئكه ـ مشخصات و اساىم
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محل سكونت مالئكه و نحوه حركت آنها
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مفهـوم معـارج مـالئكـه و مقـامـات آنهـا
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46

نفـى غفلــت و استكبـار از مـالئكـه
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ت ــرس مـالئكـه از خ ــدا و معصـوميـت آنهـا
ى
هماهنگ عبوديت و وظايف در مالئكه
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مالكيت الىه به اعمال و آثار مالئكه
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عبادت مالئكه و بندگان ّ
مقرب الىه

52

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب ششم  :مالئکه

5
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مفهوم حرف زدن خدا و مالئكه
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مفهوم آمدن خدا و مالئكه

55

فصل پنجم
عالم ملكوت
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57

ى
ملكون اشياء
مفهوم ملكوت و طرف

57

ملكوت آسمانها و ر ى
زمي
ى
چگونگ مشاهده ملكوت
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ملكوت و امر هر موجود
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حقايق عالم ملكوت و حفظ ارسار آن
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مفهوم آسمانهاى ملكوت و آسمان دنيا
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رابطه انسان و مالئكه
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66

اختالف وجودى انسان و مالئكه
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تفاوت كرامت مالئكه و انسان

67

برترى انسان بر مالئكه و عوامل آن
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خدمت مالئكه در حركت كماىل انسان
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سجده مالئكه به انسان در آفرينش

70

دانش انسان به علـم االسمـاء و جهل مالئكه

70

خضوع مالئكه در مقابل عالم ر
بشيت
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خدمات عموىم و خصوىص مالئكه به انسانها
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ى
تكوين مالئكه با سعادت انسان
رابطه
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واليت مالئكه
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ى
زندگ ر
بش
مهلت مالئكه تا آخرين روز
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دعاى مالئكه در پذيرش توبه انسانها
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دعاى مالئكه در ر
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ررسايط شفاعت مالئكه
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دانشمندان مورد لعن مالئكه
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كمال انسان و تبديل باطن او به مالئكه
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فصل هفتم
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مالئكه محافظ انسان و اعمال او
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دو ملك مسئول ثبت و حفظ اعمال
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دو ملــك مسئـول ضبــط الفــاظ و گفتــار
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مالئكه محافظ انسان از حوادث

89

ى
انسان
نقش مراقبت مالئكه و تحول جوامع
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فصل هشتم
وظیفه مالئكه در انزال وحى الهى
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91

انحصار هدايت با وىح به وسيله مالئكه

91

همراىه مالئكه و روح در نزول وىح
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القاى روح و نزول وىح

93

مالئكه وىح و اقسام تكلم خدا

94

برگزيدگان و رسوالن از مالئكه و انسان

95

عموميت رسالت مالئكه

96

شكـافتـه شـدن آسمـانها با وحـى و عبـور مـالئكه

97

رسعت حركت در نزول مالئكه

98

نقش مالئكه در صيانت از وىح تا ابالغ

99

مالئكه مأمور نزول و مراقبت وىح

101

غين حوادث ر ى
زمي
كيفيت محافظت اخبار ى

102

پرتاب شهاب جهت حفظ اخبار آسمان

103

مراقبت الىه از وىح نزد مالئكه و بعد از آن
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شهادت خدا و مالئكه در صحت نزول وىح
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تشخيص تكلـم مـالئكه با رسول و ىنن و محدث

107

مفهوم محدثه بودن مريم و تكلم ملك
ى
معان در انسان
تكلم مالئكه با القاى

109
110

گفتار يا القاى خاطرات ملىك

112

تشخيص القاى مالئكه و القاى شيطان

112

تأثي ملك يا شيطان در رؤيا و حديث نفس
ر

114

فصل نهم
جبرئیل و مالئكه وحى

116
116

ر ى
االمي
روح

116

ر ى
االمي
جيئيل ـ روح القــدس ،روح
ى
ىنق ملك بودن روح

117
118

جيئيل حامل روح ،و روح حامل قرآن
ى

119

روح القدس ،و تأييد انبياء
ى
جيئيل
شش ويژگ ى
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جيئيل
شديد القوى بودن ى

121

دستيــاران جبـرئيـل ـ نگــارش و حمـل وحـى
ىنق حاجز ر ى
جيئيل و خدا و رسول
بي ى
ى
جيئيل به وسيله رسول خدا صىلهللاعليهوآله
چگونگ مشاهده ى
ى
جيئيل به وسيله رسول خدا صىلهللاعليهوآله
چگـونگ شنيدن صداى ى
ى
جيئيل در قلب رسول خدا صىلهللاعليهوآله
نق ترصف ى

122

124

جيئيل در افق اعىل
رؤيت حضور ى

125

جيئيل در سفر معراج
رؤيت مجدد ى

127

جيئيل از رسول خدا صىلهللاعليهوآله
حمايت خدا و ى

129

ى
جيئيل
عقايد باطل و
دشمن يهود در مورد ى

130

فصل دهم
ملك الموت و وظیفه تحویل گیرندگان جان

123
123
124

132
132

تحويل انسان به ملك مسئول قبض روح

132

ملك الموت و كاركنان او

133
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مأموريت حساس زير دستان ملك الموت
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وجود سلسله مراتب در مالئكه مأمور اخذ روح
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ر ى
متقي
خطـاب مالئكـه در لحظـه مرگ

136

خطاب مالئكه در لحظه مرگ كفار

137

ر ى
مستضعفي
خطـاب مالئكه در لحظـه مرگ

137

زمان رؤيت مالئكه به وسيله كفار

139

نحـوه شكنجـه و اخـذ جـان مرتـدين به وسيله مالئكه

141

فصل یازدهم
نقش مالئكه در قیامت

142
142

وضع مالئكه بعد از به هم پيچيدن آسمانها

142

زمان شكافت آسمان و نزول مالئكه ساكن آن

142

عروج پنجاه هزار ساله مالئك در قيامت

143

تعـداد مـالئكه حامل عرش الىه در قيامت

144

صف مالئكه و صف روح در روز قيامت

145

وضع مالئكه در نفخه صور

147

ر ى
مؤمني در نفخه صور
استقبال مالئكه از

148

ر ى
مؤمني در قيامت
بشارت مالئكه به

149

دو ملك مسئول جلو راندن انسان در قيامت

149

ملك قرين انسان و وظيفه او در قيامت

150

ر ى
مؤمني در آخرت
واليت و همراىه مالئكه با

150

مـالئكه خــازن بهشت
ى
رسان مالئكه به اهل بهشت
نويد

151
151

دين صحيح و انحصار شفاعت مالئكه

153

خازنان دوزخ
ّ
تعداد مالئكه موكل سقر يا خازنان دوزخ
ّ
مالئكه مسئول آتش در جهنم

153

فصل دوازدهم
امدادهاى غیبى مالئكه در صدر اسالم

154
156

157
157
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امداد مالئكه در جهاد و جنگهاى صدر اسالم
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مالئكه نازل شده در جنگ خندق

158

تعداد و نحوه ررسكت مالئكه در جنگها
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تسلط مالئكه به كفار در جنگهاى صدر اسالم

160

فصل سیزدهم
وظیفه مالئكه در بشارت و هالكت
ّ
پيامي
نداى روح القدس و مالئكه در تولد دو
ى

161
161
161

تعداد و مأموريت مالئكه بشارت و هالكت
ّ
ّ
ى
چگونگ تمثل و تكلم مالئكه بشـارت و هالكت

164

نـزول مـالئكـه براى عـذاب جـوامع فـاسد

166

هالكت قوم لوط ،ررسايط و محل حادثه
ى
همزمان آمدن مالئكه و نزول عذاب
مفهوم

167

فصل چهاردهم
اعتقادات باطل در مورد مالئكه

162

168

170
170

ىنق عقيده باطل ّ
ترصف جن و ملك در تكوين

170

نياز مالئكه و جن و انسان به خدا

171

ررسك در پرستش مالئكه و انبیا
ىنق عقيده باطل الوهيت مالئكه

172
173

ىنق اعتقادات ر
مش ر ى
كي در پرستش مالئكه

173

عــدم رضـايت مالئكـه مورد پرستش
ىنق عقيده باطل منكرين انزال وىح

174
176

ّ
تصورات باطل ر
مش ر ى
كي در رسالت مالئكه

177

عقايد فرقههاى مختلف ر
مشك در زن بودن مالئكه
ىنق عقيده باطل زن بودن مالئكه و توالد آنها

178
179

ىنق اعتقادات ر
مش ر ى
كي در مورد مالئكه

180
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مقـدمـه مـؤلـف
اِنَّــهُ لَقُ ْـرآنٌ كَـــریــ ٌم

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص
و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.

در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك
كتاب در نظر گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان
فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها،
آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان انتخــاب و پس از تلخیص ،به
روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده جوان و محقق ما با
مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن عظیم
گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع های
مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی نیز چند
بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  77جلد
رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه ها و
فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.

 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده
خود داده شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی
بزرگوار به امت اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای
از صمیم دل همه مان شاد باد!
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و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!
سید مهدی ( حبیبی) امین
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مقدمه کتاب ششم
بررسى ذهنیات مردم درباره مـالئكه ،جـن و شیطـان

وقتى صحبت از «فرشته» به میان مىآید ،تصویر كودكى معصوم یا
دختر جوانى با پر و بال رنگین كه در طاق و رواق كلیساها و تابلوهاى نقاشان
رسم شده ،به ذهن انسـان خطـور مىكند.
وقتى از «جن» صحبت مىشود ،آنچه كه در ذهنیت ما جا گرفته،
موجودات شرور و گاهى بسیار ریز و غیرقابل رؤیتى است كه از نقل قول
بچههاى ترسو ،قصههاى مادربزرگها ،رمالها و جن گیرها تصویر یافته
است.
و وقتى از «شیطان» صحبت مىشود ،بالفاصله تصاویر كتابهاى
قدیمى در ذهن آدم مجسم مىشود كه شیطان را در هیئت غول بدقیافه و كریهى
با شاخهاى تیز در دو طرف سر نشان مىدادنــد .سابقـه تـاریخـى این تصویرها
به ادوار شرك و جاهلیت انسان برمىگردد ،كه مجسمــههـاى چنیـن غـول با
شـاخ و دم را به خـاطـر رهایى از شرور و حوادث بد پرستش مىكردند.
بـررسى معـارف قـرآن در این زمینه
آنچه را كه معارف قرآن در این زمینه بهدست مىدهد ،بهطور مشخص
در قسمتهاى مختلــف ایـن كتـاب مـالحظـه خـواهیـد فـرمـود ،با توجه به
طبقـهبندى هایى كه شده ،ماهیت وظـایـف و آثـار اعمـال این موجودات تبیین
مىشود.
آنچه كه الزم است ،اضافه شود این است كه در موقع خواندن و اندیشه
كردن در این كتاب ،آن ذهنیات بدوى و جاهلى و تصاویر كلیسایى و نقاشىها
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را باید از مغز خارج كرد و با حقایقى كه خداى آفریننده جهان بیان فرموده،
اندیشه نویى آغاز كرد .و چه بهتر كه دانشمندان علوم نیز این حقایق را اساس
قرار دهند و نظرات و تئورىهاى علمى خود را بر این مبانى تنظیم كنند.
دانش امروز پى به عوامل جدیدى مىبرد كه غیب بودن آنها را قبول
دارد ،مانند :امواج صوتى ،رادیویى ،نورى ،نیروى جاذبه و امثال آن .با اینكه
این عوامل دیده نمىشوند ولى همه مردم ،آثار آنها را احساس مىكنند.
نامگذارى امواج فوقالذكر به خاطر شباهت حركت آنها به موج صورت گرفته
و دیگران را بر اساس شناخت قبلى از نیروهاى دیگر ،نیرو نامیدهاند .ولى قدر
مسلم این است كه:
ـ اوال ،این عوامل وجود دارند،
ـ ثانیآ ،این عوامل دیده نمىشوند و در غیب هستند،
ـ ثالثآ ،آثار فعالیت و جریان این عوامل در زندگى روزمره انسانها و
جهان هستى مشهود است .برخى از آنها گفتار و تصویر ما را ثبت و ضبط
مىكنند و با سرعت غیرقابل تصورى آن را حركت مىدهند .برخى بدون
كوچكترین تخلفى از وظیفــه خـود میلیاردهـا میلیـارد سـال است كه كـرات
آسمـانى را حفـظ و حركت منظــم آنهــا را تنظیـــم مىنمـایند.
اگر این مفاهیم را با مطالب كتاب و شرحى كه خداوند سبحان راجع به
این عوامل در قرآن كریم بیان فرموده ،مقایسه كنیم ،چهقدر ساده مىتوان ذهنیت
فرشتگان تصویرها و دختـران بـالـدار نقــاشـان یا مجسمـههـاى شیطـان را از
ذهـن زدود و جــاى آن را با چنین حقـایقـى پـر كـرد( .رجــوع شود به فصـل
 ،5وظیفـه مـالئكـه در حفـظ انسان و اعمــال و گفتــار او و همچنیـن فصـل ،1
در مـورد مـاهیـت و وظـایـف مــالئكـه).

چـرا این عـوامل را نمىبینیم؟
انسان ذات اشیاء را نمىبیند بلكه اگر نور به یك شىء برخورد كند ،فقط
تصویر آن از طریق چشم به مغز منتقل مىشود .اگر شدت نور بیشتر یا كمتر
از توانایى چشم باشد چیزى دیده نمىشود ،یا در حالى كه فركانس رادیویى با
سرعت سرسام آور معادل  300/000/000كیلومتر در ثانیه پخش مىشود،
گوش انسان بیشتر از فركانس  60تا  4000را نمىشنود .پس در حالتى این
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نیروها و عوامل مىتوانند ،براى چشم و گوش ما قابل درك باشند كه آنها را
محدود سازیم و به حد و فركانس ابزار ادراكات خودمان برسانیم و یا ابزار
ادراكات خودمان را آن قدر قدرت بخشیم كه به حد و فركانس آنها برسد.
دلیل اینكه ما این عوامل اداره كننده امور جهان آفرینش و حیات انسان
را نمىبینیم ،همین محدودیت است .اگر روزى این محدودیت از بین برود و یا
انسان از بدن خود و محدودیتهاى این جسم مادى خارج شود ،بسیارى از
نادیدنىها براى او قابل رؤیـت خـواهـد بـود.

آثـار عمـل مـالئكه
اگر از كلمه «فرشته» استفاده نكنیم و به جاى آن از كلمه «ملك و
مالئك» استفاده كنیم ،بهترمىتوانیم مفهوم قدرت و سلطنت و حكومتى را كه در
آن وجود دارد ،حس كنیم.
قرآن كریم ،عواملى را كه جهان را مىگردانند ،مالئكه مىنامد .قرآن
مالئكه را واسطههاى تدبیر و رسوالنى مىنامد كه قدرت اقدام و سرعت حركت
آنها براى ما قابل تصـور نیسـت.
ما اصرار نداریم از كلمات نیرو و امواج و غیره كه تعریف پیش
ساختهاى براى ما دارند استفاده كنیم ،بلكه مىخواهیم مفاهیم این عوامل و اسباب
را در ذهن خواننده بهوجود آوریم.
آنچه درباره «جن» و «شیطان» باید اضافه كرد ،این است كه در مقابل
عواملى مانند مالئكه كه حركت و كار آنها در خدمت انسان و سیركمالى
زندگى و سعادت اوست ،عواملى مخالف وجود دارد كه ماهیت و ذات
جداگانهاى دارند و از مواد دیگرى بهوجود آمدهاند .اینعوامل در خالف جهت
منافع انسان عمل مىكنند ،لكن دخالتى در اداره جهان یا قدرتى در برهم زدن
نظام آن ندارند ،باید ذهنیت خودمان را در مورد آنها نیز تغییر دهیم و
براساسمحتواى كتاب حاضر شناخت جدیدى از آنها بهدست آوریم.
و من هللا التوفیق :سید مهدى (حبیبی) امین
بهار 1373
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فصل اول

ماهیت مالئكه

ذات مالئكه

رونَ ! » ( / 6تحریم)
صـونَ ه
«ال یَ ْع ُ
ّللاَ ما ا َ َم َر ُه ْم َو یَ ْفعَلُونَ ما یُؤْ َم ُ
مالئكه خلقى از مخلوقات خدایند ،داراى ذواتى طاهره و نوریه ،كه اراده
نمىكنند ،مگر آنچه خدا اراده كرده باشد و انجام نمىدهند مگر آنچه او
مأمورشان كرده باشد ،همچنانكه فرمود « :بَ ْل ِعبادٌ ُم ْك َر ُمونَ  .ال یَ ْس ِبقُونَهُ ِب ْالقَ ْو ِل
َو ُه ْم ِبا َ ْم ِره یَ ْع َملُونَ ـ از او در سخن پیشى نمىگیرند ،و هم به دستوراتش عمل
مىكنند 26( ».و  / 27انبیاء)
و به همین جهت در عالم فرشتگان جزا و پاداشى نیست ،نه ثوابى و نه
عقابى و در حقیقت مالئكه مكلف به تكالیف تكوینىاند .تكالیف تكوینى مالئكه
بهخاطر اختالفى كه در درجـات آنان هست ،مختلف است:
« َو مـا ِمنها ا هِال لَـهُ َمقـا ٌم َم ْعلُو ٌم ـ هیچ یك از ما نیست مگر آن كــه مقــامـى
معلــوم دارد / 164( ».صافات)
« َو ما نَتَن َّ
ک لَهُ ما بَیْنَ اَیْدینا َو ما خ َْلفَنا ـ ما نازل نمىشویم مگر
َـز ُل ا هِال بِا َ ْم ِـر َر ِبه َ
بـه امر پـروردگـار تـو ،كه پشت و روى هستـى مـا از اوسـت!» ( / 64مـریم)
ص َ
ّللاَ ما ا َ َم َر ُه ْم ـ خداى را در آنچه فرمانشان
جمله «  ...ال یَ ْع ُ
ون ه
مىدهد ،نافرمانى نمىكنند/6( »،تحریم) ناظر به این است كه این فرشتگان
ــون ما یُ ْؤ َم ُر َ
ملتزم به تكلیف خویشند .و جملــه «  ...یَ ْفعَلُ َ
ون/50( »،نحل) ناظر
به این است كه عمل را طبق دستور انجام مىدهند.
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مالئكه محض اطاعتند و در آنها معصیت نیست .مالئكه نه در دنیا عصیان
دارند ،نــه در آخرت.
تكلیف مالئكه از سنخ تكلیف معهود در مجتمع بشرى ما نیست .در
جامعه بشرى اگر مكلف ،موجودى داراى اختیار باشد و به اختیار خود اراده
تكلیف كننده را انجام بدهد ،مستحق پاداش مىشود و اگر ندهد سزاوار عقاب
مىگردد ،یعنى هم فرض اطاعت هست و هم فرض معصیت .اما در بین مالئكه
كه زندگىشان اجتماعى نیست و اعتبار در آن راه نــدارد ،تـا فـرض اطـاعت و
()1
معصیت هـر دو در آن راه داشتـه بـاشـد ،تكالیف هم معناى دیگرى دارد.
 -1المیــــزان  ،ج 38 :ص.319 :

وجود غیرجسمانى مالئكه

سـال اُولـى اَجْ نِ َحـ ٍة َمثْنـى َو ث ُ َ
ع / 1( »!...فاطر)
«جـا ِعـ ِل ْال َمل ِئ َكـ ِة ُر ُ
الث َو ُربا َ

مالئكه موجوداتى هستند كه در وجودشان منزه از ماده جسمانىاند ،چون
مادهه جسمانیهت در معرض زوال و فساد و تغییر است و نیز كمال در ماده
تدریجى است ،و از مبدأ سیر و حركت مىكند ،تا به تدریج به غایت كمال
برسد .و اى بسا در بین سیر و حركت به موانع و آفاتى برخورد و قبل از
رسیدن به حد كمالش از بین برود و مالئكه اینطور نیستند.
از این بیان روشن مىشود ،اینكه در روایات سخن از صورت و شكل و
هیئتهاى جسمانى مالئكه رفته ،از باب تمثل است و خواستهاند بفرمایند :فالن
فرشته طورى اســت كــه اگـر اوصــافش با طــرحى نشان داده شده ،به این
شكل درمىآید و به همین جهت انبیاء و امامانى كه فرشتگــانى دیدهاند ،براى
آنان به آن صورت كه نقل كــردهانــد ،مجســم شــدهاند ،وگــرنه مــالئكـه به
صـــورت و شكــل درنمىآینــد.
آرى فرق است بین تمثل و شكلگیرى :تمثل ملك به صورت انسان،
معنایش این است كه ملك در ظرف ادراك آن كسى كه وى را مىبیند ،به
صورت انسان درمىآید ،در حالى كه بیرون از ظرف ادراك او واقعیت و
خارجیت دیگرى دارد ،و آن عبارت است از صــورتى ملكى.
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به خالف تشكل و تصور ،كه اگر ملك به صورت انسان متصور و به
شكل او متشكل شــود ،انسانى واقعى مىشود ،هم در ظرف ادراك بیننده ،و هم
در خارج آن ظرف و چنین ملكــى هــم در ذهـن ملك است ،و هم در خارج ،و
این ممكن نیست.
خداى سبحان این معنا را كه براى تمثل كردیم ،تصدیق دارد و در
س ِویهآ ـ ما
س ْلنا اِلَیْها ُرو َحنا فَت َ َمث َّ َل لَها بَشَرآ َ
داستان مسیح و مریم مىفرماید« :فَا َ ْر َ
روح خود را نزد او فرستادیم ،پس براى او به صورت بشرى تمام عیار ممثل
شد / 17( ».مریم)
و اما اینكه در سر زبانها افتاده كه مىگویند( :ملك جسمى است لطیف،
كه به هر شكل درمىآید جز به شكل سگ و خوك ،و جن جسمى است لطیف،
جز اینكه جن به هر شكلى درمىآید حتى شكل سگ و خوك )،مطلبى است كه
()1
هیچ دلیلى بر آن نیست ،نه از عقــل و نه از نقـل.
 -1المیزان  ،ج 33 :ص.20 :

شكل حقیقى مالئكه و زمان ظهور آنها
ـق !» (7
«لَ ْو ما تَأْتینا ِب ْال َمالئِ َك ِة ا ِْن ُك ْن َ
ت ِمنَ ال ه
صادِقینَ  .ما نُن ِ هَز ُل ْال َمالئِ َكـةَ ا هِال ِب ْال َح ه ِ
و  /8حجر)
كفار به رسول خدا گفتند :چرا مالئكه را براى ما نمىآورى؟ اگر راست
مىگوئى و اگر پیغمبرى ،مالئكه را بیاور تا بر صدق دعوتت شهادت دهند .آیه
فوق جواب از اقتراح و درخواست ایشان است و حاصل جواب این است كه
سنت الهى بر این جریان یافته كه مالئكه را از چشم بشر بپوشاند ،و در پشت
پرده غیب نهان دارد ،و با چنین سنتى اگر بهخاطر پیشنهاد و اقتراح ایشان
مالئكه را نازل كند ،قهرآ آیتى و معجزهاى آسمانى خواهد بود ،و از آثار و
خواص معجزه این است كه اگر به خاطر پیشنهاد مردمى صورت گرفته باشد و
آن مردم پس از دیدن معجزه پیشنهادى خود باز ایمان نیاورند ،دچار هالك و
انقراض شوند و چون این كفار كفرشان از روى عناد است ،قهرآ ایمان نخواهند
آورد و در نتیجه هالك خواهنـد شد.
اگر خداوند مالئكه را در چنین زمینهاى كه خود آنان معجزه مىخواهند
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كه حق را روشــن و بــاطـل را محــو ســازد ،نـازل فـرمـاید ،نـازل مىكند ،اما
كارى كه مالئكه به منظور احقاق حق و ابطال باطل در چنین حـال انجــام
دهنــد ،همین است كه ایشان را هــالك كننــد ،و نسلشــان را بـرانـدازنــد.
و اما عالم مالئكه ،و ظرف وجود ایشان ،عــالـم حــق محـض اسـت ،كه
هیچ چیزش بـا هیـچ بـاطلـى مشــوب نیســت ،هــم چنــان كه قــرآن كـریم
رونَ  / 6( »،تحریم) «بَ ْل
صونَ ه
فرموده« :ال یَ ْع ُ
ّللاَ ما ا َ َم َر ُه ْم َو یَ ْفعَلُونَ ما یُؤْ َم ُ
ِعبادٌ ُم ْك َر ُمونَ  .ال یَ ْسبِقُونَهُ بِ ْالقَ ْو ِل َو ُهـ ْم بِـا َ ْم ِـره یَ ْع َملُــونَ  26( ».و  / 27انبیاء)
پــس مقتضــاى ایــن آیــات و آیــات دیگــرى كه در این معنا هست ،این
است كه مالئكه فى نفسهم مخلوقات شریف و موجودات طاهر و نورانى و
منزهى هستند كه هیچ نقصـــى در آنــان وجــود نــداشتــه و دچــار شــرى و
شقــاوتــى نمىشـوند ،پس در ظرف وجود آنان امكان فساد و معصیت و تقصیر
نیست ،خالصه این نظــامى كــه در عالم مــادى ما هست ،در عــالم آنان
نیست.
آدمى مادام كه در عالم ماده است و در ورطههاى شهوات و هواها چون
اهل كفر و فسوق غوطه مىخورد ،هیچ راهى به این ظرف و این عالم ندارد،
تنها وقتى مىتواند بدان راه یابد كه عالم مادیش تباه گردد و به عالم حق قدم نهد،
و خالصه پرده مادیتشان كنار رود ،آن وقت است كه عالم مالئكه را مىبینند،
ـت فى َ
ک ْالیَ ْـو َم َحدیـدٌ!»
غ ْفلَـ ٍة ِم ْن هـذا فَ َك َ
«لَقَـ ْد ُك ْن َ
ص ُ
ـر َ
ک ِغطـا َء َ
ع ْنـ َ
ش ْفنا َ
ک فَبَ َ
( / 22ق) و این عالم همان عالمى است كه نسبت به این عالم بشرى ،آخرت
نامیده مىشود.
ظهور عالم مالئكه براى مردمى كه غرق در ماده هستند ،موقوف بر این
است كه ظرف وجودشان مبدل گردد ،یعنى از دنیا به آخرت منتقل شوند ،یعنى
بمیرند .اگر در همین دنیا این انتقال براى كسى صورت بندد ،مالئكه نیز براى
او ظاهر مىشوند ،همچنانكه برگزیدگان از بندگان خدا و اولیاى او كه از پلیدى
گناهان پاك و همواره مالزم ساحت قرب خدایند ،در همین دنیا عالم غیب را
مىبینند ،با اینكه خود در عالم شهادتند ،مانند انبیاء !
المیـــــــــزان  ،ج 23 :ص.145 :
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مفهـوم تمثل جسمانى مالئكه
ســ ِویهـــآ ! » ( / 17مــریم)
س ْلنـا اِلَیْهـــا ُرو َحنــا فَت َ َمثَّــ َل لَهــا بَشَــرآ َ
«فَـا َ ْر َ
روحى كه به سوى مریم فرستاده شده بود ،به صورت بشر ممثل شد ،و
معناى تمثل و تجسم به صورت بشر این است كه در حواس بینایى مریم به این
صورت محسوس شود ،وگرنه در واقع باز همان روح است نه بشر و چون از
جنس بشر و جن نبود ،بلكه از جنس ملك و نوع سوم مخلوقات ذوى العقول بود،
كه خدا او را در كتابش وصــف نمــوده ،و ملــك نامیده ،و آن فردى را كه
مأمور وحى است «جبرئیل» نامیده:
كـان عَــد هُوآ ِل ِج ْبـری َل فَـ ِانَّـهُ نَ َّ
 «قُــ ْل َم َْ
ک ِبـ ِا ْذ ِن اللهـ ِه!»
ـن
ـزلَـهُ عَلـى قَ ْل ِب َ
( / 97بقره)
كسى كه با جبرئیل دشمن است كه چرا قرآن را بر تو نازل كرد ،بیهوده
دشمن است چــون اگــــر او كرد به اذن خــدا كــرد.
جــاى دیگــر او را «روح» خــوانـده:
ـل ن َّ
«قُ ْ
ک ـ بگو روحالقدس آنرا از ناحیه
َـزلَهُ ُرو ُح ْالقُـد ُِس ِم ْن َر ِبه َ
پروردگارت نـــازل كــرد / 102( ».نحل)
الـرو ُح االَ ُ
ک ـ روح االمین آن را به قلب تو نازل
«نَـزَ َل ِبـ ِه ُّ
علــى قَ ْل ِبــ َ
میـنَ ،
كرد!» ( 193و  / 194شعراء)
و نیز او را «رسول» خوانده :
َـریـم  -به درستـى كه آن گفتـار رسولى بـزرگوار
سـو ٍل ك ٍ
«اِنَّــهُ لَقَ ْـو ُل َر ُ
است!»(/40حاقه)
لذا از همه اینها مىتوان فهمیــد كــه آن روحــى كــه بــراى مــریــم به
صورت بشرى مجسم شد ،همان جبــرئیــل بــوده است ،و اگــر در آیــه مــورد
بحــث «روح» را بــه خدا نسبـت داده و فــرمـود « :روحمــان » به منزله
تشریف و احترام بوده است.
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در روایات كلمه تمثل بسیار به چشم مىخورد ،ولى در قرآن كریم جز
س ْلنا اِلَ ْیها ُرو َحنا فَت َ َمث َّ َل لَها بَشَرآ
در داستان مریم و در سوره مریم در آیه «فَا َ ْر َ
س ِویهآ »،نیامده ،و آیات بعدى كه در آن جبرئیل خود را براى مردم معرفى
َ
مىكند ،بهترین شاهد است ،بر اینكه وى در همان حال هم كه به صورت بشر
مجسم شده بود ،باز فرشته بوده نه اینكهبشرشدهباشد،بلكه فرشتهاىبود
بهصورت بشر ،و مریم اورا بهصورت بشر دید.
بنابراین معناى تمثل جبرئیل براى مریم به صورت بشر این است كه در
سه و ادراك مریم به آن صورت محسوس شد ،نه اینكه واقعآ هم به آن
حا ه
صورت درآمده باشد ،بلكه در خارج از ادراك وى صورتى غیر صورت بشر
داشت.
پس از آنچــه گـذشـت ،روشن گردید كه تمثل عبارت است از ظهور
چیزى براى انسان به صورتى كه انسان با آن الفت دارد ،و با غرضش از
ظهور مىسازد ،مانند ظهور جبرئیل براى مریم به صورت بشرى تمام عیار،
چون مألوف و معهود آدمى از رسالت ،همین است كه شخص رسول ،رسالت
خود را گرفته و نزد مرسل الیه بیاید و آنچــه را كــه گـرفتــه از طــریـق تكلــم
()1
و تخـاطب ادا كند.
 -1المیزان  ،ج 27 :ص.54 :

مفهوم پر و بال یا نیروى حركت مالئكه
سـالً اُولـى اَجْ نِ َحـ ٍة َمثْنـى َو ث ُ َ
ع ! » ( / 1فاطر)
ـالث َو ُربـا َ
«جــا ِعـ ِل ا ْل َملئِكَـ ِة ُر ُ
كلمــه «ا َ ْجنِ َحــه» جمــع جنــاح است كه در طیــور به منــزله دســت از
انسان است و مرغان به وسیله آن پرواز مىكنند و به فضا مىروند و
برمىگردند و از جایى بــه جــایى دیگـر نقل مكـان مىدهند.
وجود فرشتگان نیز مجهز به چیزى است كه مىتوانند ،با آن كارى را
بكنند كه مرغان آن كار را با بال خود انجام مىدهند ،یعنى مالئكه هم مجهز به
جهازى هستند كه با آن از آسمان به زمین و از زمین به آسمان مىروند ،و از
هر جایى به هر جایى كه مأمور باشد ،مىروند .قرآن نام آن جهاز را جناح
(بال) گذاشته ،و این نامگذارى مستلزم آن نیست كه بگوییم مالئكه دو بال نظیر
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بال مرغان دارند ،كه پوشیده از پر است .بله ،این مقدار از لفظ جناح مىفهمیم
كه نتیجهاى را كه مرغان از بالهاى خود مىگیرند ،مالئكه آن نتیجه را دارند،
و اما اینكه چهطور آن را دارند ،از لفظ جناح نمىتوان بهدست آورد.
جمله «اُولى ا َ ْجنِ َح ٍة َمثْنى َو ث ُ َ
ع »،صفت مالئكه است و كلمه « َمثْنى»
الث َو ُربا َ
و كلمه «ثُالث» و كلمه « ُرباع» هر سه الفاظى هستند كه بر تكرار عدد داللت
دارند ،یعنى كلمه « َمثْنى» به معنى دو تا دو تاست ،و كلمه «ثُالث» به معناى
سه تا سه تا ،و كلمه « ُرباع» به معناى چهار تا چهارتا است .كانهه فرموده
خداوند بعضى از فرشتگان را دو بال داده و بعضى را سه بال ،و بعضى را
ق ـ هر آنچه بخواهد زیاد مىكند »،برحسب
چهار بال ،و جمله «یَزیدُ فِى ْالخ َْل ِ
سیاق خالى از اشاره به این نكته نیست ،كه بعضى از مالئكه بیش از چهار بال
()1
هم دارند.
 -1المیزان  ،ج 33 :ص.11 :

سرعت حركت و سرعت عمل مالئكه
ت ا َ ْمــــرا!» ( 1تا 5
س ْبقــــا ،فَــا ْل ُمــ َد ِبهــرا ِ
سابِقــا ِ
سابِحــا ِ
ت َ
س ْبحــا ،فَال ه
ت َ
«َ ...و ال ه
 /نازعات)
از ترتیب آیات فوق مىفهمیم كه تدبیر فرع بر سبق است و سبق فرع بر
سبح است و این به ما مىفهماند ،سنخیتى در معانى منظور نظر آیات سهگانه
است ،پس مدلول سه آیه این است كه مالئكه تدبیر امر مىكنند ،اما بعد از آنكه
به سوى آن سبقت جسته باشند ،و به سوى آن سبقت مىجویند ،اما بعد از آنكه
هنگام نزول به سوى آن سرعت مىگیرند ،پس نتیجه مىگیریم مراد از
«سا ِبحات» و «سا ِبقات» و « ُمدَّ ِبهرات» همان مالئكه اســت ،بــه اعتبــار
نــزولشــان به ســوى تــدبیــر كه مــأمــور بــدان شــدهانــد.
مالئكه با همه اشیاء سروكار دارند ،با اینكه هر چیزى در احاطه اسباب
است ،و اسباب درباره وجود او و عدمش ،بقایش و زوالش و در مختلف
احوالش با یكدیگر نزاع دارند ،پس آنچه خداى تعالى درباره آن موجود حكم
كرده ،و آن قضایى كه او درباره آن موجود رانده و حتمى كرده ،همان قضایى
است كه فرشته مأمور به تدبیر آن موجود به سوى آن مىشتابد و به مسئولیتى
كه به عهدهاش واگذار شده مىپردازد ،و در پرداختن به آن از دیگران سبقت
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مىگیرد و سببیت سببى را كه مطابق آن قضاء الهى است ،تمام نموده ،و در
نتیجه آنچه خدا اراده كرده ،واقع مىشود.
وقتى منظور از آیات سهگانه اشاره به سرعت گرفتن مالئكه بود ،در
نازل شدن براى انجام آنچه بدان مأمور شدهاند ،و سبقت گرفتن به آن ،و تدبیر
ت غ َْرقا َو النها ِشطاتِ »،...را
ازعا ِ
امر آن به ناچار باید دو جمله دیگر یعنى « َو النه ِ
هم حمل كنیم بر انتزاع و خروجشان از موقف خطاب به موقف انجام مأموریت.
پس نزع مالئكه بهطور غرق عبارتست از اینكه شروع به نزول به طرف
هدف كنند ،آن هم نزول به شدت و جدیت ،و نشط مالئكه عبارت است از
خروجشان از موقفى كه دارند به طرف آن هدف ،همچنانكه سبح آنان عبارت
است از شتافتن و سرعت گرفتن بعد از خروج ،و به دنبال آن سبقت گـرفتـه امر
()1
آن موجود را به اذن خدا تدبیر مىكنند.
 -1المیـــــــــــــزان  ،ج 40 :ص.16 :

تفاوت جنس مالئكه با جنس شیطان
لیـس / 11( »!...اعراف)
« ...ثُـ َّم قُ ْلنـا ِل ْل َمـالئِكَـ ِة ا ْ
س ُجـدُوا ِال َد َم فَ َ
س َجـدُوآا اِاله اِ ْب َ

س َج َد ا ْل َمـالئِكَةُ ُكلُّ ُه ْم اَجْ َمعُ َ
ون/ 30( »،
در آیه فوق و همچنین در آیه «فَ َ
حجر) خداىتعالى خبر مىدهد از سجده كردن تمامى فرشتگان مگر ابلیس ،و
ع ْن ا َ ْم ِر َر ِبهه / 50( »،كهف) علت سجده نكردن وى
سقَ َ
در آیه «كانَ ِمنَ ْال ِج ِهن فَفَ َ
را این دانسته كه وى از جنس فرشتگان نبوده ،بلكه از طایفه جن بوده است .از
آیه «بَ ْل ِعبادٌ ُم ْك َر ُمونَ  .الیَ ْس ِبقُـونَـهُ ِب ْالقَ ْـو ِل َو ُهـ ْم ِبـا َ ْم ِـره یَ ْع َملُـونَ  26( »،و / 27
انبیاء) هم استفاده مىشود كه اگـر ابلیـس از جنـس فـرشتگـان مـىبــود ،چنیـن
عصیـانـى را مـرتكـب نمـىشـد.
مفسرین در توجیه این استثنا اختالف كردهاند كه آیا امرى كه به وى شده
بود ،همان امر به مالئكه بوده یا آنكه ابلیس به امر دیگرى مأمور به سجده شده
بود .حقیقت مطلب این است كه از ظاهر آیه استفاده مىشود كه ابلیس با مالئكه
بوده و هیچ فرقى با آنان نداشته ،او و همه فرشتگان در مقامى قرار داشتند كه
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مىتوان آن را مقام قدس نـامیـد ،و امـر به سجـده هم متـوجـه این مقام بوده ،نه
به یك یك افرادى كه در این مقام قرار داشتهاند.
بنابراین معلوم مىشود ،ابلیس قبل از تمردش فرقى با مالئكه نداشته و
پس از تمرد حسابش از آنان جدا شده ،مالئكه به آنچه مقام و منزلتشان اقتضا
مىكرد ،باقى ماندند و خضوع بندگى را از دست ندادند و لكن ابلیس بدبخت از
ع ْن ا َ ْم ِر َر ِبهه ـ
سقَ َ
آن مقام ساقط گردید ،همچنانكه فرمود« :كانَ ِمنَ ْال ِج ِهن فَفَ َ
چون از جنس جن بود نسبت به امر پروردگارش فسق ورزید / 50( »،كهف) و
زندگانىاى را اختیار كرد كه جز خروج از كرامت الهى و اطاعت بندگى چیز
دیگرى نبود.
خالصه بحث این شد كه ابلیس موجودى است از آفریدههاى پروردگار
كه مانند انسان داراى اراده و شعور بوده و بشر را دعوت به شر نموده و به
سوى گناه سوق مىدهد .این موجود قبل از اینكه انسانى بهوجود آید ،با مالئكه
مىزیسته و هیچ امتیازى از آنان نداشته است ،پس از اینكه آدم علیهالسالم پا به
عرصه وجود گذاشت ،وى از صف فرشتگان خارج شده برخالف آنان در راه
شر و فساد افتاد ،و سرانجام كارش به اینجا رسید كه تمامى انحرافها و
شقاوتها و گمراهىها و [اعمال] باطلى كه در بنى نــوع بشـر بـه وقــوع
بپیـونـدد ،همـه بـه یـك حسـاب مستنـد بـه وى شـود ،برعكس مالئكه كه هر
فردى از افراد بشر به سوى غایت معارف و سرمنزل كمال و مقام قرب
پــروردگــار راه یـافتـه و مىیـابـد ،هـدایتـش بـه یـك حسـاب مستند به آنهاست.
()1

 -1المیــــــــــــــــزان  ،ج 15 :ص 29 :و .57

تفاوت حركت مالئكه با سایر جنبندگان
ض ِم ْن دابَّ ٍة َوا ْل َمالئِكَةُ49(»!...
سمـوا ِ
« َو ِللهــ ِه یَ ْ
س ُجــ ُد مــا فِـى ال َّ
ت َو ما فِىاالَ ْر ِ
 /نحل)
« دابَّة » به معناى هر چیزى است كه تحرك و انتقال از جایى به جایى
داشته باشد .عمومیت كلمه « دابَّة » ،انسان و جن و هر دو را شامل مىشود،
چون خدا در كالم خود براى جن نیز دبیب (جنبش) را كه براى سایر جنبندگان
از انسان و حیوان هست ،اثبات مىكند .و از اینكه مالئكه را جداگانه اسم برد،
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كامالً مىتوان فهمید كه هرچند مالئكه نیز آمد و شد و حركت و انتقال از باال به
پایین و به عكس دارند ،لكن حركت آنان از نوع حـركت جنبنـدگان و انتقـال
مكانى آنان نیست.
این آیه داللت دارد بر اینكه در غیر كره زمین از كرات آسمان نیز
()1
جنبندگانى هستند كه در آنجا مسكن داشته و زندگى مىكنند.
 -1المیزان  ،ج 24 :ص.134 :

تفــاوت روح مـالئـكــه بـا روح انســان
صفهــــا / 38( »!...نبــــأ)
ـــــو َم یَقُـــــو ُم
الــــرو ُ
ح َو ا ْل َمــــالئِكَـــةُ َ
« ...یَ ْ
ُّ
روحى كه متعلق به مالئكه است ،از افاضه روح به اذن خداست .اگر
در مورد روح ملك تعبیر به تأیید و نفخ نفرموده و در مورد انسان این دو تعبیر
س ْلنا اِلَیْهـا ُرو َحنا / 17( »،مریم) و یا
را آورده ،در مورد مالئكه فرموده« :فَـا َ ْر َ
ـل ن َّ
فرموده« :قُ ْ
الرو ُح
َـزلَهُ ُرو ُح ْالقُـد ُِس / 102( »،نحل) و یا فرموده« :نَزَ َل ِب ِه ُّ
ا ْ
ال ََ ُ
مین / 193( »،شعراء) براى این بود كه مالئكه با همه اختالفى كه در
مراتب قرب و بعد از خداى تعالى دارند ،روح محضاند ،و اگر احیانا به
صورت جسمى به چشم اشخاصى درمىآیند ،تمثلى است كه به خود مىگیرند،
نه اینكه به راستى جسمى و سروپایى داشته باشند.
به خالف انسان كه روح محض نیست ،بلكه موجودى است مركب از
جسمى مرده و روحى زنده ،پس در مورد او مناسب همان است كه تعبیر به نفخ
س َّو ْیتُهُ َو نَفَ ْختُ فی ِه ِم ْن
«دمیدن» بكند ،هـمچنـانكه در مورد آدم فـرمـود« :فَاِذا َ
ُروحى / 29( »!...نحل)
و همانطور كه اختالف روح در خلقت فرشته و انسان باعث شد تعبیر
مختلف شود ،و در مورد فرشته به نفخ تعبیر نیــاورد هـمچنیـن اختــالفى كه در
اثـر روح یعنى حیات هست كه از نظر شرافت و خست مراتب مختلفى دارند،
باعث شده كه تعبیر از تعلق آن مختلف شود ،یكجا تعبیر به نفخ كند و در جاى
دیگر تعبیر به تأیید نماید ،و روح را داراى مــراتـب مختلفــى از نظــر اختـالف
()1
اثرش بداند.
 -1المیزان  ،ج 39 :ص.446 :
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میزان علم مالئكه به غیب و شهادت
دیه ْم َو ما َخ ْلفَ ُه ْم َو ال یُحی ُ
ط َ
« َم ْن ذَا الَّذى یَ ْ
ون
شفَ ُع ِع ْن َدهُ اِاله ِب ِا ْذنِ ِه یَ ْعلَ ُم ما بَ ْی َن ا َ ْی ِ
بِش َْىءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه اِاله بِما شا َء / 255( »!...بقره)
علم خدا به پشت و روى امر شفیعان كنایه است از نهایت درجه احاطه
او به ایشان ،پس ایشان نمىتوانند در ضمن شفاعتى كه به اذن خدا مىكنند،
كارى كه خدا نخواسته و راضى نیست در ملكش صورت بگیرد ،انجام دهند.
دیگران هم نمىتوانند از شفاعت آنــان سوء استفــاده نمــوده و در ملك خداى
تعالى مداخله كنند و كارى صورت دهند كه خـدا آن را مقدر نكرده است.
آیات كریمه زیر هم به همین معنا اشاره مىكند كه مىفرمایدَ « :و ما
نَتَن َّ
َـز ُل اِاله بِا َ ْم ِـر َر ِبه َك لَهُ ما بَیْنَ اَیْدینا َو ما خ َْلفَنا َو ما بَیْنَ ذ ِل َك ـ فرشتگان به
پیامبر اسالم گفتند :ما جز به امر پروردگارت نازل نمىشویم ،پشت و رو و
آن اوست و پروردگار تو فراموشكار نیست / 64( ».مریم)
ظاهر و باطن ما از ِ
ب فَال ی ْ
على َ
سو ٍل ...ـ
ارتَضى ِم ْن َر ُ
غ ْی ِب ِه ا َ َحدا ،اِاله َم ِن ْ
« عا ِل ُم ْالغَ ْی ِ
ُظ ِه ُر َ
خداست داناى غیب ،و غیب خود را براى كسى اظهار نمىكند مگر براى
كسانى از رسوالنش كه شایستهشان بداند .تازه از پیش رو و پشت سر ،سیاه
زاغشان را چوب مىزند و آنان را مىپاید تا بداند رسالتهاى پروردگارشان را
ابالغ كردند ،و خدا به آنچه رسوالن دارند آگاه است و شمار تمامى موجودات
را شمرده دارد!» ( 26و  / 27جـــن)
براى اینكه این آیات احاطه خدا به مالئكه و به انبیاء را بیان مىكند تا
از انبیاء عملى كه او نخواسته سر نزند ،و مالئكه جز به امر او نازل نشوند ،و
انبیاء جز آنچه را كه او خواسته ابالغ نكنند ،و بنابراین بیان ،مراد از جمله «ما
بَیْنَ اَیْدی ِه ْم »،آن رفتارى است كه از مالئكه و انبیاء مشهود و محسوس است ،و
مراد از جمله « َو ما خ َْلفَ ُه ْم »،چیزهایى است كه از انبیاء غایب و بعید است ،و
حوادثى است كه پس از ایشان رخ مىدهد ،پس برگشت این دو جمله به همان
()1
غیب و شهادت است.
 -1المیزان  ،ج 4 :ص.227 :
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میزان دسترسى مالئكه به غیب
ــر عَلى َ
سـو ٍل»....
ارتَضى ِم ْن َر ُ
غ ْی ِبــ ِه ا َ َحدا ،اِاله َم ِن ْ
« عا ِلــ ُم ا ْلغَ ْیـ ِ
ب فَـال یُ ْظ ِه ُ
( 26و  / 27جن)
مالئكه آنچه از وحى آسمان كه قبل از نزولش حمل مىكنند و همچنین
آنچه از عالم ملكوت مشاهده مىكنند ،نسبت به خود آنان مشهود است ،نه غیب،
هرچند كه براى ما غیب باشد .پس مالئكه را نمىتوان مشمول استثناء «اِاله» در
آیه فوق دانست ،همچنین جمله « فَال ی ْ
على َ
غ ْی ِب ِه ا َ َحدا »،تنها شامل اهل دنیا
ُظ ِه ُر َ
مىشود ،كه در روى زمین زندگى مىكنند .اگر بنا باشد از سكنه زمین تجاوز
كنیم تا شامل مالئكه هم باشد ،باید مردگان را هم كه امور آخرت را كه به نص
قرآن غیب این عالم است مشاهده مىكنند ،مشمول استثنا بدانیم و حال آنكه قطعا
مشمول نیستند ،براى اینكه اگر مردگان هم مشمول باشند ،دیگر حتى یك نفر هم
در تحت عموم « فَال ی ْ
على َ
غ ْی ِب ِه ا َ َحدا »،باقى نمىماند ،چون هر انسان
ُظ ِه ُر َ
زمینى روزى از دنیا مىرود و غیب عالم را مىبیند ،و در روز قیامت كه «یَ ْو ٌم
اس / 103( »،هود) و نیز «ذ ِل َك یَ ْو ٌم َم ْش ُهودٌ / 103( »،هود)
َم ْج ُمو ٌ
ع لَهُ النه ُ
دربــارهاش فـرمـوده ،تمـامى مـردم یـكجـا مبعـوث مىشـونـد و غیـب عـالـم
براى همه مشهود مىگردد ،پس همانطور كه اموات مشمول استثنا نیستند ،به
خاطر اینكه عالم اموات غیر این عالم است ،همچنین مالئكه هم مشمول نیستند،
()1
براى اینكه عـالمشـان غیـر ایـن عـالم است.
 -1المیزان  ،ج 39 :ص.224 :

محدودیت علم مالئكه نسبت به غیب
س ْبحانَكَ ال ِع ْل َم لَنا اِاله
سما َء ُكلَّها ث ُ َّم ع ََر َ
ض ُه ْم َ
« َو َ
علَّ َم ا َد َم االَ ْ
علَى ا ْل َمال ِئ َك ِة ...قالُوا ُ
علَّ ْمتَنـا ...اِنهى ا َ ْعلَـ ُم َ
ض 31( »!...تـا  / 33بقـره)
مـا َ
سمـوا ِ
ـب ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
غ ْی َ
كلمه «اَسْماء» جمعى است كه افاده عموم مىكند و كلمه « ُكلَّها» این
عمومیت را تأیید كــرده است .در نتیجه مراد از آن تمامى اسمایى خواهد بود كه
ممكن است ،نام یك مس هما واقع بشود.
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ض ُه ْم ـ ایشان را به مالئكه عرضه كرد »،داللت
ع َر َ
از سوى دیگر كلمه « َ
مىكند بر اینكه هر یك از آن اسماء یعنى مس هماى به آن اسماء ،موجودى داراى
حیات و علم بودهاند و در عین اینكه علم و حیات داشتهاند ،در پس حجاب
غیب ،یعنى غیب آسمانها و زمین قــرار داشتـهانـد.
اضــافــه غیـب به آسمــانها و زمیــن ،از آنجــا كــه مقام آیه شریفه
مقام اظهار تمــام قــدرت خــداى تعـالـى ،و تمــامیــت احــاطـه او ،و عجــز
مالئكــه و نقص ایشانست ،اضافه ملكى است و در نتیجه افاده مىكند :كه اسماء
نامبرده امورى بودهاند كه از همه آسمــانها و زمین غــایـب بـوده ،و بـه كلـى
از محیـط كـون بیـرون بودهاند.
وقتى این جهات را در نظر مىگیریم یعنى عمومیت اسماء را ،و اینكه
مس هماهاى به آن اسماء داراى زندگى و علم بودهاند ،و اینكه در غیب آسمانها و
زمین قرار داشتهاند ،آن وقت با كمال وضوح و روشنى همان مطلبى از آیات
موردبحث استفاده مىشود كه آیــه « َو ا ِْن ِم ْ
َـىءٍ اِاله ِع ْنــدَنـا خَـزائِنُـهُ21( »،
ـن ش ْ
 /حجر) درصدد بیان آن است .پس حاصل كالم این شد كه این موجودات زنده و
عاقلى كه خدا بر مالئكـه عرضه كرد ،موجوداتى عالى و محفوظ نزد خدا
بودند ،كه در پس حجـابهاى غیب محجـوب بودند.
« َو ا َ ْعلَ ُم ما ت ُ ْبدُونَ َو ما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْكت ُ ُمونَ ! » آنچه مالئكه اظهار بدارند و
آنچه پنهان كننـد ،دو قسـم از غیـب نسبى است ،یعنى بعضى از غیبهاى
آسمانها و زمین است ،و به همین جهت در مقابل آن جمله « ا َ ْعلَ ُم َ
ْب
غی َ
ت َو ا ْ
ض!» قرار گرفت ،تا شامل هر دو قسم غیب ،یعنى غیب
سموا ِ
ال َّ
ال ََ ْر ِ
()1
داخل در عالم ارضى و سماوى و غیب خارج از آن بشود.
 -1المیزان  ،ج 1 :ص.222 :

مالئكه ،جزئى از اجزاى ایمان بشرى
«یآ اَیُّ َها الَّ َ
اّللِ َو َمالآئِ َكتِه َو ُكتُبِه َو
ذین ا َمنُوآا ِ
اّللِ َو َر ُ
سو ِلهَ ...و َم ْن یَ ْكفُ ْر بِ ه
امنُوا بِ ه
ض َّل َ
س ِله َو ا ْلیَ ْو ِم ا ْال ِخ ِر فَقَ ْد َ
ضالالً بَعیدا!»
ُر ُ
( / 136نساء)
این آیه به مؤمنین امر مىكند كه دو مرتبــه ایمان بیاورند .امر به آن
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است كه مؤمنین ،ایمان اجمالــى خود را بر تفاصیــل این حقایق بســط دهند،
زیرا اینها معارفـى است كه هركدام به دیگرى مربوط هستند و مستلزم
یكدیگرند.
ایمان به یكى از این حقایق جز به ایمان به همه آنها بدون استثناء ،تمام
نیست .اگر به پارهاى از این حقایق ایمان آورند و پارهاى دیگر را رد كنند ،اگر
این معنى را ظاهر كنند ،كفر و اگر كتمان و اخفا كنند نفاق است.
قسمت اول آیه مردم را دعوت مىكند كه بین همه چیزهائى كه در آیه
ذكر شده جمع كنند و این دعوت با این ادعاست كه اجزاى این مجموع به هم
مربوطند و از یكدیگر جدا نیستند .معنى قسمت دوم آیه این است كه :هركس به
خدا یا مالئكه خدا یا كتب خدا یا رســوالن خدا یا روز بازپسین كافــر شود،
یعنى هركس به هریــك از اجزاى ایمان كافر شود به گمراهــى دورى افتــاده
اســت.
آیات قرآنى ناطق است كه كسى كه به هریك از آنچه در این آیه ذكر
()1
شده ـ بهطور جدا جدا ـ كافر باشد ،به حقیقت كافر است.
 -1المیزان  ،ج 9 :ص.175 :

ضرورت ایمان به مالئكه
ب َو النَّ ِبیه َ
ین َو اتَى
اّللِ َو ا ْلیَ ْو ِم ا ْال ِخ ِر َو ا ْل َمال ِئ َك ِة َو ا ْل ِكتا ِ
«َ ...و ل ِك َّن ا ْل ِب َّر َم ْن ا َم َن ِب ه
ا ْلما َل»....
( / 177بقره)
جمله فوق تعریف ابرار و بیان حقیقت حال ایشان است كه هم در مرتبه
اعتقاد تعریفشان مىكند و هم در مرتبه اعمال و هم اخالق .درباره اعتقادشان
اّللِ ! » و درباره اعمالشان مىفرماید« :اُول ِئكَ الَّ َ
ذین
مىفرمایدَ « :م ْن ا َم َن بِ ه
ص َدقُوا »،و درباره اخالقشان مىفرمایــدَ « :و اُولئِــكَ ُه ُم ا ْل ُمتَّقُ َ
ـــن».
َ
و در تعریف اولى كه از ایشان كرده و فرموده« :كسانى هستند كه ایمان
به خدا و روز جزا و مالئكه و كتاب و انبیا دارند ».و این تعریف شامل تمامى
معارف حقهاى است كه خداى سبحان ،ایمان به آنها را از بندگان خود خواسته
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است .مراد از ایمان ،ایمان كاملى اســت ،كه اثرش هرگـز از آن جدا نمىشود،
و تخلف نمىكند ،نه در قلب و نه در جوارح.
در قلب تخلف نمىكند چون صاحب آن دچار شك و اضطراب و یا
اعتراض و یا در پیش آمدى ناگوار دچار خشم نمىگردد ،و در اخالق و اعمال
هم تخلف نمىكند( ،چون وقتى ایمان كامل در دل پیدا شد ،اخالق و اعمال هم
()1
اصالح مىشود).
 -1المیزان  ،ج 2 :ص.414 :

ایمان و تصدیق مالئكه
سو ُل بِمـا ا ُ ْن ِز َل اِلَ ْی ِه ِم ْن َر ِبه ِه َو ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
اّللِ َو َمالئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِـ ِه
الر ُ
«ا َم َن َّ
ون ُك ٌّل ا َم َن بِ ه
س ِل ِه!» ( / 285بقره)
س ِلــ ِه ال نُفَ ِ هر ُ
ق بَ ْی َن ا َ َح ٍد ِم ْن ُر ُ
َو ُر ُ
این قسمت از آیه ایمان پیامبر و مؤمنین را تصدیق مىكند ،و اگر پیامبر
را جداى از مؤمنین ذكر كرده بوده و فرمود :رسول بدانچه از ناحیه
پروردگارش نازل شده ایمان دارد ،و آنگاه مؤمنین را به آن جناب ملحق كرد،
براى این بود كه رعایت آن جناب را فرموده باشد .و این عادت قرآن است ،كه
هر جا مناسبتى پیش آید ،از آن جناب احترامى بـه عمل بیـاورد ،و او را جداى
از دیگران ذكر نموده ،سپس دیگران را به او ملحق سازد.
س ِل ِه!»
اّللِ َو َمال ِئ َك ِت ِه َو ُكت ُ ِب ِه َو ُر ُ
 « ُك ٌّل ا َم َن ِب هاین جمله تفصیل آن اجمالى است كه جمله قبل بر آن داللت مىكرد،
چون جمله قبل اجماالً مىگفت رسول و مؤمنین به آنچه نازل شده ایمان آوردند،
و شرح نمىداد كه آنچه نازل شده به چه چیز دعوت مىكند .جمله موردبحث
شرح مىدهد كه كتاب نازل بر رسول خدا مردم را به سوى ایمان و تصدیق
همه كتب آسمانى و همه رسوالن و مالئكه خــدا كه بندگان محتــرم اویند
دعــوت مىكند ،هركــس بدانچــه بر پیامبر اسالم نازل شده ایمان داشته باشــد،
()1
در حقیقت به صحیـح همه مطالب نامبرده ایمان دارد.
 -1المیزان  ،ج 4 :ص.439 :
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فصل دوم
هدف وجودی ،و وظایف مـــالئكــــه
هـدف وجـودى مـالئكــه

ت َ
ت ا َ ْمرآ1( »!...تا/5نازعات)
ت نَشْطآ ...فَا ْل ُم َد ِبهرا ِ
شطا ِ
« َو النه ِازعا ِ
غ ْرقآ َو النها ِ
سال اُولى ا َجْ نِ َح ٍة َمثْنى َو ث ُ َ
الث َو
از مطلقبودن آیه «جا ِع ِل ا ْل َملئِ َك ِة ُر ُ
ُرباعَ/1(»،فاطر) فهمیده مىشود كه مالئكه خلق شدهاند ،براى همین كه واسطه
باشند میان خدا و خلق ،و براى انفاذ امر او فرستاده شوند .همان امرى كه در
آیه «بَ ْل ِعبادٌ ُم ْك َر ُمونَ  .ال یَ ْس ِبقُونَهُ ِب ْ
ـالقَ ْـو ِل َو ُهـ ْم ِبا َ ْم ِره یَ ْع َملُونَ  / 27( »،انبیاء)
و آیه «یَخافُونَ َربَّ ُه ْم ِم ْن فَ ْوقِ ِه ْم َو یَ ْفعَلُونَ ما یُؤْ َم ُرونَ  / 50( »،نحـل) از آن
سخـن گفتـه اسـت .بال قرار دادن براى مالئكه اشاره به همین واسطه بودن
است.
پس مالئكه جز واسطه بودن بین خداى تعالى و بین خلق او و انفاذ
دستورات او در بین خلق ،پُستى و كارى ندارند .و این بر سبیل تصادف و اتفاق
نیست كه مثال خداىتعالى گاهى اوامر خود را بهدست ایشان جارى سازد ،و
گاهى مثل همان امر را بــدون واسطــه مـالئكـه خــودش انجــام دهــد ،خیــر،
تصادف نیست ،چون در سنــت خــداى تعــالى نه اختــالفـى هسـت و نه تخلفى،
قیم!» ( / 56هـود) و «فَلَ ْن ت َ ِج َد
همچنانكه فرمود« :ا َِّن َربهى عَلى ِصراطٍ ُم ْ
ست َ ٍ
ّللاِ تَحْ ــویــال ـ نه هـرگـز بــراى سنت خــدا
سنَّ ِ
سنَّ ِ
ّللاِ ت َ ْبدیال َولَ ْن ت َ ِج َد ِل ُ
ِل ُ
ت ه
ت ه
()1
تبــدیلـى مىیابى و نه تحویلى!» ( / 43فاطر)
 -1المیزان  ،ج 40 :ص.18 :
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موضع و موقعیت مالئكه در عالم خلقت
س ِبه ُح َ
صافُّ َ
ون!»
« َو ما ِمنها ا هِال لَـهُ َمقا ٌم َم ْعلُو ٌم َو اِنها لَنَحْ نُ ال ه
ون َو اِنهــا لَنَحْ نُ ا ْل ُم َ
(164تا /166صافات)
این آیات سهگانه موقف مالئكه و موقعیت آنان در عالم خلقت را توصیف
مىكنند ،و عملــى كه منــاســب خلقــت آنــان است بیان مىنمایند ،و آن عمل
عبارت است از حاضر بودن به خدمت ،و در صف ایستادن براى گرفتن اوامر
خداى تعالى ،و نیز منزه داشتن ساحت كبریائى خدا از شریك و از هر چیزى كه
الیق به كمال ذات او نیست ،ندایى كه عقل و وهم بدان دست نمىیابند.
اینكه فرمودَ ... « :و مـا ِمنها ا هِال لَـهُ َمقـا ٌم َم ْعلُو ٌم »،معنایش این است كه
هریك از ما مقامى معین و پستى مشخص داریم ،كه ما را بدان گماردهاند .چون
با گمارده شدن دیگر استقالل معنى ندارد و شخص گمارده شده نمىتواند از خط
مشیى كه برایش تعیین كردهاند تجاوز كند ،مالئكه نیز مجبول بر این هستند كه
خدا را در آنچه امر مىكنـد ،اطـاعـت نمـوده و او را بپرستند.
صافُّ َ
ون / 165( »،صافات) معنایش این
اینكه فرمودَ ... «:و اِنها لَنَحْ نُ ال ه
است كه ما فرشتگان همواره نزد خدا در صف ایستاده منتظر اوامر او هستیم،
تا اوامرى كه در تــدبیر عالم صادر مىكند ،بر طبق خواستهاش اجرا كنیم،
ّللاَ ما ا َ َم َر ُه ْم َو یَ ْفعَلُ َ
ص َ
رو َن»،
همچنانكه از آیه... «:ال یَ ْع ُ
ون ما یُ ْؤ َم ُ
ون ه
(/6تحریم) نیز این معنا استفاده مىشود.
س ِبهحـ ُ َ
ون / 166( »،صافات) معنایش این
اینكه فرمودَ «:و اِنها لَنَحْ نُ ا ْل ُم َ
است كه ما خداى را از آنچه الیق ساحت كبریائى او نیست ،تنزیه مىكنیم،
هار ال یَ ْفت ُ ُر َ
س ِبه ُح َ
ون ـ
همچنانكه در جاى دیگر باز فرموده « :یُ َ
ون اللَّ ْی َل َو النَّ َ
فرشتگان شب و روز خداى را تسبیح مىگویند و خسته نمىشوند/ 20( ».
()1
انبیاء)
 -1المیـــــــــــــزان  ،ج 33 :ص.283 :
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مـالزمـه وظــایف مـالئكه با مـاهیـت آنها
علَ ْیها َمالئِكَـةٌ ِغال ٌ
ّللاَ ماا َ َم َر ُه ْم َو یَ ْفعَلُ َ
ص َ
رو َن!»
« َ
ظ ِ
شـدا ٌد ال یَ ْع ُ
ون ما یُ ْؤ َم ُ
ون ه
(/6تحریم)
منظور از غالظ و شداد این است كه مالئكه نامبرده ،مالزم آن مأموریتى
هستند كه خداى تعالى به آنان داده و غیر از خدا و اوامرش هیچ عامل دیگرى
از قبیل (رقت ،ترحم و امثال آن )،در آنان اثر نمىگذارد و خدا را با مخالفت و
یا رد عصیان نمىكنند و هرچه را مأمور باشند مو به مو اجرا مىكنند ،بدون
اینكه چیزى از خود آنان فوت شود و یا به خاطر ضعف و خستگى از
()1
مأموریت كم كنند.
 -1المیزان  ،ج 38 :ص. 317:

وظایف مالئكه در خدمت انسان
س َّو ْیتُهُ َو نَفَ ْختُ فی ِه ِم ْن ُروحى
ک ِل ْل َمالئِ َك ِة اِنهى خا ِل ٌ
ق بَشَرآ ،فَاِذا َ
« َو اِ ْذ قا َل َربُّ َ
ساج َ
( 28و  / 29حجر)
دین!»
فَقَعُـوا لَهُ ِ
مالئكه براى فوز و فالح انسان كار مىكنند :یك طایفه از ایشان مأمور
حیاتبخشى و طــایفــه دیگــر مأمور مرگ و طایفه سوم دست در كار رزق ،و
طایفه چهارم مشغول رساندن وحىاند .طــایفــهاى معقبهــاتنــد ،طـایفــهاى
حفظــه ،طــایفــهاى نویسنده و هــمچنیــن مــابقــى مالئكه هركدام مشغول یكى
از كارهاى بشرند .و این معنى از آیــات متفــرقه قــرآنى هر كدامش از یك
گوشه قرآن به چشم مىخورد ،پس مالئكه اسبــابى الهــى و اعــوانى براى
انسانند ،كه او را در راه رساندنش به سعادت و كمال یـــــــارى مىكننـــد.
مــالئكــه بر حسب غــرضــى كــه در خلقشان بوده ،خاضع براى انسانند
آن هم برحسب غرضى كه در خلقت انسان بوده ،و مالئكه مسخر براى بشر و
()1
در راه سعادت زنـدگــى او هستند.
 -1المیزان  ،ج 23 :ص.232 :
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سه وظیفه اصلى مالئكه
ت َ
س ْبقآ.
سابِقا ِ
سا ِبحا ِ
شطا ِ
« َو النه ِازعا ِ
غ ْرقآَ .و النها ِ
ت َ
س ْبحآ .فَال ه
ت َ
ت نَشْطآَ .و ال ه
( 1تا  / 5نازعات)
ت ا َ ْمرآ»
فَا ْل ُم َد ِبهرا ِ
به طورى كه از آیات قرآن كریم استفاده مىشود ،فرشتگان در صدور
موجودات از ناحیه خداى تعالى ،و برگشتن آنها به سوى او ،واسطه هستند بین
خدا و خلق ،به این معنا كه اسبابى هستند براى حدوث حوادث ،اسبابى مافوق
اسباب مادى و جارى در عالم ماده .البته كاربرد اسباب مادى تا وقتى است كه
مرگ نرسیده و موجود به نشئه دیگــر منتقل نشده است ،چون بعد از مرگ و
انتقال ،دیگر اسباب مادى سببیتى ندارند.
1ـ وساطت مالئكه در مسأله عود :یعنى حال ظهور نشانههاى مرگ،
قبض روح ،اجراى سؤال ،ثواب و عذاب قبر و سپس میراندن تمام انسانها در
نفخه صور و زنــده كردن آنــان در نفخــه دوم ،و محشــور كــردن آنــان و
دادن نــامــه اعمال و وضــع میـزانها و رسیـدگى به حسـاب و سـوق به سـوى
بهشــت و دوزخ.
2ـ وساطت مالئكه در مرحله تشریع دین :یعنى نازل شدن ،و آوردن
وحى ،و دفع شیطانها از مداخله در آن و تسدید و یارى دادن به رسول خدا
(ص) و نیز تأیید مــؤمنیــن و پــاك كردن آنان از راه استغفــار و طلب مغفرت
كردن از خدا براى آنان.
3ـ وساطت مالئكه در تدبیر امور این عالم :با اینكه هر امرى براى خود
سببى مادى دارد ،همین آیات اول سوره فوقالذكر كه بهطور مطلق مالئكه را
شطات» و «سا ِبحات» و «سا ِبقات» و « ُم َد ِبهرات» خوانده
نازعات» و «نا ِ
« ِ
()1
است ،دلیل بر این واسطه بودن مالئكه است.
 -1المیزان  ،ج 40 :ص18 :

واسطـه بودن مالئكـه بین خـدا و عـالم مشهود
سـال اُولـى اَجْ نِ َحـ ٍة َمثْنـى َو ث ُ َ
ـالث َو ُربـاعَ / 1( ».فاطر)
«جــا ِعـ ِل ا ْل َملئِكَـ ِة ُر ُ
كلمه « َمالئِكَة» جمع َملَك است ،كه موجوداتى هستند مخلوق خدا ،و

33

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب ششم  :مالئکه

واسطههایى بین او و بین عالم مشهود ،و همه آنان را موكل بر امور عالم تكوین
و تشریع كرده ،بندگان محترمى هستند كه هرگز امر خدا را در هر صورتى كه
به ایشان بدهد نافرمانى نمىكنند ،به هرچه مأمور شوند ،انجام مىدهند.
سـال »،اشعار ،بلكه داللت دارد بر
بنابراین جمله « جا ِعـ ِل ا ْل َملئِكَـ ِة ُر ُ
اینكه تمامى مالئكه رسوالن و واسطههایى بین خدا و خلق اویند ،تا اوامر
تكوینى و تشریعى او را انجام دهند.
سل» را بر غیر واسطه انبیاء یعنى مالئكهاى كه واسطه
قرآن كلمه « ُر ُ
وحى نبودند ،نیز اطالق كرده و از آن جمله فرمودهَ « :حتهى اِذا جآ َء ا َ َح َد ُك ُم
سلُنا ـ تا آنكه مــرگ یكــى از شمـا بـرسـد ،در آن موقع
ا ْل َم ْوتُ ت َ َوفَّتْهُ ُر ُ
()1
فــرستـادگان ما او را مىگیــرند!» ( / 61انعام)
 -1المیزان  ،ج 33 :ص11 :

نقش مالئكه در تدبیر امور عالم
ت ا َ ْمــــرا!» ( 1تا 5
س ْبقــــا ،فَــا ْل ُمــ َد ِبهــرا ِ
سابِقــا ِ
سابِحــا ِ
ت َ
س ْبحــا ،فَال ه
ت َ
«َ ...و ال ه
 /نازعات)
آیات پنجگانه سوگند به پستى است كه مالئكه دارند و وضعى كه در
هنگام انجام مأموریت به خود مىگیرند .از آن لحظهاى كه شروع به نزول
نموده ،تا آخرین وضعى كه در تدبیر امرى از امور عالم ماده به خو مىگیرند.
و در این آیات اشاره است به نظامى كه تدبیر ملكوتى در هنگام حدوث حوادث
دارد.
آنچه در این آیات بدان سوگند یادشده ،با صفاتى كه مالئكه در امتثالشان
نسبت به اوامر صادره از ساحت مقدس الهى و مربوط به تدبیر امور عالم ماده
به ایشان دارند ،و سپس قیـامشـان به تـدبیـر امـور به اذن خداى تعالى قابل
انطباق است.
آیات نامبرده از نظر سیاق شدیدا شبیه به آیات آغاز سوره صافات است،
و نیز شباهت بسیار دارد به آیات اول سوره مرسالت ،كه مالئكه را در امتثال
اوامر الهى توصیف مىكند .چیزى كه هست آن آیات تنها مالئكه وحى را
توصیف مىكرد ،و آیات ابتداى این سوره ،مطلق مالئكه را در تدبیر امور عالم
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توصیف مىنماید.
از اینكه بگذریم در بین این آیات پنجگانه ،آن صفتى كه در انطباقش با
ت ا َ ْمرا »،است كه در آن
مالئكه روشنتر از دیگران است ،صفت « فَ ْال ُمدَ ِبهرا ِ
مسأله تدبیر بدون قید و بهطور مطلق آمده است ،پس مراد از آن تدبیر همه عالم
است .و از سوى دیگر مطلق تدبیر هم كار مطلق مالئكهاست ،پس قهــرا مـراد
()1
از مدبرات مطلق مالئكه خواهد بود.
 -1المیــزان  ،ج 40 :ص.17 :

نقش مالئكه در حوادث
ت ا َ ْمـرا ! » ( 1تا  / 5نازعات)
« ...فَـا ْل ُمـ َدبِهــرا ِ
خداى تعالى مالئكه را واسطه بین خدا و حوادث دانسته ،و به عبارت
دیگر مالئكه را اسبابى معرفى كرده كه حوادث مستند به آن است .این موضوع
منافات با این معنا ندارد كه حوادث مستند به اسباب قریب و مادى نیز باشد.
براى اینكه این دو استناد و این دو جور سببیت در طول همند ،نه در عرض
هم .بدین معنا كه سبب قریب ،علت پیدایش حادثه است و سبب بعید ،علت
پیدایش سبب قریب است.
همچنانكه منافات ندارد كه در عین اینكه حوادث را به آنان مستند
مىكنیم به خداى تعالى هم مستند بسازیم و بگوئیم تنها سبب در عالم خداى تعالى
است ،و چون تنها رب عالم اوست ،براى اینكه گفتیم سببیت طولى است نه
عرضى ،و استناد حوادث به مالئكه چیزى زاید بر استناد آنها به اسباب طبیعى
و قریبش ندارد ،و خداى تعالى استناد حوادث به اسباب طبیعى و ظاهرىاش را
تصدیق كرده ،همانطور كه استناد آن به مالئكه را قبول دارد.
و هیچیك از اسباب در قبال خداى تعالى استقالل ندارد ،تا رابطه خداى
تعالى با مسبب آن سبب قطع باشد ،و باعث شود كه نتوانیم آن مسبب را مسبب
خداى تعالى بدانیم ،همانطور كه وثنیت (مشركین) پنداشته و گفتهاند :خداى
تعالى تدبیر امور عالم را به مالئكه مقرب واگذار كرده ،آرى توحید قرآنى،
استقالل از هر چیز را از هر جهت نفى كرده است .هیچ موجودى نه مالك
خودش است ،و نه مالك نفع و ضرر و مرگ و حیــات و نشـور خـود.
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بنابراین َمثَل موجودات در استنادش به اسباب مترتب یكى بر دیگرى ،از
سبب قریب گرفته تا بعید ،و در انتها استنادش به خداى سبحان تا حدودى و به
وجهى بعیدَ ،مثَل كتابت است ،كه انسان آن را با دست خود و با قلم انجام
مىدهد ،و این یك عمل استنادى به قلم و استناد دیگرى به دست ،و استناد
دیگرى به انسان دارد كه با دست و قلم كتابت را انجام داده ،و هرچند سبب
مستقل و فاعل حقیقى این عمل خود آدمى است ،و لكن این بــاعـث نمىشود كه
()1
ما نتــوانیم آن را به دست و قلـم نیـز استناد دهیم.
 -1المیــــــزان  ،ج 40 :ص.20 :

وظیفه مالئكه در شب قدر
ح فیها بِ ِأ ْذ ِن َر ِبه ِه ْم ِم ْن ُك ِ هل ا َ ْم ٍر!» ( / 4قدر)
الرو ُ
« تَنَ َّز ُل ا ْل َمالئِكَةُ َو ُّ
سوره قدر ،نزول قرآن در شب قدر را بیان مىكند ،و آن شب را تعظیم
نموده ،از هـزار مـاه بـاالتـر مىدانـد ،چون در آن شب مالئكه و روح نازل
مىشوند.
در كالم خداى تعالى آیهاى كه بیان كند ،لیله نامبرده چه شبى بوده دیده
ـر َر َمضـانَ الَّـذى ا ُ ْن ِز َل فی ِه ْالقُ ْر ُ
آن / 185( »،بقره) كه
نمىشود به جز آیه « َ
ش ْه ُ
مىفرماید :قرآن یكپارچه در ماه رمضان نازل شده و با انضمام آن به آیه
موردبحث معلوم مىشود ،شب قدر یكى از شبهاى ماه رمضان است ،و اما
اینكه كدامیك از شــبهـاى آن است در قرآن چیزى كه بر آن داللت كنــد،
نیــامــده است .در این مــورد تنهــا از اخبار استفاده مىشود.
در این سوره آن شبى را كه قرآن نازل شده ،شب قدر نامیده ،و ظاهرا
مراد از قدر تقدیر و اندازهگیرى است ،پس شب قدر ،شب اندازهگیرى است و
خداى تعالى در آن شب حوادث یكسال را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده
را تقدیر مىكند ،زندگى و مرگ و رزق و سعادت و شقاوت و چیزهایى دیگر
كیم ،ا َ ْمرا ِم ْن ِع ْندِنا اِنها ُكنها
از این قبیل را مقدر مىسازد« ،فیها یُ ْف َر ُ
ق ُك ُّل ا َ ْم ٍر َح ٍ
س َ
لینَ ،رحْ َمةً ِم ْن َر ِبهكَ ـ در آن شب هر حادثهاى كه باید واقع شود،
ُم ْر ِ
خصوصیاتش مشخص و محدود مىگردد ،این امرى است تخلفناپذیر ،امرى
اسـت از ناحیـه ما كه این مـائیم فــرستنـده رحمتى از ناحیه پروردگارت4( ».
تـا  / 6دخـان)
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و از این آیه استفاده مىشود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و
آن سالى كه قرآن در آن شبش نازل شد نیست ،بلكه با تكرر سنوات آن شب هم
مكرر مىشود ،پس در هــر مـاه رمضـان از هر سال قمرى شب قدرى هست،
كه در آن شب امور سال آینده تـا شـب قـدر سـال بعـد اندازهگیرى و مقدهر
مىشود.
در سوره موردبحث هم كه فرموده « :شب قدر از هزار ماه بهتر است»،
و نیز فرموده« :مالئكه در آن شب نازل مىشوند »،مؤید این معناست.
الرو ُح فیها بِ ِأ ْذ ِن َر ِبه ِه ْم ِم ْن ُك ِهل ا َ ْم ٍر »،اگر مراد
در آیه «تَن ََّز ُل ْال َمالئِ َكةُ َو ُّ
شیْئا ا َ ْن یَقُو َل لَهُ ُك ْن فَیَ ُك ُ
ون»،
از امر آن امر الهى باشد كه آیه «اِنَّما ا َ ْم ُرهُ اِذا اَرادَ َ
( / 82یس) تفسیرش كرده ،آیه چنین معنا مىدهد« :مالئكه و روح در شب قدر
به اذن پروردگارشان نازل مىشوند ،در حالى كه نزولشان را ابتداء مىكنند و
هر امر الهى را صادر مىنمایند!» و اگر منظور از امر نامبرده هر امر كونى
و حادثهاى باشد كه باید واقع گردد ،در این صورت آیه چنین معنا مىدهد« :
مالئكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل مىشوند ،بــراى خــاطـر
()1
تـدبیـر امرى از امور عـالم».
 -1المیزان  ،ج 40 :ص.322 :

مقامات و مـأمـوریتهاى مختلف مالئكه
ت ا َ ْمــرا ! »
سِمــا ِ
جاریا ِ
حامال ِ
« َوالذه ِاریا ِ
ت ذَ ْروا ،فَا ْل ِ
ت یُ ْ
سرا ،فَا ْل ُمقَ ه
ت ِو ْقرا ،فَا ْل ِ
( 1تا  / 4ذاریات)
امر پروردگار صاحب عرش در خلقت و تدبیر امرى است واحد ،ولى
وقتى این امر واحد را مالئكهاى حمل مىكنند كه پستهاى مختلف و
مأموریتهاى گونهگون دارند ،قهرا همان امر واحد برطبق اختالف مقامات
ایشان تقسیم و تكه تكه مىشود ،و همچنین این تقسیـم ادامـه دارد تا بــه دست
فـرشتگـانـى بـرسـد كـه مـأمـور پدید آوردن حوادث جزیى عالمند ،در آنجـا
دیگـر بیشتـر تكـه تكـه مىشـود و تكثیـر مىپـذیـرد.
ت ا َ ْمــرا »،سوگندى است به مالئكهاى كه كارشان این است كه
سِمــا ِ
جمله «فَ ْال ُمقَ ه
به امر پروردگار عمل مىكنند ،و اوامر خدا را در بین خود به اختالف
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()1

 -1المیزان  ،ج 36 :ص.263 :

سلسله مراتب مالئكـه در انجام وظایف
سبْقا ! »
سا ِبقا ِ
سا ِبحا ِ
تغ َْرقاَ .والنها ِشطا ِ
ازعا ِ
سبْحا .فَال ه
ت نَ ْشطاَ .وال ه
ت َ
ت َ
« َوالنه ِ
( 1تا  / 4نـازعات)
بعضى از مالئكه مقام بلندترى دارند ،و امر خداى تعالى را گرفته به
پائینتر خود مىرسانند ،و در تدبیر بعضى امور پائینتر خود را مأمور
مىكنند ،و این در حقیقت توسطى است كه دارنده مقام بلندترین ،بین خدا و بین
پائینتر خود دارد .مثالً توسطى كه ملك الموت در مسأله قبض ارواح دارد ،و
پائینتر خود را مأمور به آن مىكند .خداى تعالى از خود آنان حكایت كرده كه
گفتهاندَ « :و مـا ِمنها اِاله لَـهُ َمقـا ٌم َم ْعلُو ٌم ـ هیچیك از ما نیست مگر آنكه مقامى
مین ـ فرمانروائى
معلوم دارد / 164( ».صافات) و نیز فرمودهُ « :مطاعٍ ث َ َّم ا َ ٍ
()1
است امین ! » ( / 21تكویر)
 -1المیزان  ،ج 40 :ص.19 :

تقدم مالئكه از نظر وظایف و قرب الهى
ِــر ِك 45( » ! ...تا  / 47آلعمران)
ت ا ْل َمـال ِئكَـةُ یـا َم ْـریَـ ُم ا َِّن اللهــهَ یُبَ ه
«اِ ْذ قـالَـ ِ
ش ُ
برخى گفتهاند :مراد از مالئكه «جبرئیل» است ،كه براى تعظیم به
صورت جمع از او تعبیر شده است .نظیر آن در قصه زكریا علیهالسالم هم
هست ،در ابتدا «ندا» را به مالئكه نسبت داده و مىفرماید « :فَنادَتْهُ ْال َمالئِ َكةُ»،
( / 39آلعمران) سپس آن را به صورت مفرد تعبیر نموده و فرموده است« :
ّللاُ یَ ْفعَ ُل ما یَشا ُء !» ( / 40آلعمران) و بسا گفته شود كه با جبرئیل
قا َل َكذ ِل َك ه
مالئكه دیگرى هم همراه بوده و در ندا با او شركت داشتهاند.
و آنچه از تدبر در آیاتى كه در شأن مالئكه وارد شده ،بهدست مىآید،
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آن است كه بین خود مالئكه از نظر قرب به حق ،تقدم و تأخر وجود دارد ،و
ملك متأخر نسبت به اوامر متقدم تبعیت كامل دارد ،بهطورى كه فعلش فعل
متقدم و قولش عین قول او مىباشد ـ نظیر آنچه ما درباره خود مشاهده مىكنیم،
كه افعال و قوا و اعضایمان بدون هیچگونه تعددى عینا افعال خود ما مىباشد ـ
چنانكه در عین حال كه مىگوئیم :چشمانم دید و گوشهایم شنید ،و با جوارحم به
جا آوردم ،و با دستانم نوشتم ؛ مىگوئیم :من دیدم ،من شنیدم ،من انجام دادم ،و
من نوشتم ،چون فعل گوش یا چشم یا سایر اعضا به همان نحو كه به اعضا
نسبت داده مىشود ،به خود انسان نسبت داده خواهد شد ،همچنان فعل متقدم
متبوع از مالئكه ،عینا فعل اتباع و پیروان او و قول او هم قــول آنــان است.
چنانكه در عین حال ،فعل تمامى فعل پروردگار ،و قول همه قول او جلهت
عظمته مىباشد.
ّللاُ یَت َ َوفَّى ا ْ
خداى متعال در یك جا مىفرماید َ « :ه
س حینَ َم ْوتِها ـ
ال ََ ْنفُ َ
خداست كه وقت مرگ ارواح خلق را مىگیرد!» ( / 42زمر) و در جاى دیگر
ت الَّذى ُو ِ هك َل ِب ُك ْم ـ بگو فرشته مرگ كه مأمور
مىفرماید « :قُ ْل یَت َ َوفه ُك ْم َملَكُ ْال َم ْو ِ
قبض روح شماست ،جان شما را خواهد گرفت!» ( / 11سجده) و در جاى سوم
سلُنا ـ تا هنگامىكه مرگ یكىاز
فرمایدَ « :حتهى اِذا جآ َء ا َ َح َد ُك ُم ا ْل َم ْوتُ ت َ َوفَّتْهُ ُر ُ
شماها آید ،فرستادگانما قبضروحش نمایند!» (/61انعام)
مالحظه مىكنید كه چگونه موضوع واحدى را كه «قبض روح» باشد،
در یك جا نسبت به خود داده و در جاى دیگر نسبت به ملك الموت ،و در جاى
سوم نسبت به اتباع ملك الموت داده است.
همچنین وحى را كه به رسول اكرم صلىهللاعلیهوآله شده ،در یك جا
نسبت به خود داده و مىفرماید « :اِنهاا َ ْو َحیْنآ اِلَی َْك ـ ما به تو وحى فرستادیم»،
( / 163نساء) و در جاى دیگر به «روح االمین» و «جبرئیل» نسبت داده و
الرو ُح ا ْ
ال ََ ُ
على قَ ْلبِ َك ـ آن قرآن را روحاالمین به
مىفرماید « :نَزَ َل بِ ِه ُّ
مینَ ،
قلبت نازل كرد 193( »،و  / 194شعراء) و همچنین « قُ ْل َم ْن َ
عد هُوا
كان َ
ِل ِج ْبری َل فَ ِانَّهُ نَ َّزلَهُ عَلى قَ ْل ِبكَ ـ هركه با جبرئیل دشمن است (به حقیقت با خدا
دشمن است) زیرا او به فرمان خدا قرآن را به قلب تو نازل كرد / 97( »،بقره)
و در جاى سوم آن را به فرشتگان وحى نسبت داده و فرمودهَ « :كاله اِنَّها ت َ ْذ ِك َرةٌ،
ع ٍة ُم َ
رام بَ َر َر ٍة ـ
ف ُمك ََّر َمةٍَ ،م ْرفُو َ
ص ُح ٍ
فَ َم ْن شا َء ذَك ََرهُ ،فى ُ
ط َّه َر ٍة ،بِا َ ْیدى َ
سفَ َر ٍةِ ،ك ٍ
نه ،آیات حق براى پند و تذكر است ،پس هركه خواهد پند گیرد ،آیات الهى در
صفحات مكرمى است كه آن صفحات بسى بلندمرتبه و پاكند و به دست سفیران
حق و فرشتگان حق سپرده شده ،و آنان مالئكه عالى رتبه با حسن و كرامتند!»
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( 11تا  / 16عبس)
پس از بیانات باال روشن شد كه بشارت جبرئیل علیهالسالم در آن باره،
عین بشارت مالئكهاى است كه در تحت فرمان او هستند ،كه او از بزرگان
سو ٍل
مالئكه و از مقربین آنهاست ،كما اینكه دربارهاش فرمود« :اِنَّهُ لَقَ ْو ُل َر ُ
میـن!» ( 19تا  / 21تكویر)
ك ٍ
كیـنُ ،مطـاعٍ ثَـ َّم ا َ ٍ
َریم ،ذى قُ َّو ٍة ِع ْن َد ذِى ا ْلعَ ْر ِش َم ٍ
()1

 -1المیزان  ،ج 6 :ص.8 :
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فصل سوم
مشخصات ،اسامی و محل سکونت مالیکه
طبقهبندى مالئكه ـ مشخصات و اسامى
سـالً اُولى اَجْ نِ َحـ ٍة َمثْنـى َو ث ُ َ
ع ! » ( / 1فاطر)
ـالث َو ُربـا َ
«جـا ِعـ ِل ا ْل َملئِكَـ ِة ُر ُ
در قرآن كریم مكرر كلمه مالئكه ذكر شده و نام هیچیك از آنان را نبرده
مگر «جبرئیل» و «میكائیل» .بقیه مالئكه را با ذكر اوصافشان یاد كرده مانند:
عتید» و
سفَ َرة ٌ ِكرا ٌم بَ َر َرة ٌ»َ « ،رقیب» و « َ
« َم ِلكُ ْال َم ْوت»ِ « ،كرا ُم ْالكاتِبین»َ « ،
غیر اینها.
از صفات و اعمال مالئكه كه خداى سبحان در كالمش و به دنبال كالم
خدا احادیث ذكر كردهاند ،یكى این است كه مالئكه موجوداتى هستند شریف و
مكرم ،كه بین خداى تعالى و این عالم محسوس واسطههایى هستند ،به طورى
كه هیچ حادثهاى از حوادث و هیچ واقعهاى مهم و یا غیرمهم نیست ،مگر آنكه
مالئكه در آن دخالتى دارند ،و یك یا چند فرشته موكل و مأمور آنند .اگر آن
حادثه فقط یك جنبه داشته باشد یك فرشته ،و اگر چند جنبه داشته باشد چند ملك
موكل بر آنند .و دخالتى كه دارند تنها و تنها این است كه امر الهى را در
مجرایش به جریان اندازند ،و آن را در مسیرش قرار دهند ،همچنانكه قــرآن
در این بـاره فـرمـوده« :ال یَ ْسبِقُـونَهُ بِ ْالقَ ْو ِل َو ُه ْم بِا َ ْم ِره یَ ْع َملُونَ !» ( / 27انبیاء)
دوم صفتى كه از مالئكه در قرآن و حدیث آمده این است كه در بین
مالئكه نافرمانى و عصیان نیست ،معلوم مىشود ،مالئكه نفسیت مستقل ندارند و
داراى ارادهاى مستقل نیستند ،كه بتوانند غیر آنچه كه خدا اراده كرده ،اراده
كنند ،پس مالئكه در هیچ كارى استقالل ندارند ،و هیچ دستورى را كه خدا به
ایشان تحمیل كند تحریف نمىكنند ،و كم و زیادش نمىسازند ،همچنانكه
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رونَ ـ خدا را در آنچه
صونَ ه
فرموده« :ال یَ ْع ُ
ّللاَ ما ا َ َم َر ُه ْم َو یَ ْفعَلُونَ ما یُؤْ َم ُ
امرشان كند ،نافرمانى نمىكنند / 6( ».تحریم)
صفت سوم اینكه مالئكه با همه كثرتى كه دارند ،داراى مراتب مختلفى
از نظر بلندى و پایینى دارند ،بعضى مافوق بعضى دیگر ،جمعى نسبت بمادون
خود آمرند ،و آن دیگران مأمور و مطیع آنان ،و آنكه آمر است به امر خدا امر
مىكند ،و حامل امر خدا بهسوى مأمورین است و مأمورین هم به دستور خدا
مطیع آمرند ،در نتیجه مالئكه به هیچوجه از ناحیه خود اختیارى ندارند،
همچنانكه قرآن كریم فرمودهَ « :و ما ِمنها اِاله لَهُ َمقا ٌم َم ْعلُو ٌم ـ هیچیك از ما نیست،
مگر آنكه مقامى معلوم دارد / 164( ».صافات) و نیز فرمودهُ « :مطاعٍ ث َ َّم اَمی ٍن
ـ مطاعى است كه در آنجا امین هم هست / 21( ».تكویر) و نیز فرموده:
«قـالُـوا مـاذا قـا َل َربُّ ُكـ ْم قـالُـوا ْال َح َّق ـ پرسیدند پروردگارتان چه گفت؟ گفتند:
حق گفت!» ( / 23سبأ)
صفت چهارم اینكه مالئكه از آنجا كه هرچه مىكنند به امر خدا
مىكنند ،هرگز شكست نمىخورند ،به شهادت ایــنكــه فــرمــودَ « :و ما كانَ
ت َو ال فِــى ا ْ
ض ـ خدا هرگز چنین نبوده كه
سموا ِ
ه
َىءٍ فِى ال َّ
ال ْر ِ
ّللاُ ِلیُ ْع ِجزَ هُ ِم ْن ش ْ
چیزى در آسمانها و زمین او را عاجز كنــد!» ( / 44فــاطــر) و از سوى
على ا َ ْم ِره ـ خدا بر امر خود مسلط است/ 21( ».
دیگر فرمودهَ « :و ه
ّللاُ غا ِل ٌ
ب َ
ــر ِه ـ خدا كار خود به انجــام
یوسف) و نیـز فـرمـوده « :ا َِّن اللهـهَ بـا ِلـ ُغ ا َ ْم ِ
()1
خـواهـد رسـانید!» ( / 3طــالق)
 -1المیزان  ،ج 33 :ص.18 :

محل سكونت مالئكه و نحوه حركت آنها
سمـا َء ال ُّد ْنیا ِب َمصابی َح َو ِح ْفظا»!...
سماءٍ ا َ ْم َرهـا َو َزیَّنَّا ال َّ
« َ ...و ا َ ْوحى فى ُك ِ هل َ
( / 12فصلت)
آسمانها راههایى هستند براى سلوك امر از ناحیه خداى صاحب عرش،
و یا آمد و شد مالئكهاى كه حامل امر اویند .همچنانكه آیه « :تَنَ َّز ُل ا ْل َمالئِكَةُ َو
ح فیها ِب ِأ ْذ ِن َر ِبه ِه ْم ِم ْن ُك ِ هل ا َ ْم ٍر ـ مالئكه و روح در آسمانها به اذن
الرو ُ
ُّ
ْ
پروردگارشان هر امرى را نازل مىكنند!» (/4قدر) و آیه « فیها یُف َر ُق ُك ُّل ا َ ْم ٍر
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كیم ـ در آن هر امر مقتضى تفصیل داده مىشود ! » (/4دخان) نیــز تصــریـح
َح ٍ
دارنـد ،به ایـن كه امر خـداى را مـالئكه از آسمـان به زمین مىآورند.
مراد از اوامر الهىاى كه در زمین اجرا مىشود ،عبارتست از خلقت و
پدید آوردن حــوادث ،كه آن حــوادث را مــالئكــه از ناحیه خــداى صــاحب
عرش حمل نموده و در نــازل كردنش طرق آسمان را طى مىكنند ،تــا از
یـكیـك آسمانهــا عبور داده ،و به زمیـن برسانند.
ع ع َْن قُلُو ِب ِه ْم قالُوا ماذا قا َل
و به طورى كه از آیه شریفه « َحتهى اِذا فُ ِ هز َ
َبیر ! » ( / 23سبأ) استفاده مىشود :امر خداى
َربُّ ُك ْم قالُوا ا ْل َح َّ
ق َو ُه َو ا ْلعَ ِل ُّى ا ْلك ُ
تعالى را مالئكه هر آسمان حمل مىكنند و به مالئكه آسمان پائینتر تحویل
ت ـ چه بسیار
سموا ِ
مىدهند .و نیز به طورى كه آیه شریفه « َو َك ْم ِم ْن َملَكٍ فِى ال َّ
س َّمعُونَ اِلَى ْال َمالَ ِء
فرشتگان كه در آسمانهایند / 26( »،نجم) و آیه شریفه« :ال یَ َّ
ا ْ
ب ـ سخن مالئكه آسمانها به گوش آنان نمىرسد
ال ََعْلى َو یُ ْقذَفُونَ ِم ْن ُك ِهل جانِ ٍ
و اگر بخواهند گوش دهند ،از هر طرف تیرباران مىشوند / 8( »،صافات)
استفاده مىشود ،آسمانها مسكن مالئكهاند.
در نتیجه امر خدا یك نسبت به تكتك آسمانها دارد ،به اعتبار مالئكهاى
كه در آن ساكنند و نسبتى هم به فرقه فرقه هاى مالئكه دارد ،به اعتبار اینكه
حامل آن امرند ،و خــداونــد امـر را بــه آنــان تحمیــل كــرده ،یعنــى بـه ایشـان
وحـى فـرمـوده است.
در نتیجه از آنچه گفتــه شــد ،معلــوم گــردیــد كه معناى آیه «َ ...و
ــرهــا / 12( »،فصلت) ایــن شــد كه خــداى سبحــان
ا َ ْوحى فى ُك ِهل َ
سمـــاءٍ ا َ ْم َ
در هر آسمانى ،امر آن آسمان را كه منســوب و متعلــق به خود آن آسمــان
()1
است ،به اهل آسمــان یعنى مــالئكــه ســاكـــن در آن وحــى مىكنــد.
 -1المیزان  ،ج 34 :ص.269 :

مفهـوم معـارج مـالئكـه و مقـامـات آنهـا
ج ! » ( / 3معارج)
« ِمنَ ه
ّللاِ ذِى ْال َم ِ
عار ِ
مفسرین ،معارج را به وسیله صعود یعنى نردبام معنا و به مقامات
ملكوت كه فرشتگان هنگام مراجعه به خداى سبحان به آن عروج مىكنند ،تفسیر
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ــو ٍم»،
ـر ُج ْال َمال ِئ َكـةُ َو ُّ
كردهاند .جمله بعد هم كه مىفرماید« :ت َ ْع ُ
الـرو ُح اِلَیْـ ِه فـى یَ ْ
معارج را به همین معنا تفسیر كرده ،پس خداى سبحان معارجى از ملكوت و
مقاماتى از پائین به باال دارد .كه هر مقام باالتر از مقام پائینتر خود شریفتر
است .و مالئكه و روح هریك برحسب قربى كه به خدا دارند ،در آن مقامات باال
مىروند ،و این مقامات حقایقى ملكوتى هستند ،نه چون مقامات دنیا وهمى و
()1
اعتبارى.
 -1المیزان  ،ج 39 :ص.129 :

مالئكه حامل عرش الهى و احوال و اعمال آنها
« اَلَّ
ـــذیـــن یَحْ ِملُ
ش َو َم ْ
َ
َ
ــــولَـــهُ / 7( »!...مــؤمــن)
ــــن َح ْ
ــــون ا ْلعَ ْ
ــــر َ
خداى سبحان در این آیه و در هیچ جا از كالم عزیزش معرفى نفرموده
كه این حامالن عرش چه كسانى هستند ،آیا از مالئكهاند؟ یا كسانى دیگر؟ ولى
عطف كردن جمله « َو َم ْن َح ْولَهُ »،بر حامالن عرش ،اِشعار دارد بر اینكه
حامالن عرش هم از مالئكهاند ،چون در آیه « َو ت َ َرى ْال َمالئِ َكةَ حافهینَ ِم ْن َح ْو ِل
ْالعَ ْر ِش ـ مالئكه را مىبینى كه پیرامون عرش در طوافند / 75( »،...زمر)
تصریح دارد كه طواف كنندگان پیرامون عرش از مـالئكهانـد ،پس نتیجه
مىگیریم كه حاملین عرش نیز از این طایفهاند.
معناى جمله فوق این مىشود كه « :آن مالئكهاى كه حامل عرشند،
عرشى كه تمام اوامر و همه احكام الهى از آنجا صادر مىشود ،اوامر و
احكامى كه تدبیر امور عالم مىكننــد ،و نیـز آن مـالئكـهاى كه پیـرامـون
عـرشنـد ،یعنى مقربین از مالئكه مىبـاشنـد و كـارهـاى زیـر را انجـــام
مىدهنــد:
س ِبه ُح َ
ون ِب َح ْم ِد َر ِبه ِه ْم!» ( / 7مؤمن)
1ـ «یُ َ
خدا را منزه مىدارند ،در حالى كه این تنزیهشان همراه با ثناى
پروردگارشان است ،پس مالئكه خداى تعالى را از هر چیز كه الیق ساحت
قدس او نیست و از آن جمله شریك داشتن در ملك ،منزه مىدارند ،و بر فعل او
و تدبیرش ثناخوانى مىكنند.
2ـ « َو یُ ْ
ــؤ ِمنُ َ
ــون ِبــه!» ( / 7مــؤمـن)
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ایمان آوردن مالئكه به خدا ـ با اینكه حامل عرش ملك و تدبیر خدایند و
یا پیرامون آن طواف مىكنند ،تا اوامر صادره را بگیرند و نیز او را از هر
نقصى تنزیه نموده و بر افعالش ثنا مىگویند ـ به این معناست كه مالئكه به
وحدانیت خدا در ربوبیت و الوهیت ایمان دارند ،پس ذكر عرش و نسبت دادن
تنزیه و تحمید و ایمان به مالئكه خود ردهى است بر مشركین ،كه مالئكه مقرب
خدا را شركاى خدا در ربوبیت و الوهیت مىپنداشتند و آنهـا را به جـاى خـدا
ارباب خود گرفته و مىپرستیدند.
ون ِللَّ
َ
ـــــر َ
ـــــذیــــن ا َمنُـــوا!» ( / 7مــؤمـن)
3ـ « َو یَ ْ
ست َ ْغ ِف ُ
یعنى از خداى سبحان مىخواهند تا هركس را ایمان آورده ،بیامرزد:
س ْعتَ ُك َّل ش َْىءٍ َرحْ َمةً َو ِع ْلما فَا ْغ ِف ْر ِللَّ َ
سبیلَكَ َوقِ ِه ْم
« َربَّنا َو ِ
ذین تابُوا َو اتَّبَعُوا َ
صلَ َح ِم ْن ابائِ ِه ْم
عد ِْن ِن الَّتى َو َ
ت َ
حیمَ ،ربَّنا َو اَد ِْخ ْل ُه ْم َجنها ِ
ع ْدت َ ُه ْم َو َم ْن َ
ع َ
َــذاب ا ْل َج ِ
واج ِه ْم َو ذُ ِ هریهاتِ ِه ْم اِنَّكَ ا َ ْنتَ ا ْلعَ ُ
ت
س ِیهئا ِ
س ِیهئا ِ
ق ال َّ
زیـز ا ْل َحكی ُمَ ،وقِ ِه ُمال َّ
َو ا َ ْز ِ
ت َو َم ْن ت َ ِ
()1
یَ ْو َمئِ ٍذ فَقَ ْد َر ِح ْمتَهُ َو ذ ِلكَ ُه َو ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَظی ُم!» ( 7تا  / 9مؤمن)
 -1المیزان  ،ج 34 :ص.170 :

45

کتاب ششم  :مالئکه

تفسیر موضوعی المیزان

فصل چهارم

عبادت ،احوال و اعمال خاص مالئكه

عبودیت ،اراده و قول و فعل مالئكه
ــره یَ ْع َملُ َ
ْـر ُم َ
ــون!»
ـون .ال یَ ْ
« ...بَـ ْل ِعبـا ٌد ُمك َ
س ِبقُـونَـهُ ِبـا ْلقَ ْـو ِل َو ُهــ ْم ِبـا َ ْم ِ
(26و/27انبیاء)
مراد از « ِعبادٌ ُم ْك َرمین» در آیه فوق مالئكه است .خداى تعالى حال
مالئكه را بیان كرده كه بندگانى مكرمند .جمله «ال یَ ْسبِقُونَهُ بِ ْالقَ ْو ِل »،در آیه
بعدى بیان كمال عبودیت مالئكه ،از حیث آثار ،و صفاى آن از حیث خواص و
نیز چون قبالً آنان را « ِعباد» نامید ،در نتیجه مراد از اكرام مالئكه اكرامشان به
خاطر همان عبودیت بوده نه به غیر آن ،و بنابراین برگشت معنا به این مىشود
كه مالئكه بندگانى هستند دارنده حقیقت معناى بندگى ،دلیلش هم این است كه
آثار عبودیت كامل از عبودیتشان مشاهده مىشود و آن این است كه هرگز در
سخن از خدا سبقت نمىگیرند.
پس مراد از اینكه مالئكه را « ِعباد» خواند ،با اینكه تمامى موجودات
داراى شعور ،همه « ِعباد» و بندگانند ،خواست به آنان بفهماند كه عبودیتى كه
دارند ،خدا به ایشان كرامت كرده ،و این مـوهبـت ،عطیــهاى است الهــى ،پس
خــود را جز بنــده نمىبینند ،و این نظیــر « ُمخ ِلــص» بــودن بــراى خــداسـت،
كه وقتــى كســى چنین شد ،خدا هم در بــرابــر او را « ُمخلَـص» براى خــود
قرار مىدهد.
چیزى كه هست فرق میان كرامت مالئكه و كرامت بشر ،هرچند كه در
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هر دو موهبتى است ،این است كه این موهبت را به بشر از راه اكتساب
مىدهند ،ولى به مالئكه بدون اكتساب( .دقت فرمائید!)
جمله «ال یَ ْس ِبقُونَهُ ِب ْالقَ ْو ِل َو ُه ْم ِبا َ ْم ِره یَ ْع َملُونَ  »،مىرســانــد فعل مالئكه،
تابع امر او و اراده اوست ،همچنانكه گفتار مالئكه هم تابع قول خداست ،پس
مالئكه ،هم از جهت فعـل و هـم از جهـت قــول ،تـابـع اراده خــدا هستنــد.
به عبارتى دیگر ،اراده و عمل مالئكه تابع اراده خداست .چون منظور
از قول در آیه شریفه همان اراده خداى تعالى است ،پس مالئكه نمىخواهند مگر
آنچه را كه او مىخــواهـد ،و نمىكننـد مگــر آنچـه را او مىخـواهـد ،و این
كمال بندگى را مىرساند ،چون عبودیت عبد این اقتضا را دارد كه اراده و عمل
خــود را ملك موال بداند.
ایــن بـود آنچــه ظــاهـر آیـه آن را افــاده مىكند ،و البته در صورتى تمام است
كه مراد از امر ضد و مقابل نهى بــاشــد ،آن وقــت آیه مىفهماند كه مالئكه
اصالً معناى نهى را نمىدانند چون شناختن نهى فرع امكان انجام عمل مورد
نهى است ،و مـالئكـه هیـچ عملى را انجام نمىدهنـد مگر از امر خدا.
 «  ...یَ ْعلَ ُم ما بَیْنَ اَیْدی ِه ْم َو ما خ َْلفَ ُه ْم / 255( »!...بقره)اگر خداى تعالى ذوات مالئكه را مكرم داشته و آثار وجودى آنان را
ستوده ،براى این بوده كه به گفتار و كردار آنان آگاه بوده« ،یَ ْعلَ ُم ما بَیْنَ اَیْدی ِه ْم»،
و نیز به اسبابى كه به وسیله آن اسباب هستى یافتهاند ،خبر داشته ،و آن اصل و
()1
ریشهاى كه روى آن ریشه جوانه زدهاند آگاه بودهَ « :و ما خ َْلفَ ُه ْم ! »
 -1المیزان  ،ج 28 :ص.108 :

نفـى غفلــت و استكبـار از مـالئكـه
ض ِم ْ
ـن دابَّــ ٍة َو ا ْل َمـالئِكَـةُ َو
سمـوا ِ
« َو ِللهـ ِه یَ ْ
س ُجـ ُد مـا فِـى ال َّ
ت َو مـا فِـى االَ ْر ِ
ـون ما یُ ْ
ـر َ
ـون َربَّ ُهـ ْم ِم ْن فَ ْوقِ ِه ْم َو یَ ْفعَلُ َ
ون ،یَخـافُ َ
ـر َ
ون!»
ُهـ ْم ال یَ ْ
ـؤ َم ُ
ست َ ْك ِب ُ
(49و/50نحل)
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در آیات فــوق ،نخســت استكبــار را بـه طور مطلق از مالئكه نفى نموده
افاده مىكند كه چه به حسب ذات و چه به حسب فعل بر خدا استكبار نمىكنند.
اما به حسب ذات هرگز از یــاد او غــافـل نمىمــانند ،و امــا به حسب فعل
هرگز از عبادت او سرپیچى نمىكنند ،و امر او را مخالفت نمىنمایند.
براى بیان این اطالق و شمول ،توضیحى داده و دنبالش فرمود« :یَخافُونَ
َربَّ ُه ْم ِم ْن فَ ْوقِ ِه ْم َو یَ ْفعَلُونَ ما یُؤْ َم ُرونَ  »،و با جمله اول ،استكبار به حسب ذات را
از مالئكه نفى نموده و با جملـه دوم ،استكبـار به حسب عمل را.
جمله «یَخافُونَ َربَّ ُه ْم ِم ْن فَ ْوقِ ِه ْم »،ترس از خداى را براى مالئكه اثبات
مىكند ،و با در نظر داشتن اینكه نزد خداى شرى و سبب شرى وجود ندارد كه
كسى از شرش بترسد و نزد او جز خیر چیزى نیست ،و نیز با در نظر گرفتن
این نكته كه فرمود« :از پروردگار خود مىترسند »،و نفرمود « :از عذاب
پروردگار خود »،چنین مىفهمیم كه مقصود از این ترس ،ترس از خود
خداست ،هرچند كه نزد خدا جز خیر چیزى نباشد ،و اگر بگویى وقتى نزد خدا
شرى سراغ ندارند ،چرا از او مىترسند؟ در پاسخ مىگوییم :حقیقت ترس
عبارت است از تأثر و انكسار و كوچك شدن ،و خالصه پریدن رنگ روى
قوتش ظهور یافته و شناخته شده ،و طپش قلب
ضعیف در مقابل قوى كه با ه
زیردست در قبال زبردست كبیر متعال كه با كبریایىاش بر همهچیز قاهر شده،
پس ترس مالئكه همین تـأثـر ذاتـى ایشــان است ،از آنچه از مقام پروردگار
خود مىبینند و هرگز از یاد او غافل نمىشوند.
مافوق بودن خداى تعالى و قاهر بودنش نسبت به مالئكه سبب مخافت و
ترس ایشان است ،پس ترس علت دیگرى جز مقام خداى عزوجل ندارد مسأله
عذاب مطرح نیست ،پس خــوف ،خــوف ذاتــى است كه به تعبیـر دیگـر نداشتن
استكبار ذاتى است.
جمله «یَ ْفعَلُونَ ما یُؤْ َم ُرونَ  »،اشاره است به نداشتن استكبار عملى .وقتى
بنده استكبار ذاتى نسبت به خداى تعالى نداشته باشد ،استكبار عملى هم قهرا
نخواهد داشت .از همین جهت است كه در آیه موردبحث درباره مالئكه پس از
نفى استكبار ذاتى ،استكبار عملى را هم نفى نموده و مىفرماید« :خداى سبحان
را عصیان نمىكنند ،بلكه هرچه دستور دهد ،انجام مىدهند».
پس روشن گردید كه مالئكه نوعى از مخلوقات خدا هستند كه هرگز
دچار غفلت از مقام پروردگار خود نمىشوند و غفلت و فراموشى و سهو و
نسیان بر آنان عارض نمىگردد ،و هیچ شاغلى ایشان را به خود مشغول
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نمىكند ،و جز آنچه خدا اراده مىكنـد ،اراده نمىكننـد.

()1

 -1المیــــــزان  ،ج 24 :ص.137 :

تـــرس مـالئكـه از خـــدا و معصـومیـت آنهـا
ش ِفقُ َ
شیَتِه ُم ْ
« َو ُه ْم ِم ْن َخ ْ
ون / 28( »!...انبیاء)
مقصود از این خشیت ،ترس از سخط و عذاب خداست ،اما ترسى كه
توأم با امن از آن باشد ،چون مالئكه گناهى ندارند ،و اگر بگویى مالئكه با
عصمتى كه خدا به ایشان داده ،دیگر چرا مىترسند؟ مىگوییم :عصمتى كه به
آن افاضه شده ،قدرت خداى را تحدید نمىكند ،و زمام ملك را از ید او خارج
نمىسازد ،پس او در هر حال قادر است .و همین نكته است كه معناى آیه بعدى
را روشن مىسازد:
« َو َم ْن یَقُ ْل ِم ْن ُه ْم اِنهى اِلهٌ ِم ْن دُو ِنه فَذ ِلكَ نَجْ زی ِه َج َهنَّ َم كَذ ِلكَ نَجْ ِزى
ال ه
ظا ِل َ
مین!»
یعنى هركه چنین بگوید ،ظالماست و سزایش را جهنم مىدهد ،چون جهنم
()1
سزاى ظالم است.
 -1المیزان  ،ج 28 :ص.112 :

هماهنگى عبودیت و وظایف در مالئكه
« ...فَ ْ
ت ا َ ْمـرا ! » ( 1تا  / 5نـازعات)
ـال ُمــدَ ِبهـرا ِ
منافاتى ندارد اینكه مالئكه واسطه در تدبیر باشند ،و از سوى دیگر از
كالم خداىتعالى استفاده شود كه بعضى از مالئكه و یا همه آنان دائما در حال
ست َ ْك ِب ُر َ
ون
عبادت و تسبیــح و سجــده بــاشنــد ،مــاننــد آیــهَ « :و َم ْن ِع ْن َدهُ ال یَ ْ
هار ال یَ ْفت ُ ُر َ
س ِبه ُح َ
ستَحْ س ُِر َ
ون ـ كسانى كه
ع َْن ِعبــا َد ِتــه َو ال یَ ْ
ون ،یُ َ
ون اللَّ ْی َل َو النَّ َ
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نزد وى هستند ،از عبادت او نه استكبار مىورزند و نه خسته مىشوند و شب و
روز او را تسبیح مىگویند و سست هم نمىشوند 19( ».و  / 20انبیاء) «ا َِّن
س ِبه ُحونَهُ َو لَهُ یَ ْس ُجدُونَ ـ آنانكه نزد
الَّذینَ ِع ْندَ َر ِبه َك ال یَ ْست َ ْكبِ ُرونَ َ
ع ْن ِعبادَتِه َو یُ َ
پروردگار تو هستند از عبادت او استكبار نمىورزند ،و تسبیحش نموده ،برایش
سجده مىكنند / 206( ».اعراف)
براى اینكه ممكن است ،مالئكه در حین انجام مأموریت خداى تعالى و
تدبیر امور دنیا سجده و تسبیح را هم انجام بدهند ،همچنانكهاى بسا این عدم
ت َو مـا فِـى
سمـوا ِ
منافات از آیه زیر استشمام بشودَ « :و ِ هّللِ یَ ْ
س ُجـ ُد مـا فِـى ال َّ
ست َ ْكبِ ُر َ
ون ـ بــراى خــدا سجــده مىكننــد،
ض ِم ْن دابَّ ٍة َو ا ْل َمالئِكَةُ َو ُه ْم ال یَ ْ
االَ ْر ِ
آنچه در آسمانهاست ،و آنچه جنبنده كه در زمیــن اسـت ،و نیـز مــالئكــه كه
()1
از عبــادت او استكبــار نــدارنــد!» ( / 49نحل)
 -1المیزان  ،ج 40 :ص.21 :

مالكیت الهى به اعمال و آثار مالئكه
« َو ما نَتَنَ َّز ُل اِاله بِا َ ْم ِر َربِهكَ لَهُ ما بَ ْی َنا َ ْیدینا َو ما َخ ْلفَنا َو ما بَ ْی َن ذ ِلكَ َو ما َ
كان َربُّكَ
سیها!»
نَ ِ
( / 64مریم)
سیــاق آیــه فــوق و آیه بعدى آن شهادت مىدهد كه كالم در آن كالم
فرشته وحى اســت و امــا بــه وحــى قرآنى و از ناحیه خداى سبحان چون نظم
آن بدون شك نظمى اسـت قــرآنى.
«تَن َُّزل» به معناى نزول به كندى و مهلت است .و سیاق نفى و استثناء
انحصار را مىفهماند ،و مىرساند كه مالئكه نازل نمىشود مگر به امرى از
ّللاَ ما ا َ َم َر ُه ْم َو یَ ْفعَلُونَ ما
صونَ ه
خدا ،همچنانكه در جاى دیگر فرمود« :ال یَ ْع ُ
رونَ ـ خداى را در آنچه دستورشان مىدهد ،نافرمانى نمىكنند ،و هر
یُؤْ َم ُ
امـرى شوند بهجا مىآورند / 6( ».تحریم)
ظاهر اینكه فرمود « :لَهُ ما بَیْنَ اَیْدینا َو ما خ َْلفَنا َو ما بَیْنَ ذ ِل َك »،این است
كه آنچه زیر نظر ما و مشرف بر ماست از آن خداست .و ظاهر جمله دوم،
یعنى « َو ما خ َْلفَنا »،به قرینه مقابله آن چیزهایى است كه از نظر ایشان غایب و
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مستور است.
بنابراین اگر مراد از جمله «ما بَیْنَ اَیْدینا َو ما خ َْلفَنا َو ما بَیْنَ ذ ِل َك »،مكان
بوده باشد ،شامل قسمتى از مكان پیش روى مالئكه و مكانى كه در آنند و تمامى
مكان پشت سر ایشان مىشود و شامل تمام مكان پیش روى آنان نمىشود،
همچنین اگر مراد از آن ،زمان بوده باشد ،شامل همه گذشته و حال ،تنها و
قسمتى از آینده ،یعنى آینده نزدیك مىگردد و حال آنكه سیاق جمله «لَهُ ما بَیْنَ
اَیْدینا َو ما خ َْلفَنا َو ما بَیْنَ ذ ِل َك »،به صراحت احاطه را مىرساند.
بنابراین وجه صحیح این است كه ما كلمه «ما بَیْنَ اَیْدینا »،را بر اعمال
مالئكه و آثار متفرعه بر وجود ایشان حمل كنیم و بگوییم منظور این است كه
خدا آنچه عمل و اثر از ما سر مىزند مالك است ،مراد از «ما خ َْلفَنا »،را
اسباب وجود مالئكه بگیریم و بگوییم :مراد از آن ،این است كه خدا مالك تمامى
آن اسباب و مقدماتى است كه قبل از هستى ما ردیف كرد و آن اسباب سبب
پیدایش ما شد و جمله «ما بَیْنَ ذ ِل َك »،را حمل كنیم بر وجود خود مالئكه كه اگر
آیه را چنین معنا كنیم ،آن وقت آیه شریفه متضمن بدیعترین تعبیــرها و
لطیــفترین بیانات مىشود ،كه با این معنى احاطه الهى هم محفوظ مىماند،
چون برگشت معنى آیه به این مىشود كه :خدا مالك وجود ما و مالك متعلقات
()1
قبلـى و بعـدى وجود ماست.
 -1المیزان  ،ج 27 :ص.124 :

امكان اطاعت و امكان معصیت در مالئكه
َثیـــر ِم َّم ْ
«َ ...و فَ َّ
ـن َخلَ ْقنــا ت َ ْفضیــالً!» ( / 70اســراء)
ض ْلنـــا ُهــ ْم عَلـــى ك ٍ
خــداى تعــالى در كتــابش مــالئكـه را ثنا گفته ،یكجا فرموده « :بَ ْل ِعبادٌ
ُم ْك َر ُمونَ  .ال یَ ْس ِبقُونَهُ ِب ْالقَ ْو ِل َو ُه ْم ِبا َ ْم ِره یَ ْع َملُونَ ـ بندگانى بزرگوار كه در سخن
از او پیشى نگرفته و بــه امــرش عمــل مىكننــد 26( »،و  / 27انبیاء) و نیز
ـرونَ ـ از فرمان خدا
صونَ ه
فرموده« :ال یَ ْع ُ
ّللاَ ما ا َ َم َر ُه ْم َو یَ ْفعَلُونَ ما یُؤْ َم ُ
سرپیچى نمىكنند و آنچه دستور یا بند عمل مىكنند / 6( »،تحریم) به طورى
كه مالحظه مىكنید ،ذوات ایشان را گرامى داشته ،بدون اینكه مقیــد به قیدى
كرده باشد و اطاعتشان را و معصیت نكردنشان را مدح نموده است( .پس
معلــوم مىشــود نسبت به هــر امــرى از اوامــر خدایى هم قدرت اطاعت دارند
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()1

 -1المیزان  ،ج 25 :ص.279 :

مقرب الهى
عبادت مالئكه و بندگان ه
ون ع ْ
« َو َم ْ
ستَحْ س ُِر َ
ـر َ
ون!» ( / 19انبیاء)
َـن ِعبـا َدتِـه َو ال یَ ْ
ـن ِع ْنـ َدهُ ال یَ ْ
ست َ ْك ِب ُ
مراد از اینكه فرمودَ « :و َم ْن ِع ْندَهُ ـ و كسى كه نزد اوست»،
مخصوصین به موهبت قرب و حضورند كه چه بسا منطبق با مالئكه مقرب
هار ال یَ ْفت ُ ُرونَ ـ شب و روز تسبیح
شود .و اینكه فرمود« :یُ َ
س ِبه ُحونَ اللَّ ْی َل َو النَّ َ
مىگویند و خسته نمىشوند / 20( »،انبیاء) به منزله تفسیرى است براى جمله
« َو ال یَ ْست َ ْحس ُِرونَ  ».یعنى آنها كه نزد خدایند دچار خستگى و ماندگى
نمىشوند ،بلكه شب و روز بدون هیچ سستى ،او را تسبیح مىگویند! تسبیــح
در شـب و روز كنـایـه از دوام آن اسـت ،یعنـى ال ینقطع تسبیـح مىگــوینـد.
خداى تعالى در این آیه حال بندگان مقرب و مالئكه مكرم خود را بیان
مىكند ،كه مستغرق در عبودیت و سرگرم در عبادت اویند ،هیچ كار دیگرى
آنان را از عبادت او بازنمىدارد و به هیچ چیز جز عبادت او توجه نمىكنند،
گویا كالم براى بیان خصــوصیـت ملـك و سلطنـت خــدا كـه در صــدر آیه آمده
()1
بود ،ریخته شده است.
 -1المیزان  ،ج 28 :ص.92 :

شهادت قولى مالئكه
اولُواا ْل ِع ْل ِم قائِما
«ش َِهــ َد اللهــهُ اَنَّــهُ ال اِلـهَ اِاله ُه َ
ـو َو ا ْل َمــالئِكَــةُ َو ُ
س ِط!»(/18آلعمران)
بِا ْل ِق ْ
«شهادت» یعنى تحمل علم و اداى آن.
خداى متعال كه شاهد و گواه عدل است ،شهادت مىدهد كه« :خدایى جز
ّللاُ اَنَّهُ ال اِلهَ اِاله
او نیست »،و شهادت او هم با كالم شریفش كه عبارت از « َ
ش ِهدَ ه
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ُه َـو »،باشد صورت گرفته ،چنانكه ظاهر آیه شریفه هم شهادت قولى است.
بنابراین آیه موردبحث در اشتمالش بر شهادت خداوند به توحید و وحدانیت خود
ْـك ا َ ْنـزَ لَـهُ بِ ِع ْل ِمـه َو ْال َمالآئِ َكةُ یَ ْش َهدُونَ
نظیر آیه شریفه «ل ِك ِن ه
ّللاُ یَ ْش َهدُ بِمـآ ا َ ْنـزَ َل اِلَی َ
اّللِ شَهیدا !» ( / 166نساء) است .این راجع به شهادت خداوند ،اما
َو َكفى ِب ه
شهادت مالئكه :خداوند متعال در آیات مكیههاى كه پیش از این آیات نازل شده،
خبر مىدهد كه مالئكه« :بندگان مكرمى هستند كه آنى نافرمانى خداوند را
نمىكنند و به تمام معنا بر طبق فرمان او عمل مىكنند و همچنین خدا را تسبیح
و ستایش كرده و در تسبیح و ستایش آنان شهادت و گواهى به وحدانیت خداوند
مىباشد!» چنانكه فرماید « :بَ ْل ِعبادٌ ُم ْك َر ُمونَ  .ال یَ ْس ِبقُونَهُ ِب ْالقَ ْو ِل َو ُه ْم ِبا َ ْم ِره
س ِبه ُحونَ بِ َح ْم ِد َر ِبه ِه ْم ! » ( / 5شورى)
یَ ْع َملُونَ  »،و مىفرمایدَ « :و ْال َمالئِ َكةُ یُ َ
اولوالعلم و صاحبان دانش هم در اثر آنچه از آیات آفاقى و انفسى دیدهاند
و در اعماق قلبشان فرو رفته است همین شهادت را مىدهند .مقصود از
«شهادت» شهادت قولى است چنانكه ظاهر آیه شریفه هم آن را مىرساند .و
شهادت فعلى ـ گرچه بالذات ثابت و عالم وجود از نظام متصلش گرفته تا هر
جزء جزء از اعیان موجودات آن تمامى شاهد وحدانیت اویند ـ لكـن در آیـه
()1
مـورد بحـث منظـور آن قسـم از شهادت نیست.
 -1المیزان  ،ج 5 :ص.216 :

نحوه دعا كردن مالئكه
ون ِللَّ َ
ــر َ
ــذین یَحْ ِملُ َ
«اَلَّ َ
ت َو
س ِیهئــا ِ
ش َو ...یَ ْ
ــذین ا َمنُواَ ...وقِ ِهـ ُم ال َّ
ــون ا ْلعَ ْ
ــر َ
ست َ ْغ ِف ُ
َم ْ
ت یَ ْـو َمئِــ ٍذ فَقَـ ْد َر ِح ْمتَــهُ!» ( 7و  / 9مؤمن)
س ِیهئــا ِ
ــق ال َّ
ــن ت َ ِ
از این آیات كه مشتمل بر دعاى مالئكه و درخواست ایشان براى مؤمنین
است ،دو نكته استفاده مىشود:
اول ـ رعایت ادبى است كه مالئكه در دعاى خود كردهاند و قبل از
درخواست حاجت ،خداى عزیز را حمد و ثنا گفته و عالوه بر این از اسماء
حسناى او اسمــایى را كه منـاسب با درخواستشان بـوده ،شفیــع قــرار دادهانـد.
دوم ـ اینكه درخواست آمرزش را قبل از درخواست بهشت كردهاند و
این معنا یعنى ذكر آمرزش قبل از ذكر بهشت در كالم خداى تعالى هرجا كه با
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هم آمدهاند مكرر آمده ،همین هم با عقل موافق است ،براى اینكه بهدست آمدن
استعداد براى درك هر نعمتى با زوال موانع تأمین مىشود ،یعنى اول باید موانع
برطرف گردد ،بعد نعمت بهدست آید.
ظاهرا آیه موردبحث هم از آیاتى است كه داللت مىكند بر اینكه پاداش
روز قیامت خود اعمال است ،همچنانكه كیفر اعمال زشت نیز خود آن اعمال
است.
مراد از سیئاتى كه مالئكه درخـواست حفـظ مـؤمنیـن از آنهـا را
كــردهاند ،هــراسها و شـدایـدى است كه در روز قیـامت همـه با آن مواجهند،
()1
نه عذاب جهنم.
 -1المیـــــــــــزان  ،ج 34 :ص.175 :

مفهوم حرف زدن خدا و مالئكه
ّللاُ / 253( »....بقره)
«ِ ...م ْن ُه ْم َم ْن َكلَّ َم ه
مىدانیم كه قول و كالم خدا با پیامبرش حقیقت معناى قول و كالم را
دارد .در مورد قول خدا با مالئكه یا شیطان و شبیه آن اگر شبیهى داشته باشند،
بهخاطر اینكه وجودشان از سنخ وجود ما انسانها نیست ،یعنى حیوانى
اجتماعى نیستند ،و چون ما تكامل تدریجى و از راه تحصیل علم ندارند ،باید
قول معنایى دیگر داشته باشد .در ما انسانها قول عبارت بود از استخدام صوت
یا اشاره به ضمیمه قرارداد قبلى ،كه فطرت انسانى ما ،و اینكه حیوانى
اجتماعى هستیم آن را ایجاب مىكرد و اما مالئكه و جن و شبیه آن دو بهطورى
كه از كالم خداى سبحان برمىآید ،چنین وجودى ندارند ،پس قطعا سخن گفتن
خدا با آنان طورى دیگر است.
از اینجا روشن مىشود كه سخن گفتن خود فرشتگان با یكدیگر ،و خود
شیطانها با یكدیگر از راه استخدام صدا و استعمال لغتهائى در برابر معانى
نیست و بنابراین وقتى یك فرشته مىخواهد ،با فرشتهاى دیگر سخن بگوید و
مقاصد خود را به او بفهماند ،و یا شیطانى مىخواهد ،با شیطان دیگر سخن
بگوید ،اینطور نیست كه مانند ما بدنى و سرى و در سر دهنى و در دهان
زبانى داشته باشد ،و آن زبان ،صدا را قطعه قطعه نموده از هر چند قطعهاش
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لفظى در برابر مقصدش درست كند ،و شنوندهاش هم سرى و در سر سوراخى
بنام گوش و داراى حس سامعه و در پشت آن دستگاه انتقال صــوت به مغــز
داشته باشد ،تـا سخنـان گـوینـده را بشنـود و ایـن پـرواضـح اسـت.
اما هرچه باشد ،بهطور مسلم در بین این دو نوع مخلوق حقیقت معناى
سخن گفتن و شنیــدن هسـت ،و اثر قول و مخصوصا فهم معناى مقصود و
ادراك آن را دارد ،هرچند كه قـولى چـون قول ما را ندارند ،و اینچنین بین
خداى سبحان و بین مالئكه و شیطان قول هســت ،اما نه چون ما ،كه عبارتست
()1
از ایجاد صوت از طرف صاحب قول ،و شنیدن آن از طـــرف مقــابـل.
 -1المیـــــــــــــــــزان  ،ج 4 :ص.196 :

مفهوم آمدن خدا و مالئكه
ون اِاله ا َ ْن یَـأْتِیَ ُهــ ُم اللهــهُ فى ُ
« َهـ ْل یَ ْن ُ
ـر َ
مـام َو ا ْل َمـالئِكَــةُ...؟»
ظلَـ ٍل ِم َن ا ْلغَ ِ
ظ ُ
ـ آیا جـز ایـن انتظـار دارنـد كه خـدا با مالئكه در پارههاى ابر بیایند و كار از
كار بگذرد...؟ (/210بقره)
حال چنین اشخاصى كه پیروى گامهاى شیطان را مىكنند و موجب
پراكنده شدن مؤمنان و گسستن رشته ایشان مىشوند ،حال كسانى است كه
انتظار كیفر الهى و قضــاوت بــر طبــق وعــدههایــى كــه به ایشان داده شده
دارند ،گویى منتظرند خدا و فرشتگان بیایند و كار یكسره شود .در حــالـى كــه
آنــان متــوجـه نیستند یا اعتنایى به هالكتشان نمىشود و بازگشت كارها به
سوى خــداست و لــذا گــریـزگــاهى از حكــم و قضــاوت او نخـــواهــد بـــود.
از كتاب و سنت بهطور ضرورت ثابت شده كه خداوند متعال به صفات
اجسام و خصوصیات ممكنات كه مالزم با حدوث و امكان و توأم با نیاز و نقص
َى ٌء ـ چیزى همانند او نیست/ 11( »،
است ،متصف نمىشود .آیه « لَی َ
ْس َك ِمثْ ِله ش ْ
ى ـ و خداست بىنیاز / 15( »،فاطر) و آیه « َ ه
شورى) و آیه « َو ه
ّللاُ
ّللاُ ُه َو ْالغَنِ ُّ
َىءٍ ـ خدا آفریننده هرچیز است / 62( »،زمر) هر سه آیه از آیات
خا ِل ُق ُك ِهل ش ْ
محكمات است كه متشابهات قرآن به آنها بازمىگردد .بنابراین هر آیهاى كه
ظاهرش نسبت دادن صفت یا فعل حادثى به خداى تعالى باشد باید با آنها
سنجیده شود و معنایى كه با اسماء حسنى و صفات علیاى الهى منافات ندارد ،از
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آنها فهمیده شود.
مثالً آیاتى كه نسبت آمدن به خدا مىدهد ـ مانند آیه « َو جـا َء َرب َُّك َو ْال َملَكُ
صفهـا ـ پروردگارت آمد و فرشته صف در صف / 22( »،فجر) و آیه «
صفهـا َ
َ
َ
ُ
ْ
ّللاُ ِمن َحیْث ل ْم یَ ْحت َ ِسبُوا ـ پس خدا از جایى كه نمىپنداشتند بیامد/ 2( »،
فَأَتی ُه ُم ه
ّللاُ بُ ْنیانَ ُه ْم ِمنَ ْالقَوا ِع ِد ـ پس خدا ساختمانشان را از پایهها
حشر) و آیه « فَاَتَى ه
برآورد!» ( / 26نحل) منظور از تمام اینها معنایى است كه با ساحت قدس
پروردگار سازگار باشد ،مانند احاطه و نظیر آن ولو اینكه از نظر معنا مجازى
باشد و بنابراین مراد از «اتیان = آمدن» در آیه مورد بحث ،احاطه ذات احدیت
است به آنان از نظر قضا در حقشان و اجراى آن.
آمدن ،آنطور كه ما مىفهمیم این است كه یك جسم ،مسافتى را كه بین
خود و جسم دیگرى دارد ،با حركت و نزدیك شدن به آن بپیماید این معنى هرگاه
از خصوصیات مادى تجرید شود و از نقایصى كه الزم اجسام است عارى
گردد ،همان معناى نزدیك شدن موجودى به موجود دیگر و برداشته شدن موانع
بین آنها را افاده مىكند .این معنى را بهطور حقیقت و بدون ارتكاب مجاز
مىتوان به خدا نسبت داد .بنابراین معناى آمدن خدا براى یكسره كردن كار
مردم این است :امورى كه بین خدا و ایشان موجود است و مــانـع از قضـاوت
الهـى مىبـاشــد ،بـرداشتـه شود.
این حقیقتى از حقایق قرآنى است كه بحثهاى استداللى موفق به كشف آن نشده
مگر بعد از سیرهاى طوالنى ،و گذشتن از سخت و سستها ،و پیمودن فراز و
()1
نشیبها و پى بردن به اصیل بودن وجود و تشكیكى بودن حقیقت آن.
 -1المیـــــــــــــــــــزان  ،ج 3 :ص.144 :
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فصل پنجم
عالم ملكوت

مفهوم ملكوت و طرف ملكوتى اشیاء
َـىءٍ َو اِلَ ْیـ ِه ت ُ ْـر َجعُ َ
س ْب َ
ـون!» ( / 83یـس)
« فَ ُ
حـان الَّـذى ِبیَـدِه َملَكُـوتُ ُك ِ هل ش ْ
مراد از « َملَ ُكوت» آن طرف از دو طرف هر چیز است كه رو به
خداست .چون هر موجودى دو طرف دارد ،یكى رو به خدا و یكى دیگر پشت
به خدا .ملكوت هر چیز سمت رو به خداى آن چیز است ،و ملك ،سمت رو به
خلق آن .ممكن هم هست بگوییم :ملكوت به معنـاى هـر دو طـرف هر موجود
وت
است ،و آیات زیر هم بر همین معنا حمل مىشودَ « :و َكذ ِل َك نُ ِرى اِب
ْراهیم َملَ ُك َ
َ
ت َو ا ْ
ض َو ِلیَ ُكونَ ِمنَ ْال ُموقِنینَ ـ ما هر دو سوى آسمانها و زمین را
سموا ِ
ال َّ
ال ََ ْر ِ
به ابراهیم نشان مىدهیم ،براى اینكه چنین و چنان باشد ،و نیز براى اینكه از
یقینداران باشد!» ( / 75انعام) و آیه « ا َ َو لَ ْم یَ ْن ُ
ت َو
سموا ِ
ظ ُروا فى َملَ ُكو ِ
ت ال َّ
ا ْ
ض ـ چرا به هر دو سوى آسمانها و زمین نظر نمىكنند/ 185( ».
ال ََ ْر ِ
ش ْىءٍ ـ بگـو آن كیسـت كـه هـر دو سـوى هـر
اعراف) « قُ ْل َم ْن ِبیَ ِد ِه َملَ ُكوتُ ُك ِهل َ
چیـز را بـه دسـت دارد؟» ( / 88مـؤمنـون)
و اگر ملكوت هر چیزى بهدست خداست ،براى این است كه داللت كند
بر اینكه خداىتعالى مسلط بر هرچیز است و غیرخدا كسى دراین تسلط بهره و
()1
سهمى ندارد.
 -1المیــزان  ،ج 33 :ص.186 :
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ملكوت آسمانها و زمین
«ا َ َو لَـــ ْم یَ ْن ُ
ض...؟» ( / 185اعــراف)
سمـوا ِ
ـــروا فـى َملَكُــو ِ
ت ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
ظ ُ
شیْئا ا َ ْن
ملكوت در عرف قرآن و به طورى كه از آیه « اِنَّما ا َ ْم ُرهُ اِذا اَرادَ َ
یَقُو َل لَهُ ُك ْن فَیَ ُك ُ
ش ْىءٍ  82( »!...و  / 83یس)
سبْحانَ الَّذى بِیَدِه َملَ ُكوتُ ُك ِهل َ
ون ،فَ ُ
استفاده مىشود ،عبارت است از باطن و آن طرف هر چیز كه به سوى
پروردگار متعال است ،و نظر كردن به این طرف با یقین مالزم است،
ت َو ا ْ
همچنانكه از آیه « َو َكذ ِل َك نُ ِرى اِب
ض َو ِلیَ ُكونَ
سموا ِ
وت ال َّ
ْراهیم َملَ ُك َ
ال ََ ْر ِ
َ
ِمنَ ْال ُموقِنینَ  / 75( »،انعام) این تالزم به خوبى استفاده مىشود.
پس غــرض از ایـن آیـه تـوبیـخ آنــان در اعــراض و انصــراف از
وجـه ملكوتى اشیـاء اسـت كــه چــرا فــرامــوش كــردنـد و در آن نظــر
نینــداختنــد تــا برایشان روشــن شــود ،آنچــه را كـه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله به سوى آن دعوتشان مىكند حق است.
ش ْىءٍ !» ( / 185اعراف) معناى آیه
ّللاُ ِم ْن َ
و اینكه فرمودَ « :و ما َخلَقَ ه
این است كه « چرا در خلقت آسمانها و زمین و هر چیز دیگرى از مخلوقات
خدا نظر نكردند؟» و باید نظر كنند ،اما نه از آن طرف كه برابر اشیاء است ،و
نتیجه تفكر در آن علم به خواص طبیعى آنهاست ،بلكه از آن طرف كه برابر
خداست ،و تفكر در آن آدمى را به این نتیجه مىرساند كه وجود این موجودات
مستقل به ذات نیست ،بلكه بسته به غیر و محتاج به پروردگارىاستكه امر هر
()1
چیزىرا او ارادهمىكند و آن پروردگار ربالعالمیناست.
 -1المیـــزان  ،ج 16 :ص.259 :

چگونگى مشاهده ملكوت
ُون ِم َن ا ْل ُموقِ َ
ض َو ِلیَك َ
نین!»
سموا ِ
« َو كَـذ ِلـكَ نُ ِـرى اِ ْبـراهی َم َملَكُوتَ ال َّ
ت َواالَ ْر ِ
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(/75انعام)
معناى آیه این مىشــود كــه ما ملكــوت آسمانها و زمین را به ابراهیم
نشان دادیم و همین معنا باعث شد كه پى به گمراهى پدر و قوم خود برده و به
احتجاج به آنان بپردازد و ما هم پــى در پــى با همیــن ارائــه ملكوت تأییدش
كردیم تا آنكه شب فرارسیــد و چشمــش به ستــاره افتـــاد. ...

و اما معناى ملكوت آسمانها و زمین !
باید دانست كه ملكوت مانند ملك به معناى قدرت بر تصرف است .چیزى
كه هست این هیئت تأكید در معنا را هم افاده مىكند .كلمه مزبور در قرآن نیز به
همان معناى لغوى خود استعمال شده ،و معناى جداگانهاى ندارد .و لكن مصداق
آن در قرآن غیر سایر مصادیق عرفى است ،چه ملك و ملكوت كه یك نوع
سلطنت است ،در ما آدمیان یك معناى فرضى و اعتبارى است و واقعیت
خارجى ندارد ،بلكه مسأله احتیاج به اجتماع و احتیاج اجتماع به داشتن نظم در
اعمال و افراد و برقرار داشتن امن و عدالت و نیروى اجتماعى ما را وادار به
قبول و معتبر شمردن آن كرده است و لذا مىبینیم با بیع و هبه و غصب و امثال
آن در هر لحظه از شخصى به شخص دیگرى منتقل مىشود .و این معناى
اعتبارى و قراردادى را گرچه مىتوان درباره خداى تعالى هم تصویر كرد ،از
این راه كه حكــم به حق در جــامعـه بشرى ملك خداست ،همچنانكه خودش هم
فرموده« :ا ِِن ا ْل ُح ْك ُم اِاله ِ هّللِ / 57( »،انعام) و نیز فرمود« :لَهُ ا ْل َح ْم ُد فِىا ْال ُولى َو
ا ْال ِخ َر ِة َو لَهُ ا ْل ُح ْك ُم  -در دنیا و آخـرت ستــایش او راست و او راســت حكــم!»
( / 70قصص)
و لكن همین ملك اعتبارى را اگر به تحلیل عقل ببریم خواهیم دید كه در
میان حقایق اصل و ریشه غیرقابل زوال و انتقالى دارد ،زیرا مىبینیم وقتى گفته
مىشود« :انسان مالك نفس خویش است »،معنایى جز این ندارد كه انسان حاكم
و مسلط و متصرف در چشم و گوش و سایر قوا و افعال خویش است .به این
معنا كه اگر گوش من چیزهایى را مىشنود ،و چشم من چیزهایى را مىبیند ،و
سایر قوایم كارهایى را انجام مىدهند ،همه به پیروى از اراده و حكم من است
نه اراده و حكم دیگران .و این معنا خود حقیقتى است كه در تحقق غیرقابل
زوال و انتقالش در ما هیچ شبهه و تردیدى نیست.
آرى قوا و افعال و سایر آثار انسان همه از تبعات و فروعات وجود او و

59

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب ششم  :مالئکه

قائم به ذات اوست ،مستقل و بىنیاز از او و قائم به ذات خود نیست .چشم او به
اذن او مىبیند و گوشش به اذن خود او مىشنود ،چه اگر او نبود چشمى و دیدنى
و گوشى و شنیدنى نبود ،اوست كه در این قوا مانند پادشاهى كه افراد جامعه
همه به اذن او كار مىكنند حكومت دارد ،و همچنانكه اگر پادشاهى نبود كه
زمام تمامى امور در دست وى گرد آمــده ،جــامعــهاى تشكیــل نمـىیـافـت،
هـمچنیـن اگر نفـس انسان نبود قوایش نیز متشكل نمىشد.
و نیز همچنانكه اگر پادشاهى ،فردى را از تصرفى جلوگیرى كند،
نمىتواند سرپیچى نماید و دیگر حكمش در آن تصرف نافذ نیست .همچنین اگر
انسان یكى از قواى خود را از عمل بازبدارد ،دیگر آن قوه نمىتواند در آن عمل
بهكار بیفتد .مالكیت خداى تعالى هم از همین باب است ،و نظیر مالكیت انسان
نسبت به خانه و اثاث خانه خود اعتبارى نیست ،بلكه مانند مالكیت آدمى نسبت
به قوا و افعالش واقعى و حقیقى است ،زیرا عالم و هرچه در آن است همه فعل
خداوند است ،و هیچ موجودى از خداوندى كه عالم را آفریده و نظام آن را در
دست دارد ،نه در ذاتش و نه در توابع ذاتش و نه در قوا و نه در افعالش بىنیاز
نیست ،و در هیچ حال از خود استقالل ندارد ،نه در حال انفرادش و نه در حالى
كه با سایر اجزاء عالم اجتماع و ارتباط داشته و از آن اجتماع و امتزاج این
نظام عامى كه مىبینیم بهوجود آمده است.
از آیه شریفه « قُ ِل الله ُه َّم ما ِلكَ ا ْل ُم ْل ِك!» ( / 26آلعمــران) و « َو ِللهــ ِه
باركَ الَّذى ِبیَ ِد ِه ا ْل ُم ْلكُ َو
سمــوا ِ
ُم ْلــكُ ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
ض!» ( / 189آلعمران) و « ت َ َ
سموا ٍ
ت
ق ا ْل َم ْوتَ َو ا ْل َحیوةَ ...اَلَّذى َخلَ َ
دیر ،اَلَّذى َخلَ َ
س ْب َع َ
ق َ
ُه َو عَلى ُك ِ هل ش َْىءٍ قَ ٌ
ِطباقا ! » ( 1تا  / 3ملك) هم مالكیت آسمانها و زمین را تعلیل مىكند به اینكه
خداوند آنها را آفریده ،استفاده مىشود كه اگر خداى تعالى را مالك آسمانها و
زمین دانسته ،براى این بوده كه وجود و واقعیت آن از خداوند است ؛ و بنابراین
باید گفت به همین جهت كسى شریك ملك خدا نیست ،و مالكیتش قابل زوال و
انتقال و واگذارى به غیر نبوده و معقول نیست كسى او را از مالكیتش عزل
نموده و خود به جایش بنشیند.
س ْب َ
حان الَّذى
آیه شریفه « اِنَّما ا َ ْم ُرهُ اِذا اَرا َد َ
ش ْیئا ا َ ْن یَقُو َل لَهُ ك ُْن فَیَكُونُ  ،فَ ُ
ِبیَدِه َملَكُوتُ ُك ِ هل ش َْىءٍ  82( »!...و  / 83یس) نیز به همین معنا تفسیر مىشود،
چه آیه دومى بیان مىكند كه ملكوت هر چیزى همان كلمه « ُك ْن» است كه خداى
سبحان مىگوید ،و گفتن او عین فعل و ایجاد اوست ،پس معلوم شد كه ملكوت
همان وجود اشیاء است از جهت انتسابى كه به خداى سبحان داشته و قیامى كه
به ذات او دارند ،و معلوم است كه چنین امرى قابل شركت نبوده و ممكن نیست
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چیز دیگرى با خداوند در آن شركت داشته باشد ،و بنابراین نظر در ملكوت
اشیاء بهطور قطع آدمى را به توحید هدایــت مىكند همچنانكه فرمود « :ا َ َو لَ ْم
یَ ْن ُ
ّللاُ ِم ْن ش َْىءٍ ـ آیا نظر نكردند
سموا ِ
ظ ُروا فى َملَكُو ِ
ض َو ما َخلَ َ
ت ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
ق ه
در ملكوت آسمانها و زمین و آنچه كه خداوند آفریده؟» ( / 85اعراف) با در
ت َو
نظر گرفتن این مطالب اگر در جمله « َو َكذ ِل َك نُ ِرى اِب
سموا ِ
وت ال َّ
ْراهیم َملَ ُك َ
َ
ا ْ
ض »،و همچنین سایر آیات مربوط به آن دقت شود ،به خوبى معلوم
ال ََ ْر ِ
مىشود كه مراد از نشان دادن ملكوت آسمانها و زمین همانا نشان دادن
خداست ،خود را به ابراهیم از مسیر مشاهده اشیاء ،و از جهت استنادى كه
اشیاء به وى دارند ،چه وقتى این استناد قابل شركت نبود هركسى كه به
موجودات عالم نظر كند ،بىدرنگ حكم مىكند به اینكه هیــچ یــك از این
مـوجـودات مـربى دیگـران و مدبر نظام جارى در آنها نیست.
 « َو ِلیَ ُكونَ ِمنَ ْال ُموقِنینَ !» ( / 75انعام)«یقین» عبارت است از علم صد در صدى كه به هیچ وجه شك و
تردیدى در آن رخنه نداشته باشد .و بعید نیست غرض از ارائه ملكوت این بوده
كه ابراهیم علیهالسالم به پایه یقین به آیات خداى برسد به طورى كه در جاى
دیگر فرمودَ « :و َجعَ ْلنـا ِم ْن ُهـ ْم ا َ ِئ َّمـةً یَهْـد َ
روا َو كانُوا ِبایا ِتنا
ُون ِبـا َ ْم ِـرنا لَ هما َ
صبَ ُ
یُوقِنُ َ
ون!» همان یقینى كه نتیجهاش یقین به اسماء حسنى و صفات علیاى خداوند
است ،و این مرحله همان مرحلهاى است كه درباره رسیدن پیغمبر اسالم
س ْب َ
سرى ِبعَ ْبدِه لَ ْیالً ِم َن
حان الَّذى ا َ ْ
صلىهللاعلیهوآله به آن پایه فرموده استُ « :
باركْنا َح ْولَهُ ِلنُ ِریَهُ ِم ْن ایاتِنا ! » (/ 1
س ِج ِد االَ ْق َ
رام اِلَى ا ْل َم ْ
ا ْل َم ْ
س ِج ِد ا ْل َح ِ
صا الَّذى َ
اسراء) و این یقین به آیات پروردگار منتها درجهاى است كه انبیاء علیهمالسالم
در سیر تكاملى خود مىتوانند ،به آن برسند .و اما ذات پروردگار ،پس قرآن
كریم ساحتش را عالىتر از آن دانسته كه ادراكى به آن تعلق گیرد و احاطه كند
و وجودش را امرى مسلم دانسته است.
قــرآن كــریـم بــراى علــم یقینـى بــه آیــات خــداونــد آثــارى بـرشمـرده
كــه یكــى از آن آثــار ایـن است كه پــرده حــواس از روى حقایق عالم كون
كنار رفته و از آنچه در پس پرده محسوسات است ،آن مقدارى كه خدا خواسته
باشد ظاهر مىشود ،و در این بـاره فرموده استَ « :كاله لَ ْو ت َ ْعلَ ُم َ
قین،
ون ِع ْل َم ا ْلیَ ِ
رار لَفى
لَت َ َر ُو َّن ا ْل َجحی َم 5( »،و  / 6تكاثر) نیــز فــرمــوده« :كَـاله ا َِّن ِك َ
تـاب االَ ْب ِ
ـــربُ َ
ینَ ،و ما اَدْریكَ ما ِع ِلهیُّ َ
ِعلهیه َ
تاب َم ْرقُو ٌم ،یَ ْ
ـــون!» ( 18تــا
ونِ ،ك ٌ
ش َهــــ ُد ُه ا ْل ُمقَ َّ
()1
 / 21مطففیــن)
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 -1المیزان  ،ج 13 :ص.267 :

ملكوت و امر هر موجود
ح ِم ْن ا َ ْم ِر َربهى َو ما اُوتیت ُ ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم اِاله
الرو ُ
« َو یَ ْ
الروحِ قُ ِل ُّ
سئَلُونَكَ ع َِن ُّ
قَلیالً!»( / 85اسراء)
امر الهى در هر چیز عبارت است از ملكوت آن چیز و فراموش نشود
كه ملكوت ابلغ از ملك است ،بنابراین براى هر موجودى ملكوتى و امرى است
آن چنان كه فرمود« :ا َ َو لَ ْم یَ ْن ُ
ض؟» (/ 185
سموا ِ
ظ ُروا فى َملَكُو ِ
ت ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
ح فیها بِ ِأ ْذ ِن َر ِبه ِه ْم ِم ْن ُك ِ هل ا َ ْم ٍر ! »
الرو ُ
اعراف) و نیز فرمود « :تَنَ َّز ُل ا ْل َمالئِكَةُ َو ُّ
( / 4قدر)
پس ازآنچهگذشت ،اینمعنى روشنگردید كه امر خدا عبارت از كلمه
ایجاد اوست و كلمهایجاداوهمانفعلمخصوص بهاوست بدوناینكه اسبابكونى
و مادىدرآن دخالت داشته و با تأثیرات تدریجى خود در آن اثر بگذارد .این
همان وجود مافوق نشئه مادى و ظرف زمان است ،و روح وجودش از همین
()1
باب است یعنى از سنخ امر و ملكوت است.
 -1المیــــــــــــــــــزان  ،ج 25 :ص.335 :

حقایق عالم ملكوت و حفظ اسرار آن
« اِاله َم ْ
ــب!» ( / 10صــافــات)
ش
ــف ا ْل َخ ْطفَــةَ فَــاَتْبَعَــهُ ِ
هــاب ثــاقِ ٌ
ٌ
ــن َخ ِط َ
مفسرین براى اینكه مسأله استراق سمع شیطانها در آسمان را تصویر
كنند و نیز تصویر كنند كه چگونه شیطانها در این هنگام با شهابها تیراندازى
مىشوند ،توجیهاتى ذكر كردهاند ،كه همه بر این اساس استوار است ،كه آسمان
عبارت است از افالكى كه محیط به زمین هستند ،و جماعتهایى از مالئكه در
آن افالك منزل دارند ،و آن افالك در و دیوارى دارد ،كه هیچ چیز نمىتواند
وارد آن شود ،مگر چیزهایى كه از خود آسمان باشد ،و اینكه در آسمان اول،
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جماعتى از فرشتگان هستند ،كه شهابها به دست گرفته ،و در كمین شیطانها
نشستهاند ،كه هر وقت نزدیك بیایند تا اخبار غیبى آسمان را استراق سمع كنند،
با آن شهابها بر سر ایشان بكوبند ،و دورشان سازند ،و این معانى همه از
ظاهر آیات و اخبار به ذهن مىرسد.
و لكن امروز بطالن این حرفها به خوبى روشن شده ،الجرم باید توجیه
دیگرى كرد ،و آن توجیه به احتمال ما ـ و خدا داناتر است ـ این است كه این
بیاناتى كه در كالم خداى تعالى دیده مىشود ،از باب مثالهایى است كه به
منظور تصویر حقایق خارج از حــس زده شــده ،تا آنچه خارج از حس است
به صورت محسوسات در افهام بگنجدَ « :و تِ ْلكَ االَ ْمثا ُل نَ ْ
اس َو ما
ض ِربُها ِللنه ِ
یَ ْع ِقلُها اِالَّ ا ْلعا ِل ُم َ
ون ـ اینها همه مثالهایى است كه ما براى مردم (ظاهربین)
مىزنیم ،و این مثلها را نمىفهمند مگر مردم عاقل!» ( / 43عنكبوت) و
اینگونه مثلها در كالم خداى تعالى بسیار است ،از قبیل عرش ،كرسى ،لوح و
كتاب.
و بنابراین اساس ،مراد از آسمانى كه مالئكه در آن منزل دارند ،عالمى
ملكوتى خواهد بود كه افقى عالىتر از افق عالم ملك و محسوس دارد،
همانطور كه آسمان محسوس ما با اجرامى كه در آن هست ،عالىتر و بلندتر
از زمین ما هستند.
مراد از نزدیك شدن شیطانها ،به آسمان ،و استراق سمع كردن ،و به
دنبالش هدف شهابها قرار گرفتن ،این است كه شیطانها مىخواهند ،به عالم
فرشتگان نزدیك شوند ،و از اسرار خلقت و حوادث آینده سردرآورند ،و مالئكه
هم ایشان را با نورى از ملكوت كه شیطانها تاب تحمل آن را ندارند ،دور
مىسازند .و یا مراد این است كه شیطانها خود را به حق نزدیك مىكنند ،تا آن
را به تلبیسها و نیرنگهاى خود به صورت باطل جلــوه دهند و یا باطل را به
تبلیس و نیرنگ به صورت حق درآورند ،و مالئكه رشتههاى ایشان را پنبه
مىكننــد ،و حق صریح را هویدا مىسازند ،تا همه به تلبیس آنها پى برده ،حق
را حق ببینند و باطل را باطل.
و همیــن كه خداى سبحــان ،داستان استــراق سمع شیاطیــن را و هدف
شهاب قرار گرفتنشان را دنبــال سوگند به مالئكــه وحى و حافظان آن از مداخله
شیطانها ذكر كــرده ،تا انــدازهاى گفتــار ما را تأیید مىكنــد ،و در عین حال
()1
خدا داناتر است.
 -1المیزان  ،ج 33 :ص.200 :
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مفهوم آسمانهاى ملكوت و آسمان دنیا
سموا ٍ
سما َء
سماءٍ ا َ ْم َرها َو َزیَّنَّا ال َّ
ت فى یَ ْو َم ْی ِن َو ا َ ْوحى فى ُك ِ هل َ
س ْب َع َ
« فَقَض ُه َّن َ
بِ َمصابیحَ»!...
ال ُّد ْنیـا
( / 12فصلت)
آنچه از ظاهر آیه استفاده مىشود:
اول این است كه آسمان دنیا از بین آسمانهاى هفتگانــه عبارت اســت
از آن فضایــى كه این ستارگان باالى سر ما در آن قرار دارند.
دوم اینكه این آسمانهاى هفتگانه نامبرده ،همه جزو خلقت جسمانىاند،
و خالصه همه در داخل طبیعت و ماده هستند ،نه ماوراى طبیعت .چیزى كه
هست این عالم طبیعت هفت طبقه است ،كه هریك روى دیگرى قرار گرفته ،و
از همه آنها نزدیكتر به ما ،آسمانى است كه ستارگان و كواكب در آنجا قرار
دارند ،و اما آن شش آسمان دیگر ،قرآن كریـم هیچ حرفى دربارهشــان نزده،
جز اینكه فرمــوده :روى هــم قــرار دارند.
سوم اینكه منظور از آسمانهاى هفتگانه ،سیهارات آسمان و یا خصوص
بعضى از آنها ،از قبیل خورشید و ماه و غیر آن دو نیست.
چهارم اینكه اگر در آیات و روایات آمده كه آسمانها منزلگاه مالئكه
است ،و یا مالئكه از آسمان نازل مىشوند ،و امر خداى تعالى را با خود به
زمین مىآورند ،و یا مالئكه با نامه اعمال بندگان به آسمان باال مىروند ،و یا
اینكه آسمان درهایى دارد ،كه براى كفار باز نمىشود ،و یا اینكه ارزاق از
آسمان نازل مىشود ،و یا مطالبى دیگر غیر اینها ،كه آیات و روایات متفرق
بدانها اشاره دارد بیش از این داللت ندارد ،كه امور نامبرده نوعى تعلق و
ارتباط با آسمانها دارند .اما اینكه این تعلق و ارتباط نظیر ارتباطى است كه
مابین هر جسمى با مكان آن جسم مىبینیم ،بوده باشد ،آیات و روایات هیچ
داللتى بر آن ندارد ،و نمىتواند هم داشته باشد ،چون جسمانیت مستلزم آن است
كه محكوم به نظام مادى جارى در آنها باشد ،همانطور كه عالم جسمانى
محكوم به دگــرگــونى است ،محكــوم به تبدل و فنا ،و سستى است ،آن امور هم
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محكوم به این احكام بشود.
آرى امروز این مسأله واضح و ضرورى شده كه كرات و اجرام آسمانى
هرچه و هرجا كه باشند ،موجودى مادى و عنصرى جسمانى هستند ،كه آنچه
از احكام و آثار كه در عالم زمینى ما جریان دارد ،نظیرش در آنها جریان
دارد ،و آن نظامى كه در آیات شریفه قرآن براى آسمان و اهل آسمان ثابت شده،
و آن امورى كه در آنها جریان مىیابد ،هیچ شباهتى به این نظام عنصرى و
محسوس در عالم زمینى ما ندارد ،بلكه به كلى منافى با آن است.
پس مالئكه براى خود عالمى دیگر دارند .عالمى است ملكوتى كه (نظیر
عالم مادى ما) هفت مرتبه دارد ،كه هر مرتبهاش را آسمانى خواندهاند ،و آثار و
خواص آن مراتب را آثار و خواص آن آسمانها خواندهاند ،چون از نظر علو
مرتبه و احاطهاى كه به زمین دارند ،شبیه به آسمانند ،كه آن نیز نسبت به زمین
بلند است ،و از هر سو زمین را احاطه كرده .و این تشبیه را بدان جهت كردهاند
()1
كه دركش تا حدى براى سادهدالن آسانشود.
 -1المیزان  ،ج 34 :ص.272 :
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فصل ششم

رابطه انسان و مالئكه

اختالف وجودى انسان و مالئكه
« َو لَقَـ ْد ك ََّر ْمنــا بَنى ا َد َم َوَ ...و فَ َّ
َثیـر ِم َّم ْن َخلَ ْقنــا ت َ ْفضیـالً!»(70
ض ْلنا ُهــ ْم عَلى ك ٍ
 /اسراء)
بعید نیست كه مراد از « ِم َّم ْن َخلَ ْقنا ـ كسانى كه خلق كردیم »،انواع
حیوانات داراى شعور و همچنین جن باشد كه قرآن آن را اثبات كرده .آرى قرآن
كریم انواع حیوانات را هم امتهایى زمینى خوانده ،مانند انسان كه یك امت
زمینى است ،و آنها را به منزله صاحبان عقل شمرده و فرمودَ « :و ما ِم ْن دآبَّ ٍة
طیر ِب َجنا َح ْی ِه اِاله ا ُ َم ٌم ا َ ْمثالُ ُك ْم / 38( »،...انعام) و این
فِى االَ ْر ِ
ض َو ال طئِ ٍآر یَ ُ
احتمال با معناى آیه مناسبتر است ،چون مىدانیم كه غرض از آیه موردبحث
بیان آن جهاتى است كه خداوند با آن جهات ،آدمى را تكریم كرده ،و بر بسیارى
از موجودات این عالم برترى داده ،و این موجودات ـ تا آنجا كه ما ســراغ
داریم ـ حیوان و جــن هستند .و اما مالئكــه از آنجائـى كه موجودات مادى و
در تحت نظــام حاكم بر عالــم ماده ،قرار ندارنــد ،نمىتوانیم آنهــا را نیز
مشمــول آیه بگیریم.
بنابراین معناى آیه این مىشود كه ما بنىآدم را از بسیارى مخلوقاتمان
كه حیوان و جن بوده باشند ،برترى دادیم .و اما بقیه موجودات كه در مقابل
كلمه «بسیار» قرار دارند یعنى مالئكه خارج از محل گفتارند ،زیرا آنها
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موجوداتى نورى و غیرمادىاند ،و داخل در نظام جارى در این عالم نیستند .و
آیه شریفه هرچند درباره انسان بحث مىكنــد ،و لكــن از این نظــر مــورد
بحــث قــرارش داده كــه یكــى از موجودات عــالــم مــادى است كــه او را بــه
نعمتهــاى نفســى و اضــافــى تكریم كرده است.
این آیه ناظر به كمال انسانى از حیث وجود مادى است ،و تكریم و
تفضیلش در مقایسه با سایر موجودات مادى است ،و بنابراین مالئكه به خاطر
اینكه از تحت نظام كونى و مادى این عالم خارجند ،از محل كالم بیرونند ،و
خالصه تفضیل و برترى دادن انسان از بسیارى موجودات تفضیل از غیر
مالئكه از موجودات مادى این عالم است ،و امــا مالئكه اصوالً وجودشــان غیر
()1
این وجــود است ،پس آیه هیچ نظرى به برترى آدمـى از مالئكه ندارد.
 -1المیزان  ،ج 25 :ص.268 :

تفاوت كرامت مالئكه و انسان
س ْبحانَــهُ بَ ْل ِعبـا ٌد ُمك َْر ُم َ
ون / 26( »!...انبیاء)
الرحْ مــنُ َولَدا ُ
« َو قالُــوا ات َّ َخذَ َّ
خداى تعالى حال مالئكه را در آیه فوق بیان كرده كه بندگانى مكرمند.
مراد از اكرام مالئكه اكرامشان به خاطر همان عبودیت بوده ،نه به غیر آن.
مراد از اینكه مالئكه را « ِعباد» خواند ،با اینكه تمامى موجودات داراى
شعور ،همه « ِعباد» و بندگانند ،خواست به آنــان بفهمــانـد كــه عبودیتى كه
دارند ،خدا به ایشان كرامت كرده است و این موهبت ،عطیهاى است الهـى.
فــرق میان كرامت مالئكه و كرامت بشر ،هرچند كه در هر دو موهبتى
است ،این است كه این موهبــت را به بشر از راه اكتساب مىدهند ،ولى به
()1
مالئكه بدون اكتساب.
 -1المیــــــــزان  ،ج 28 :ص.109 :

برترى انسان بر مالئكه و عوامل آن
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« َو لَقَـ ْد ك ََّر ْمنا بَنى ا َد َم َوَ ...و فَ َّ
َثیــر ِم َّم ْن َخلَ ْقنــا ت َ ْفضیــالً!»(70
ض ْلنا ُهــ ْم عَلى ك ٍ
 /اسراء)
مسلمین اختالف دارند ،در اینكه از انسان و ملك كدامیك برترند؟
معروف این است كه انسان افضل است و مراد از افضلیت انسان نه همه افراد
انسانها است ،بلكه افراد مؤمن است ،زیرا حتى دو نفر هم اختالف ندارند ،در
اینكه پارهاى از افراد انسان از چهارپایان هم پستتر و گمراهترند.
قوام ذات فرشتگــان از قوام ذات انسان افضل و اعمال فرشته خالصتر
و خدایىتر از اعمــال انسان است ،اعمــال فرشتگان همرنــگ ذات آنان و
اعمــال آدمى همرنگ ذات اوست و كمالــى كه انسان آن را براى ذات خــود
هدف قرار داده و در پرتــو اطاعت خدا جستجویــش مىكند ،این كمال را
مالئكـه در ابتداى وجـودشان دارا هستند.
البته این هم هست كه ممكن است همین انسان كه كمال ذاتى خود را به
تدریج یا به سرعت و یا به كندى از راه بهدست آوردن استعدادهاى تازه كسب
مىكند در اثر آن استعدادهاى حاصله به مقامى از قرب و به حدى از كمال
برسد كه مافوق حدى باشد كه مالئكه با نور ذاتىاش در ابتداى وجودش به آن
رسیده است .ظاهر كالم خداى تعالى هم این امكان را تأیید مىكند.
براى اینكه در داستان خلق كردن خلیفه براى زمین ،برترى انسان را
براى مالئكه بیان كرده و فرمود :این موجود در تحمل علم به اسماء قدرتى دارد
كه شما ندارید ،او مىتواند علم به تمامى اسماء را تحمل كند ،و همین تحمل
مقامى است از كمال كه مقام تسبیح مالئكه به حمد خدا و تقدیسشان به آن پایه
نمىرسد ،و مقامى است كه باطن انســان را از فساد و سفــك دماء پاك مىكند و
لذا مىبینیم كه مالئكه به این قانع شدند.
و نیز داستان مأمور شدن مالئكه به سجده كردن بر آدم و اینكه همه آنان
س َج َد ا ْل َمـالئِكَةُ ُكلُّ ُه ْم اَجْ َمعُ َ
ون»،
وى را سجده كردند ،یادآور شده و مىفرماید« :فَ َ
( / 30حجر) سجده مالئكه بر آدم از باب خضوع ایشان در برابر مقام كمال
انسانى بوده و آدم جنبه قبله را براى ایشان داشته ،وى با وجود خود ،انسانیت را
در برابر ایشان مجسم نموده بود ،ایـن بود آنچه كه از ظاهر آیات موردبحث و
()1
سایر آیاتى كه آوردیم ،استفاده مىشد.
 -1المیزان  ،ج 25 :ص.274 :
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خدمت مالئكه در حركت كمالى انسان
س َّو ْیتُهُ َو نَفَ ْخـــتُ
« َو اِ ْذ قــا َل َربُّــــكَ ِل ْل َمــالئِكَــ ِة اِنهــى خــــا ِلــ ٌ
ق بَشَــــرا ...فَــاِذا َ
فیــ ِه ِم ْ
ــن ُروحــى فَقَعُــوا لَهُ
ســاج َ
دین»!...
ِ
( 29و  / 30حجر)
مالئكه مأمور شده بودند بر نوع بشر سجده كنند ،نه بر شخص آدم ،و
خالصه خصوصیات فردى آدم دخالتى در این امر نداشته ،بلكه خصوصیات
نوعىاش باعث این امر شده است .این سجده هم صرفا از باب تشریفات
اجتماعى نبوده ،نتیجهاى حقیقى و واقعى باعث شده است و آن عبارت است از
خضوع به حسب خلقت.
پس مالئكه بر حسب غرضى كه در خلقتشان بوده ،خاضع براى انسانند،
آن هم بر حسب غرضى كه در خلقت انسان بوده( ،یعنى نتیجه خلقت بشر
اشرف از نتیجه خلقت مالئكه است )،و مالئكــه مس هخــر براى بشــر و در راه
سعادت زندگى اوســت و به عبــارت دیگر انسان منزلتى از قرب و مرحلهاى
از كمال دارد كه مافــوق قرب و كمــال مالئكــه است.
پس اینكه مىبینیم ،همه مالئكه مأمور به سجده بر آدم شدند ،مىفهمیم
همه آنان مس هخر در راه به كمال رساندن سعادت بشرند ،و براى فوز و فالح او
كار مىكنند ،پس مالئكه اسبابى الهى و اعوانى براى انسانند كه او را در راه
رساندنش به سعادت و كمال یارى مىكنند.
اینجاست كه براى كسانى كه متدبهر و فطن باشند ،روشن مىگردد كه
امتناع ابلیس از سجده به خاطر استنكافى بود كه از خضوع در برابر نوع بشر
داشت ،و او نمىخواســت ماننــد مالئكــه در راه سعادت بشر قــدم بردارد و او
را در رسیدنــش به كمال مطلوبش كمــك نماید ،ولى مالئكـه در این بــاب
()1
اظهــار خضــوع نمودنــد.
 -1المیـــــــــــــــــزان  ،ج 23 :ص.232 :
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سجده مالئكه به انسان در آفرینش
س َّو ْیتُهُ َو نَفَ ْختُ فی ِه ِم ْن
ق بَشَرا ِم ْن
«اِ ْذ قا َل َربُّكَ ِل ْل َمالئِ َك ِة اِنهى خا ِل ٌ
طین ،فَاِذا َ
ٍ
َ
ـدیــن!» ( 71و  / 72ص)
ساج
ُ
روحــى فَقَعُوا لَهُ ِ
این دو آیه كالم خداى تعالى است ،كه به زمان بگومگوى مالئكه اشاره
ض َخلیفَةً !» ( / 30بقره) كه خطاب دیگرى
مىكند .جمله «اِنهى جا ِع ٌل فِى االَ ْر ِ
طین!» ( / 71ص) كه آن
است از خدا به مالئكه ،و جمله « اِنهى خا ِل ٌ
ق بَشَرا ِم ْن ٍ
نیز خطاب خدا به مالئكه است ،دو جمله متقارن است ،كه در یك زمان و یك
ظرف واقع شدهاند.
ــــو ْیتُـــهُ َو نَفَ ْخــتُ فیـ ِه ِمـ ْ
روحــى ،فَقَعُــوا لَـــهُ
 «فَــــاِذا َس َّ
ـن ُ
َ
ــدیـــن!»
ســاج
ِ
تسویه انسان به معناى تعدیل اعضاء اوست ،به اینكه اعضاى بدنى او
را با یكدیگر تركیب و تكمیل كند ،تا به صورت انسانى تمام عیار درآید ،و
دمیدن روح در آن ،عبارت است از اینكه او را موجودى زنده قرار دهد ،و اگر
روح دمیده شده در انسان را به خود خداى تعالى نسبت داده ،و فرموده « :از
روح خودم در آن دمیدم!» به منظور شرافت دادن بــه آن روح است .و جمله
«فَقَعُوا» امر است ،و این امر نتیجه و فرع تسویه و نفخ روح واقع شده،
مىفرمایـد حال كه از روح خودم در آن دمیدم ،شما مالئكه بر او سجده كنید.
س َج َد ا ْل َمالئِكَةُ ُكلُّ ُه ْم اَجْ َمعُ َ
لیس 73( »!...و  / 74ص) داللت
« فَ َ
ون ،اِاله اِ ْب َ
این جمله بر اینكه تمامىفرشتگان براىآدم سجدهكردند و احدى از آن تخلف
()1
نكرده ،روشناست.
 -1المیزان  ،ج 34 :ص.37 :

دانش انسان به علـم االسمـاء و جهل مالئكه
سما َء ُكلَّها
ض َخلیفَةًَ ...و َ
علَّ َم ا َد َم االَ ْ
« َو اِ ْذ قا َل َربُّكَ ِل ْل َمالئِ َك ِة اِنهى جا ِع ٌل فِى االَ ْر ِ
ث ُ َّم ع ََر َ
علَى ا ْل َمالئِ َك ِة 30( »!...و  / 31بقره)
ض ُه ْم َ
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مالئكه از كالم خداى تعالى كه فرمود« :مىخواهم در زمین خلیفه
بگذارم!» چنین فهمیده بودند كه این عمل باعث وقوع فساد و خونریزى در
زمین مىشود ،چون مىدانستند كه موجود زمینى به خاطر اینكه مادى است،
باید مركب از قوایى غضبى و شهوى باشد ،و چون زمین دار تزاحم و محدود
الجهات است و بقا در آن به حد كمال نمــىرســد ،مگــر بــا زندگــى
دستهجمعــى و معلــوم است كه این نحــوه زندگــى بــاالخــره به فســاد و
خونــریــزى منجـــــر مىشـــود.
در حالى كه مقام خالفت همانطور كه از نام آن پیداست ،تمام نمىشود
مگر به اینكه خلیفه نمایشگر مستخلف باشد و تمامى شئون وجودى و آثار و
احكام و تدابیر او را حكایت كند ،البته آن شئون و آثار و احكام و تدابیرى كه به
خاطر تأمین آنها خلیفه و جانشین براى خود معین كرده است.
و این سخن فرشتگان پرسش از امرى بوده كه نسبت به آن جاهل
بودهاند .خواستهانــد اشكالى را كه در مسألــه خالفت یك موجود زمینى به
ذهنشان رسیده ،حل كنند ،نه اینكه در كار خداى تعالى اعتراض و چون و چرا
كرده باشنــد .به دلیــل این اعترافــى كه خداى تعالــى از ایشان حكایــت كرده،
كه دنبــال سؤال خــود گفتهانــد « :اِنَّكَ ا َ ْنــتَ ا ْلعَلی ُم ا ْل َحكی ُم ـ تنها داناى على
االطالق و حكیم علىاالطالق تو هستـى!» ( / 32بقره) چون این جملـه با حرف
«ا َِّن» آغـاز شده ،مىفهمانــد كه فرشتگان مفــاد جمله را مسلــم مىدانستهانــد.
بقره)

«اِنهــى ا َ ْعلَ ُم مــا ال ت َ ْعلَ ُم َ
سمــا َء ُكلَّهــا!» ( 30و / 31
ــون َو َ
علَّــ َم ا َد َم االَ ْ

خداى سبحان در رد پیشنهاد مالئكه ،مسأله فساد در زمین و خونریزى
در آن را از خلیفه زمینى نفى نكرد و نفرمود كه نه ،و نیز دعوى مالئكه را
مبنى بر اینكه ما تسبیح و تقدیس تو مىكنیم انكار نكرد ،بلكه آنان را بر دعوى
خود تقریر و تصدیق كرد .در عوض مطلب دیگرى عنوان نمود و آن ،این بود
كه در این میان مصلحتى هست ،كه مالئكه قادر به ایفاى آن نیستند و نمىتوانند
آن را تحمل كنند ،ولى این خلیفه زمینى قادر بر تحمل و ایفاى آن مىباشد .آرى
انسان از خداى سبحان كماالتى را نمایش مىدهد ،و اسرارى را تحمل مىكند،
كه در وسع و طاقت مالئكه نیست.
این مصلحت بسیار ارزنده و بزرگ است ،به طورى كه مفسده فساد و
سفك دماء را جبران مىكند .ابتدا در پاسخ مالئكه فرمود« :من مىدانم آنچه را
كه شما نمىدانید!» و در نوبت دوم ،به جاى آن جواب ،این طور جواب مىدهد
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كه« :آیا به شما نگفتم من غیب آسمانها و زمین را بهتر مىدانم؟» و مراد از
اسماء است نه علم آدم به آن اسما .چون مالئكه اصالً اطالعى
غیب ،همان
ِ
نداشتند ،از اینكه در این میان اسمایى هست ،كه آنان علم بدان ندارند .مالئكه
این را نمىدانستند ،نه اینكه از وجود اسماء اطالع داشته ،و از علم آدم بدانها
بىاطالع بودهاند ،وگرنه جا نداشت خداى تعالى از ایشان از اسماء بپــرســد ،و
این خود روشن است ،كه سؤال نامبرده به خاطر این بوده كه مالئكه از وجـود
اسمــاء بىخبــر بــودهاند.
پس این سیاق به ما مىفهماند :كه مالئكه ادعاى شایستگى براى مقام
خالفت كرده ،و اذعان كردند به اینكه آدم این شایستگى را ندارد ،و چون الزمه
این مقام آن است كه خلیفه اسماء را بداند ،خداى تعالى از مالئكه از اسماء
پرسید ،و آنها اظهار بىاطالعى كردند ،و چون از آدم پرسید ،و جواب داد،
بدین وسیله لیاقت آدم براى حیازت این مقام و عدم لیاقت فرشتگان ثابت گردید.
نكته دیگر كه در اینجا هست ،این است كه خداى سبحان دنبال سؤال
خود ،این جمله را اضافه فرمود« :ا ِْن ُك ْنت ُ ْم صادِقینَ ـ اگر راستگو هستید؟» و
این جمله اِشعار دارد بر اینكه ادعــاى مالئكه ادعاى صحیحــى نبوده ،چون
چیــزى را ادعا كردهاند كه الزمــهاش داشتـــن علـــم اســت.
علَّ َم ادَ َم ا ْ
ض ُهــ ْم / 31( »....بقره)
السْمــا َء ُكلَّها ،ثُــ َّم َع َر َ
 « َو َاین جمله اِشعار دارد بر اینكه اسماء نامبرده ،و یا مس هماهاى آنها
موجودات زنده و داراى عقل بودهاند كه در پس پرده غیب قرار داشتهاند ،و به
همین جهت علم به آنها غیر آن نحوه علمى است كه ما به اسماء موجودات
داریم ،چون اگر از سنخ علم ما بود ،باید بعد از آنكه آدم به مالئكه خبر از آن
اسماء داد ،مالئكه هم مثل آدم داناى به آن اسماء شده باشند ،و در داشتن آن علم
با او مساوى باشند ،براى اینكه هرچند در این صورت آدم به آنان تعلیم داده،
ولى خود آدم هم به تعلیم خدا آن را آموخته بود .پس دیگر نباید آدم اشرف از
مالئكه باشد و خدا او را بیشتر گرامى بدارد.
و نیز اگر علم نامبرده از سنخ علم ما بود ،نباید مالئكه به صرف اینكه
آدم علم به اسماء دارد ،قانع شده باشند و استداللشان باطل شود .و سخن كوتاه،
آنكه معلوم مىشود آنچه آدم از خدا گرفت و آن علمى كه خداى به وى
آموخت ،غیر آن علمى بود كه مالئكه از آدم آموختند .علمى كه براى آدم دست
داد ،حقیقت علم به اسماء بود ،كه فراگرفتن آن براى آدم ممكن بود ،و براى
مالئكه ممكن نبود ،و آدم اگر مستحق و الیق خالفت خدایى شد به خاطر همین
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علم به اسماء بود ،نه به خاطر خبر دادن از آن وگرنه بعد از خبر داشتن مالئكه
هم مانند او باخبر شدند ،دیگر جا نداشت كه باز هم بگویند ما علمى نداریم« :
علَّ ْمتَنا»!...
س ْبحانَكَ ال ِع ْل َم لَنا اِاله ما َ
ُ
پس ،از آنچه گذشــت ،روشن شد كه علــم به اسماء آن مسمیهــات ،باید
طورى بوده باشــد كه از حقایــق و اعیان وجودهــاى آنها كشــف كند ،نه
صــرف نامهــا ،كه اهل هر زبانــى براى هر چیــزى مىگذارنــد.
پس معلوم شد كه آن مسمیهات و نامیدهها كه براى آدم معلوم شد ،حقایق و
موجوداتى خارجى بودهاند ،نه چون مفاهیم كه ظرف وجودشان تنها ذهن است.
و نیز موجوداتى بودهاند كه در پس پرده غیب ،یعنى غیب آسمانها و زمین نهان
بودهاند ،و عالــم شدن به آن موجــودات غیبــى ،یعنى آن طورى كه هستنــد ،از
یك ســو تنها براى موجود زمینــى ممكن بوده ،نه فرشتگان آسمانى و از سوى
دیگر آن علم در خــالفــت الهـــى دخــالــت داشتــه است.
اسماء نامبرده امورى بودهاند كه از همه آسمانها و زمین غایب بوده و
به كلى از محیط كون بیرون بودهاند .وقتى عمومیت اسماء را در نظر بگیریم و
اینكه مس هماهاى به آن اسماء داراى زندگى و علم بودهاند ،و اینكه در غیب
آسمانها و زمین قرار داشتهاند ،آن وقت با كمال وضوح و روشنى همان مطلبى
از آیات موردبحث استفاده مىشود كه آیــه زیــــر درصــــدد بیــان آن اســت:
وم ـ هیچ چیز
« َو ا ِْن ِم ْن ش َْىءٍ اِاله ِع ْندَنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَ ِ هزلُهُ اِاله بِقَد ٍَر َم ْعلُ ٍ
نیست مگر آنكه نزد ما خزینههـاى آن هست ،و ما از آن خزینههــا نازل
نمىكنیــم مگر به اندازه معلــوم!» ( / 21حجر)
این موجودات زنده و عاقلى كه خدا بر مالئكه عرضه كرد ،موجوداتى
عالى و محفوظ نزد خدا بودند ،كه در پس حجابهاى غیب محجوب بودند و
خداوند با خیر و بركت آنها هر اسمى را كه نازل كرد ،در عالم نازل كرد و
هرچه كه در آسمانها و زمین هست از نور و بهاى آنها مشتق شده است ،و
آن موجودات با اینكه بسیار و متعددند ،در عین حال تعدد عددى ندارند ،و
اینطور نیستند كه اشخاص آنها با هم متفاوت باشنــد ،بلكه كثرت و تعــدد آنها
از باب مرتبه و درجه است ،و نزول اسم از ناحیه آنها نیز به این نحـو نزول
()1
است.
 -1المیزان  ،ج 1 :ص.219 :
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خضوع مالئكه در مقابل عالم بشریت
س ُجدُوا ِال َد َم / 11( »!...اعراف)
«...ث ُ َّم قُ ْلنا ِل ْل َمالئِ َك ِة ا ْ
سجده مالئكه براى جمیع بنى نوع بشر و در حقیقت خضوع براى عالم
بشریت بوده ،و اگر حضرت آدم علیهالسالم قبلهگاه سجده مالئكه شده ،از جهت
خصوصیت شخصىاش نبوده ،بلكه از این باب بوده كه آدم علیهالسالم نمونه
كامل انسانیت بوده ،و در حقیقت از طرف تمـام افـراد انسان به منزله نماینده
بوده است.
قضیه خالفتىكه آیات  30تا 33سوره بقره متعرض آن است ،برمىآید
كه مأمور شدن مالئكه به سجده متفرع بر خالفت مزبور بوده ،و خالفت مزبور
مختص به آدم علیهالسالم نبــوده ،بلكــه در همـه افراد بشر جــارى است .پس
()1
سجــده مالئكه هم سجــده بر جمیع افراد انسان است.
 -1المیـــــــزان  ،ج 15 :ص.26 :

خدمات عمومى و خصوصى مالئكه به انسانها
ــر ِة!» ( / 31فصلــت)
« نَحْ ــنُ ا َ ْو ِلیــا ُؤكُــ ْم فِى ا ْل َحیــو ِة ال ُّد ْنیــا َو فِــى ا ْال ِخ َ
اینكه در آیه شریفه فوق والیت مالئكه را ذكر كرده ،نه والیت خدا را،
براى این بوده باشد كه بین اولیاى خدا و دشمنان او مقابله و مقایسه كند ،چون
ــرنــا َء!» ( / 25فصلــت)
در حق دشمنانش فــرمــوده بــودَ « :و قَیَّضْنــا لَ ُهــ ْم قُ َ
و در آیــه مـورد بحث در مقــابــل آن قــریــنهــا ،از قول مالئكــهاش
مىفـرمـاید« :ما اولیاى شما هستیم!»
و نتیجه این مقابله آن است كه معلوم شود كه مراد از والیت مالئكه براى
مؤمنین ،تشدید و تأیید مؤمنین است ،چون مالئكه مؤید آنهایند كه مختص به
اهل والیت خدایند .و ا هما مالئكهاى كه حارس و نگهبان خلقند ،و یا آنهایى كه
موكل بر ارزاق و اجلهاى مــردم و سایر شئون آنهایند ،اختصاصى به مؤمنین
()1
ندارند ،بلكه مؤمن و كافر برایشـان یكسان است.
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 -1المیزان  ،ج 34 :ص.305 :

رابطه تكوینى مالئكه با سعادت انسان
اج َ
دین!» (/ 11
«ث ُ َّم قُ ْلنــا ِل ْل َمالئِكَـ ِة ا ْ
لیس لَ ْمیَك ُْن ِم َنال ه
س ُجــدُوا ِال َد َم فَ َ
س َجدُوآ اِالهاِ ْب َ
س ِ
اعراف)
تمرد ابلیس و
امر به سجده در قصه خلقت آدم و همچنین امتثال مالئكه و ه
تمرد و طرد تشریعى و
راندهشدنش از بهشت در عین اینكه امر و امتثال و ه
معمولى بوده ،در عین حال از یك جریان تكوینى و روابط حقیقى كه بین انسان
و مالئكه و انسان و ابلیس هست حكایــت مىكند ،و مىفهمانــد كه خلقت
مالئكــه و جن نسبت به سعادت و شقــاوت انســان چنیـــن رابطـــهاى دارد.
امر پروردگار به اینكه مالئكه بر آدم سجده كنند ،براى احترام آدم و
بهخاطر قرب منزلتى بود كه وى در درگاه پروردگار داشت.
خداى تعالى آدم را با نعمت خالفت و كرامت والیت ،شرافت و منزلتى
داد كه مالئكه در برابر آن منزلت ناگزیر از خضوع بودند ،و اگر ابلیس سر
برتافت به خاطر ضدیتى بود كه جوهره ذاتش با سعادت انسانى داشت ،و لذا
هرجا كه با انسان برخورد كرده و مىكند درصدد تباهى سعادت وى برمىآید ،و
علَ ْی ِه اَنَّهُ
ب َ
به محضى كه با او مساس پیدا مىكند گمراهش مىسازد ،آرى « ُك ِت َ
عیر ـ قلم ازلى درباره شیطان چنین
ب ال َّ
َم ْن ت َ َوالههُ فَاَنَّهُ یُ ِضلُّهُ َو یَهْدی ِه اِلى عَذا ِ
س ِ
نوشته كه هركه با او دوستى كند ،او وى را به ضاللت افكنده و به سوى آتش
()1
سوزانش راهبر شود!» ( / 4حج)
 -1المیزان  ،ج 15 :ص.34 :

والیت مالئكه
اج َ
دین!»(/ 11
«ث ُ َّم قُ ْلنـا ِل ْل َمالئِ َك ِة ا ْ
لیس لَ ْم یَك ُْن ِم َنال ه
س ُجدُوا ِال َد َم فَ َ
س َجدُوآا اِ ِال ْب َ
س ِ
اعراف)
معنى فریب شیطان خوردن و در تحت والیت شیطان درآمدن ،همین

75

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب ششم  :مالئکه

است كه گمراه بشود و نداند چه كسى او را گمراه كرده« :اِنَّهُ یَری ُك ْم ُه َو َو قَبیلُهُ
ِم ْن َح ْی ُ
ذین ال یُ ْؤ ِمنُ َ
َّیاطین ا َ ْو ِلیآ َء ِللَّ َ
َ
ون ـ او و گروه وى
ث الت َ َر ْونَ ُه ْم اِنها َجعَ ْلنَا الش
بهطور مسلم شما را از آنجایى كه خودتان احساس نكنید ،مىبینند .آرى ،ما
شیطانها را اولیاى كسانى قرار دادیم كه ایمان نمىآورنـد!» ( / 27اعراف)
قرآن كریم نظیر این والیتى را كه شیطان در گناه و ظلم بر آدمیان دارد،
براى مالئكه در اطاعت و عبادت اثبات نموده ،مىفرماید « :ا َِّن الَّ َ
ذین قالُوا َربُّنَا
علَ ْی ِه ُما ْل َمالئِكَةُ اَاله تَخافُوا َو ال تَحْ َزنُوا َو ا َ ْبش ُِروا بِا ْل َجنَّ ِة
ستَقا ُموا تَتَنَ َّز ُل َ
ّللاُ ث ُ َّم ا ْ
ه
عد َ
ُون ،نَحْ نُ ا َ ْو ِلیا ُؤ ُك ْم فِى ا ْل َحیو ِة ال ُّد ْنیا ـ كسانى كه گفتند :پروردگار
الَّتى ُك ْنت ُ ْم تُو َ
ما خداست و پاى گفته خود هم ایستــاده استقامــت نمودنــد ،فرشتگــان بر آنــان
نــازل شــده ،نوید مىدهنــد كه مترسیــد و غمگین مباشید ،و به بهشتى كه
خدایتان وعده داده دلخــوش باشید (و مطمئن بدانید كه) ما در زنـدگـى دنیــا
اولیاى شمــا هستیم ! » ( 30و  / 31سجده)
س
البته این دو نوع والیت منافاتى با والیت مطلقه پروردگار كه آیه « لَ ْی َ
()1
شفی ٌع !» ( / 51انعام) آن را اثبات مىكند ،ندارد.
لَ ُه ْم ِم ْن دُونِ ِه َو ِل ٌّى َو ال َ
 -1المیزان  ،ج 15 :ص.55 :

مهلت مالئكه تا آخرین روز زندگى بشر
«قــا َل فَ ِانَّكَ ِم َن ا ْل ُم ْن َ
ظ َ
وم ! » ( 37و  / 38حجر)
ــو ِم ا ْل َو ْقـ ِ
ـرین ،اِلــى یَ ْ
ت ا ْل َم ْعلُ ِ
اگر خداى تعالى ابلیس را علیه بشر تأیید نموده و او را تا وقت معلوم
مهلت داده است ،خود بشر را هم به وسیله مالئكه ـ تا دنیا باقى است ،باقى
هستند ـ تأیید فرموده است .و لذا مىبینیم در پاسخ ابلیس در آیات فوق نفرموده:
«تو مهلت داده شدهاى »،بلكه فرمود« :تو از زمره مهلت داده شدگانى »،پس
معلوم مىشود ،غیر ابلیس كسان دیگرى هم هستند كه تا آخرین روز زندگى
بشر زندهاند.
مهلــت دادن ابلیس تا روز وقت معلوم از باب تقدیم مرجوح بر راجح و
یا ابطال قانون علیت نیست ،بلكــه از باب آسان ساختــن امر امتحان است و لذا
()1
مىبینیم دو طرفى است و در مقابل ابلیس ،مالئكه را هم مهلت داده است.
 -1المیزان  ،ج 23 :ص.239 :
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دعاى مالئكه در پذیرش توبه انسانها
ون ِللَّ َ
ست َ ْغ ِف ُر َ
ذین یَحْ ِملُ َ
«اَلَّ َ
س ْعتَ ُك َّل
ذین ا َمنُوا َربَّنا َو ِ
ش َو َم ْن َح ْولَهَُ ...و یَ ْ
ون ا ْلعَ ْر َ
ش َْىءٍ َرحْ َمةً َو ِع ْلما فَا ْغ ِف ْر ِللَّ َ
ذین / 7( »! ...مؤمن)
مالئكه حامل عرش از خداى سبحان مىخواهند تا هركس را كه ایمان
آورده ،بیامرزد .جمله فوق حكایت متن استغفار مالئكه است .مالئكه قبل از
درخواست خود نخست خدا را به سعه رحمت و علم ستودهاند .و اگر در بین
صفات خداوندى ،رحمت را نام برده و آن را با علم جفت كردند ،بدین جهت بود
كه خدا با رحمت خود بر هر محتاجى انعــام مىكند ،و با عمــل خود احتیـاج
هر محتـاج و مستعد رحمت را تشخیص مىدهد.
«...فَا ْغ ِف ْـر ِللَّ َ
حیم!» ( / 7مؤمن)
ذین تابُوا َو اتَّبَعُــوا َ
سبیلَكَ َوقِ ِه ْم ع َ
َــذاب ا ْل َج ِ
این جمله فرع و نتیجه ثنایى است كه مالئكه در جمله قبلى كرده ،و خدا
را به سعه علم و رحمت ستودند .مراد از سبیلى كه مؤمنین پیروى آن كردند،
همان دینى است كه خدا براى آنان تشریع كرده ،و آن دین اسالم است ،و پیروى
دین اسالم عبارت است از اینكه عمــل خود را با آن تطبیــق دهند ،پس مراد از
توبــه این است كه با ایمان آوردن به طرف خدا برگردند.
و معناى جمله این است كه خدایا حال كه رحمت و علم تو واسع است،
پس كسانى را كه با ایمان آوردن به یگانگى تو و با پیروى دین اسالم تو به
سوى تو برگشتند ،بیامرز ،و از عذاب جحیــم حفظشــان فرمــا .و این همــان
غایت و غرض نهایى از مغفرت است.
ت عَـــد ِْن ِن الَّتــى َوعَـــ ْدت َ ُهـــ ْم/ 8( »!...
 « َربَّنــا َو اَد ِْخ ْل ُهــ ْم َجنهـــا ِمؤمـــن)
(ربَّنا) را تكرار كردند ،تا عطوفت الهى را بیشتر
در این آیه مجددا نداى َ
برانگیزند ،و مراد از وعدهاى كه خداى تعالى داده ،وعدههایى است كه به زبان
انبیائش و در كتب آسمانىاش داده است.
واج ِه ْم َو ذُ ِ هریهاتِ ِه ْم / 8( »!...مؤمن)
 « َو َم ْن َصلَ َح ِم ْن ابائِ ِه ْم َو ا َ ْز ِ
مــراد از صالحیت ،صالحیــت براى داخل بهشت شــدن است و معنــاى
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جمله چنین اســت :پروردگــارا ،هركـس از ایشان و پــدران و همســران و
فرزنــدان ایشان را كه صالحیت داخل شدن بهشت دارنــد ،داخل بهشتهاى
عدن بفرما.
این نكته از سیاق آیات به خوبى معلوم است كه :استغفار مالئكه براى
عموم مؤمنین است ،و نیز معلوم است كه مؤمنین را دو قسمت كردند :یكى آن
مؤمنینى كه خودشان توبه كرده ،و راه خدا را پیروى كردند ،كه خدا هم وعده
جنات عدن به ایشان داده ،و قسم دوم آن مؤمنینى كه خودشان چنین نبودهاند ،و
لكن صالحیت داخل شدن در بهشت را دارند ،و مالئكه ،قسم اول را متبوع و
قسم دوم را تابع آنان خواندند.
از این تقسیم برمىآید ،طایفه اول اشخاصى هستند كه در ایمان و عمل
كاملند ،چون مقتضاى حقیقت معناى « ِللَّ َ
سبیلَكَ  / 7( »،مؤمن)
ذین تابُوا َو اتَّبَعُوا َ
همین است ،لذا اول این طایفــه را ذكر كردنــد و از پروردگــار خود خواستنــد
تا ایشان را بیامرزد ،و وعده بهشـت عدنــى كه به ایشــان داده در حقشــان
منجز فرماید.
و طائفه دوم در مقام و منزلت پایینتر از طائفه اولند ،كسانى هستند كه
ایمان و عمل صالح خود را به حد كمال نرساندهاند ،ایمانى ناقص و ضعیف
دارند ،و عملى زشت ،ولى با طائفه اول منسوبند ،یا پدر و یا فرزند و یا
همسرانشانند .از خداى تعالى درخواست كردهاند :كه این طایفه را هم به طایفه
اول و كاملین در ایمان ملحق نموده ،در جنات عدن به ایشان برساند ،و از
بدىها حفظشان فرماید ... « .اِنَّكَ ا َ ْنتَ ا ْلعَ ُ
ق
س ِیهئا ِ
زیـز ا ْل َحكی ُمَ ،و ِق ِه ُم ال َّ
ت َو َم ْن ت َ ِ
()1
ت یَ ْو َمئِ ٍذ فَقَ ْد َر ِح ْمتَهُ!» ( 8و  / 9مؤمن)
س ِیهئا ِ
ال َّ
 -1المیزان  ،ج 34 :ص.171 :

دعاى مالئكه در تشریع دین انسانها
ست َ ْغ ِف ُر َ
س ِبه ُح َ
ض!» ( / 5شورى)
ون بِ َح ْم ِد َر ِبه ِه ْم َو یَ ْ
« َوا ْل َمالئِكَةُ یُ َ
ون ِل َم ْن فِىاالَ ْر ِ
فرشتگان ،خداى را از هرچه كه الیق به ساحت قدسش نیست منزه
داشته ،و او را با شمردن كارهاى جمیلش ثنا مىگویند ،و یكى از چیزهائى كه
الیق ساحت قدس او نیست ،همین است كه امر بندگان خود را مهمل گذارد ،و
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آنان را به سوى دینى كه خود تشریع مىكند ،و از راه وحى ابالغ مىفرماید
هدایت نكند ،با اینكه این هدایت یكى از كارهایـى است كه انجامــش از ناحیــه
خــدا جمیل و پسندیده است.
و از خداى سبحان درخواست مىكنند كه اهل زمین را بیامرزد ،و معلوم
است كه حصول این آمرزش سببى دارد كه قبالً باید حاصل شده باشد ،و آن
سبب عبارت است از پیمودن طریق بندگى ،و آن هم احتیاج به هدایت خود خدا
دارد .پس برگشت درخواست مغفرت براى اهل زمین به این درخواست است
كه خدا براى آنان دینى تشریع كند ،و آنگاه كسانى را كه به آن دین مىگروند،
بیامرزد .پس معناى جمله موردبحث این مىشود :كه مالئكه از خداى سبحان
درخواست مىكنند كه براى ساكنین زمین از طریق وحى دینى تشریع كند ،و
آنگاه به وسیله آن دین ایشان را بیامرزد.
البته معنا ندارد كه مالئكه براى همه اهل زمین طلب مغفرت كنند ،و از
الرحْ منُ َولَدا »،بیامرزد ،با
خدا بخواهند حتى مشركین را كه مىگفتند «ات َّ َخذَ َّ
ون ِللَّ َ
ست َ ْغ ِف ُر َ
ذین ا َمنُوا ـ براى
اینكه قبالً از خود مالئكه حكایت كرده بود كه «یَ ْ
خصوص مؤمنین استغفار مىكنند / 7( ».مؤمن) پس ناگزیر باید بگوییم منظور
از طلب مغفرت ،طلب وسیله و سبب مغفرت است ،و آن همین است كه نخست
()1
براى اهل زمین دینى تشریع كند ،تا سپس متدینین به آن دین را بیامرزد.
 -1المیزان  ،ج 35 :ص.18 :

صلوات مالئكه به رسول خدا صلىهللاعلیه وآله
علَىالنَّ ِب هِى یا اَیُّ َها الَّ َ
صلُّ َ
س ِله ُموا
صلُّوا َ
ون َ
ذین ا َمنُوا َ
ّللاَ َو َمالئِ َكتَهُ یُ َ
علَ ْی ِه َو َ
«ا َِن ه
سلیمـا!»
تَ ْ
( / 56احزاب)
صلوة خدا بر پیغمبر به
صلوة» در اصل به معناى انعطاف بودهَ ،
كلمه « َ
معناى انعطاف او به وى است ،به وسیله رحمتش ،البته انعطافى مطلق ،چون
صلوة مالئكه او بر
صلوة را مقید به قیدى نكرده است ،و همچنین َ
در آیه شریفه َ
آن جناب انعطاف ایشان است بر وى ،به اینكه او را تزكیه نموده ،و برایش
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صلوة مؤمنین بر او انعطاف ایشان است ،به وسیله درخواست
استغفار كنندَ ،
رحمت براى او.
و در اینكه قبــل از امر به مؤمنیــن كه بر او صلــوات بفرستیــد،
صلوة خــود و مالئكــه خود را ذكــر كرد ،داللتــى هســت بر ایــنكــه
نخست َ
صلــوات مؤمنیــن بـر آن جناب پیــروى خداى سبحــان و متابعت مالئكه
اوست.
از طریق شیعــه و سنــى هم روایــت بسیــار زیــاد رسیــده ،در اینكه
طریــق صلوات فرستــادن ،مؤمنین بر آن جنــاب ،این اســت كه از خــدا
()1
بخواهنــد ،بــر او و آل او صلوات بفرستند.
 -1المیــزان  ،ج 32 :ص.221 :

شرایط شفاعت مالئكه
ّللاُ ِل َم ْن
ت الت ُ ْغنى شَفا َ
عت ُ ُه ْم َ
سموا ِ
« َو َك ْم ِم ْن َملَكٍ فِىال َّ
ش ْیئا اِاله ِم ْن بَ ْع ِد ا َ ْن یَأْذَ َن ه
یَشا ُء َو یَ ْرضى!»
(/26نجم)
فرق میان «اذن» و «رضا» ایــن است كه رضا امرى است باطنى ،ولى
اذن امر ظاهرى است و اعالم صاحب اذن است.
این آیه درصدد این است كه بفرماید مالئكه از ناحیه خود مالك هیچ
شفاعتى نیستند ،به طورىكه در شفاعت كردن بىنیاز از خداى سبحان باشند،
آنطور كه بتپرستان معتقدند ،چون تمامى امور به دست خداست ،پس اگر
شفاعتى براى فرشتهاى باشد ،بعد از آن است كه خدا به شفاعتش راضى باشد و
اذنش داده باشد .بنابراین مــراد از جملــه « ِل َم ْن یَشا ُء» مالئكه است .و معناى
آیه این است كه چه بسیار از فرشتــه در آسمانها هستند كه شفاعتشان هیــچ
اثرى ندارد ،مگر بعد از آنكه خــداى به هریــك از ایشان كه بخواهــد و راضى
باشــد ،اجازه شفاعــت داده باشــد.
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به هر حال از این آیه این معنا به طور مسلم برمىآید كه ،براى مالئكه
شفاعتى قایل است .چیزى كه هست شفاعت مالئكه را مقید به اذن و رضاى
()1
خداى سبحان كرده است.
 -1المیــــــــــزان  ،ج 37 :ص.78 :

دانشمندان مورد لعن مالئكه
«ا َِّن الَّ َ
اس
ار اُول ِئكَ َ
ّللاِ َو ا ْل َمال ِئ َك ِة َو النه ِ
ذین َكفَ ُروا َو ماتُوا َو ُه ْم ُكفه ٌ
علَ ْی ِه ْم لَ ْعنَةُ ه
اَجْ َم َ
عین!»
( / 161بقره)
در آیه موردبحث مراد از «الَّ َ
ذین َكفَ ُروا »،كسانى است كه حق را تكذیب
مىكنند و معاند هستند ـ و همانهائى هستند كه در آیه قبل فرمود :آنچه را خدا
نازل كرده كتمان مجازاتشان كرد ،كه این خود فرمانى است از خداى سبحان كه
هر لعنتى كه از هر انسان و از هر ملكى سر بزند ،متوجه ایشان بشود ،بدون
هیچ استثنا.
پس این گونه اشخاص سبیل و طریقهشان ،طریقه شیطان است كه خدا
هین!» ( / 35حجر) چون در
دربارهاش فرمودَ « :و ا َِّن َ
علَ ْیكَ اللَّ ْعنَـةَ اِلـى یَ ْو ِم الد ِ
این جمله خداى تعالى تمامى لعنتها را متوجه شیطان كرده .معلوم مىشود این
اشخاص هم (یعنى علمائى كه علم خود را كتمان مىكنند )،در این لعنت تمام
شركاى شیطان ،و شیطانهاى دیگرى چون اویند.
و چــهقــدر لحــن ایـــن آیــه شدیــد و امــر آن عظیــم اســت !
«خالِدینَ فیهـا »،یعنى این علماى كتمانگر و این شیطانهاى انسى ،در
لعنت خدا و مالئكه جاودانند (و جمله عذاب از آنها تخفیف نمىپذیرد و حتى
مهلت هم داده نمىشــونــد!) كه در آن عــذاب در جــاى لعنت آمده ،داللت دارد
()1
بر اینكه لعنت خدا و مــالئكــه مبــدل به عذاب مىشود.
 -1المیــزان  ،ج 2 :ص.336 :
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كمال انسان و تبدیل باطن او به مالئكه
ض یَ ْخلُفُ َ
ــون!» ( / 60زخرف)
« َو لَ ْو نَشــا ُء لَ َجعَ ْلنــا ِم ْنكُــ ْم َمالئِكَـةً فِى االَ ْر ِ
ظاهر این آیه شریفه مىخواهد این استبعاد را برطرف كند كه چگونه
ممكن است یك فرد بشر داراى این همه كماالتى كه قرآن درباره عیسى
علیهالسالم نقل مىكند ،بوده باشد؟ بتواند مرغ بیافریند ،مرده زنده كند ،و در
روزهائى كه طفل گهواره است با مردم حرف بزند و خوارقى مثال این از خود
بروز دهد ،و خالصه مانند مالئكه واسطه فیض در احیا و اماته و رزق و سایر
انواع تدبیر باشد ،و در عین حال عبد باشد ،نه معبود ،و مألوه باشد ،نه اله.
آرى این گونه كماالت در نظر وثنیت مختص به مالئكه ،و مالك الوهیت
آنهاست ،كه بایــد به خاطر داشتن آنها پرستیــده شوند ،و كوتــاه سخن اینكه
از نظر وثنیت محال است ،بشرى پیدا شود كه این نوع كماالتى را كه مختص
مالئكه ،اســت دارا باشد.
آیه شریفه مىخواهد این استبعاد را برطرف ساخته ،و بفرماید خداى
تعالى مىتواند انسان را آن چنان تزكیه كند و باطنش را از لوث گناهان پاك
سازد ،كه باطنش باطن مالئكه گردد ،و ظاهرش ظاهر انسان باشد و با سایر
انسانهاى روى زمین زندگــى كند ،خودش از انسانى دیگر متولد شود ،و
انسانى دیگــر از او متولد گردد ،ولى باطنش باطن مالئكــه باشد ،و آنچـه از
مالئكه به ظهور مىرسد از او نیز سربزند.
این كار انقالب ماهیت نیست ،كه بگوئى فى نفسه امرى است محال ،و
قابل آن نیست كه از خدا سربزند ،بلكه نوعى تكامل وجودى است ،خداىتعالى
انسانى را از حدى از كمــال بیــرون آورده ،به حــدى باالتر از آن مىبرد كه
()1
امكان و ثبوتش در جاى خود ثــابــت و مسلــم شــده اســـت.
 -1المیزان  ،ج 35 :ص.189 :
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فصل هفتم

وظیفه مالئكه در حفظ انسان و اعمال و گفتار او

مالئكه محافظ انسان و اعمال او
« لَهُ ُمعَ ِقهبتٌ ِم ْن بَ ْی ِن یَ َد ْی ِه َو ِم ْن َخ ْل ِفه یَحْ فَ ُ
ّللاِ!»
ظونَهُ ِم ْن ا َ ْم ِر ه
«بــراى آدمى كه به سوى پروردگــارش برمىگــردد ،تعقیــب كنندگانــى
است كه از پیــش رو و از پشــت مراقــب اوینــد / 11( ».رعـد)
از مشرب قرآن معلوم و پیداست كه آدمى تنها این هیكل جسمانى و این بدن
مادى محسوس نیست ،بلكه موجودى است مركب از بدن و نفس و شئون و
امتیازات عمده او همه مربوط به نفس اوست ،نفس اوست كه اراده و شعور
دارد ،و بهخاطر داشتن آن ،مورد امر و نهى قرار مىگیرد .هر چند نفس بدون
بدن كارى نمىكند و لكن بدن كارى نمىكنــد و لكن بدن جنبه آلت و ابزارى را
دارد كه نفس براى رسیدن به مقاصد و هدفهاى خود آنرا بكار مىزند .
بنابر این جمله « ِم ْن بَ ْی ِن یَ َد ْی ِه َو ِم ْن َخ ْل ِفه »،توسعه مىیابد ،هم امور
مادى و جسمانى را شامل مىشود ،و هم امور روحى را ،پس همه اجسام و
جسمانیاتى كه در طول حیات انسان به جسم او احاطه دارد ،بعضى از آنها در
پیش سر او واقع شدهاند ،و همچنین جمیع مراحل نفسانى كه آدمى در مسیرش به
سوى پروردگارش مىپیماید ،و جمیع احوال روحى كه به خود مىگیرد ،و قرب
و بعدها و سعادت و شقاوتها و اعمال صالح و طالح و ثواب و عقابهائى كه
براى خود ذخیره مىكند ،همه آنها یا در پشت سر انسان قرار دارند ،و یا در
پیش رویش .
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و این معقباتى كه خداوند از آنها خبر داده در اینگونه امور از نظر
ارتباطش به انسانها دخل و تصرفهائى دارند،و این انسان كه خداوند او را
توصیف كرده به اینكه مالك نفع و ضرر و مرگ و حیات و بعث و نشور خود
نیست و قدرت بر حفظ هیچیك از خود و آثار خود را چه آنها كه حاضرند و
چه آنها كه غایبند ندارد ،و این خداى سبحان است كه او و آثار حاضر و غائب
ّللاُ َحفی ٌ
علَ ْی ِه ْم ـ خداوند بر
ظ َ
او را حفظ مىكند ،و در عین اینكه فرموده « :ه
ایشان حافظ است!» ( / 6شورى) و نیز فرمودهَ « :و َربُّكَ عَلى ُك ِ هل شَىءٍ َحفی ٌ
ظـ
و پروردگــارت بر هر چیزى نگهبان است!» ( / 21سبأ) در عین حال وسائطى
علَ ْیـ ُك ْم لَحـافِظین ـ
را هــم در این حفظ كــردن اثبات نمــوده ،مىفرمایــدَ « :و ا َِّن َ
به درستى بر شمـا نگهبانانــى هســت!» ( / 10انفطار)
پس اگر خداى تعالى آثار حاضر و غائب انسانى را به وسیله این وسائط
كه گاهى آنها را «حافظین» نامیده و گاهى «معقبات» خوانده ،حفظ نمىفرمود،
هر آینه فنا و نابودى از هر جهت آنها را احاطه نموده ،هالكت از پیش رو و
پشت سر به سویش مىشتافت .چیزى كه هست همانطور كه حفظ آنها به
امرى از ناحیه خداست همچنین فناى آن و فساد و هالكتش به امر خداست .
و اگر مالئكه عملى مىكنند ،آن نیز به امر خداست .از همین جا معلوم
مىشود كه این معقبات (نگهبانان) همانطور كه آنچه حفظ مىكنند به امر خدا
مىكنند ،همچنین از امر خدا حفظ مىكنند ،چون فنا و هالكت و فساد هم امر
خداست ،همانطور كه بقا و استقامت و صحت به امر خداست ،پس هیچ مركب
جسمانى و مادى دوام نمىیابد مگر به امر خدا ،و هیچ یك از آنها تركیبش
انحالل و فساد نمىیابد ،مگر به امر خدا .در معنویات هم حالت روحى و یا
عمل و یا اثر علمى دوام نمىیابد مگر به امر خدا ،و هیچ یك از آنها دچار حبط
و زوال و فساد نمىشوند مگر باز به امر خدا .آرى امر همهاش از خداست و
همهاش به سوى خدا برگشت دارد .
آیه شریفه به طورى كه سیاق مىرساند ـ و خدا داناتر است ـ این معنا را
افاده مىكند كه براى هر فردى از افراد به هر حال كه بوده باشند معقبهایى
هستند ،كه ایشان را در مسیرى كه به سوى خداوند دارند تعقیب نموده ،و از
پیش رو و از پشتسر در حال حاضر و درگذشته به امر خدا حفظشان مىكنند،
و نمىگذارند حالشان به هالكت و فساد و یا شقاوت كه خود امر دیگر خداست
متغیر شود ،و این امر دیگر كه حال را تغییر مىدهد وقتى اثر خود را مىكند
كه مردم خود را تغییر دهند ،در این هنگام اســت كه خدا هم آنچــه از نعمت كه
به ایشــان داده تغییــر مىدهد ،و بــدى را برایشــان مىخواهد ،و وقتى بدى را
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براى مردمى خواست دیگر جلوگیرى از آن نیست.
اینكــه خــدا حافــظ اســت و او مالئكــهاى دارد كه متصــدى حفظ بندگاننــد،
()1
خود یك حقیقت قرآنـى است.
 -1الـمیـــــــزان ج ،22 :ص.195 :

مالئكه محافظ عمل و نیت انسان
علَ ْیهــا حــافِــــ ٌ
ظ!» ( / 4طارق)
ـس لَ همـا َ
«ا ِْن كُـــ ُّل نَ ْف ٍ
معناى آیه این است كه هیچ نفسى نیست ،االه اینكه نگهبانى بر او موكل
است؛ و مراد از موكل شدن نگهبانى براى حفظ نفس این است كه فرشتگانى
اعمال خوب و بد هركسى را مىنویسد ،و به همان نیت و نحوهاى كه صادر شده
مىنویسد ،تا بر طبق آن در قیامت حساب و جزا داده شوند ،پس منظور از
حافظ فرشته و منظور از محفوظ ،عمل آدمى است .همچنانكه در جاى دیگر
فرموده« :و بهدرستى كه بر هر یك از شما حافظانى موكلند ،حافظانى بزرگوار
و نویسنده ،آنچه شما انجام دهید مىدانند».
و بعید نیست كه مراد از حفظ نفس حفظ خود نفس و اعمال آن باشد و
منظور از حافظ جنس آن بوده باشد كه در این صورت چنین افاده مىكند كه
جانهاى انسانها بعد از مردن نیز محفوظ است ،و با مردن نابود و فاسد
نمىشود ،تا روزى كه خداى سبحان بدنها را دوباره زنده كند ،در آن روز
جانها به كالبدها برگشته ،دوباره انسان به عینه و شخصه همان انسان دنیا
خواهد شد ،آنگاه طبق آنچه اعمالش اقتضا دارد جزا داده خواهد شد ،چون
اعمال او نیز نزد خدا محفوظ است ،چه خیرش و چه شرش .
بسیارى از آیات قرآن كه داللت بر حفظ اشیاء دارد این نظریه را تأیید
مىكند ،مانند« :بگو ملك الموتى كه موكل بر شماست ،شما را تحویل مىگیرد».
و «خداست كه جانها را در حین مرگش مىگیرد ،و جانهایى را كه هنوز نمرده
و به خواب مىرود مىگیرد ،اگر اجلش رسیده باشد دیگر به بدنش برنمىگردد،
و نزد خود نگه مىدارد».
ظاهر آیهاى كه در سوره انفطار بود و مىگفت وظیفه مالئكه حافظ،
حفظ نامههاى اعمال است ،با این نظریه منافات ندارد ،براى اینكه حفظ

85

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب ششم  :مالئکه

س ُخ ما
ست َ ْن ِ
جانهاهم مصداقى از نوشتن نامه است ،همچنانكه از آیه«:اِنها ُكنها نَ ْ
()1
ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع َملُ َ
ون!» ( / 29جاثیه) این معنا استفـــاده مىشـود.
 -1المیزان ج ،40 :ص.171 :

مالئكه نویسنده و تشخیص كیفیت اعمال
ون مات َ ْفعَلُ َ
بین یَ ْعلَ ُم َ
ظین ِكراما كاتِ َ
علَ ْی ُك ْم لَحافِ َ
ون!» (10تا / 12انفطار)
« َو ا َِّن َ
این آیه شریفه اشاره دارد به اینكه اعمال انسان غیر از طریق یادآورى
خود صاحب عمل از طریقى دیگر محفوظ است ،و آن محفوظ بودن اعمال با
نوشتن مالئكه نویسنده اعمال است ،كه در طول زندگى هر انسانى موكل بر
اوست ،و بر معیار آن اعمال پاداش و كیفر مىبیند ،همچنان كه فرمودَ « :و
علَ ْیكَ
سكَ ا ْلیَ ْو َم َ
ج لَهُ یَ ْو َم ا ْل ِقی َم ِة ِكتابا یَ ْلقیهُ َم ْنشُورا .اِ ْق َرا ِكتابَكَ كَفى ِبنَ ْف ِ
نُ ْخ ِر ُ
َحسیبا ـ روز قیامت برایش نامهاى بیرون مىآوریم كه آنرا گشوده مىبیند به او
گفته مىشود كتابت را بخوان كه در امروز خودت براى حسابرســى علیه
خودت كافـى هستى13( ».و /14اسراء)
علَ ْی ُكـــــ ْم لَحــــــافِظیــــنَ !»
ـ «ا َِّن َ
یعنى از ناحیه ما حافظانى موكل بر شما هستند كه اعمال شما را با
نوشتن حفظ مىكنند.این آن معنائى است كه سیاق افادهاش مىكند .
ـ « ِكــرامــا كاتِبیـــنَ !»
حافظانى كه داراى كرامت و عزتى نزد خداى تعالى اند ،و این توصیف
یعنى توصیف مالئكه به كرامت در قرآن كریم مكرر آمده ،و بعید نیست كه با
كمك سیاق بگوییم :مراد از این است كه فرشتگان به حسب خلقت موجوداتى
مصون از گناه و معصیتند ،و مفطور بر عصمت ،مؤید این احتمال آیه شریفه «
بَ ْل ِعبادٌ ُم ْك َر ُمونَ  .الیَ ْس ِبقـُونَـهُ ِب ْ
ــره یَ ْع َملـُونَ  26 ( »،و / 27
ـالقَ ْـو ِل َو ُه ْم ِبـا َ ْم ِ
انبیاء )است كه داللت بر این دارد كــه مــالئكــه اراده نمىكنند ،مگر آنچه را
خدا اراده كرده باشد و انجام نمىدهند مگــر آنچـــــه كــه او دستــــور داده
بــاشــــد ،و همچنیــن آیــه «كــرام بــرره!»
و مراد از كتاب در كلمه «كاتبین» نوشتن اعمال است ،به شهادت اینكه
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مىفرماید« :یَ ْعلَ ُمونَ ما ت َ ْفعَلُونَ  / 12( »،انفطار) و « اِنها ُكنها نَ ْست َ ْن ِس ُخ ما ُك ْنت ُ ْم
ت َ ْع َملُونَ  / 29( »،جاثیه)
ـ «یَ ْعلَ ُمونَ مـا ت َ ْفعَلُونَ !»
در این جمله مىخواهد بفرماید :فرشتگان در تشخیص اعمال نیك از بد
شما و تمیز حسنه آن دچار اشتباه نمىشوند ،پس این مالئكه را منزه از خطا
مىدارد ،همچنانكه آیه قبلى آنان را منزه از گناه مىداشت ،بنابر این مالئكه به
افعال بشر با همه جزئیات و صفات آن احاطه دارند ،و آن را همانطور كه
هست حفظ مىكنند .
در این آیات عدهه این مالئكه كه مأمور نوشتن اعمال انسانند معین نشده،
ع ِن ال ه
شِما ِل قَعیدٌ»،
مین َو َ
یان َ
ع ِن ْالیَ ِ
بله در آیه زیر كه مىفرماید« :اِ ْذ یَتَلَقَّى ْال ُمتَلَ ِقه ِ
( / 17ق) استفاده مىشود كه براى هر یك انسان دو نفر از آن مــالئكــه موكلند،
یكى از راست و یكى از چپ .
در تفسیر آیه «ا َِّن قُ ْرانَ ْالفَ ْج ِر كانَ َم ْش ُهودا / 78( »،اسراء) اخبار رسیده
داللت دارد بر اینكه نویسندگان اعمال هر روز بعد از غروب خورشید باال
مىروند و نویسندگان دیگرى نازل مىشوند و اعمال شب را مىنویسند تا صبح
شود ،و بعد از طلوع فجر صعود نموده مجددا مالئكه روز نازل مىشوند .در
روایات آمده كه فرشته طرف راست مأمــور نوشتن حسنات و طرف چپ
مأمور نوشتن گناهان است .
در آیه مورد بحث كه مىفرماید«:یَ ْعلَ ُمونَ مـا ت َ ْفعَلُونَ  »،داللتى بر این
معناست كه نویسندگان داناى به نیات نیز هستند ،چون مىفرماید :آنچه انسانها
مىكنند مىدانند .و معلوم اســت كه بدون علــم به نیات نمىتواننــد به
شــر علــم پیدا كننــد.
خصوصیــات افعال و عناوین آن ،و اینكــه خیــر است یــا
ه
()1
پس معلــوم مىشــود مالئكــه دانــاى بـه نیــات نیـز هستند .
 -1المیــــــــزان ج ،40 :ص.105 :

دو ملك مسئول ثبت و حفظ اعمال
ع ِن ال ه
شِما ِل قَعیدٌ / 17( ».ق)
مین َو َ
یان َ
ع ِن ْالیَ ِ
«اِ ْذ یَتَلَقَّى ْال ُمتَلَ ِقه ِ

87

کتاب ششم  :مالئکه

تفسیر موضوعی المیزان

یان» به طورى كه از سیاق استفاده مىشود دو فرشتهاى
مراد از « ُمتَلَ ِقه ِ
است كه موكل بر انسانند و عمل او را تحویل گرفته و آنرا با نوشتن حفظ
ع ِن ال ه
شِما ِل قَعیدٌ »،یعنى دو فرشتهاى كه یكى از
مین َو َ
مىكنند و جمله « َ
ع ِن ْالیَ ِ
طرف دست راست نشسته ،و یكى از طرف چپ نشسته ،كه منظور از دست
راست و چپ ،راست و چپ آدمى است .
این جمله مىخواهد موقعیتى را كه نسبت به انسان دارند تمثیل كند .دو
طرف خیر و شر انسان را كه حسنات و گناهان منسوب به دو جهت است ،به
راست و چپ محسوس انســان تشبیه كند( ،وگرنه فرشتگـان موجوداتى مجردند
كه در جهت قرار نمىگیرند).
یان »،یعنى به یادآور و متوجه باش این را كه دو فرشته
« ِا ْذ یَتَلَقَّى ْال ُمتَلَ ِقه ِ
عمل انسان را مىگیرنــد .منظور از این دستــور این است كه به علــم خداى
تعالــى اشــاره كنــد ،و بفهماند كه خداى سبحــان از طریق نوشتــن اعمال
انسانها به وسیله مالئكه ،به اعمــال انسان علم دارد ،عالوه بر آن علمى كه
()1
بدون وساطت مالئكه و هر واسطهاى دیگر نسبت به انسان دارد.
 -1الـمیـــزان ج ،36 :ص.235 :

دو ملــك مسئـول ضبــط الفــاظ و گفتــار
«ما یَ ْل ِف ُ
قیب عَتیدٌ!» ( / 18ق)
ظ ِم ْن قَ ْو ٍل اِاله لَ َد ْی ِه َر ٌ
«هیچ سخنى در فضاى دهان نمىآورد ،مگر آنكه در همانجا مراقبان آماده
است!»
عتیدٌ» به معناى كسى است كه
كلمه « َر ٌ
قیب» به معناى محافظ و كلمه « َ
فراهم كننده مقدمــات آن ضبط و حفظ است :یكى مقدمات را براى دیگرى
فراهم مىكند تا او از نتیجه كار وى آگــاه شـود .
یان »،كه آن نیز درباره
و این آیه شریفه بعد از جمله «اِ ْذ یَتَلَقَّى ْال ُمتَلَ ِقه ِ
فرشتگان موكــل است ،دوباره راجــع به مراقبــت دو فرشتــه سخن گفته ،با
اینكه جمله اولى تمامى كارهــاى انسان را شامل مىشــد ،و جمله دوم تنهـا
() 1
راجـع تكلم انسان است.
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 -1الـمیــــــزان ج ،36 :ص.236 :

مالئكه محافظ انسان از حوادث
علَ ْی ُك ْم َحفَ َ
ظةً!» ( / 61انعام)
« َو ی ُْر ِس ُل َ
« َحفَ َ
ظةً» كارشان حفظ آدمى است از همه بلیهات و مصایب ،نه تنها بالى
خصوصى.
و جهت احتیاج آدمى به این حفظه این است كه نشئه دنیوى نشئه
اصطكاك و مزاحمت و برخورد است ،و هیچ موجودى در این نشئه نیست مگر
اینكه موجودات دیگرى از هر طرف مزاحم آنند ،آرى اجزاى این عالم همه و
همه در صدد تكاملاند ،و هر كدام در این مقامند كه سهم خود را از هستى
بیشتر كنند .و پر واضح است كه هیچ كدام سهم بیشترى كسب نمىكنند ،مگر
اینكه به همان اندازه از سهم دیگران مىكاهند ،به همین جهت موجودات جهان
همواره در حال تنازع و غلبه بر یكدیگرند .
یكى از این موجودات انسان است ،كه تا آنجا كه ما سراغ داریم تركیب
وجودیش از لطیفترین و دقیقترین تركیبات موجود در عالم صورت گرفته ،و
معلوم است كه رقبا و دشمنان چنین موجودى از رقباى هر موجود دیگرى
بیشتر خواهند بود ،و لذا به طورى كه از روایات هم بر مىآید خداى تعالى از
مالئكه خود كسانى را مأمور كرده تا او را از گزند حوادث و از دستبرد بالیا و
مصایب حفظ كنند ،و حفظ هم مىكنند ،و از هالكت نگهش مىدارند ،تا اجلش
فرا رسد .در آن لحظهاى كه مرگش فرا مىرسد ،دست از او برداشته او را به
()1
دست بلیات مىسپارند تا هالك شود.
 -1الـمیـــــزان ج ،13 :ص207 :

نقش مراقبت مالئكه و تحول جوامع انسانى
«لَهُ ُمعَ ِقهبتٌ ِم ْن بَ ْی ِن یَ َد ْی ِه َو ِم ْن َخ ْل ِفه یَحْ فَ ُ
ّللاَ ال یُغَ ِیه ُر ما
ّللاِ ا َِّن ه
ظونَهُ ِم ْن ا َ ْم ِر ه
ِبقَ ْـو ٍم َحتهـى یُغَ ِیه ُروا ما ِبأ َ ْنفُس ِِه ْم!»
( / 11رعد)
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خداى تعالى محافظینى از مالئكه (معقبات) قرار داده و بر افراد بشر
موكل كرده تا او را به امر خدا از امر خدا حفظ نمایند ،و از اینكه هالك شود،
و یا از وضعى كه دارد دگرگون گردد ،نگهدارند .چون سنت خدا بر این جریان
یافته كه وضع هیچ قومى را دگرگون نسازد مگر آنكه خودشان حاالت روحى
خود را دگرگون سازند ،مثالً اگر شكرگزار بودند بــه كفران مبدل نماینــد ،و یا
اگر مطیــع بودند عصیان بورزند ،و یا اگــر ایمــان داشتنــد ،به شــرك بگرایند
در این هنگــام است كه خــدا هم نعمــت خــود را به نقمــت ،و هدایتـش را به
اضــالل ،و سعادت را به شقاوت مبـدل مىسـازد.
ّللاَ ال یُغَ ِیه ُر ما بِقَ ْو ٍم »،چكیدهاش این است كه خداوند چنین
این جمله یعنى «ا َِّن ه
قضا رانده و قضایش را حتم كرده كه نعمتها و موهبتهایى كه به انسان
مىدهد مربوط به حاالت نفسانى خود انسان باشد ،كه اگر آن حاالت موافق با
فطرتش جریان یافت ،آن نعمتها و موهبتها هم جریان داشته باشد .مثالً اگر
مردمى به خاطر استقامت به خدا ایمان آورده و عمل صالح كردند ،دنبال ایمان
()1
و اعمالشان نعمتهاى دنیا و آخرت به سویشان سرازیر شود.
 -1المیــزان ج ،22 :ص.197 :
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فصل هشتم

وظیفه مالئكه در انزال وحى الهى

انحصار هدایت با وحى به وسیله مالئكه
ُون ُم ْط َمئِنه َ
ض َملئِكَةٌ یَ ْمش َ
«قُ ْل لَ ْو َ
ماء َملَكا
ین لَنَ َّز ْلنا َ
س ِ
علَ ْی ِه ْم ِم َن ال َّ
كان فِى االَ ْر ِ
سوالً ! »
َر ُ
( / 95اســــراء)
عنایــت الهى چنین تعلق گرفت كه اهل زمین را هدایت فرماید ،و این
صورت نمىگیرد مگر به وسیله وحى آسمانى ،چون بشر از پیش خود هدایت
نمىشود .پس انسانها كه در زمیــن زندگى مىكننــد ،هیچوقــت بى نیاز از
وحــى آسمانى نیستنــد ،به ناچار بایــد فرشتــهاى به عنــوان رســول به یــك
دستــه از ایشــان كه همــان انبیــا هستنــد نــازل گـــردد .
و این خصیصه زندگى زمینى و عیش مادى است كه به هدایت الهى
نیازمند است و آن هم نمىشود مگر به وسیله نزول وحى از آسمان ،حتى اگر
فرضا عدهاى از فرشتگان هم در زمین زندگى كنند و محكوم به عیش مادى و
زمینى شوند ،بر آنان نیز فرشتهاى نازل مىكردیم تا وحى ما را به ایشان
برساند .آرى ،این مسئله از خصایص زندگى زمینى است .
عنایــت و نقطه اتكا در آیه شریفــه به دو جهت اســت :یكى این كه
زندگى بشر زمینــى و مادى است ،و دوم این كه هدایت كه خداى تعالــى بر
خود واجــب كرده ،تنها از راه وحــى آسمانى و به وسیلــه یكى از فرشتگــان
عملــى است و راه دیگرى ندارد .

91

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب ششم  :مالئکه

زندگى بشر زمینى و مادى است و وحىاى كه از آسمان به ایشان
مىشود به وسیله فرشتهاى آسمانى است ،و این وحى هر چند براى بشر است و
لكن همه افراد بشر قابل دریافت آن نیستند .آرى افراد نوع بشر از نظر سعادت
و شقاوت و كمال و نقص و پاكى و ناپاكى بــاطــن مختلفنــد ،تنهــا از میان
افراد این نوع آن عده معدودى مىتوانند حامل دریافت كننده آن باشند كه مــاننــد
فــرشتــه آورنــده آن ،پــاك و از مســاس شیطــان منــزه بــاشند ،و آن عــده
معــدود همان رسوالن خــدا و انبیــاء هستنــد.
چون مالئكه واسطههاى هر نوع بركت آسمانى اند ،ناگزیر نزول دین بر
بشر هم به وسیله ایشان صورت مىگیرد ،و این آمد و شد مالئكه عبارت است
از رسالت ،و آن شخصــى هم كه گیرنــده وحى و دین خداســت (كه البته به
خاطــر اینكه بایــد داراى طهارت باطنــى و روحى از امر خدا باشد افرادى از
()1
بشر خواهند بود ،نه همگى ایشان) نبـى و پیغمبر است.
 -1المیزان ج ،25 :ص.348 :

همراهى مالئكه و روح در نزول وحى
على َم ْن یَشــا ُء ِم ْن ِعبــادِه!» ( / 2نحل)
«یُن ِ هَز ُل ْال َمالئِ َكــةَ ِب ُّ
ــره َ
وح ِم ْن ا َ ْم ِ
الر ِ
روح» عبارت است از چیــزى كه مایه حیــات و زندگى
معنــاى « ُ
اســت ،البته حیاتى كه مالك شعور و اراده باشد .
و ا هما حقیقت آن چیست؟ مىتوان بطور اجمال از آیات كریمه قرآن
استفاده نمود كه روح حقیقتى و موجودى مستقل است ،و موجودى است داراى
حیات و علم و قدرت ،نه اینكه از مقوله صفات و احوال بوده ،آنطور كه
بعضى پنداشتهاند قائم موجودى دیگر باشد .قرآن كریم از سوى دیگر روح را
معرفى مىكند به اینكه از امر پروردگار است و سپس امر پروردگار را چنین
معرفى مىكند« :امر او جز این نیست كه وقتى چیزى را اراده كند بگوید باش و
مىباشد ،پس منزه است آن كسى كه به دست اوست ملكوت هر چیزى ».و
مىرساند كه امر خدا همان «كلمه ایجاد» است خداى سبحان هر چیز را با آن
ایجاد مىفرماید ،و به عبارت دیگر امر خداى سبحان همان وجودى است كه به
اشیاء افاضه مىفرماید ،اما نه وجود از هر جهت ،بلكه امر خدا عبارت است از
وجود از این جهت كه مستند به خداى تعالى است ،و آمیخته با ماده و زمان و
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مكان نیست ،آنجا كه مىفرماید« :و امر ما نیست جز واحد چشم بر هم زدن!»
وح ِم ْن ا َ ْم ِره / 50( »،قمر) تنزیل
پس اینكه فرمود« :یُن ِ هَز ُل ْال َمالئِ َكةَ ِب ُّ
الر ِ
مالئكه با مصاحبت و همراهى روح عبارت از القاى آن در قلب پیامبر ،تا قلب
وى با داشتن آن روح آماده گرفتن معارف الهى بگردد .و به تفسیر دیگر نیز
تنزیل مالئكه به سبب روح به همین معناست ،چون كلمه خداى تعالى كه همان
كلمه حیات باشد در مالئكه اثر گذاشته و آنان را مانند انسانها زنده مىكند ،و
معناى آیات این است كه :خداى تعالى منزه و متعالى از شرك ورزیدن و از
شریكى كه مشركین برایش گرفتهاند ،مىباشد .و به خاطر همین تعالى و تنزه از
شریك است كه مالئكه را با همراهى روح كه از سنخ امر اوست و از كلمه وى
است ـ و یا به سبب امر او و كلمه اوست ـ بر قلب هر كس از بندگانش كه
بخواهد نــازل مىكند تا او بشــر را انذار كند كه معبــودى جز من نیست و
()1
زنهار از گرفتن معبود دیگر بپرهیزید.
 -1المیــزان ج ،24 :ص.38 :

القاى روح و نزول وحى
ــن یَشــا ُء ِم ْ
ــره عَلـى َم ْ
الــرو َح ِم ْ
ــن ِعبــادِه!» ( / 15مؤمن)
«یُ ْل ِقــى ُّ
ــن ا َ ْم ِ
این جمله اشاره دارد به امر رسالت ،كه یكى از شئون آن انذار است ،و
اگر روح را به قید « ِم ْن ا َ ْم ِره» مقید كرد ،براى این بود كه داللت كند بر اینكه
الرو ُح ِم ْن ا َ ْم ِر َربهى( »،اسراء/
مراد از روح همان روحى است كه در آیه «قُ ِل ُّ
الروحِ ِم ْن ا َ ْم ِره عَلى
 )85آمده،و همان روحى است كه در آیه «یُنَ ِ هز ُل ا ْل َمالئِكَةَ ِب ُّ
َم ْن یَشا ُء ِم ْن ِعبادِه ا َ ْن ا َ ْنذ ُِروا ـ مالئكه با معیت روح كــه از امــر اوست بــر
هــر كس كه او بخــواهــد نــازل مىشوند ،و به او این مــأمــوریت را ابالغ
مىكنند كه باید انذار كنید / 2( ».نحل) بدان اشاره فرموده است .
در نتیجه مراد از القاى روح بر هر كس كه خدا بخواهد ،نازل كردن
مالئكه وحى است بر آن كس ،و مراد از جمله « َم ْن یَشـآ ُء ِم ْ
ـن ِعبـا ِد ِه»،
رسوالنى هستند كه خدا ایشان را براى رسالت خود برگزیده ،و در معناى روح
القاء شده به رسول صلىهللاعلیهوآله اقوال دیگرى هست ،كه قابل اعتناء نیستند.
()1

93

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب ششم  :مالئکه

 -1الـمیـــــزان ج ،34 :ص187 :

مالئكه وحى و اقسام تكلم خدا
سوالً
« َو ما َ
ّللاُ اِاله َوحْ یا ا َ ْو ِم ْن َو ِ
ب ا َ ْو یُ ْـر ِ
سـ َل َر ُ
راء ِحجا ٍ
كان ِلبَش ٍَر ا َ ْن یُ َك ِله َمهُ ه
وح َى بِ ِأ ْذنِه ما یَشا ُء!»
فَیُ ِ
( / 51شورى)
« َو ْحى» ،و دو قسم بعد از آن ،یعنى «تكلم از وراء حجاب» و «ارسال
رسول» هر سه از مصــادیــق تكلم خــداست ،البته مصداق اعم از حقیقى و
مجازى .پس هر سه نوع تكلمــى كــه در ایــن آیـه ذكـر شده ،یعنى وحى و تكلم
از وراء حجاب ،و ارسال رسول نــوعــى از تكلم با بشر است .
معناى آیه این است كه هیچ بشرى در این مقام قرار نمىگیرد ،كه خدا با
او تكلم كند به نوعى از انواع تكلم كردن ،مگر به یكى از این سه نوع  ،اول
اینكه به نوعى به او وحى كنــد ،دوم اینكه از وراى حجــاب با او سخــن
گوید ،و ســوم اینكه رسولى بفرستند ،و بـه اذن خــود هر چــه مىخواهــد،
وحى كنــد .
نكته دیگرى كه در این آیه هست ،این است كه این سه قسم را با كلمه
«او» عطف به یكدیگر كرده ،و ظاهر این كلمه آن است كه سه قسم نامبرده با
هم فرق دارند ،و باید هم همین طور باشد ،چون مىبینیم دو قسم اخیر را مقید به
قیدى كرده ،یكى را مقید به حجاب و دومى را به رسول كرده ،ولى اولى را به
هیچ قیدى مقید ننموده است .ظاهر این مقابله آن است كه مراد از قسم اول تكلیم
خفى باشد ،تكلیمى كه هیچ واسطهاى بین خدا و طرف مقابلش نباشد ،و اما دو
قسم دیگر به خاطر اینكه قیدى زاید در آن آمده ،كه یا حجاب است و یا رسولى
كه به وى وحى مىشود ،تكلیمى است كه با واسطه انجام مىشود .چیزى كه
هست در یكى واسطه رسول است كه وحى را از مبدأ وحى گرفته به پیامبر
مىرساند ،و در دیگرى آن واسطه حجاب است ،كه خودش رساننده وحى
نیست ،ولى وحى از ماوراى آن صورت مىگیرد .
ى ِب ِأ ْذنِه ما یَشا ُء / 51( »،شورى)
سوالً فَی ِ
ُـر ِسـ َل َر ُ
قسم سوم یعنى «ا َ ْو ی ْ
ُوح َ
عبارت است از وحى به توسط رسول كه همان فرشته وحى باشد ،پیام خدا
نخست به او داده مىشود ،و او هر چه را خداى سبحان اذن داده باشد ،به پیامبر
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الـرو ُح
وحى مىكند ،همچنانكه قرآن كریم در این باره فرموده« :نَـزَ َل ِبـ ِه ُّ
ا ْ
ال ََ ُ
ـك ـ روح االمین آنرا بر قلب تو نازل كرد 193( ».و / 194
علـى قَ ْل ِب َ
میـن َ
ّللا ِ ـ
على قَ ْلبِ َك بِ ِا ْذ ِن ه
عد هُوا ِل ِجبْری َل فَ ِانَّهُ ن ََّزلَهُ َ
شعرا) و نیز فرموده« :قُ ْل َم ْن كانَ َ
بگو هر كس كه دشمن جبرئیل است باید بداند كه همو قرآن را به اذن خدا بر
قلب تو نازل مىكند / 97( ».بقره) در عین حال وحى كننده خداى سبحان است،
همچنانكه فرمودِ « :بمآ ا َ ْو َحیْنآ اِلَی َْك هذَا ْالقُ ْرآنَ ـ ما داستان یوسف را به وسیله این
()1
قرآن كه به تو وحى كردیم برایت بسرودیم / 3( ».یوسف)
 -1المیزان ج ،35 :ص.119 :

برگزیدگان و رسوالن از مالئكه و انسان
ص َ
اس/75( ».حج)
ّللاُ یَ ْ
سالً َو ِم َنالنه ِ
طفى ِم َنا ْل َمالئِ َك ِة ُر ُ
«َ ه
ص ِطفاء» به معناى خالصهگیرى از هر چیز است یا گرفتن
كلمه « ِا ْ
ص ِطفاء» خدا از مالئكه و از مردم رسوالنى ،به
صافى و خالص هر چیزى« .اِ ْ
معناى انتخاب و اختیار رسوالنـى از میان آنان است ،كه آن رسول صافى و
خالص و صالح براى رسالت باشد .
این آیــه و آیه بعدیش دو حقیقت را بیان مىكند ،یكى اینكه مسئله قرار
دادن رســوالن براى بشــر ،بر خــدا واجــب اســت ،و یكى هــم اینكــه واجــب
است كه این رســوالن معصوم باشنــد ،و این مطلــب آیــه شریفــه را به آیــه
قبــل ،كه آن نیــز از مسئله رسالت بحــث مىكرد و مىفرمــودِ « :ل ُك ِهل ا ُ َّم ٍة َجعَ ْلنا
سكا ُه ْم نا ِس ُكوهُ/67( »،حج) تــا اندازهاى متصــل و مربــوط مىســـازد .
َم ْن َ
همانطور كه اشاره شد ،این آیه از دو مطلب خبر مىدهد ،یكى اینكه
خداى را پیامبرانى است از جنس بشر ،و رسوالنى است از ملك ،دوم اینكه
این رسالت بدون قید و شرط نیست كه هر جور شد بشود ،و هر كس رسول شد
ص ِطفاء» قرار دارد ،و آن كسى را انتخاب مىكند
بشود ،بلكه در تحت نظام «اِ ْ
كه صالح براى این كار باشد .
صیر »،اصل ارسال رسول را تعلیل مىكند ،كه
جمله «ا َ َّن ه
سمی ٌع بَ ٌ
ّللاَ َ
اصالً چرا باید رسوالنى مبعوث شوند ،و بیانش این است كه نوع بشر بطور
فطرى محتاج به این هستند ،كه خدا به سوى سعادتشان و كمالشان هدایت
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فرماید ،همان كمالى كه براى آن خلق شدهاند همانطور كه سایر انواع
موجودات را هدایت كرده است .پس مسئله احتیاج به هدایت حاجتى است
عمومى ،و ظهور حاجت در آنهاست .به عبارتى دیگر اظهار حاجت از ایشان
همان سئوال و درخواست رفع حاجت است ،و خداى سبحان شنواى سئوال
فطرى ،و (زبان حال) ایشان ،و بصیر و بیناى به احتیاج فطرى ایشان به هدایت
است .پس مقتضاى سمیع و بصیر بودن او این است كه رسولى بفرستد تا ایشان
را بهسوى سعادت و كمالشان هدایت كند ،چون همه مردم كه شایستگى اتصال
به عالم قدس را ندارند ،زیرا اگر یكى از ایشان پاك است دهها ناپاكند ،و اگر
یكى صالح باشد ،صدها طالح در آنهاست ،پس باید یكى را خودش برگزیند ،و
این رسول دو نوع است یكى از جنس فرشته تا وحى را از ناحیه خدا گرفته ،به
رسول از قسم دوم كه بشرى است برساند .قسم دوم رسول انسانى است كه وحى
()1
را از رسول فرشتهاى گرفته ،به انسانهــا مىرساند.
 -1المیزان ج ،28 :ص.300 :

عمومیت رسالت مالئكه
ُون ُم ْط َمئِنه َ
ض َملئِكَةٌ یَ ْمش َ
«قُ ْل لَ ْو َ
ماء َملَكا
ین لَنَ َّز ْلنا َ
س ِ
علَ ْی ِه ْم ِم َن ال َّ
كان فِى االَ ْر ِ
سوالً!»
َر ُ
( / 95اسراء)
آیــه اشاره مىكنــد به عمومیت رسالــت مالئكه و مىفهماند كه در
حقیقت مالئكه به شخص پیامبر نازل نشده ،بلكه بر عموم انســان نازل شده
است .چیزى كه هست تلقــى و گرفتــن وحى مخصــوص به یك فــرد از ایشــان
اســت ،و اگــر دیگــران از آن محرومنــد به خاطر قصورى است كه در خود
ایشان است ،وگرنه فیض خداى سبحان عمومى اسـت ،هر چنــد كه مستفیــض
از آن اشخــاص مخصوصــى باشنـد .
عطا ُء َر ِبه َك َم ْح ُ
ظورا ـ عطاى پروردگارت
همچنانكه فرمــودَ « :و ما كانَ َ
ممنوع نیست!» (اسراء  )20 /و نیــز فرموده« :قالُوا لَ ْن نُؤْ ِمــنَ َحتهى نُؤْ تى ِمث َلْ
ّللاِ اللهــهُ ا َ ْعلَ ُم َحی ُ
ْــث یَ ْجعَ ُل ِرسالَتَهُ ـ گفتنــد :ایمان نمىآوریم تا هم
س ُل ه
ى ُر ُ
مآ اُوتِ َ
به ما داده شود آنچه كه رسوالن خدا داده شده ،خداوند بهتر مىداند رسالت خود
()1
را كجا قرار دهد/124( ».انعام)
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 -1المیزان ج ،25 :ص.352 :

شكـافتـه شـدن آسمـانها با وحـى و عبـور مـالئكه
سمواتُ یَتَفَ َّ
ست َ ْغ ِف ُر َ
س ِبه ُح َ
ون
ون ِب َح ْم ِد َر ِبه ِه ْم َو یَ ْ
ط ْر َن ِم ْن فَ ْوقِ ِه َّن َو ا ْل َمالئِكَةُ یُ َ
«تَكا ُد ال َّ
ض!» ( / 5شورى)
ِل َم ْن فِى االَ ْر ِ
آنچه از سیاق آیه و نظم كالم كه درباره بیان حقیقت وحى و آثار و نتایج
آن است به دست مىآید این است كه مراد از پاره شدن آسمانها از باالى سر
مردم ،شكافتن آنهاست به وسیله وحیى كه از ناحیه خداى علهى عظیم نازل
مىشود ،و فرشتگان آن وحى را از همــه آسمانها عبـور مىدهند ،تا به زمین
نازل كنند .چــون مبدأ وحى خــداى سبحــان است و آسمانها به حكم آیه « َو لَقَ ْد
س ْب َع َ
طرائِــقَ /17( »،مؤمنون) راههائى است بهسوى زمین.
َخلَ ْقنا فَ ْوقَ ُك ْم َ
اما اینكه چرا جمله «یَتَفَ َّ
ط ْرنَ » را مقید كرد به جمله « ِم ْن فَ ْوقِ ِه َّن»
وجهش روشن است ،براى اینكه وحى از مافوق و باالى سر نازل مىشود،
چون از ناحیه خدایى نازل مىشود كه ما فوق هر چیز است ،و علوى مطلق و
عظمتى مطلق دارد ،قهرا اگر آسمانها شكافته شوند ،از باال شكافتــه مىشونــد.
و نیز مىخواهد امر وحى را بزرگ بدارد ،از این جهت كه وحى كالم
كسى است كه على و عظیم است ،پس از این جهت كه كالم خدائى است داراى
عظمت مطلقه ،آسمانها در هنگام نزول آن نزدیك به پاره شدن مىشود ،و از
این جهت كه كالم خدائى است علهى و داراى علو .اگر آسمانها پاره شوند ،از
باال پاره مىشوند .پس آیه شریفه در مقام بزرگداشت كالم خداست ،از این جهت
ع
كه در هنگام نزولش از آسمانها عبور مىكند ،نظیر آیه شریفه « َحتهى اِذا فُ ِ هز َ
بیر ـ تا آنكه ترس از
ى ْال َك ُ
َ
ع ْن قُلُو ِب ِه ْم قالُوا ماذا قا َل َربُّ ُك ْم قالُوا ْال َح َّق َو ُه َو ْالعَ ِل ُّ
دلهاى مالئكه زایل شود ،آن وقت از فرشتگان وحى مىپرسند :پروردگارتان
چه وحى كرده بود؟ مىگویند :حق را ،و او علهى و كبیر است!» ( / 23سبأ) در
مقــام بزرگداشت وحـى است ،نه از حیث نزول ،از حیث مالئكه حامل آن به
سوى زمین.
نظیر آیه شریفه «لَ ْو ا َ ْن َز ْلنا هذَا ا ْلقُ ْر َ
ص هدِعا
شعا ُمت َ َ
آن عَلى َجبَ ٍل لَ َرأ َ ْیتَهُ خا ِ
ِم ْن َخ ْ
ّللاِ ـ اگر ما این قرآن را بر كوهى نازل مىكردیم ،آن وقت مىدیدى
شیَ ِة ه
كه چگونه خاشع مىشد ،و از ترس خدا متالشى مىگشت / 21( »،حشر) كه در
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مقام بزرگداشت وحى است ،بر فرضى كه بر كوهى نازل شود .
ــوالً ثَقیـالً ـ به زودى سخنى
علَی َْك قَ ْ
سنُ ْلقى َ
نیز نظیر آیه شریفه «اِنها َ
سنگین بر تو القاء مىكنیم / 5( »،مزمل) كه در مقام بزرگداشت وحى از نظر
سنگینى و صعوبت عمل آن است .این آن مطلبى است كه سیاق آنرا دست
()1
مىدهد.
 -1الـمیـــــزان ج ،35 :ص.16 :

سرعت حركت در نزول مالئكه
ت فَ ْرقا،
ت َ
فارقا ِ
شرا ِ
عاصفا ِ
سال ِ
عصْفاَ ،و النهـا ِ
« َوا ْل ُم ْر َ
ت ع ُْرفا ،فَا ْل ِ
ت نَشْرا ،فَا ْل ِ
َدو َن لَواقِ ٌع!» ( 1تا / 7مرسالت)
ت ِذكْــراُ ،
فَا ْل ُم ْل ِقیــا ِ
ع ْذرا ا َ ْو نُــ ْذرا ،اِنَّمـا تُوع ُ
آیــات ششگانه فوق سوگندهائـى است از خــداى تعالــى ،به امــورى كه
از آن امور تعبیر كــرده به مرسالت ـ عاصفات ـ ناشرات ـ فارقات ـ ملقیات
ذكرا عذرا او نذرا.
ع ْرفا ! » ـ سوگند مىخورم به جماعات مالئكه وحى ،كه
سال ِ
ت ُ
« َو ْال ُم ْر َ
روانه مىشوند.
«فَ ْ
صفا ! » ـ سوگند مىخورم به مالئكهاى كه پشت سر هم
عاصفا ِ
ع ْ
ت َ
ـال ِ
روانه مىشوند ،و ایشــان با سرعت سیــرى كه دارند ،مــاننــد بــادهاى تند
مأموریت خود را انجام مىدهند.
ت نَ ْشرا ! » ـ این جمله سوگندى دیگر است و نشر صحیفه و
« َو النهـا ِشرا ِ
كتاب و جامعه و امثال آن ،به معناى گشودن آن است ،و مراد از نشر،گشودن
صحف وحى است .معناى آیه این است كه سوگند مىخورم به مالئكهاى كه
صحیفههاى آسمانى را باز مىكنند ،صحیفههایــى كه وحى الهى بر آن نوشتــه
شده تا پیغمبر آنرا تلقى كند .
ت فَ ْرقا ! » ـ مراد از فارقات فرقهایى است كه بین حق و
فارقا ِ
« فَ ْال ِ
باطل ،و حالل و حرام است .و فرق نامبرده صفتى است كه بر نشر نامبرده
متفرع مىشود .
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عـ ْذرا ا َ ْو نُـ ْذرا ! » ـ مراد از ذكر قرآن است كه او را
« فَ ْال ُم ْل ِقیا ِ
ت ِذ ْكرا ُ
به رسول خدا صلىهللاعلیهوآله مىخواند .و ممكن هم هست وحى نازل بر انبیا
باشد ،كه بر آنان خوانده مىشد ،و صفات سه گانهاى كه اخیرا ذكر شده ،یعنى
نشر و فرق و القاء سه صفت است كه مترتب بر یكدیگرند ،یعنى هاول باید
صحف آسمانى نشر بشود ،تا فرق میانه حق و باطل و حالل و حرام محقق
شود ،پس با نشر است كه فرق تحقق خود را آغاز مىكند ،و با القاى تحققش
تمام مىشود ،پس فرق مرتبهاى از وجود نشر است ،كه بر آن مترتب مىشود،
و القاء مرتبه دیگرى است كه بر وجود آن مترتب مىشود ،و وجود نشر را تمام
مىكند .حاصل معناى آیه این است كه فرشتگان ذكر را القاء مىكنند تا حجت بر
تكذیــب گران تمام شــود ،و تهدیدى براى غیــر ایشان باشد.
دونَ لَوا ِق ٌع !» ـ ایــن جملــه جــواب از آن چند سوگنــد است
« ِانَّما تُو َ
ع ُ
و معنــاى جمله این است كه چیزى كه خــدا شمــا را بــدان وعــده داده ،یعنــى
()1
مسئلــه بعــث و ثواب ،خــواه و ناخــواه واقــع خواهــد شد.
 -1المیزان ج ،39 :ص .391

نقش مالئكه در صیانت از وحى تا ابالغ
ب فَال یُ ْظ ِه ُر عَلى َ
سلُكُ ِم ْن
سو ٍل فَ ِانَّهُ یَ ْ
ارتَضى ِم ْن َر ُ
غ ْی ِب ِه ا َ َحدا اِاله َم ِن ْ
«عا ِل ُم ا ْلغَ ْی ِ
صدا!» (26و/27جن)
بَ ْی ِن یَ َد ْی ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َر َ
آیه شریفه راه رسیدن پیام غیبى یعنى آن رسالتهایى كه به رسول وحى
مىشود ،وصف مىكند .معناى آیه این است كه «احدى را بر غیب خود مسلط
نمىكند ،مگر رسولى را كه پسندیده باشد ،كه چنین رسولى را بر غیب خود
مسلط مىكند ،چون او نگهبانى از مالئكه بین رسول و مردم دارد ،و نگهبانانى
هم بین رسول و خودش گمارده است!» البته این را مىدانیــم كه سلوك رصد در
پیش رو و در پشت سر رسول براى حفظ وحى از هر تخلیط و تغییر دادن،
یعنى كــم و زیاد كــردن است ،كه ممكــن است از ناحیــه شیطانهــا با واسطه
و یا بىواسطــه صــورت بگیرد.
ت َر ِبه ِه ْم ! » علت سلوك رصد در پیش رو و
جمله « ا َ ْن قَ ْد ا َ ْبلَغُوا ِرساال ِ
پشت سر رسول را بیان مىكند ،و مىفرماید :براى این رصد مىگماریم ،تا
محقق شود كه رسوالن رسالــت پروردگارشان را به مــردم ابالغ كردهاند و
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بدون تغییر و تبدیل ابالغ كردهاند .
جملــه « َو اَحـا َ
ط بِمـا لَدَ ْی ِهــ ْم »،به طرف دل رســول اشاره مىكنــد و
اینكــه خداى تعالى احاطه علمى به دل رسول دارد ،در نتیجه آیه شریفه
مىفهماند كه وحى خدا از مصدر وحى گرفته تا نفس رسول و از رسول گرفته
تا مردم از هر گونه تغییر و تبدیلــى ایمــن اسـت .
جمله « فَ ِانَّهُ یَ ْسلُكُ ِم ْن بَی ِْن یَـدَیْـ ِه َو ِم ْ
ـن خ َْل ِف ِه »،تا آخر دو آیه داللت دارد
بر این كه وحى الهى از آن لحظه كه از مصدر وحى صادر مىشود تا زمانى
كه به مردم مىرسد و همچنین در طریق نزولش تا وقتى كه به شخص مورد
وحى برسد ،از هر دستبرد و تغییرى محفوظ است .
و ا هما مصونیت وحى در آن حال كه رسول آنرا از فرشته وحى دریافت
ت َربِه ِه ْم »،است ،كه از آن
مىكند ،دلیلش جمله « ِلیَ ْعلَ َم ا َ ْن قَ ْد ا َ ْبلَغُوا ِرساال ِ
مىفهمیم رسول طورى وحى الهى را دریافت مىكند كه در گرفتنش اشتباه رخ
نمىدهد ،و ذهنش آن را فراموش نمىكند ،و شیطان در دل او دست نمىاندازد،
در نتیجه وحى خدا دچار تغییر و تبدیل نمىگردد ،و نیز در رساندند وحى به
مردم نیز این مصونیت هست ،و شیطان در این مرحله هم كارى نمىتواند بكند،
جمله نامبرده بر همه این مصونیتها داللت دارد ،چون مىفرماید :غرض از
گماردن رصد این است كه بداند انبیاء رساالت پروردگار خود را رسانند ،یعنى
این ابالغ در خارج محقق شود ،و الزمه آن ،مصونیت وحى در همه مراحل و
رسیدن آن به مردم است .و اگر رسول در جهات سه گانه باال ـ یعنى گرفتن و
حفظ كردن و رساندن ـ مصونیت نداشته باشد ،غرض خداى تعالى حاصل
نمىشود ،و این كامالً روشن است ،و چون خداى تعالى براى حاصل شدن این
غرض غیر از مسئله سلوك رصد طریقه دیگرى ذكر نكرده ،مىفهمیم كه وحى
آن زمان هم كه به دست رسول رسیده ،به وسیله مالئكه حراست مىشود،
همینطور كه در طریق رسیدنش به رســول به وسیله آنــان حراست مىشد ،و
جمله « َو اَحا َ
ط ِبما لَدَ ْی ِه ْم »،این داللتها را تأیید مىكند.
آیه شریفه داللت دارد براین كه آن چه خدا از دین خودش بر مردم و از
طریق رسالت و وحى نازل مىكند ،مصون در همه مراحل است ،تا به دست
مردم برسد ،و یكى از آن مراحل مرحله گرفتن وحى و دوم مرحله حفظ آن و
سوم مرحله تبلیغ آن به مردم است .و تبلیغ رسالت به مردم تنها به زبان نیست
بلكه تبلیغ عملى هم تبلیغ است پس رسول باید در مرحله عمل از هر معصیت و
ارتكاب هر گناه و ترك واجب دینى معصوم باشد ،چون اگر نباشد نقیض و ضد
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دین را تبلیغ خصوصیت عصمت مانند رسول كرده است ،پس پیغمبر از
ارتكاب معصیت معصوم است ،همچنانكه از خطا در گرفتن وحى هم معصوم
است ،و هم چنانكه از فراموش كردن آن و از خطاى زبانى در رساندنش به
()1
مــــردم معصــــوم اســــت.
 -1المیـــــــــزان ج ،39 :ص .219

مالئكه مأمور نزول و مراقبت وحى
صفهــا فَ ه
ت ِذ ْكـرا / 1( »!...صافات)
ت زَ ْجــرا فَالتها ِلیـا ِ
اجــرا ِ
صافهــا ِ
« َو ال ه
الـز ِ
ت َ
ما احتمال مىدهیم ـ و خدا داناتر است كه :مراد از هر سه طایفه یعنى
صافات و زاجرات و تالیات ،سه طایفه از مالئكه باشند كه مأمور نازل كردن
وحى باشند ،و راه این كار را از مداخله شیطانها ایمن كنند ،و آنرا به پیغمبران
و یا خصوص پیامبر اسالم حضرت محمد صلىهللاعلیهوآله برسانند .و این معنا
ب فَـال یُ ْظ ِه ُر عَلـى َ
سو ٍل فَ ِانَّهُ
ارتَضى ِم ْن َر ُ
غ ْی ِبـ ِه ا َ َحدا اِاله َم ِن ْ
از آیه« :عا ِل ُم ا ْلغَ ْی ِ
ت َربِه ِه ْم َو اَحا َ
سلُكُ ِم ْن بَ ْی ِن یَ َد ْی ِه َو ِم ْ
ط
صدا ِلیَ ْعلَ َم ا َ ْن قَ ْد ا َ ْبلَغُوا ِرساال ِ
ـن َخ ْل ِف ِه َر َ
یَ ْ
بِما لَ َد ْی ِه ْم 26( »،تا  / 28جن) نیز استفاده مىشود ،چه در این آیه مىفرماید:
خداى داناى غیب است .احدى را بر غیب خود مسلط نمىكند .مگر تنها كسى را
از رسوالن كه شایسته این كار بدانند ،چون او همراه آن فرشته رسول و بعد از
او جاسوسانى مىفرستد تا معلوم كنند آیا آن فرشتگان و رسوالن رسالت
پروردگار خود را ابالغ كردند یا نه؟ و به آنچه كه مىكنند احاطه یابد.
و بنابر این احتمال ،معناى آیات مورد بحث این مىشود كه ـ «سوگند
مىخورم به فرشتگانى كه در سر راه وحى صف بستهاند ،و سوگند به
فرشتگانى كه شیطانها را از اینكه در كار وحى مداخله و دست اندازى كنند
زجر مىدهند ،و سوگند به فرشتگانى كه وحى را بر پیغمبر مىخوانند ».و
همانطور كه گفتیم مراد از این پیغمبر و وحى یا عموم وحىهایى است كه به
عموم پیامبران مىشده ،و یا خصوص وحیى است كه به پیامبر اسالم مىشده ،و
عبارت است از قرآن ؛ و مؤید این احتمال دوم است كه از آن تعبیر فرموده به
تالوت ذكر ،چون در قرآن كریم كلمه ذكر اصطالحى است براى قرآن .
مالئكه صافات و زجرات و تالیات اعوان جبرئیلند .اگر بگوییم این سه
طایفه وحى را نازل مىكنند ،باز در حقیقت جبرئیل نازل كرده ،همچنانكه خود
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ف ُمك ََّر َم ٍة َم ْرفُوعَـ ٍة
ص ُح ٍ
قرآن در جاى دیگر فرموده« :فَ َم ْن شا َء ذَك ََر ُه فى ُ
ُم َ
رام بَ َر َر ٍة ـ قرآن در صحیفههایى مورد احترام ،و بلند پایه
ط َّه َر ٍة ِبا َ ْیدى َ
سفَ َر ٍة ِك ٍ
و پاك ،به دست سفیرانى بزرگوار ،و نیك سرشت نازل شد 13( ».ـ / 16
عبس) و نیز از همان فرشتگان حكایت مىكند كه گفتندَ « :و ما نَتَن ََّز ُل اِاله ِبا َ ْم ِر
َر ِبه َك ـ ما به وحى نازل نمىشویم مگر به امر پروردگارت!» ( / 64مریم) پس
معلوم مىشود متصدى آوردن وحى یك نفر نیست ،و نیز گفتندَ «:و اِنهـا لَن َْح ُ
ـن
س ِبهحـُونَ ـ مائیم كه همواره در صفیم ،و مائیم كه همیشه
ال ه
صـافُّـونَ َو اِنها لَن َْح ُن ْال ُم َ
در تسبیح هستیم!» (165ـ  / 166صافات) و اینكه یك جا وحى را تنها به
جبرئیل نسبت مىدهد ،و در مواردى دیگر به جماعاتى از مالئكه ،منافات ندارد
و نظیر این است كه یك جا قبض ارواح را به خصوص ملك الموت نسبت
مىدهد و در جائى دیگر به فرشتگانى فرستاده از ناحیــه خودش و این بــدان
()1
جهت است كه اینان اعوان ملك الموتند و ملك الموت رئیـس ایشان است.
 -1المیزان ج ،33 :ص .194

كیفیت محافظت اخبار غیبى حوادث زمین
ون ِم ْ
ون اِلَى ا ْل َمـالَ ِء االَعْلـى َو یُ ْقـذَفـ ُ َ
س َّمعُ َ
ـن
« َو ِح ْفظا ِم ْن ُك ِ هل َ
مار ٍد ال یَ َّ
طان ِ
ش ْی ٍ
( 7و  8صافات)
ب!»
كُـ ِ هل جـا ِنـ ٍ
مـارد» آن فرد خبیثى
مراد از « َ
شیْطان» افراد شریر از جن ،و مراد از « ِ
است كه عارى از خیر باشد .و این كه فرمود« :شیطانهاى خبیث نمىتوانند به
آنچه در مأل اعال مىگذرد گوش دهند »،كنایه است از این كه آنها ممنوع از
نزدیكى بدانجا هستند ،و به همین عنایت است كه عبارت نامبرده صفت همه
شیطانها شده است .مأل اعلى همانهایى هستند كه شیطانها مىخواهند به
گفتگوى ایشان گوش دهند ،و منظور مالئكه مكرمى هستند كه سكنه آسمانهاى
ماء
علَ ْی ِه ْم ِمنَ ال َّ
س ِ
باال را تشكیل مىدهند ،به دلیل این آیه كه مىفرمایند« :لَن ََّز ْلنا َ
سوالً ـ هر آینه از آسمان فرشتهاى نازل مىكردیم تا رسول برایشان
َملَكا َر ُ
باشد / 95( ».اسراء) مقصود شیطانها از گوش دادن به مأل اعلى این است كه
بر اخبار غیبى كه از عالم ارضى پوشیده است ،اطالع پیدا كنند ،مانند حوادثى
ت ِب ِه ال َّ
كه بعدها در زمین رخ مىدهد ،و اسرار پنهانى كه آیهَ «:و ما تَن ََّزلَ ْ
ُ
یاطین
ش
س ْم ِع لَ َم ْع ُزولُونَ ـ شیطانها نمىتوانند
ع ِن ال َّ
َو ما یَ ْنبَغى لَ ُه ْم َو ما یَ ْستَطیعُونَ  ،اِنَّ ُه ْم َ
قرآن را نازل كنند ،و سزاوار نیستند ،چون ایشان از شنیدن ممنوعاند210( »،
سمآ َء فَ َو َج ْدناها ُم ِلئ َ ْ
ت
و  )212بدان اشاره دارد .همچنین آیهَ « :و اَنها لَ َم ْسنَا ال َّ
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ـع فَ َم ْن یَ ْست َ ِم ِع ا ْ
َح َرسا شَدیدا َو ُ
الآنَ یَ ِج ْد لَهُ
ش ُهبا َو اَنها ُكنها نَ ْقعُدُ ِم ْنها َمقا ِعدَ ِلل َّ
س ْم ِ
صدا ـ ما شیطانها آسمان را لمس كردیم (بدان نزدیك شدیم) دیدیم كه پر
ِشهابا َر َ
از نگهبانان قهرمان ،و پر است از تیرها ،با این كه ما قبل از بعثت ایــن پیامبر
همــواره در آسمانهــا به گوش مىنشستیــم ،ولى االن هر كسى به صدارس
آسمان نزدیك شده خواهد دید كه تیرها در آن كمین كردهاند 8( ».و  / 9جن)
هاب
َذاب
ف ا ْل َخ ْطفَةَ فَاَتْبَعَهُ ِ
ش ٌ
ب .اِاله َم ْن َخ ِط َ
واص ٌ
 « ُد ُحورا َو لَ ُه ْم ع ٌِ
ب!»
ثاقِ ٌ
معناى آیات پنج گانه مورد بحث این است كه ما آسمان دنیا را یعنى
نزدیكترین آسمانها به شما ـ و یا پائینتر آسمانها را ـ با زینتى بیاراستیم ،و آن
همان ستارگان بود كه در آسمان قرار دادیم ،و همان آسمان را از هر شیطانى
خبیث و عارى از خیر حفظ كردیم ،و حتى از اینكه سخنان ساكنین آسمان را
بشنوند ،منعشان نمودیم ،تا از اخبار غیبى كه ساكنان مأل اعلى بین خود گفتگو
مىكنند اطالع نیابند ،و به همین منظور از هرطرف تیر بارانمىشوند ،در
حالى كه مطرود و رانده هستند ،و عذابى واجب دارند ،كه هرگز از ایشان جدا
شدنى نیست .
پــس كسـى از جن نمىتوانــد ،به اخبــار غیبــى كه در آسمــان دنیــا بین
مالئكه رد و بــدل مىشــود اطــالع یابد ،مگر آنكــه از راه اختــالس و قاچــاق
چیــزى از آن به دست بیــاورد كه در این صورت مورد تعقیب شهاب ثاقب
()1
واقع مىشود ،تیر شهابى كه هرگز از هــدف خطـا نمىرود.
 -1المیزان ج ،33 :ص .998

پرتاب شهاب جهت حفظ اخبار آسمان
اظ َ
طـان
رینَ .و َح ِف ْظناها ِم ْن ُك ِ هل َ
س ِ
روجا َو َزیَّنهاها ِللنه ِ
« َو لَقَ ْد َجعَ ْلنا ِفىال َّ
ماء بُ ُ
ش ْی ٍ
هاب ُم ٌ
بین16( ».تا / 18حجر)
ست َ َر َ
س ْم َع فَاَتْبَعَهُ ِ
جیم .اِاله َم ِن ا ْ
ق ال َّ
َر ٍ
ش ٌ
مقصود از زینت دادن آسمان براى ناظرین همین بهجت و جمالى است
كه مىبینیم ،با ستارگان درخشنده و كواكب فروزانش ،كه اندازههاى مختلف و
لمعات متنوعى دارند ،و عقلها را حیران مىسازند .در قرآن كریم این معنا در
چند جا تكرار شده ،و همین تكرار كشف مىكند از این كه خداى سبحان عنایت
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سمـا َء الدُّ ْنیا ِب َمصابی َح ـ
بیشترى به یادآورى آن دارد ،یكجا مىفرمایــدَ « :و زَ یَّنَّا ال َّ
زینت دادیم آسمان دنیا را به چراغها / 12( »،فصلت) و جاى دیگر مىفرماید:
«زینت دادیم آسمان دنیا را به زینتى كه هر یــك كوكبى است ،و هم حفــظ است
از هر شیطــان رانده شــده ،هر وقــت بخواهند از عالم باال خبــردار شوند ،از
هر طــرف تیر باران و رانــده مىشوند و مر ایشانراســت عذابــى متعاقــب و
دائم ،مگر آنهــا به طور قاچــاق نزدیك شوند كه شهاب ثاقب دنبالشان مىكند!»
استراق سمع به معناى خبرگیرى در پنهانى است ،مانند كسى كه در
گوشهاى پنهان شده گفتگوى محرمانه دیگران را گوش مىدهد و استراق سمع
از شیطانها به طورى كه از آیات سوره صافات بر مىآید ،عبارت از این است
كه در صدد برآیند از گفتگوى مالئكه خبردار شوند.
كلمه شهاب به معناى شعلهاى است كه از آتش بیرون مىآید ،اجرام
روشنى هم كه در جو دیده مىشونــد از این جهت شهــاب گفتهانــد كه گویا
ستــارهاى كه ناگهان از یك نقطــه آسمان بیــرون آمده ،به سرعـت مىرود و
پس از لحظهاى خاموش مىگردد.
بنابر این ظاهر آیات این مىشود كه ـ ما در آسمان (كه عبارت از جهت
باالى زمین است) برجها و قصرها كه همان منزلهاى آفتاب و ماه است ،قرار
دادیم ،و آن را یعنى آسمان را براى بینندگان به زینتى آراستیم ،و آن زینت همانا
نجوم و كواكب است ،و نیز ما آن را یعنى آسمان را از هر شیطان رانده شده،
حفظ كردیم كه شیطانها از آنچه كه در ملكوت عالم است خبردار نشوند :مگر
آن شیطانى كه براى استراق سمع نزدیك شود ،تا گفتگوى مالئكه را درباره
امور غیبى و حوادث آینده ،و امثال آن را بشنود ،كه به محض نزدیك شدن
()1
شهابى مبین دنبالش مىكند.
 -1المیزان ج ،23 :ص .203

مراقبت الهى از وحى نزد مالئكه و بعد از آن
ص َ
ـاس .یَ ْعلَـ ُم ما بَ ْی َ
ســالً َو ِم َ
طفـى ِم َ
دیه ْم َو ما
«اَللهــهُ یَ ْ
ـن النه ِ
ــن ا ْل َمــالئِكَـ ِة ُر ُ
ـن ا َ ْی ِ
َخ ْلفَ ُه ْم!» ( / 76حج)
از ظاهر سیاق برمىآید كه ضمیر جمع در هر دو كلمه «اَیْدی ِه ْم» و
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«خ َْلفَ ُه ْم» به رسوالنى از ملك و انس برگردد ،و آیاتى دیگر هست كه شهادت
مىدهد بر این كه چنین تعبیــــرى دربـاره رســوالن شـــده است.
منظور از این كه خداى تعالى مراقب روش انبیاى خویش است كه مبادا
دچار اختاللى گردد ،نه فى نفسه دچار فراموشى یا تغییر و یا به وسیله كیدهاى
شیطانى و تسویالت او دستخوش فساد و نه میانه وحى و مردم اختاللى رخ
دهد ،همه اینها بدین جهــت است كه فالن وحــى در برابر چشــم و علم او
هستنــد ،مىدانــد آنچه پیش روى آنهاست و آنچــه دنبال آنهاســت و آنان همه
در گذر كمین گاه خدا قرار دارند.
از همین جا روشن مىشود كه مراد از «مابَیْنَ اَیْدی ِه ْم »،ما بین ایشان و آن كسى
كه وحى را به او مىدهند ،پس «ما بین ایدى» رسول ملكى ما بین او و بین
رسول انسانى كه وحى به او مىدهد ،و ما بین ایدى رسول انسانى عبارت است
از ما بین او و بین مردم كه رسول انسانى وحى را به ایشان مىرساند ،و مراد
از ما خلف مالئكه و خداست كه همه آنان از جانب خدابه سوى مردم روانند،
پس وحى از روزى كه از ساحت عظمت و كبریائى حق صادر مىشود در
مأمنى محكم است تا روزى كه به مردم برسد و الزمه آن این است كه پیغمبران
نیز مانند مالئكه معصوم باشند ،معصوم در گرفتن وحى و معصوم در حفظ آن،
و معصوم در ابالغ آن به مردم .
ّللاِ ت ُ ْر َجــ ُع ا ْ
ور »،در مقام تعلیل علم خدا به ما بین
جملــه « َو ِالَى ه
الَُ ُم ُ
ایدى مالئكه و ما خلف ایشان است و معنایش این است كه چگونــه ما بین ایــدى
مالئكه و ماخلف ایشان بر خدا پوشیده مىماند؟ و حال آن كه بازگشت همه امور
به سوى اوست؟ چون این بازگشــت ،بازگشت زمانى نیست تا بگویــد خداوند
قبــل از بازگشــت امور به آنها علمــى ندارد بلكه بازگشــت ذاتى است ،چون
همــه مملوك خدا هستند و از وجود خـدا مستقل نیستنـد ،در نتیجه پس براى خدا
()1
در خفا نخواهند بود( .دقــت فرماییــد!)
 -1الـمیـــــزان ج ،28 :ص .301

شهادت خدا و مالئكه در صحت نزول وحى
ش َهد َ
ش َه ُد ِبمآا َ ْن َز َل اِلَ ْیكَ ا َ ْن َزلَهُ ِب ِع ْل ِمه َو ا ْل َمالآ ِئكَةُ یَ ْ
ّللاُ یَ ْ
ُون!» (/166نساء)
«ل ِك ِن ه
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آنچه پیغمبر اسالم صلىهللاعلیهوآله به وحى از طرف پروردگار خود
آورده از نظر نوع با وحىهاى دیگرى كه سایر پیغمبران آوردهاند ،فرقى
نمىكند .پس هر كس ادعا دارد كه به آنچه آنان آوردهاند ایمان دارد ،باید به هر
چه پیغمبر اسالم هم آورده ـ بدون هیچ فرقى ـ ایمان آورد و بعد خداوند استدراك
مىكند و مىفرماید كه مع الوصف ،خدا شاهد چیزهائى است كه بر پیغمبرش
فرو فرستاده و مالئكه نیز شاهدند و خدا براى شهادت كافى است و متن شهادت
خدا همین جمله «ا َ ْنزَ لَهُ ِب ِع ْل ِمه »،است زیرا مجرد نزول ،در مدعى كافى نیست
چه آنكه یكى از اقسام نزول ،نزول از طریق وحى شیاطین است كه شیطان،
امر هدایت الهى را فاسد كند و به جاى راه حق خدا ،راه باطلى گذارد یا مخلوط
كند و مقدارى از باطل را داخل وحى حق الهى كند و حق و باطل را به هم
ب فَـال
آمیزد .به طورى كه آیه ذیل ،اشاره به نفى چنین چیزى دارد« :عا ِل ُم ا ْلغَ ْی ِ
ـر عَلـى َ
سلُكُ ِم ْن بَ ْی ِن یَـ َد ْیـ ِه َو
ارتَضى ِم ْن َرسـُو ٍل فَ ِانَّهُ یَ ْ
ـن ْ
یُ ْظ ِه ُ
غ ْی ِبـ ِه ا َ َحدا.اِاله َم ِ
ت َر ِبه ِه ْم َو اَحا َ
ِم ْ
ط بِما لَ َد ْی ِه ْم َو اَحْ صى ُك َّل
صـداِ .لیَ ْعلَ َم ا َ ْن قَ ْد ا َ ْبلَغُوا ِرساال ِ
ـن َخ ْل ِفـ ِه َر َ
عدَدا ـ خدا عالم غیب است و بر غیب خود ،كسى را مطلع نمىكند مگر
ش َْىءٍ َ
رسولى را كه مىپسندد و پیش رو و پشت سر او دستگاه نگهدارى قرار مىدهد
براى این كه بداند رسالتهاى پروردگارشان را تبلیغ كردهاند و خدا به آنچه كه
نزدشان است احاطه دارد و عدد هر چیزى را مىشمارد!» ( 26تا  / 28جن) و
َّیطین لَیُو ُح َ
در جاى دیگر فرمایدَ « :و ا َِّن الش َ
ون اِلى ا َ ْو ِلیآئِ ِه ْم ـ شیاطین به
دوستان خود وحى مىكنند / 121( ».انعام)
خالصه :شهادت بر مجرد نزول یا انزال ،دعوا را از حال ابهام خارج
نمىكند ولى مقیــد كــردن آن به كلمــه « ِب ِع ْل ِمــه» مــراد را به طور كامــل
واضح مىكنــد و افاده این معنى را مىكند كه خداى سبحان قرآن را بر رسول
خود نازل كرده و خودش مىداند كه چه چیز را نازل كرده و به آن احاطــه
دارد و از كیـد شیاطین حفظش مىكند.
«انزال وحى» به وسیله مالئكه است و خدا در وصف این فرشته گرامى
(كه حامل وحى است ـ یعنى جبرئیل) چنین مىفرماید« :قرآن قول رسول
بزرگوارى است كه نیرومند است و به نزد صاحب عرش جاى دارد و مطاع و
در آنجا امین است!» این آیه داللت دارد كه مالئكه دیگرى تحت امر این ملك
مقرب یعنى جبرئیل هستند .در این آیه خدا از این مالئكه یاد مىكند« :این طور
نیست كه شما فكر مىكنید ،قرآن براى یادآورى است هر كه خواهد از آن پند
گیرد .قرآن در صحیفههاى گرامى و بلند و پاكى به دست سفیرانى گرامى و
نیكوست!» و خالصه چــون مالئكه واسطه انزال وحى اند ،پس آنان هم شاهدند
()1
چنانكه خـدا شـاهد است و او براى شهادت كافى است.
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تشخیص تكلـم مـالئكه با رسول و نبى و محدث
ص َ
فیك...اِ ْذ قالَ ِ
« َو اِ ْذ قالَ ِ
ّللاَ ا ْ
ط ِ
ت ا ْل َمالئِكَةُ یا َم ْریَ ُم ا َِن ه
ت ا ْل َمالئِكَةُ یا َم ْریَ ُم ا َِّن ه
ّللاَ
ش ُِر ِك بِ َك ِل َم ٍة ِم ْنهُ»!....
یُبَ ه
(/42آلعمران)
آن قسم وحیى كه عبارت از سخن گفتن خداوند با بندهاش باشد ،ذاتا
موجب علم یقینى است ،به طورى كه حاجت و نیازى به دلیل و حجتى ندارد،
مىتوان گفتَ :مثَل او در القائات الهىَ ،مثَل علوم بدیهى است كه در حصولشان
براى آدمى به سبب تصدیقى ـ چــون قیــاس و مانند آن ـ ندارد.
ا هما موضوع « َمنام» یعنى خوابى كه شخص «نبى» در آن وحى الهى را
درك مىكند ،چنانكه از روایات روشن مىشود ،غیر از رؤیایى است كه براى
افراد انسان در خوابهاى شبانه روزى شان پیش مىآید ،زیرا مالحظه مىكنید
كه در روایات آن را شبیه به حاالت اغما و بیهوشى معرفى كرده است ،پس آن
حالتى است كه در آن حال حواس شخص نبى سكونت پیدا كرده و چنانكه ما در
بیدارى چیزهایى مشاهده مىكنیم ،او هم در آن حال مطالبى را مشاهده و درك
مىكند ،خداوند متعال هم طورى او را به جانب حق و صواب ارشاد مىكند كه
به طور یقین مىفهمد :آنچه به او وحى شده از جانب خداوند بوده ،از تصرفات
شیطانى نیست.
ا هما حدیث شنیدن شخص « ُم ْحدَث» عبارت از شنیدن صوت ملك
مىباشد ،لیكن شنیدن قلبى نه حسى ،همچنین از قبیل خطور ذهنى ـ كه به آن
جز نحوى از مجاز بعید «شنیدن صوت» نمىگویند ـ نیست ،لذا مالحظه مىكنید
كه در روایات بین «شنیدن صوت» و «القاء شدن در قلب» جمع نموده ،با این
وصف آن را «تحدیث» و «تكلیم» هم نامیده است .پس شخص «محدث» صوت
ملك را مىشنود ،و با گوش خود آن را نگاهدارى مىنماید ،چنانكه ما و خود او
كالم عادى و اصواتى كه در عالم ماده قابل شنیدن است مىشنویم لیكن شنیدن
كالم ملك مخصوص به خود «محدث» است و مانند شنیدن صوت مادى ،و
افراد عادى در آن شركتى ندارند و لذا یك امر قلبى است .
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این معناى «محدث» بود .ا هما كیفیت علم پیدا كردنش به اینكه آنچه شنیده
كالم ملك است نه وسوسه شیطان ،باید گفت با تأیید الهى و ارشاد و راهنمایى
اوست ،چنانكه در روایتى از «محمد بن مسلم» است كه «به طورى طمأنینه و
وقار به او مىبخشد كه مىداند ملك است ».وسوسه شیطانى اگر موضوع باطلى
باشد كه در همان صورت باطلش به انسان مؤمن القاء شود ،پر واضح است كه
مؤمن آن را حدیث مالئكه محسوب نخواهد داشت ،زیرا او مىداند مالئكه
بندگان مكرمى هستند كه معصیت الهى را نخواهند نمود و به باطلى دستور
نخواهند داد ،و اگر موضوع باطلى باشد كه در ابتدا به صورت حق القا شده و
بعدا باطلى در دنبال خواهد داشت ،در آن صورت نور هدایت الهى كه مالزم
بنده مؤمن است حال آن را روشن خواهد نمود ،همان نور هدایتى كه در این آیه
«ا َ َو َم ْن َ
اس ـ آیا كسى كه
كان َم ْیتا فَأَحْ یَ ْینهُ َو َجعَ ْلنا لَهُ نُورا یَ ْمشى ِبه ِفى النه ِ
مرده (جهل و ضاللت) بود پس او را زنده كردیم و به او نور ایمانى بخشیدیم كه
به آن نور میان مردم راه رود / 122( »،...انعام) به آن تصریح شده است.
عالوه بر این خود این وسوسه و دعوت شیطانى ،خالى از اضطراب نفسانى و
ف ا َ ْو ِلیا َءهُ ! » ( / 175آل عمران)
تنزیل قلبى نیست« :ذ ِل ُك ُم ال َّ
ش ْیطانُ یُ َخ ه ِو ُ
چنانكه در نقطه مقابل «ذكر خدا» و حدیث الهى هم مالزم وقار و طمأنینه
وب ـ هان ،كه به یاد خدا دلها آرام
ّللاِ ت َ ْط َمئِ ُّن ا ْلقُلُ ُ
باطنى مىباشد«:اَال ِب ِذك ِْر ه
مىگیرند!» ( / 28رعد) و «ا َِّن الَّ َ
طان
ف ِم َن ال َّ
ـذین اتَّقَ ْـوا اِذا َم َّ
س ُه ْم طآئِ ٌ
ش ْی ِ
تَذَك َُّروا فَاِذا ُه ْم ُم ْب ِص ُر َ
ون ـ چون اهل تقوى را از شیطان ،وسوسه و خیالى به دل
افتد همان دم خدا را به یاد آرند و همان لحظه بصیرت و بینائى پیدا كنند!»
( / 201اعراف)پس هر حدیث و خاطرهاى كه به انسان القا شد و همراهش
طمأنینه و وقار بود ،خود دلیل رحمانى بودن آن و بالعكس اگر اضطراب و
تزلزلى همراه داشت دلیل شیطانى بودنش مىشود ،چنانكه همراه داشتن عجله و
جزع یا بالعكس سبكى و خفت نیز دلیل آن مىگردد.
ولى آنچه در روایات ذكر شده ـ كه شخص « محدث» صوت ملك را
مىشنوند ،لیكن خود ملك را بالعیان نمىبیند ـ محمول بر جهت است ،نه آنكه
داللت بر تمانع بین دو معنى نماید .به عبارت سادهتر :مالك اصلى «محدث»
بودن آن است كه صوت ملك را بشنود ،و دیدن خود ملك الزم نیست ،و اگر
براى كسى اتفاق افتد كه در حین شنیدن صوت ،ملك را هم مشاهده كند ،آن از
جهت محدث بودنش نیست .چگونه مانعى بین آن دو باشــد با اینكه قــرآن
شریف صریحــا براى بعضى از محدثین در حین شنیدن صــوت ملــك ،رؤیــت
خود ملــك را هـم بیــان داشته است .
منظور از نفى رؤیت ملك (كه در برخى جاها ذكر شده) نفى دیدن
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حقیقت ملك است نه در صورتى كه با آن متمثل شده باشد ،زیرا آیات مربوطه
بیشتر از معاینه و دیدن ملــك را بــه صورت مثــال ،چیز دیگرى را ثابت
()1
نمىكنند.
 -1الـمیـــــزان ج ،6 :ص .53

مفهوم محدثه بودن مریم و تكلم ملك
ص َ
فیك َو َ
ص َ
ساء
« َو اِ ْذ قالَ ِ
ط َّه َر ِك َو ا ْ
ّللاَ ا ْ
فیك عَلى ِن ِ
ط ِ
ط ِ
ت ا ْل َمال ِئكَةُ یا َم ْریَ ُم ا َِّن ه
ا ْلعالَ َ
(42و/43آلعمران)
مین .یا َم ْریَ ُم ا ْقنُتى ِل َر ِبه ِك !»
آیه شریفه دلیل بر آن است كه مریم علیهالسالم محدثه بوده و كالم مالئكه
را مىشنیده است .چون «ندا» موجب التفات پیدا كردن «طرف ندا» به «ندا
كننده» است .تكرار نمودن «ندا» در مورد كالم به منزله آن است كه به مریم
گفته باشند «براى تو نزد ما خبر بعد از خبرى است .اكنون آنها را استماع
بكن :یكى كرامتهایى است كه خدا برتو ارزانى داشته و به آن واسطه نزد خدا
گرامى شدهاى ،دیگر موضوعى است كه رعایتش در برابر لطف خداوند بر تو
الزم است ،و آن انجام دادن وظیفه بندگى است ،و سپاس آن منزلتى است كه در
پیشگاهش یافتهاى .پس آیه «یا َم ْریَ ُم ا ْقنُتى »!...به منزله تفریع بر آیه هاول« :یا
ص َ
فیك »،...مىباشد ،یعنى بیان مىدارد كه اكنون كه خدا چنین
َم ْریَ ُم ا َِّن ه
ط ِ
ّللاَ ا ْ
مقامى به تو كرامت كرده ،تو هم قنوت و سجده و ركوع براى خداوند را ترك
منما! و بعید نیست كه هر یك از این سه نحوه عمل به ترتیب در برابر یكى از
آن سه منزلتى است كه خدایش ارزانى داشته و متفرع بر آن است .یعنى چون
خدایت برگزید ،مالزم عبودیت و بندگیش باش و چون پاكت گردانید ،سجدهاش
كن ،و چون بر زنان جهان برترى دادت ،با راكعان ركوعش كن!
از اینكه مالئكــه و روح با مریم تكلــم نمودهاند ،روشــن مىشود كه
س ْلنا اِلَیْهـا ُرو َحنا فَت َ َمث َّ َل لَها بَشَرا
مریم «محدثه» بوده ،بلكه از آیه شریفه «فَـا َ ْر َ
س ِویها ـ پس ما روح خود را بر او فرستادیم كه به صورت بشر كاملى براى او
َ
مجسم شد / 17( »،مریم) استفــاده مىشود كه زیادتــر از صــوت ملك ،خود آن
()1
را هم مشاهــده نموده است.
 -1الـمیـــــزان ج ،6 :ص .2
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تكلم مالئكه با القاى معانى در انسان
اس ثَالثَةَ اَیه ٍام اِاله َر ْمزا!»
«قـا َل كَذ ِلكَ اللهــهُ یَ ْفعَ ُل ما یَشا ُء .قا َل ایَت ُكَ اَاله ت ُ َك ِله َم النه َ
( 39و  / 40آل عمران)
الفاظ موضوع براى معانى است ،ا هما به لحاظ مشتمل بودن بر اغراض
مقصوده از آن .و صوت را نیز «قول و كالم» گویند براى آنكه مفید معناى
مقصودى است كه بر آن سكوت صحیح باشد ،پس هر چه افاده همان معناى
مقصود تام را نماید «كالم و قول» مىباشد ـ اعم از اینكه مفید آن ،صوت
واحد ،یا صوتهاى متعدد ،و یا غیر آن مانند «ایما» و «رمز» باشد ـ نوع مردم
هم به صوتى كه مفید همان معنى است «كالم» گویند اگر چه از دو لب خارج
نشود ،و همچنین به «ایماء و رمز» قول اطالق كنند اگر چه مشتمل بر صوتى
نباشد.
قرآن شریف هم معنى هایى را كه شیطان در «قلوب مردم» القاء مىكند،
كالم و قول شیطان محسوب داشته است ،چنانكه از آیات ذیل استفاده مىشود:
ُــن َ
« َو الَ ُم َرنَّ ُه ْم فَلَیُبَ ِت هك َّ
عــام ـ به آنها دستــور دهــم تا گوش حیوانات را
اذان االَ ْن ِ
ببرند / 119( ».نساء)
سـان ا ْكفُ ْـر ـ اینان در مثل چون شیطانند كه انسان
« َك َمثَـ ِل ال َّ
طان اِ ْذ قا َل ِلالَ ْن ِ
ش ْی ِ
را گفت :كافر شو!» ( / 16حشر)
اس ـ در دلهاى مردم وسوسه و اندیشه بد افكند/ 5( ».
س فى ُ
« یُ َو ْ
دو ِرالنه ِ
ص ُ
س ِو ُ
ناس)
«یُوحى بَ ْع ُ
ض ـ برخى بر برخى دیگر سخنان فریبنــده اظهار كنند».
ض ُه ْم اِلى بَ ْع ٍ
( / 112انعام)
پر واضح است آنچه در این آیات ذكر شده ،همان خاطرات وارده در
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قلوب است كه به شیطان منسوب شده است و به نامهاى «امر ،قول ،وسوسه،
وحى ،وعد» نامیده شده ،و همــه آنها هم «قــول و كــالم» مىباشد ،با این كه
نه زبانــى برایش به حركــت افتاده ،نه از دهانى خارج شده است.
ّللاُ یَ ِع ُد ُك ْم َم ْغ ِف َرةً
آنچه آیه «اَل َّ
ش ْیطانُ یَ ِع ُد ُك ُم ا ْلفَ ْق َر َو یَأ ْ ُم ُر ُك ْم بِا ْلفَحْ ِ
شاء َو ه
ِم ْنهُ َو فَ ْ
ضالً / 268( »،بقره) مشتمل آن بود ،و وعده خداوندى را راجع به
«مغفرت و فضلش» بیان مىداشت ،آن همانا «كالم ملكى» است ،و در قبال
«وسوسه» كه «كالم شیطانى» مىباشد .چنانكه مقصود از «نور» در آیه « َو
یَجْ عَ ْل لَ ُك ْم نُورا ت َ ْمش َ
ُون ِب ِه / 28( »،حدید) و «سكینه» درآیه « ُه َوالَّذى
با ْل ُم ْؤ ِم َ
نین/4( »،...فتح) و «شرح صدر» در آیه «فَ َم ْن یُ ِر ِد
ا َ ْن َز َلال َّ
سكینَةَ فى قُلُو ِ
صد َْر ُه ِل ْ
س ِلم / 125( »،انعام) همان «كالم ملكى» است.
ّللاُ ا َ ْن یَ ْه ِدیَهُ یَش َْرحْ َ
ال ِِ ْ
ه
از تمــام آیــات فوق روشــن مىشود كه «شیاطیــن» و «مالئكــه» هر
یــك بــا القاء نمودن معانــى مربوطه به خــود در قلــوب افراد انسانــى ،با
آنــان تكلهم مىكنند.
این یك رقم از تكلم است و قسم دیگرى هم براى آن وجود دارد كه
مخصوص خداونــد متعال است .چنانكــه در آیه شریفــه « َو ما َ
كان ِلبَش ٍَر ا َ ْن
ب / 51( »،شورى) آنرا بیانداشته و
ّللاُ اِاله َوحْ یا ا َ ْو ِم ْن َو ِ
راء ِحجا ٍ
یُ َك ِله َمهُ ه
برایش هم دو قسم شرح دادهاست:
 1ـ سخنگفتنىكه بدون حجاب باشد ،كه آنرا در آیه شریفه «وحى»
نامیده است.
 2ـ سخن گفتنى كه از پشت حجاب باشد.
اینهــا اقسـام كالمــى اســت كــه آیـات گذشتــه براى خداى متعــال و مالئكــه و
همچنیــن «شیطــان» ثــابــت نمــوده اســت.
ا هما آن قسم كالم الهى كه نامش را «وحى» گویند ،ذاتا مشخص و معین
است و هیچگونه شك و تردیدى در آن پیش نمىآید ،زیرا در آن صورت حجابى
بین بنده و پروردگار نیست ،و وقوع اشتباه در آن از محاالت است .لیكن قسم
دیگر آن كه از پشت حجاب تحقق پیدا مىكند ،البته احتیاج به ممیهزى دارد كه
راه اشتباه را در آن مسدود نمایــد و آن به ناچــار بایــد به «وحــى» منتهـى
()1
شـود.
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گفتار یا القاى خاطرات ملكى
ّللاُ یَ ْفعَ ُل ما یَشا ُء!» ( / 40آل عمران)
«قا َل كَذ ِلكَ ه
فاعل «قا َل» گر چه خداى متعال مىباشد ،و واسطه بودن مالئكه و یا
عدم آن مانع نسبتش به خداوند نیست ،لیكن آنچه از ظاهر آن كالم استفاده
مىشود آن است كه بهواسطه ملك مىباشد و نسبتش به خداوند از آن است كه به
امر او صورت گرفته ،دلیل آنكه قائــل «ملك» است« :قا َل كَذ ِلــكَ قـا َل َربُّـكَ
ـى َه ِیه ٌ
ش ْیئـا / 9( »،مریم) كه در همیـن
ـو َ
ـن َو قَـ ْد َخلَ ْقت ُكَ ِم ْن قَ ْب ُل َو لَ ْم تَـكُ َ
ُه َ
علَ َّ
قسمــت ایرادش مىباشد.
از اینجا روشن مىشود كه اوالً :زكریا صورت قائل را از همانجا كه
هاول شنیده بود ،دوباره شنیده است ،و ثانیا قول قائل كه گفت « َكذ ِل َك» ،یعنى
آنچه به تو بشارت دادم از موهبتهایى است كه حتما واقع مىشود ،در آن
اشاره شده كه موضوع مورد نظر از قضایاى محتومى است كه بدون شك واقع
خواهد شد .چنانكه نظیر آن را در پاسخى كه «روح القدس» به «مریم» داده
ى َه ِیه ٌن »،ـ تا آنجاكه مىفرمایدَ « :و
مشاهده مىكنید« :قا َل َكذ ِل ِك قا َل َرب ُِّك ُه َو َ
علَ َّ
()1
ضیها!» ( / 21مریم)
كانَ ا َ ْمرا َم ْق ِ
 -1الـمیـزان ج ،5 :ص.319

تشخیص القاى مالئكه و القاى شیطان
اس ثَالثَةَ اَیه ٍام اِاله َر ْمزا40(».
ّللاُ یَ ْفعَـ ُل ما یَشـا ُء .قا َل ایَت ُكَ اَاله ت ُ َك ِله َم النه َ
«قا َل كَذ ِلـكَ ه
 /آل عمران)
منظور خواستن زكریا علیهالسالم از خداوند متعال آیه و عالمت را چه
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بوده؟ آیا مىخواستــه به آن وسیلــه راستى بشــارت را و اینكــه از طرف
خداوندى است روشن سازد و به عبارت سادهتر :یقین كند كه خطاب ،خطاب
ملكــى بوده ،نه شیطانـى؟
درست است كه انبیا به واسطه «عصمت» نباید برایشان كالم ملك با
وسوسه شیطانى اشتباه شود ،لیكن سخن در آن است كه :شناختن آنان ،كالم ملك
را از وسوسه شیطــان ،به واسطه شناسانــدن خداست ،نه آن كه خود در آن
استقاللى داشته باشند.
شیطان گرچه مىتواند انبیا را در ناحیه جسم ،و یا در ناحیه تخریب و از
مس نماید ،و رواج دین و استقبال مردم را به آن از
بین بردن نتایج تبلیغاتشان ه
مس نمودن انبیا در ناحیه نفوس شریفشان قطعا
بین برد ،لكن توانایـى تعرض و ه
ندارد ،زیرا عصمت آنان مانــع چنان تصرفى اســت و شیطان در ناحیــه
جانشان نمىتواند مداخله نماید.
اتفاقا آنچه را خداى متعال آیت و عالمت براى «زكریا» قرار داد همان
تصرف در نفس زكریا ـ به قدرت نداشتن بر تكلهم تا سه روز و بسته بودن
زبانشان جز از ذكر و تسبیح خدا ـ بوده و این خود یك نشانه و آیتى است كه بر
نفس شریف و زبانش واقع شده و یك تصرف خاصى است كه شیطان از نظر
عصمت انبیا و منزه بودنشان از تصرفات شیطانى بر آن توانائى و قدرت
نداشته و چون حضرت زكریا از وجود آن عالمت ،با دانستن اینكه شیطان در
نفوس انبیا تصرف نمىتواند نماید ،رحمانى بودن بشارت را درك نمود.
امتیاز «كالم ملكى» را از «كالم شیطانى» مىتوان از خصوصیاتى كه
در آیات گذشته به آن تصریح شده به دست آورد ،زیرا خاطر ملكى مالزم با
«شرح صدر» بوده و به «مغفرت و فضل» الهى دعوت و باالخره منتهى به
چیزى مىشود كه مطابق دین ـ یعنى معارف مذكور در قرآن و سنت نبوى ـ
مىباشد .از طرف دیگر خاطر شیطانى ،مالزم «ضیق صدر» مىباشد و به
«متابعت هواى نفس» دعوت مىكند ،و باالخره منتهى به چیزى مىشود كه
مخالف دین و معارف آن ،و همچنین مخالف فطرت انسانى باشد.
مقربین الهى محسوب اند .بعضا
انبیاى الهى و كسانى كه مانند آنان از ه
ممكن است ملك و شیطان را مشاهده كنند و آنها را هم در عین مشاهده
بشناسند ،چنان كه خداىمتعــال از آدم ،ابراهیــم ،لوط علیهمالسالم همیــن معنا
را حكایت فرموده و روشن است كه اینان در آن موقع احتیاجى به م همیز ندارند،
زیرا در عین دیدن ملك یا شیطان و شناختن آنها راه شك و اشتباهى در حقشان
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معنى ندارد ،اما در غیر صورت مشاهده ملــك و شیطان ـ مانند سایر مؤمنین ـ
()1
احتیاج و نیاز به م همیز است ،كه باالخره به «وحى» منتهى مىشود.
 -1المیــزان ج ،5 :ص.320

تأثیر ملك یا شیطان در رؤیا و حدیث نفس
« َو یُعَ ِله ُمكَ ِم ْن تَأْوی ِل االَحادیثِ / 6( »!...یوسف)
«تَأْوی ِل» ،آن پیش آمدى را گویند كه بعد از دیدن خواب پیش آید و خواب
را تعبیر كند ،و آن حادثهاى است كه حقیقت آن در عالم خواب براى رؤیا مجسم
شده در شكل و صورتى مناسب با مدارك و مشاعر وى خودنمائىمىكند.
كلمه «اَحادیث» جمع حدیث است و بسیار مىشود كه این كلمه را
مىگویند و از آن رؤیاها را اراده مىكنند ،چون در حقیقت رؤیا هم حدیث نفس
است ،چه در عالم خواب امور به صورتهایى در برابر نفس انسان مجسم
مىشود ،همانطور كه در بیدارى هر گویندهاى مطالب خود را براى گوش
شنوندهاش مجسم مىكند ،پس رؤیا هم مانند بیدارى حدیث است.
اینكه گفتهشده « خواب صادق حدیث و گفتگوى مالئكه است و رؤیاى
كاذبه گفتگوى شیطان است »،صحیح نیست .زیرا بسیارى از رؤیاها هست كه
نه مستند به مالئكه است و نه به شیطان ،مانند ،رؤیاهائى كه از حالت مزاجى
شخص بیننده ناشى مىشود.
منظور از حدیث فرشته یا شیطان ،حدیث به معناى تكلهم نیست و بلكه
مراد این است كه خواب ،قصه و یا حادثهاى از حوادث را به صورت مناسبى
براى انسان مصور و مجسم مىسازد ،همانطوركه در بیدارى گویندهاى همان
قصه یا حادثه را به صورت لفظ در آورده و شنونده از آن به اصل مراد پى برد
و نیز حدیث ملك و شیطان نظیر این است كه درباره شخصى كه تصمیم دارد
كارى بكند و یا آن را ترك كند مىگوییم :نفس او وى را حدیث كرد كه فالن كار
را بكند و یا ترك كند .معناى این حرف این است كه او تصور كردن یا نكردن
آن عمل را نمود ،مثل این كه نفس او به او گفت كه بر تو الزم است این كار را
بكنى ،و یا جایز نیست بكنى.
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معنــاى این كه رؤیا از احادیــث باشد این است كه رؤیا براى نائم از
قبیل تصور امور است ،و عینا مانند تصورى است كه از اخبار و داستانها در
موقع شنیدن آن مىكنــد ،پس رؤیــا نیز حدیث است ،حــاال یا از فرشتــه و یا از
شیطان و یا از نفس خود انسان .این است مقصود آنهایى كه مىگویند رؤیا
حدیث فرشته و یا شیطان است و لكــن حق مطلب همــان است كه ما گفتیــم كه
()1
رؤیا حدیث خود نفس است ،به مباشرت و بـدون واسطه ملك و یا شیطــان.
 -1المیزان ج ،21 :ص .129
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فصل نهم

جبرئیل و مالئكه وحى
روح االمین
ُون ِم َنا ْل ُم ْنذ َ
ح االَمینُ  .عَلى قَ ْل ِبكَ ِلتَك َ
ِرین!» ( 193و / 194شعراء)
الرو ُ
« نَ َز َل ِب ِه ُّ
مراد از « ُّرو ُح ا ْ
المیـن» جبرئیل علیهالسالم است ،كه فرشته وحى
مىباشد به دلیل آیه « َم ْن َ
ّللاِ ـ كسانى
كان َ
عد هُوا ِل ِج ْبری َل فَ ِانَّهُ نَ َّزلَهُ عَلى قَ ْلبِكَ بِ ِا ْذ ِن ه
كه با جبرئیل دشمنى مىكنند ،باید بدانند كه اوست كه این قرآن را به اذن خدا بر
قلب تو نازل كرد!» ( / 97بقره) در جاى دیگر او را « ُرو ُح ْالقُـدُس» خوانــده و
فرمــود « :قُـ ْل نَ َّ
ق ـ بگــو روح القــدس آن را
ـزلَهُ ُرو ُ
ح ا ْلقُـد ِ
ُس ِم ْن َر ِبهــكَ ِبـا ْل َح ه ِ
از ناحیــه پروردگــار بر من به حــق نــازل كــرد!» (  / 102نحل)
اگر جبرئیل را «امین» خوانده ،براى این بود كه داللت بر این كه او
مورد اعتماد خداىتعالى و امین در رساندن رسالت او به پیامبر اوست ،نه
چیزى از پیام او را تغییر مىدهد و نه جا به جا و تحریف مىكند ،نه عمالً و
سهوا ،و نه دچار فراموشى مىگردد ،همچنانكه توصیف او در جاى دیگر به
روح القدس نیز به این معانى اشاره دارد ،چون او را ه
منزه از این گونه
منقصتها معرفى مىكند.
ضمیر در «ن ََّز َل ِب ِه» به قرآن برمىگردد ،بدان جهت كه كالمى است
تركیب شده از الفاظى ،و البته آن الفاظ هم داراى معانى حقههاى هست ،نه این كه
به قول بعضى از مفسرین آنچه جبرئیــل آورده تنها معانـى قرآن بــوده باشد و
رســول خــدا صلىهللاعلیهوآله آن معانـى را در قالب الفاظ ریخته باشد ،البته
الفاظى كه درست آن را معانى را حكایت كند.
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زیرا همانطور كه معانى از ناحیه خدا نازل شده ،الفاظ هم از ناحیه
نازل شده است ،به شهادت آیات زیر ،كه به روشنى این معنا را مىرسانند ،از
ـع قُ ْـرآنَـهُ ـ چون آن را مىخوانیم تو نیز
ـرأْناهُ فَاتَّبِ ْ
آن جمله فرموده« :فَـاِذا قَ َ
خواندنت تابع خواندن ما باشد ،یعنى آنطور بخوان!» (  / 18قیامت) و نیز
ق ـ اینها آیات خدایندكه ما بهحق بر تو
ّللاِ نَتْلُوها َ
فرموده«:تِ ْلكَ ایاتُ ه
علَ ْیكَ بِا ْل َح ه ِ
مىخوانیم!» (/252بقره) و نیز آیاتى دیگر ،و پر واضح است كه الفاظ خواندنى
و تالوت كردنى است نه معانى.
مراد از قلب در كالم خداى تعالى هر جا كه به كار رفته ،آن حقیقتى
است از انسان كه ادراك و شعور را به آن نسبت مىدهند ،نه قلب صنوبرى
شكل ،كه در سمت چپ سینه آویزان است.
در ســوره احزاب قلــب را عبارت دانستــه از آن چیزى كه در هنگام
مرگ به گلوگاه مىرسد« :و قلبها مىرسد به حنجرهها »،كه معلوم است
مــراد از آن جان آدمى است .در سوره بقره آن را عبارت دانسته از چیزى كه
متهصف به گناه و ثواب مىشود« :چنیــن كسى قلبش گناهكار است »،و معلوم
است كه عضو صنوبرى شكل نمىكند ،پس مراد از آن همــان جــان و نفس
آدمى اسـت.
الرو ُحا ْ
ال ََ ُ
على قَ ْلبِ َك »،پاى قلب را
شاید وجه اینكه در جمله «ن ََّز َل بِ ِه ُّ
مین َ
به میان آورد اشاره به این باشد كه رسول خدا چگونه وحى و قرآن نازل را
تلقى مىكرده؟ و از آن جنــاب آن چیــزى كه وحــى را از روح مىگــرفتــه
نفــس او بــوده ،نــه مثالً دست او ،یا ســایــر حــواس ظــاهــریش ،كه در
()1
امــور جــزئــى به كار بسته مىشود.
 -1المیزان ج ،30 :ص .203

جبرئیل ـ روح القــدس ،روح االمین
« قُـ ْل نَ َّ
ق ِلیُث َ ِبهتَ الَّ َ
ذین ا َمنُوا َو ُهـدًى َو بُشْرى
ـزلَهُ ُرو ُ
ح ا ْلقُـد ِ
ُس ِم ْن َر ِبهكَ بِا ْل َح ه ِ
س ِل َ
( / 102نحل)
مین!»
ِل ْل ُم ْ
«قُدُس» به معناى طهارت و پاكى است و ظاهرا اضافه روح به قدس به
منظور اختصاص باشد ،یعنى روحى كه از قذارتهاى مادى طاهر ،و از خطا
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و غلط ه
منزه است .و همین روح القدس در جاى دیگر از قرآن به روح االمین
تعبیر شده و در جایى دیگر به جبرئیل كه یكى از مالئكه است:
حاالَمینُ  .عَلى قَ ْل ِبكَ ـ روحاالمین آنرا بر قلب تو نازلكرده
الرو ُ
ـ «نَ َز َل ِب ِه ُّ
است 193 (».و  / 194شعراء)
ـ « َم ْن َ
ّللاِ ـ هر كه با جبرئیل
كان َ
عد هُوا ِل ِج ْبری َل فَ ِانَّهُ نَ َّزلَهُ عَلى قَ ْلبِكَ ِب ِا ْذ ِن ه
دشمن است باید بداند كه جبرئیل آن را به اذن خدابر قلب تو نازل كرده است».
()1
( / 97بقره)
 -1الـمیـــــــزان ج ،24 :ص.270

نفى ملك بودن روح
ح ِم ْن ا َ ْم ِر َربهى َو مااُوتیت ُ ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم اِاله قَلیالً!»
الرو ُ
« َو یَ ْ
الروحِ قُ ِل ُّ
سئَلُونَكَ ع َِن ُّ
( / 85اسراء)
كلمه « ُروح» در آیات بسیارى از سورههاى مكى و مدنى تكرار شده ،و
در همهجا به این معنایى كه در جانداران مىیابیم و مبدأ حیات و منشأ احساس و
ح َو ا ْل َمالئِكَةُ
الرو ُ
حركت ارادى است نیامــده ،مثالً یكجا فرمود« :یَ ْو َم یَقُو ُم ُّ
صفها ـ روزى كه روح و مالئكه به صف مىایستند / 38( ».نبأ) و نیز
َ
فرموده«:تَن َّ
الرو ُح فیها بِ ِأ ْذ ِن َربِه ِه ْم ِم ْن ُك ِهل ا َ ْم ٍر ـ مالئكه و روح در
َـز ُل ْال َمـالئِ َكةُ َو ُّ
آن شب به امر پروردگارشان هر چیزى را نازل مىكنند / 4( ».قدر) كه بدون
تردید مراد به آن در این دو آیه غیر روح حیوانى و غیر مالئكه است .روایتى
الروحِ ِم ْن
هم از علــى علیهالسالم نقل شده كه آن جناب به آیه« :یُنَ ِ هز ُل ا ْل َمالئِكَةَ بِ ُّ
ا َ ْم ِره عَلى َم ْن یَشا ُء ِم ْن ِعبــادِه / 2( »،نحل) استــدالل فـرمـوده بــود بر ایـن كه
روح غیـر مالئكه است.
و این روح هر چند غیر مالئكه است ،االه این كه در امر وحى و تبلیغ
همچنانكه از آیه فوق استفاده مىشود همراه مالئكه است.
خداى تعالــى یكجا آورنــده قرآن را به نام جبرئیل معرفى نموده و
كان عَـد هُوا ِل ِج ْبریــ َل فَ ِانَّــهُ نَ َّ
مىفرمایدَ « :م ْن َ
ـزلَـهُ عَلـى قَ ْل ِبـكَ !» جاى دیگــر
همیــن جبرئیــل را روح االمین خوانده و آورنده قرآنش نامیده و فرموده« :نَ َّ
ـز َل
ح االَمینُ عَلى قَ ْل ِبكَ  »،و نیز فرموده«:قُـ ْل نَ َّ
ُس ِم ْن َر ِبهكَ ـ
ـزلَهُ ُرو ُ
الرو ُ
ح ا ْلقُـد ِ
ِب ِه ُّ
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بگو روح القدس از ناحیه پروردگارت آورده »،و روح را كه بهوجهى
غیرمالئكه است به جاى جبرئیل كه خود از مالئكه است آورنده قرآن دانسته
است ،پس معلوم مىشود جبرئیل آورنده روح است و روح حامـل این قــرآن
خواندنــى اســت.
از همین جا آن گرهى كه در آیهَ « :و كَذ ِلكَ ا َ ْو َح ْینا اِلَ ْیكَ ُروحا ِم ْن ا َ ْم ِرنا»،
بود گشوده مىشود ،و معلوم مىشود كه مراد از وحى روح در آیه مزبور
آوردن و نازل كردن روحالقدس است براى رسول خدا صلىهللاعلیهوآله  ،و
نازل كردن روح القدس براى همان وحى قرآن اسـت به او ،چون همان طور كه
()1
بیان شد حامل قرآن روح القدس است.
 -1الـمیـــــزان ج ،25 :ص.332

جبرئیل حامل روح ،و روح حامل قرآن
ح ِم ْن ا َ ْم ِر َربهى!» ( / 85اسراء)
الرو ُ
« َو یَ ْ
الروحِ قُ ِل ُّ
سئَلُونَكَ ع َِن ُّ
خداى تعالى یك جا آورنده قرآن را به نام جبرئیل معرفى كرده و
عد هُوا ِل ِج ْبری َل فَ ِانَّهُ نَ َّ
مىفرمایدَ « :م ْن َ
ّللاِ »،و در جاى
كان َ
ـزلَـهُ عَلى قَ ْل ِبـكَ ِب ِا ْذ ِن ه
دیگر همین جبرئیل را روح االمین خوانده و آورنده قرآنش نامیده و
ح االَمینُ عَلى قَ ْل ِبكَ  »،و نیز فرموده«:قُـ ْل نَ َّ
فرموده«:نَ َّ
ح
ـزلَهُ ُرو ُ
الرو ُ
ـز َل ِب ِه ُّ
ُس ِم ْن َر ِبهكَ ـ بگو روح القدس از ناحیه پروردگارت آورده »،و روح را كه
ا ْلقُـد ِ
به وجهى غیر مالئكه است به جاى جبرئیل كه خود از مالئكه است آورنده قرآن
دانسته است ،پس معلوم مىشود جبرئیل آورنده روح است و روح حامل این
()1
قرآن خواندنى است.
 -1الـمیــزان ج ،25 :ص.332

روح القدس ،و تأیید انبیاء
ُس / 253( ».بقره)
سى ا ْب َن َم ْریَــ َم ا ْلبَ ِیهنـا ِ
« َو ات َ ْینــا عی َ
ت َو اَیَّدْناهُ بِ ُروحِ ا ْلقُد ِ
اگر در آیه فوق از میان همه انبیاء تنها نام عیسى علیهالسالم را ذكر
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كرده علتش این است كه هر چند آنچه از جهات فضیلت در اینجا براى عیسى
علیهالسالم ذكر كرده ،یعنى دادن بیهنات و تأیید به روح القدس ،امورى است كه
الروحِ ِم ْن
به حكم آیه « لَقَـ ْد ا َ ْر َ
س ْلنـا ُر ُ
سلَنـا بِا ْلبَ ِیهنـاتِ »،و آیه «یُنَ ِ هز ُل ا ْل َمالئِكَةَ بِ ُّ
ا َ ْم ِره عَلى َم ْن یَشا ُء ِم ْن ِعبادِه ا َ ْن ا َ ْنذ ُِروا »!...اختصاص به عیسى بن مریم
علیهمالسالم ندارد ،بلكه مشترك میان همه رسول است ،ولكن در خصوص
عیسى علیهالسالم به نحوى خاص است ،چون تمامى آیات بیهنات آن جناب از
قبیل مرده زنده كردنش ،و با نفخه مرغ آفریدنش ،و بهبودى دادن پیسى و
كوریش ،و از غیب خبر دادنش ،امورى بوده متكى بر حیات ،و ترشحى است
از روح.
عالوه بر این كه در اسم عیسى خصوصیت دیگرى هست و در آیتى
روشن وجود دارد ،و آن این كه وى پسر مریم است كه بدون پدر از او متولد
شد ،هم چنان كه آیه « َو َجعَ ْلناها َوا ْبنَها ایَةً ِل ْلعالَ َ
مین !» نبودن پدر براى عیسى
و نبودن همسر براى مریم را آیتى براى همه عالمیان دانسته ،پس مجموع پسر
()1
و مادر آیت الهیه روشنى ،و فضیلت اختصاصى دیگرى است.
 -1الـمیـــــزان ج ،4 :ص.203

شش ویژگى جبرئیل
مین»
سو ٍل ك ٍ
«اِنَّــهُ لَقَ ْو ُل َر ُ
َریــم .ذى قُ َّو ٍة ِع ْن َد ذِى ا ْلعَ ْ
كینُ .مطـاعٍ ث َ َّم ا َ ٍ
ــر ِش َم ٍ
( 19تا  / 21تكویر)
در ایــن مقــــام جبــــرئیــل را بــه شــش صفــت تــوصیــف كــــرده
اســت:
 1ـ رسـالــت :او را «رســول» خوانــده ،كــه مىفهمانــد او قــرآن را بــه
رسولخدا صلىهللاعلیهوآله وحىمىكند.
 2ـ كرامت :او را «كریم» خوانده ،كه مىرساند نزد خداى تعالى كرامت و
احترام دارد ،و به اعزاز او عزیز شده است.
قوت و
ــوت» خــوانــده ،كــه مىفهمــانــد او داراى ه
قــوت :او را «ذى قُ َّ
3ـ ه
قــدرت و شــدهت بــالغــهاى است.
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 4ـ منــزلـــت :او را نــزد خــداى صــاحــب عــرشَ « ،مكین» خواند،
یعنى داراى مقــــــام و منـــزلــت است.
 5ـ ریاست :او را « ُمطاع» خوانده ،كه داللت دارد بر این كه جبرئیل در
آنجا یعنى نزد خدا دستور دهندهاى است كه زیر دستانش دستورات او را به كار
مىبندند .معلوم مىشــود در آنجا مالئكــهاى هستند كه جبرئیـل به آنان امـر
مىكند و ایشان اطاعتش مىكنند ،از همین جا معلـوم مىشود كه جبرئیــل در
كــار خــودش یاورانــى هم دارد.
 6ـ امانت :او را «اَمین» خواند كه مىرساند جبرئیل خدا را در دستوراتى كه
()1
مىدهد و در رساندن وحى و رسالت ،خیانت و دخل و تصرفى نمىكند.
 -1الـمیـــزان ج ،40 :ص.89

شدید القوى بودن جبرئیل
صاحبُكُــ ْم َو ما َ
«ما َ
ق ع َِن ا ْل َهوى .ا ِْن ُه َو اِاله َوحْ ٌى یُوحى.
ض َّل
غــوىَ .و ما یَ ْن ِط ُ
ِ
ستَوى!» ( / 5نجم)
َ
ـــر ٍة فَا ْ
علَّ َمــهُ شَدی ُد ا ْلقُــوى .ذُو ِم َّ
مراد از كلمه «شَدیدُ ْالقُوى» به طورى كه گفتهاند ،جبرئیل است ،چون
خداى سبحان او را در كالم مجیدش به این صفت یاد كرده و فرمود « :اِنَّهُ لَقَ ْو ُل
ریم ـ این قرآن سخـن فــرستــادهاى است كریــم و داراى نیــرو ،كه نزد
َر ُ
سو ٍل َك ٍ
خــداى ذى العــرش منزلتى دارد 19( ».تا  / 21تكویر)
ستَـوى»
ـر ٍة فَـا ْ
ـ «ذُو ِم َّ
آنهایى كه آیه را وصف جبرئیل دانستهاند در نتیجه این طور معنایش
كردهاند همــان جبرئیلى كه در راه خــدا شدت به خرج مىدهد ،یا آن جبرئیلى
كه عقلى پخته دارد ،یا آن جبرئیلى كه به نوعــى از رســول خــدا علیهالسالم
مرور و عبــور مىكند ،با اینكه خــــودش در هـــواســت.
«فَا ْستَوى» این كلمه به معناى استقامت و مسلط شدن بر كار است و
فاعل این فعل جبرئیل است ،و ضمیر فاعل آن به وى برمى گردد ،و معنایش
این است كه جبرئیل به همین صورت اصلىاش كه به آن صورت خلق شده در
آمد ،و تنها دو نوبت به صورت اصلیش خود را به آن جناب نشان داد .ممكن هم
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قوت خود مسلط شد بر آنچه مأمور
هست معنایش این باشد كه جبرئیل با ه
()1
انجامش شده بود.
 -1المیزان ج ،37 :ص .55

دستیــاران جبـرئیـل ـ نگــارش و حمـل وحـى
ع ٍة ُم َ
رام بَ َر َرة !» (13تا/16عبس)
ف ُمك ََّر َم ٍة َم ْرفُو َ
ص ُح ٍ
«فى ُ
ط َّه َر ٍة بِا َ ْیدى َ
سفَ َر ٍة ِك ٍ
معناى این چند آیه این است كه ،قرآن تذكرهاى است كه در صحف
متعددهاى نوشته شــده بود ،صحفى معظم ،و رفیع القدر ،و پاكیزه از هر پلیدى،
و از هر باطل و لغو و شك و تناقــض ،و بدست سفیرانــى نوشته شده كه ذاتا
نزد پروردگارشان بزرگوار ،و در عمــل هـم نیكوكارند.
از این آیات بر مىآید كه براى وحى مالئكه مخصوصى است ،كه
متصدى حمل صحف آن و نیز رساندن آن به پیامبرند .پس مىتوان گفت این
مالئكه اعوان و یاران جبرئیلند ،و تحت امر او كار مىكنند ،و اگر نسبت القاى
وحى را به ایشان داده ،منافات ندارد با این كه در جاى دیگر آن را به جبرئیل
الرو ُح ا ْ
نسبت دهد و بفرماید « :ن َّ
ال ََ ُ
على قَ ْل ِب َك ـ روح االمین آن را
َـز َل ِب ِه ُّ
مین َ
بر قلب تو نازل كرد!»
ســو ٍل
در جاى دیگــر در تعریف جبرئیــل مىفرمایدِ « :انَّـهُ لَقَ ْـو ُل َر ُ
مین ـ این قــرآن قول رسولى
ك ٍ
َـریـم ذى قُ َّو ٍة ِع ْن َد ذِىا ْلعَ ْ
كین ُمطــاعٍ ث َ َّم ا َ ٍ
ــر ِش َم ٍ
قوت كه نزد صاحــب عرش مكانتــى دارد و دستـوراتش
است كریم ،و داراى ه
مطــاع و در آنجا امین خوانـده مىشود 19( ».تا  / 21تكویر)
همین آیه مؤید مطلب ماست كه مىفرماید دستوراتش مطاع است ،معلوم
مىشود جبرئیل براى رساندن وحى به انبیاء كاركنانى از مالئكه تحت فرمان
دارد ،پس رساندن آن مالئكه ،هم وحى رساندن است ،هم چنان كه عمل جبرئیل
()1
و اعوانش رو بر هم فعل خــــداى تعــــالى نیـــز هســت.
 -1المیزان ج ،40 :ص.56

122

کتاب ششم  :مالئکه

تفسیر موضوعی المیزان

نفى حاجز بین جبرئیل و خدا و رسول
بیـن!» ( / 23تكویر)
ـق ا ْل ُم ِ
« َو لَقَ ْد َراآهُ ِباالُفُ ِ
نزول قرآن به رسالت فرشتهاى آسمانى و جلیل القدر و عظیم المنزلت و
امین در وحى یعنى جبرئیل صورت گرفته ،كه بین او و خداى ه
عزو ج هل هیچ
حاجزى ،و بین او و رسول خدا هیچ واسطهاى نیست ،و نه از ناحیه خودش ،و
نه از ناحیه هیچ كس دیگر ،انگیزهاى كه نگذارد وحى را بگیرد ،و اگر گرفت
نگذارد حفظش كند ،و یا اگر حفظش هم كرده ،نگذارد به رسول هّللا
صلىهللاعلیهوآله برساند ،وجود ندارد.
رسول خدا صلىهللاعلیهوآله  ،فرشته حامل وحى را به چشم خود دیده ،و
وحى را از او گرفته و خودش هم چیزى از وحى را كتمــان نكــرده ،و
()1
نمىكنــد ،و آن را تغییــر نمىدهند.
 -1الـمیـــــزان ج ،40 :ص.93

چگونگى مشاهده جبرئیل به وسیله رسول خدا صلىهللاعلیهوآله
بین!» (/23تكویر)
قا ْل ُم ِ
« َو لَقَ ْد َراآهُ ِباالُفُ ِ
كلمه «افق مبین» به معناى ناحیه ظاهر است و ظاهرا اشاره باشد به آیه
قا ْ
« َو ُه َـو بِا ْ
ال ََعْلـى! » و معناى آن این است كه سوگند مىخورم كه
الَُ فُـ ِ
رسول هّللا صلىهللاعلیهوآله جبرئیل را قبالً هم دیده بود ،و جبرئیل آن زمان در
افق مبین ،و ناحیه ظاهر قرار داشت ،و آن همان افق اعلى است ،و افقى كه
بلندتر از سایر افقهاست ،البته بلندى به آن معنائى كه مناسب با عالم مالئكه
است.
بعضى گفتهاند :معنایش این است كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله ،
جبرئیل را به صورت اصلىاش در آنجاكه خورشید طلوع مىكند كه همان افق
اعال از ناحیه مشرق است دیده بود .لكن این حرف درست نیست ،به دلیل این
كه از لفظ آیه دلیلى كه داللت كند بر این كه جبرئیل را به صورت اصلىاش
دیده ندارد ،حال جبرئیل به هر صورتى كه تمثل كرده باشد ،صورت اصلى
()1
نبوده بلكه بهاینشكل درآمده است.
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 -1الـمیـــــزان ج ،40 :ص.91

چگـونگى شنیدن صداى جبرئیل به وسیله رسول خدا صلىهللاعلیهوآله
ُون ِم َن ا ْل ُم ْنذ َ
ح االَمینُ  .عَلى قَ ْل ِبكَ ِلتَك َ
بیـن!»
الرو ُ
«نَ َز َل ِب ِه ُّ
سان ع ََربِ ٍى ُم ٍ
ِرینِ .ب ِل ٍ
(193و / 194شعراء)
رسول خدا صلىهللاعلیهوآله در حینى كه به وى وحى مىشد ،هم مىدید
و هم مىشنید ،اما بدون این كه دو حس بینائى و شنوائیش به كار بیفتد ،هم چنان
كه در روایات آمده ،كه حالتى شبیــه بیهوشى به آن جنــاب دست مىداد كه آن
را به «رخــاءالوحى» نام نهاده بودند.
پس آن جناب همان طورى كه ما شخصى را مىبینیم و صدایش را
مىشنویم ،فرشتــه وحــى را مىدید و صدایــش را مىشنیــد ،ا هما بدون ایــنكــه
سه بینائى و شنوائى مادى خود را چون ما به كار گیرد.
دو حا ه
و اگر رؤیت او و شنیدنش در حال وحى عین دیدن و شنیدن ما مىبود،
بایستى آن چه مىدیده و مىشنیده میان او و سایر مردم مشترك باشد ،و خالصه
اصحابش هم فرشته وحى را ببیند و صدایش را بشنود و حال آن كه نقل قطعى
این معنا را تكذیب كرده و حالت وحى ،بسیارى از آن جناب سراغ داده كه در
بین جمعیت به وى دست داده ،و جمعیتى كه پیرامونش بودهاند ،هیچ چیزى
احساس نمىكردهاند ،نه صداى پائى ،نه شخصى ،نه سخنى ،كه به وى القاء
()1
مىشده است.
 -1المیزان ج ،30 :ص .205

نفى تصرف جبرئیل در قلب رسول خدا صلىهللاعلیهوآله
«قُــ ْل َم ْن َ
كان عَــد هُوا ِل ِج ْبریـ َل فَ ِانَّهُ نَ َّزلَهُ عَلى قَ ْلبِكَ !» ( / 97بقره)
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خداى سبحان درباره قرآن و جبرئیل با هم در دو آیه سخن گفته است.
مىفرماید جبرئیل از پیش خود قرآن نمىآورد ،بلكه به اذن خدا بر قلب تو نازل
مىكند.
جبرئیل فرشتهاى از فرشتگان خداست و جز امتثــال دستورات خداى
سبحان كارى ندارد ،مثل میكائیل و سایر مالئكه ،كه همگى بندگــان مكرم
خداینــد و خدا را در آنچــه امر مىكند ،نافرمانـى نمىكنند ،و هر دستورى
بدهد انجام مىدهند.
على قَ ْلبِ َك!»
 «فَ ِانَّهُ ن ََّزلَهُ َقرآن ،همان طور كه جبرئیل در نازل كردنش هیچ استقاللى ندارد و تنها
مأمورى است مطیع ،همچنین در گرفتن آن و رساندنش به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله استقاللى ندارد ،بلكه قلب رسول خدا صلىهللاعلیهوآله خودش
ظرف وحى خداست ،نه این كه جبرئیل در آن قلب دخل و تصــرفــى كــرده
()1
بــاشــد و خــالصــه جبــرئیـل صــرفــا مأمور رساندن است.
 -1المیزان ج ،2 :ص .18

رؤیت حضور جبرئیل در افق اعلى
ــق االَعْلى .ث ُ َّم دَنا فَت َ َدلهى .فَ َ
س ْی ِن ا َ ْو اَدْنى .فَا َ ْوحى اِلى
قاب قَ ْو َ
كان َ
« َو ُه َو ِباالُفُ ِ
( 8تا  / 11نجم)
ع ْب ِد ِه ما ا َ ْوحى!»
َ
كلمــه «اُفُق» به معناى ناحیه است و ظاهرا مراد از آن افق اعالى
ــو» در
آسمان است ،بــدون اعتبــار اینكــه طرف شرقــى آن باشــد .ضمیر « ُه َ
این آیــه به جبرئیــل و یا به رسول خدا صلىهللاعلیهوآله بر مىگردد.
كلمه «دُنُ هو» به معناى نزدیكى است و كلمه «تَدَلهى» به معناى بسته شدن
و آویزان گشتن به چیزى است ولى به طور كنایه در شدت نزدیكى استعمال
مىشود .و معناى آیــه بنــابــر این كه هر دو ضمیــر به جبــرئیــل برگردد این
است كه جبرئیل سپس نزدیك رسول خدا صلىهللاعلیهوآله شد ،و به دامن وى
دست آویخت ،تا با آن جناب به آسمانها عروج كند ،و بعضىگفتهاند:
معنایشایناست كه جبرئیل از افق اعلى پائین آمد و به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله نزدیك شد ،تا آن جناب را به معراج ببرد.
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 «فَ َس ْی ِن ا َ ْو اَدْنى!»
قاب قَ ْو َ
كان َ
معنــاى ایــن جملــه ایــن اســت كــه دورى او بــه قــدر دو قـــوس و یــا
دو ذراع و یــا كمتـــر از آن بـــود.
ع ْب ِد ِه ما ا َ ْوحى!»
 «فَـا َ ْوحى اِلى َضمیر در هر دو «ا َ ْوحى» به جبرئیل برمى گردد ،البته این در آن
فرضى است كه ضمیرهاى گذشته هم به او برگردد .آن وقت معناى جمله چنین
مىشود :كه جبرئیل وحى برد نزد بنده خدا كه همان رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله باشد ،آن چه را كه وحى برد.
ب ا ْلفُؤا ُد ما َراى!»
 «ما َكذَ َدر جمله فوق از قلب نفى كذب كرده و معنایش این است كه فؤاد در آن
چه دیده بود دروغ نگفت .فؤاد رسول خدا صلىهللاعلیهوآله دروغ نگفت به
رسول خدا صلىهللاعلیهوآله آن چه را كه دیده بود ،و خالصــه رؤیت فــؤاد
رسول خدا صلىهللاعلیهوآله در آن چه كه دید رؤیتى صادق بود.
و این تازگى ندارد كه رؤیت را كه در اصل به معناى دیدن چشم است به
فؤاد نسبت داده شود ،چون براى انسان یك نوع ادراك شهودى هست ،كه وراى
ادراكهایى است كه با یكى از حــواس ظاهرى و یا باطنى خود دارد ،ادراكى
است كه نه چشم و گوش و سایر حواس ظاهرى واسطهاند ،و نه تخیل و فكر و
سایر قواى باطنى ،این كه مشاهده مىكنیم كه ما موجودى هستیم كه مىبینیم كه
در این درك عیانى و شهودى نه چشم ما واسطــه است و نه فكــر ما.
آرى ما همان طور كه محسوسات یكى از این حواس ظاهرى و باطنى
را درك مىكنیم این را هم درك مىكنیم كه فالن محسوس را با فالن حس درك
مىكنیم ،و این درك ربطى به آن حس ندارد ،بلكه كار نفس است ،كه قرآن كریم
از آن تعبیر به فؤاد فرموده است.
و در آیه شریفه هیچ دلیلى كه داللت كند بر این كه متعلق رؤیت خداى
سبحان است ،و خدا بوده كه مرئى براى آن جناب واقع شده ،نیست بلكه آن چه
مرئى آن جناب واقع شده همان افق اعلى و دنو و تدلى و نیز این بوده كه آن چه
به وى وحى مىشود خدا وحى كرده ،و این نام بردهها همانهایى هستند كه در
آیات قبلى آمده بود ،همهاش از سنخ آیات خدائى براى آن جناب بوده است .مؤید
این گفتار ما آیه شریفه «مـا زا َ
ـر َو مـا َ
طغـى.لَقَـ ْد َراى ِم ْ
ت َربِه ِه
ـن ایا ِ
غ ا ْلبَ َ
ص ُ
ا ْل ُك ْبـرى!» است كه مىفرماید آن چه دیده بود از آیات كبراى پروردگارش بود.
اگر هم فرض كنیم كه منظور دیدن خود خداىتعالى است باز اشكالى ندارد چون
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دیدن خدا را به قلب نسبت داده و دیدن قلب غیر از دیدن چشماستكه تنها
()1
مربوط بهاجسام است و تعلقش به خداىتعالى محال است.
 -1المیــــــــــــــزان ج ،37 :ص .56

رؤیت مجدد جبرئیل در سفر معراج
« و لَقَ ْد َراهُ ن َْزلَةً ا ُ ْخرى / 13( »!...نجم)
از این آیه به بعد مىخواهد از یك نزول دیگر غیر آن نزولى كه در آیات
سابق بود خبر دهد .با در نظر داشتن این كه مفسرین فاعل (رآه) را رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله دانسته و ضمیر مفعولى در آن را به جبرئیل برگرداندهاند،
قهرا منظور از «ن َْزلَـةً» نازل شدن جبرئیل بر آن جناب خواهد بود ،نازل شدنش
سد َْر ِة ا ْل ُم ْنتَهى »،ظرف
براى این كه آن جناب را به معراج ببرد ،و جمله « ِع ْن َد ِ
براى رؤیت است ،نه براى نازل شدن ،و مراد از رؤیت آن جناب جبرئیل
است ،به صورت اصلىاش ،و معناى جمله این است كه جبرئیل یك بار دیگر به
صورت اصلىاش در برابر رسول خدا صلىهللاعلیهوآله در آمد ،تا به معراجش
سد َْر ِة ا ْل ُم ْنتَهى واقع شد.
ببرد ،و این جریان كنار ِ
پس از آن چه گذشت صحت این نظریه هم روشن شد كه بگوییم ضمیر
مفعولى به خداى تعالى برگردد ،و مراد از رؤیت هم رؤیت هم قلبى ،و مراد به
سد َْر ِة
نزله اخرى هم نازل شدن رسول خدا صلىهللاعلیهوآله در معراج به كنار ِ
ا ْل ُم ْنتَهى باشد ،آن وقت معناى آیه چنین مىشود :كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله
سد َْر ِة ا ْل ُم ْنتَهى نازل شد ،و این وقتى بود كه به معــراج
یك بار دیگر نزد ِ
مىرفــت ،و در آن نزله خــدا را مانند نــزلــه اول با قلب خود دیدار كرد.
سد َْرةَ ما
 « ِع ْنــ َد ِســد َْر ِة ا ْل ُم ْنتَهــىِ .ع ْندَهــا َجنَّــةُ ا ْل َمـأْوىِ .ا ْذ یَ ْغشَــى ال ِ ه
یَ ْغشى!»
كلمه « ِس ْد َرةِ» به معناى یك درخت سدر است ،و كلمه « ْال ُم ْنتَهى» گویا
نام مكانى باشد و شاید مراد از منتهاى آسمانها باشد به دلیل این كه جنت مأوى
مـاء ِر ْزقُكُـ ْم َو مـا تُـوعَـد َ
ُون!»
س ِ
در آسمانها است ،چون در آیه « َو فِـى ال َّ
فرموده :هم رزق شما در آسمان اســت ،و هم آن بهشتى كه وعده داده شدهاید.
و اما این كه این درخت سدره چه درختى است؟ در كالم خداى تعالى
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چیزى كه تفسیرش كرده باشد نیافتیم ،و مثل این كه بناى خداى تعالى در این جا
بر این است كه بهطــور مبهم و با اشاره سخن بگوید ،مؤید این معنا جمله «اِ ْذ
سد َْرةَ ما یَ ْغشى »،است ،كه در آن سخن از مستورى رفته است.
یَ ْغشَى ال ِ ه
 « ِع ْندَها َجنَّةُ ا ْل َمأْوى!»یعنى بهشتى كه مؤمنین براى همیشه در آن منزل مىكنند .چون بهشت
دیگرى هست موقت ،و آن بهشت برزخ است ،كه مدتش تا روز قیامت تمام
مىشود ،و جنات مأوى بعد از قیامت است هم چنان كه فرمود «:فَلَ ُهـ ْم َجنهـاتُ
ا ْل َمـأْوى نُ ُ
ـزالً بِمـا كـانُوا یَ ْع َملُ َ
ون ـ مؤمنین جنت مأوى دارند و به پاداش كارهاى
ت
نیكى كه مىكردهاند در آنجا نازل مىشوند »،و نیز فرموده «:فَاِذا جـا َء ِ
ال ه
ـىا ْل َمأْوى ـ چون قیامت
طا َّمـةُ ا ْل ُك ْبـرى ـ تا آنجا كه مىفرماید«:فَا َِّن ا ْل َجنَّـةَ ِه َ
بیاید چنین و چنان مىشود ،پس به درستى كه جنت منزلگاه خواهد بود ».و این
جنت المأوى به طورى كه آیه  22سوره ذاریات داللت مىكرد در آسمان واقع
است.
سد َْرةَ ما یَ ْغشى!»
 «اِ ْذ یَ ْغشَى ال ِ همعناى آیه این است كه آن زمان كه احاطه مىیابد به سدرة آن چه احاطه
مىیابد .در این جا هم خداى تعالى مطلب را مبهم گذاشته نفرموده چـه چیــز به
سدره احاطــه مىیابد ،چون گفتیــم بناى خــداى تعالــى بر ابهــام است.
 «مـا زا َـر َو مـا َ
طغــى!»
غ ا ْلبَ َ
ص ُ
« زیغ بصر » به این معناست كه چشم آدمى چیزى را به آن صــورت
كه هست نبینــد و طورى دیگر ببیند ،و طغیان بصر به این معنى است كه
چیزى را ببیند كه اصالً حقیقــت ندارد و منظور از بصر چشم رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله است.
و معناى آیه این است كه چشم رسول خدا صلىهللاعلیهوآله آن چه را كه
دید بر غیر صفت حقیقىاش ندید ،و چیزى را هم كه حقیقت ندارد ندید ،بلكه هر
چه دید درست دید ،و مراد به این دیدن رؤیت قلبى است ،نه رؤیت با دیده سر.
چون مىدانیم منظور از دیدن همان حقیقتى است كه در آیه « َو لَقــ َ ْد َراهُ نَ ْزلَــةً
ا ُ ْخــرى »،منظور است .چون صریحا مىفرمایــد :رؤیت در این نزلــه كه
نزلــه دومى است مثــل رؤیت در نزلــه اولى بــود ،و رؤیت نزله دومــى
رؤیت با فؤاد بود ،كه دربارهاش فرمود:
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با ْلفُؤا ُد ما َراى .اَفَتُما ُرونَهُ عَلى ما یَرى؟»
ـ «ما َكذَ َ
ـ «لَقَـــ ْد َراى ِم ْ
ت َر ِبهـــ ِه ا ْل ُك ْبــــرى!»
ـــــن ایــــا ِ
معناى آیه این است كه سوگند مىخورم كه بعضى از آیات پروردگارش
را بدید ،و با دیدن آنها مشاهده پروردگارش برایش تمام شد ،چون مشاهده خدا
به قلب با مشاهده آیات او دست مىدهد ،زیرا آیت بدان جهت كه آیت است به
جز صاحب آیت را حكایت نمىكند ،و از خودش هیچ حكایتى ندارد ،و گرنه از
جهت خودش اگر حكایت كند دیگر آیت نمىشود.
هـم چنــان كه خــودش فرمــودَ « :و ال یُحی ُ
ط َ
ــون ِبـه ِع ْلمــا ـ به هیچ وجه
()1
به او احاطه علمى نمىیابند».
 -1المیــزان ج ،37 :ص .62

حمایت خدا و جبرئیل از رسول خدا صلىهللاعلیهوآله
ّللاَ ُه َو َم ْولیهُ َو ِج ْبری ُل َو صا ِل ُح ا ْل ُم ْؤ ِم َ
نین َو ا ْل َمال ِئكَةُ بَ ْعـ َد
«ا ِْن تَظا َهرا َ
علَ ْی ِه فَأ َِّن ه
ذ ِلكَ َ
هیر!»
ظ ٌ
( / 4تحریم)
ّللا
آیــه فوق مىخواهــد بفهماند خداى سبحان عنایت خاصهاى به رسول ه
صلىهللاعلیهوآله دارد و به همین جهــت بدون هیچ واسطــهاى از مخلوقاتش
خود او وى را یارى مىكند و متولــى امور او مىشود .كلمه «مولى» به معناى
ولــى و سرپرستى است كه عهــدهدار متولــى علیــه باشــد و او را در هر
خطــرى كه تهدیــدش كند یــارى نماید.
 « َو ا ْل َمــالئِكَــةُ بَ ْعــ َد ذ ِلــــكَ َهیـــر!»
ظ
ٌ
این جمله مىخواهد بفهماند مالئكه در پشتیبانى پیامبر متحد و متفقند،
گوئى در صف واحدى قرار دارند و مثل تن واحدند .اگر فرمود :مالئكه بعد از
خدا و جبرئیل و صالــح مؤمنین پشتیبــان اویند ،براى این بـود كه پشتیبانى
مالئكه را بزرگ جلوه دهد ،تو گوئى نامبردگــان در اول آیه یك طــرف و
()1
مالئكـه به تنهائى یك طرف قرار دارند.
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 -1الـمیــــــزان ج  ،38 :ص .311

عقاید باطل و دشمنى یهود در مورد جبرئیل
«قُــ ْل َم ْ
َ
كــان عَــد هُوا ِل ِج ْبریــ َل فَـ ِانَّــهُ نَ َّزلَــهُ عَلــى قَ ْل ِبــكَ !» ( / 97بقره)
ــن
سیاق آیه داللت دارد بر این كه آیه شریفه در پاسخ از سخنى نازل شده
كه یهود گفته بودند ،و آن این بود كه ایمان نیاوردن خود بر آن چه به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله نازل شده تعلیل كردهاند به این كه ما با جبرئیل كه براى او
وحى مىآورد دشمنیم ،شاهد بر این كه یهــود چنین حرفى زده بودند این است
كه خداى سبحــان درباره قــرآن و جبرئیل با هم در این دو آیه سخن گفته است.
روایاتى هم كه در شأن نزول آیه وارد شده این را تأیید مىكند.
و ا هما آیات مورد بحث در پاسخ از این كه گفتند :ما به قرآن ایمان
نمىآوریم براى این كه با جبرئیل كه قرآن را نازل مىكند دشمنیم مىفرماید:
اوالً ـ جبرئیل از پیش از خود قــرآن را نمىآورد بلكه به اذن خــدا بر قلب تو
نازل مىكند .پس دشمنى یهود با جبرئیل نباید باعث شود كه از كالمى كه به اذن
خدا مىآورد اعراض كنند .و ثانیا ـ قرآن كتابهاى بر حق و آسمانى قبل از
خودش را تصدیق مىكند و معنا ندارد كه كسى به كتابى ایمان بیاورد ،و به
كتابى كه آن را تصدیق مىكند ایمان نیاورد .و ثالثا ـ قرآن مایه هدایــت كسانــى
است كه به وى ایمان بیــاورند .و رابعــا ـ قرآن بشارت است ،و چگونه ممكــن
اســت شخــص عاقــل از هدایت چشــم پوشیــده ،بشارتهــاى آن را به خاطر
این كه دشمن آن را آورده ،نـادیـده بگیـرد؟
دومشان كه گفتند :ما با جبرئیل دشمنیم جواب مىدهد به این
و از بهانه ه
كه جبرئیل فرشتهاى از فرشتگان خداست ،و جز امتثال دستورات خداى سبحان
كارى ندارد ،مثل میكائیل و سایر مالئكه ،كه همگى بندگان م هكرم خدایند ،و خدا
آن چه امر كند ،نافرمانى نمىكننــد و هـر دستــورى بدهــد انجــام مىدهند.
و همچنین رسوالن خدا از ناحیه خود كارهاى نیستند و هر چه دارند به
وسیله خدا و از ناحیه اوست .خشمشان و دشمنىهایشان براى خداست ،پس هر
كس با خدا و مالئكه او ،و پیامبرانش ،و جبرئیلش و میكائیلش دشمنى كند خدا
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()1

دشمن اوست .این بود آن دو جوابــى كـه دو آیه موردبحث بدان اشــاره دارد.

 -1المیزان ج ،2 :ص .18
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فصل دهم
ملك الموت و وظیفه تحویل گیرندگان جان
تحویل انسان به ملك مسئول قبض روح
َ
نامها فَیُ ْمسِكُ الَّتى قَضى
س
حین َم ْوتِها َو الَّتى لَ ْم ت َ ُمتْ فى َم ِ
«َ ه
ّللاُ یَت َ َوفَّى االَ ْنفُ َ
س ُل االُ ْخرى!» ( / 42زمر)
َ
علَ ْی َها ا ْل َم ْوتَ َو یُ ْر ِ
ـ خداســت آن كسى كه جانها را در دم مــرگ و هم از كسانــى كه
نمردهانــد ولى به خــواب رفتهانـد مىگیرنــد ،آن گاه آن كه قضــاى مرگش
رانــده شده نگــه مىدارد ،و آن دیگــران را رهــا مىكند.
چون كلمه «ت َ َوفهى» و «اِسْتیفا» به معناى گرفتن حق به تمام و كمال است
و مضمون این آیه از گرفتن ،و رها كردن ظاهر در این است كه میان نفس و
بدن دوئیت و فرق است.
باز از آن جمله این استَ «:و قالُوا َءاِذا َ
ق
ضلَ ْلنا ِفى االَ ْر ِ
ض ا َ ِئنها لَفى َخ ْل ٍ
قاء َر ِبه ِه ْم كافِ ُر َ
ت الَّذى ُو ِ هك َل ِب ُك ْم ث ُ َّم اِلى َر ِبه ُك ْم
ون قُ ْل یَت َ َوفه ُك ْم َملَكُ ا ْل َم ْو ِ
َجدی ٍد بَ ْل ُه ْم ِب ِل ِ
عو َن ـ و گفتند آیا بعد از آن كه در زمین گم شدیم و دوباره به خلقت جدیدى
تُر َج ُ
در مىآئیم؟ این سخن از ایشان صرف استبعاد است و دلیلى بر آن ندارند ،بلكه
علت آن است كه ایمانى به دیدار پروردگارشان ندارند ،بگو در دم مرگ آن
فرشته مرگى كه موكل بر شماست شما را به تمام و كمال مىگیرد و سپس به
سوى پروردگارتان برمىگردید!»
كه خداى سبحان یكى از شبهههاى كفار منكر معاد را ذكر مىكند و آن
این است كه بعد از مردن و جدائى اجزاى بدن (از آب و خاك و معدنىهایش) و
جدائى اعضاى آن ،از دست و پا و چشم و گوشش ،و نابودى همان اجزاء
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عضویش و دگرگون شدن صورتها و گم گشتن در زمین ،به طورى كه دیگر
هیچ با شعورى نتواند ما را از خاك دیگران تشخیص دهد ،دوباره خلقت جدیدى
به خود مىگیریم؟
و این شبهه هیچ اساسى به غیر استبعاد ندارد ،و خداى تعالى پاسخ آن را
به رسول گرامىاش یاد مىدهد و مىفرماید :بگو شما بعد از مردن گم
نمىشوید ،و اجزاى شما ناپدید و درهم و بر هم نمىگــردد ،چون فرشتهاى كه
موكل به شماست ،شما را به تمامى و كمال تحویل مىگیرد و نمىگذارد گم
شوید ،بلكه در قبضه و حفاظت او هستید .آنچه از شما گم و درهم و برهم
مىشــود ،بدنهاى شماست ،نه نفس شما و یا بهگونه آن كسى كه یك عمــر
()1
مىگفت «مــن» و به او مىگفتند «تو».
 -1الـمیـــــزان ج ،2 :ص.256

ملك الموت و كاركنان او
ذیــن َكفَ ُروا ا ْل َملئِكَةُ یَ ْ
ض ِربُ َ
ــو تَرى آ اِ ْذ یَت َ َوفَّى الَّ َ
ْبر ُه ْم!»
« َو لَ ْ
ون ُو ُجو َه ُه ْم َو اَد َ
( / 50انفال)
كلمه «ت َ َوفهى» به معناى گرفتن تمامى حق است ،و بیشتر در كالم الهى به
معناى قبض روح استعمال مىشود ،و در این آیه آن را به مالئكه نسبت داده ،و
ت
در برخى آیات آن را به ملكوت منسوب كرده ،مانند آیه «:قُ ْل یَت َ َوفه ُك ْم َملَكُ ا ْل َم ْو ِ
الَّذى ُو ِ هك َل ِب ُك ْم »،و در برخى دیگر به خداى سبحان نسبت داده و فرموده َ « :ه
ّللاُ
س َ
حین َم ْوتِها -خداونــد جانها را در هنگــام مردنش مىگیرد».
یَت َ َوفَّى ا ْال َِ ْنفُ َ
این خود دلیل بر این است كه قبض روح كار ملكالموت است و
ملكالموت كاركنانى دارد كه به اذن او و به امرش جانها را مىگیرند ،و خود
او به اذن خدا و به امر او عمل مىكند و به همین جهت ،هم صحیح است گرفتن
ارواح را به مالئكه نسبت داد و هم به ملكالموت منسوب كرد و هم بهخداى
سبحان.
 -1المیزان ج ،17 :ص .157
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مأموریت حساس زیر دستان ملك الموت
سلُنا َو ُه ْم ال یُفَ ِ هر ُ
ط َ
ون!» ( / 61انعام)
« َحتهى آ اِذا جاآ َء ا َ َح َد ُك ُم ا ْل َم ْ
ــوفَّتْهُ ُر ُ
ــوتُ ت َ َ
خــداى سبحان از طرفى مالئكه خود را چنین توصیف كرده كه« یَ ْفعَلُونَ
مایُؤْ َم ُرونَ ـ هر چه را كه مأمــور شوند انجام مىدهنــد »،و از طرف دیگــر
فرموده هر امتى گروگان اجل خویش اســت ،وقتى اجلشــان فرا رسد حتى براى
یك ساعت نمىتواننــد آن را پس و پیش كنند.
از آن دو بیان استفــاده مىشود كه مالئكه مأمور قبض ارواح نیز از
حدود مأموریــت خود تجاوز نكــرده و در انجام آن كوتاهــى نمىكنند .وقتــى
معلومشان شد كه فالن شخص بایستى در فالن ساعت و در تحت فالن شرایط
قبض روح شود حتى یــك لحظـه او را مهلــت نمىدهند .این آن معنائــى است
كه از آیــه استفــاده مىشود.
به هر حال باید دانست كه این رسل همانا كاركنان و اعوان ملك الموتند،
ت الَّذى ُو ِ هك َل ِب ُك ْم »،نسبت قبض
به دلیل این كه در آیه « قُ ْل یَت َ َوفه ُك ْم َملَكُ ْال َم ْو ِ
ارواح را تنها به ملكالموت مىدهد و هیچ منافاتى هم ندارد كه یك جا نسبت آن
را به ملك الموت داده و در جاى دیگر یعنى آیه مورد بحث به رسل و در مورد
ّللاُ یَت َ َوفَّى ا ْ
دیگر یعنى آیه « َ ه
س »،به پروردگار داده باشد چه این خود یك
ال ََ ْنفُ َ
نحوه تفنن در مراتب نسبت است ،از نظر این كه هر امرى به خداى سبحان
منتهى مىشود و او مالك و متصرف علىاالطالق است ،قبــض ارواح را نیز به
او نسبــت مىدهد .از نظر این كه ملكالموت مأمور خداوند است به او نسبت
مىدهد و از نظر این كه اعــوان او اسبــاب كار اویند به آنان نیــز منتسب
()1
مىكند.
 -1المیزان ج ،13 :ص .208

وجود سلسله مراتب در مالئكه مأمور اخذ روح
عو َن!»
ــو ِ
«قُــ ْل یَت َ َوفهكُــ ْم َملَــكُ ا ْل َم ْ
ت الَّــذى ُو ِ هكــ َل بِكُــ ْم ث ُ َّم اِلــى َر ِبه ُك ْم تُر َج ُ
( / 11سجده)
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كلمه «ت َ َوفهى» به معناى این است كه چیزى را به طور كامل دریافت
كنى .اگر در این آیه قبض روح و توفى را به ملك الموت و در آیه « َ ه
ّللاُ یَت َ َوفَّى
ا ْ
س حینَ َم ْوتِها ـ خدا جانها را هنگام مردنش مىگیرد »،به خدا نسبت
ال ََ ْنفُ َ
سلُنا ـ تا آن كه مرگ یكى
داده ،و در آیهَ « :حتهى اِذا جآ َء ا َ َحدَ ُك ُم ْال َم ْوتُ ت َ َوفَّتْهُ ُر ُ
شان برسد فرستادگان ما او را مىمیراند »،به فرستادگان ،و در آیه « اَلَّ َ
ذین
تَت َ َوفهی ُه ُم ا ْل َمال ِئكَةُ ظا ِلمى ا َ ْنفُس ِِه ْم ـ آنان كه در حالى مالئكه قبض روحشان
مىكنند كه ستمگر به خویشند »،به مالئكه نسبت داده ،به خاطر اختالف مراتب
اسباب است ،سبب نزدیكتر به میت مالئكه است ،كه از طرف ملكالموت
فرستاده مىشوند ،و سبب دورتر از آنان خود مك الموت است ،كه مافوق آنان
است ،و امر خداىتعالى را نخست او اجرا مىكند ،و به ایشان دستور مىدهد،
خداى تعالى هم ما فوق همه آنان و محیط بر آنان ،و سبب اعالى میراندن و
مسبباالسباب است ،و اگر بخواهیم این جریان را با مثلى مجسم سازیم ،نظیر
عمل كتابت است كه هم به قلم نسبت مىدهیم ،و مىگوئیم قلمخوب مىنویسد ،و
هم بهدست و انگشتاننسبت مىدهیم ،و مىگوئیم دست فالنى به نوشتن روان
است و هم به انسان نسبت مىدهیم و مىگوئیم فالنــى خــوب مىنـویســـد.
عونَ !»
ـ «ث ُ َّم اِلى َربِه ُك ْم تُر َج ُ
این رجوع همان است كه در آیه قبلى از آن به لقاى خدا تعبیر كرده بود،
و موطن و جاى آن روز قیامت است ،كه باید بعد از توفى و مردن انجام شود،
و براى فهماندن این بعدیت تعبیر به «ث ُ َّم» كرد ،كه تراخى و بعدیت را
مىرساند.
ـ حقیقــت مرگ بطالن و نابــود شدن انســان نیست و شما انسانهــا در
زمیــن گم نمىشویــد ،بلكه ملكالموت شما را بدون این كه چیزى از شما كم
شود بلكه بهطور كامــل مىگیــرد و شمــا را از بدنهایتــان بیــرون مىكشــد،
به آن معنــا كــه عالقــه شمـا را از بدنهایتان قطع مىكند.
چون تمام حقیقت شما ارواح شماست ،پس شما یعنى همان كسى كه كلمه
(شما) خطاب به ایشان است( ،و یك عمر مىگفتید من و شما )،بعد از مردن هم
محفوظ و زندهاید ،و چیزى از شما گم نمىشود ،آن چه گم مىشود و از حالى به
حالى تغییر مىیابد ،و از هاول خلقتش دائما در تحول و دستخوش تغییر بود،
بدنهاى شما بود ،نه شما ،و شما بعد از مردن بدنها محفوظ مىمانید ،یا به
سوى پروردگارتان مبعوث گشته ،دوباره به بدنهایتان بر مىگردید.
ایــن آیه از روشنترین آیات قرآنى است كه داللت بر ت هجرد نفس مىكند
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و مىفهمانــد كه نفس غیــر از بدن اســت ،نه جــزء آن اســت ،و نه حالى از
()1
حاالت آن.
 -1الـمیـــــزان ج ،32 :ص.85

خطـاب مالئكـه در لحظـه مرگ متقین
ذیــن تَت َ َوفهی ُه ُم ا ْل َمالئِكَةُ َ
بین یَقُولُ َ
ط ِیه َ
«اَلَّ َ
علَ ْی ُك ُم ا ْد ُخلُوا ا ْل َجنَّةَ بِما ُك ْنتُــ ْم
سال ٌم َ
ون َ
ت َ ْع َملُ َ
ون!»
( / 32نحل)
معناى «طیب» بودن متقین در حال توفى و مرگ ،خلوص آنان از خبث
ظلم است ،در مقابل مستكبرین ،كه ایشان را به ظلم در حال مرگ توصیف
كرده و فرموده است « :اَلَّ َ
ذین تَت َ َوفهی ُه ُم ا ْل َمالئِكَةُ ظا ِلمى ا َ ْنفُس ِِه ْم!»
معناى آیه چنین مىشود « :متقین كسانى هستند كه مالئكه آنان را قبض
روح مىكنند ،در حالى كه از خبث ظلم ـ شرك و معاصى ـ عاریند ،و به ایشان
مىگویند سالم علیكم ـ كه تأمیــن قولى آنان اســت به ایشان ـ به جنهــت درآئید،
به پاداش آن چه مىكردید ،و به این سخــن ایشـان را به سوى بهشــت راهنمائـى
مىكنند».
پس این آیه همان طور كه مالحظه مىفرمایید متقین را به پاكى و تخلص
از آلودگى به ظلم وصف نموده ،ایشان را وعده امنیت و راهنمائى به سوى
بهشت مىدهد ،پس در نتیجه برگشت معنایش به این آیه است كه مىفرماید«:
سوآا ایمنَ ُه ْم بِ ُ
ظ ْل ٍم اُوآلئِكَ لَ ُه ُم االَ ْمنُ َو ُه ْم ُم ْهتَد َ
اَلَّ َ
ُون :كسانى
ذین َءا َمنُواْ َو لَ ْم یَ ْل ِب ُ
كه ایمان آوردند و ایمان خود را مشوب به ظلم نكردند ،چنان كسانى داراى
()1
امنیت ،و راه یافتگانند».
 -1الـمیـــــزان ج ،24 :ص.85
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خطاب مالئكه در لحظه مرگ كفار
«اَلَّ َ
سوءٍ !»
ذین تَت َ َوفهی ُه ُم ا ْل َمالئِكَةُ ظا ِلمى ا َ ْنفُس ِِه ْم فَا َ ْلقَ ُوا ال َّ
سلَ َم ما ُكنها نَ ْع َم ُل ِم ْن ُ
( / 28نحل)
كافران كه مالئكه جانهایشان را مىگیرند در حالى كه سرگرم ظلم و
كفر خویشند ناگهان تسلیم گشته خضوع و انقیاد پیش مىگیرند ،و چنین وانمود
مىكنند كه هیچ كار زشتى نكردهاند ،ولى در همان حالت مرگ ،گفتارشان را
رد مىكنند و تكذیبشان مىكنند و به ایشان گفته مىشود آرى شما چنین و چنان
كردید و خدا به آن چه مىكردید قبل از این كه به این ورطه بیفتید به وصفتان
آگاه بود.
س َمثْ َوى ا ْل ُمت َ َك ِبه َ
واب َج َهنَّ َم خا ِل َ
رین!» خطاب در
«فَا ْد ُخلُوا ا َ ْب َ
دین فیها فَلَ ِبئْ َ
علَى ا ْلكافِ َ
رین »،و در
سو َء َ
ى ا ْلیَ ْو َم َو ال ُّ
این آیه مانند خطاب در آیه« :ا َِّن ا ْل ِخ ْز َ
«اَلَّ َ
ذین تَت َ َوفها ُه ُم ا ْل َمال ِئكَةُ »،به مجموع كافرین است ،نه یك یك آنان .بنابراین،
برگشت معناى آیه نظیر این مىشود كه گفته شود« :تا یكیك شما از درى از
()1
درهاى جهنهم كه مناسب اعمالتان اســت وارد شوید».
 -1المیزان ج ،24 :ص .82

خطـاب مالئكه در لحظـه مرگ مستضعفین
ست َ ْ
ضعَ َ
«ا َِّن الَّ َ
فین
ــوفهی ُه ُم ا ْل َمال ِئكَةُ ظا ِلمىآ ا َ ْنفُس ِِه ْم .قالُوا ُكنها ُم ْ
ـذین ت َ َ
( 97و /98نساء)
ض»....
فِىاالَ ْر ِ
مراد از «ظلم» در آیه باال ،ظلم به نفس است .كسانى كه آیه درباره شان
سخن مىگوید به واسطه آن كه در شهرهاى شرك قرار گرفته و در بین كفار
زندگى مىكردهاند و وسیلهاى نداشتهاند كه به وسیله آن معارف دین را بیاموزند
و وظایف بندگى و عبودیت را كه دین به سوى آن فرا مىخواند ،بر پا دارند و
از این رو اعراض كرده و اقامه شعائر دینى نكردهاند.
خداوند هر گاه ظالمین را به طور مطلق ذكر كرده ،ظلم را به اعراض
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از دین خدا و جستجــوى دین كج و تحریف شده ،تفسیر كرده است .این آیه
اجماالً داللت دارد بر همان معنائى كه اخبــار ،آن را «سئــوال قبر» یعنــى
سئوال مالئكــه از دیــن میــت بعد از فرا رسیدن مرگ نامیده است.
فیم ُك ْنتُم ـ در چه دینى بودید؟» این سئوال از
سئوال مالئكه این بودَ « :
دینى است كه اینان در زندگى داشتند .اینان كه مورد سئوال قرار گرفتهاند
داراى یك حال عادى معتنابه و مورد توجهى نبودهاند و لذا در جواب گفتند كه
«در سرزمینى زندگى مىكردهاند كه نمىتوانستهاند در آنجا متلبس به دین
گردند ،زیرا اهالى آن سرزمین قوى و مشرك و زورمند بودند و با ایشان به
طورى كه با افراد ضعیف معامله مىشود ،معامله كردند و نگذاشتند كه ایشان
شرایع دین را اخذ كرده و بدان عمل كنند ».این استضعافى كه از آن یاد كردهاند
اگر در این گفته صادق باشند ،از آن جهت برایشان پیش آمده كه براى همیشه
در سرزمین شرك باقى مانده و مشركین بر سرزمین نام برده تسلط پیدا كرده
بودند ولى این مشركین بر سرزمینهاى دیگر تسلطى نداشتند بنابر این،
مستضعفین در هر حال مستضعف نبودند بلكه در حالى مستضعف بودند كه
مىتوانستهاند آن حال را به واسطه خروج و مسافرت تغییر بدهند و روى این
اصل ،مالئكه دعواى استضعاف آنان را به این بیان تكذیب كردند كه زمین،
زمین خداست .زمین ،وسیعتر از آن محلى بوده كه اینان در آن واقع شده و
مالزم آن شدهاند و براى اینان ممكن بود كه مهاجرت كرده و از حومه
استضعاف خارج شوند ،و بنابر این حقیقتا مستضعف نبودهاند چون قدرت
داشتند از قید و بند استضعاف خارج شوند ولى به واسطه سوء اختیار خود این
حال را اختیار كردند.
مالئكه ،كلمه «ا َ ْرض» را به كلمه « َ ه
ض
ّللا» اضافه كردند و گفتند« :ا َ ْر ُ
ّللا» .این اضافه خالى از این ایماء نیست به این كه خداوند اوالً در زمین خود
ه
وسعتى فراهم فرموده و سپس مردم را دعوت به ایمان و عمل كرده است همان
هاج ْر فى
طور كه پس از دو آیه دیگر اشعار بر همین معنى هستَ « :و َم ْن یُ ِ
ض ُمرا َ
سعَةً!» ( / 100نساء) « اِالَّ
غما كَثیرا َو َ
َ
ّللاِ یَ ِج ْد ِفى االَ ْر ِ
سبی ِل ه
ً
ْ
ْ
َ
ست َ ْ
ستَطیعُ َ
ضعَ َ
دو َن
الرجا ِل َو ال ِنه ِ
دان الیَ ْ
ا ْل ُم ْ
ون حیلة َو ال یَ ْهت َ ُ
فین ِم َن ِ ه
سآء َو ال ِول ِ
سبیالً!» ( / 98نساء)
َ
این آیه داللت دارد بر این كه ستمكاران نام برده در آیه قبلى ،مستضعف
نبودهاند زیرا مىتوانستهاند كه قید و بند استضعاف را از خود بردارند و
استضعاف تنها صفت عــدهاى اســت كــه در ایــن آیــه ذكــر شــده اســت و
معنــى آیــه ایــن اســت كه:
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 «مگــر آنهایى كه استطاعــت و تم هكن ندارند كه براى دفع استضعافىكه از ناحیه مشركیــن متوجـه آنــان اســت بیندیشنــد و راهــى هم پیدا نمىكننــد
()1
كه به وسیلــه آن از شر مشركین خالص گردند».
 -1الـمیـــــــزان ج ، 9 :ص .77

زمان رؤیت مالئكه به وسیله كفار
ذین الیَ ْر ُج َ
« َو قا َل الَّ َ
ست َ ْكبَ ُروا
ون ِلقا َءنا لَ ْوال ا ُ ْن ِز َل َ
علَ ْینَا ا ْل َمال ِئكَةُ ا َ ْو نَرى َربَّنا لَقَ ِد ا ْ
ــو َمئِــ ٍذ
فى ا َ ْنفُس ِِه ْم َو َ
عت َ ْوا ُ
عت ُ ًّوا كَبیرا .یَ ْو َم یَ َر ْو َن ا ْل َمالئِكَةَ ال بُشْرى یَ ْ
میــن َو یَقُــولُ َ
َ
ـون ِحجْ ـرا َمحْ ُجـورا!»
ــر
ِل ْل ُمجْ ِ
(21و / 22فرقان)
كلمه « ِح ْجرا َم ْح ُجورا» اصطالحى بود كه از مشركین كه هنگام دیدن
كسى كه از او ترسى داشتند به زبان مىآوردند ،و قرآن كریم در این آیه
مىفرماید كفار وقتى مالئكه را ببیننــد آن وقت هم این كلمــه را مىگویند ،و
خیال مىكنند آن فایدهاى برایشان دارد.
معنــاى این آیــه این است كــه روزى مجــرمین كه امیدوار لقاى خدا
نیستند مالئكه را ببینند ،در آن موقع هیچگونه بشــارتى بــراى عموم مجرمین
كه اینان طــائفـهاى از آنانند نخواهد بود.
این آیه در موضع جواب از گفتار مشركین است كه گفتند« :چرا مالئكه
به ما نازل نمىشوند؟» و ا هما از این اعتراضشان كه «چرا پروردگار را
نمىبینیم؟» جواب نداد ،براى این كه دیدنى كه آنها منظورشان بوده ،دیدن به
چشم سر بوده ،كه مستلزم جسمانیت و تجسم است ،و خدا منزه از آن است ،و
ا هما رؤیت به چشم یقین كه همان رؤیت قلبى اســت ،آنها آن را سرشان نمىشد،
و به فرض هم كه سرشان مىشد منظورشان از «ا َ ْو نَرى َربَّنا »،آن قسمت نبود.
و ا هما توضیح جواب از مسئله انزال مالئكه و رؤیت آنان ،این است كه
اصل دیدن مالئكه را مسلم گرفته ،كه روزى هست كه كفار مالئكه را ببینند ،و
درباره آن هیچ حرفى نزده ،و به جاى آن از حال و وضع كفار در روز دیدن
مالئكه خبر داده،تا به این معنا اشاره كرده باشد كه در خواست دیدن مالئكه به
نفعشان تمام نمىشود چون مالئكه را نخواهند دید مگر در روزى كه با عذاب
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آتش روبه رو شده باشند ،و این وقتى است كه نشئه دنیوى مبدل به نشئه اخروى
شود ،هم چنان كه در جاى دیگر نیز به این حقیقت اشاره نموده و فرموده« :ما
ق َو ما كانُوا اِذا ُم ْن َ
ظ َ
رین ـ مالئكه را جز به حق نازل
نُنَ ِ هز ُل ا ْل َمالئِكَةَ اِاله بِا ْل َح ه ِ
نمىكنیم ،و وقتى نازل كنیم دیگر مهلت داده نمىشوند / 8( ».حجر)
پس كفار در حقیقت در این درخواست خود استعجال در عذاب كردهاند،
در حالى كه خود خیال مىكنند كه با این درخواست خود خدا و رسول او را
عاجز و ناتوان مىكنند.
و اما این كه این روزى كه آیه «یَ ْو َم یَ َر ْو َن ا ْل َمالئِ َكةَ »،بدان اشاره دارد
سرین گفتهاند :روز قیامت است ،و لكن آن چه از سیاق به
چه روزى است؟ مف ه
كمك سایر آیات راجــع به اوصاف روز مرگ ،و بعد از مرگ بر مىآید ،این
است كه مراد روز مرگ است.
مثالً یكىاز آیات راجع به مرگ آیهَ « :و لَ ْو تَرى آ اِذِال ه
ون فى َ
ظ ِل ُم َ
ت
ت ا ْل َم ْو ِ
غ َمرا ِ
س ُ
ون ـ اگر
َو ا ْل َمآلئِكَةُ با ِ
دیه ْم ا َ ْخ ِر ُجوآا ا َ ْنفُ َ
س ُك ُم ا ْلیَ ْو َم تُجْ َز ْو َن ع َ
َذاب ا ْل ُه ِ
طوا ا َ ْی ِ
ببینى زمانى را كه ستمگران در سكرات مرگ قرارمىگیرند و مالئكه دست
دراز كرده ،كه جان خود بیرون دهید ،امروز به عذاب خوارى كیفر خواهید
شد!» (/93انعام) مىباشد .و یكى دیگر آیه «اَلَّ َ
ذین تَت َ َوفهی ُه ُم ا ْل َمالئِكَةُ ظا ِلمى
ا َ ْنفُس ِِه ْم ـ كسانىكهمالئكه جانشانرامىگیرند ،درحالىكه بهخود ستم كردهاند،
مالئكه بهایشان مىگویند :دردنیا درچهكاربودید؟ مىگویند درزمین زیردست
دیگران بودیم! مىپرسند :مگر زمین فراخ نبود كه در آن هجرت كنید؟» (/ 28
نحل) و آیاتى دیگر.
و همین مشاهدات دم مرگ است كه قرآن آن را برزخ خوانده ،چون در
آیات قرآنى داللت قطعى هست بر این كه بعد از مرگ و قبل از قیامت مالئكه
را مىبینند و با آنان گفتگو مىكنند.
و از سوى دیگر در مقام مخاصمه در پاسخ كسى كه دیدن مالئكه را
انكار مىكند طبعا باید اولین روزى را كه مالئكه را مىبیند به رخش كشید ،و
آن روز مرگ است كه كفار با دیدن مالئكه بد حال مىشوند .پس ظاهر امر این
است كه آیه و دو آیه بعدش نظر به حال بــرزخ دارد ،و رؤیــت كفار مالئكــه
را در آن روز خاطــرنشان مىسازد ،و حبط اعمال هم مربــوط به آن عالـم و
()1
حال اهل بهشت هم باز مربوط به آن عالم است.
 -1المیزان ج ،29 :ص .286
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نحـوه شكنجـه و اخـذ جـان مرتـدین به وسیله مالئكه
ف اِذا ت َ َوفَّتْ ُهــ ُم ا ْل َمالئِكَــةُ یَ ْ
ض ِربُ َ
ْبار ُه ْم!» ( / 27مح همد)
«فَ َك ْی َ
ون ُو ُجو َه ُه ْم َو اَد َ
این آیه نتیجهگیرى از مطالب آیه  25همین سوره « ا َِّن الَّ َ
ارتَـدُّوا
ذیـن ْ
ْبار ِهـ ْم »،درباره مرتدین است و معنایش چنین است « :این است كه در
عَلـى اَد ِ
امروز كه بعد از روشن شدن هدایت باز هر چه مىخواهند مىكنند ،حال ببین
در هنگامى كه مالئكه جانشان را مىگیرند و به صورت و پشتشان مىكوبند چه
حالى دارند!»
ضوانَهُ فَاَحْ بَ َ
س َخ َ
ّللاَ َو ك َِر ُهوا ِر ْ
ط اَعْمالَ ُهـ ْم!» (/ 28
 «ذ ِلكَ بِاَنَّ ُه ُم اتَّبَعُوا ما ا َ ْط ه
محمد)
ـك» به مطالب در آیه قبل است ،كه از عذاب مالئكه در
كه اشاره «ذ ِل َ
هنگام گرفتن جان آنان سخن مىگفت .سبب عقاب آنان این است كه اعمالشان را
به خاطر پیروى هر آن چه مایه خشم خداست ،و كراهتشان از خشنودى خدا
حبط شده ،چون دیگر عمل صالحى برایشان نمانده و قهرا با عذاب خدا بدبخت
()1
و شقى مىشوند.
 -1الـمیـــــزان ج72 ،36
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فصل یازدهم
نقش مالئكه در قیامت

وضع مالئكه بعد از به هم پیچیدن آسمانها
س ِبه ُح َ
« َو ت َ َرىا ْل َمالئِكَةَ حافه َ
ون ِب َح ْم ِد َر ِبه ِه ْم / 75(»!...زمر)
ین ِم ْن َح ْو ِلا ْلعَ ْر ِش یُ َ
كلمه «حافهینَ » به معناى احاطه كردن و حلقه زدن دور چیزى است .و
ع ْرش» عبارت است از آن مقامى كه فرامین و اوامر الهى از آن مقام
كلمه « َ
صادر مىشود ،فرامین الهىاى كه با آن امر عالم را تدبیر مىكند ،و مالئكه
عبارتند از مجریان مشیت خدا ،و عــامـالن به اوامـر او ،و دیـدن مـالئكـه بـه
این حـال كنـایـه است از این كه بعد از درهم پیچیــــده شــــدن آسمــانهــا،
مــالئكــه را بــه ایــن صــورت و حــال مىبینــى.
و معناى آیه این است كه تو در آن روز مالئكه را مىبینى ،در حالى كه
دور عرش حلقه زده ،و پیرامون آن طواف مىكنند ،تا اوامر صادره را اجرا
()1
كنند و نیز مىبینى كه ســرگــرم تسبیـح خــدا بـا حمــد اوینــد.
 -1الـمیـــــــــزان ج ،34ص .156

زمان شكافت آسمان و نزول مالئكه ساكن آن
مام َو نُ ِ ه
ــز َل ا ْل َمالئِكَةُ ت َ ْنزیــالً !» ( / 25فرقان)
« َو یَ ْـو َم ت َ َ
شقَّــ ُ
ق ال َّ
سمــا ُء ِبا ْلغَ ِ
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شقَّ ُق» به معنــاى باز
مــراد از «یَ ْو َم = روز» روز قیامــت است« .ت َ َ
شدن است ،و غمــام نام ابر است و اگــر ابر را غمام خواندهانــد ،چون نور
آفتاب را مىپوشانــد ،مــاننــد غــم كـه بــه معنــاى پــــرده است.
ظاهر آیه این است كه روز قیامت آسمان شكافته مىشود ،و ابرهائى هم
كه روى آن را پوشانده نیز باز مىشود ،و مالئكه كه ساكنان آسمانند نازل
ت
مىشوند ،و كفار ایشان را مىبینند ،پس آیه قریب المعناى با آیه « َو ا ْن َ
شقَّ ِ
سما ُء فَ ِه َى یَ ْو َمئِ ٍذ وا ِهیَةٌَ .و ا ْل َملَـكُ عَلى ا َ ْرجائِها ـ آسمان شكافته شد پس آن در
ال َّ
امروز سست است و فرشته بر كنارههاى آن است».
و بعید نیست كه این طرز سخن كنایه باشد از پاره شدن پردههاى جهل،
و بروز عالم آسمان ـ یعنى عالم غیب ـ و بروز س هكان آن ،كه همان مالئكه
هستند ،و نازل شدن مالئكه به زمین ،كه محل زندگى بشر است.
و اگــر از واقعه قیامت تعبیــر به تشقهق كــرد ،نه تفتهــح و امثــال آن،
براى این بود كــه دلها را بیشتــر بترسانــد و همچنین تنویــن در كلمــه
()1
«ت َ ْنزیالً» باز براى رسانــدن عظمــت آنروز است.
 -1المیــــــــــــزان ج  ،29ص .291

عروج پنجاه هزار ساله مالئك در قیامت
َ
ح اِلَ ْی ِه فى یَــ ْو ٍم َ
سنَةٍ!»
ــدار ُه َخ ْم
الرو ُ
« ت َ ْع ُر ُ
ف َ
سیــن ا َ ْل َ
ج ا ْل َمالئِكَــةُ َو ُّ
كان ِم ْق ُ
(/4معارج)
منظور از روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است ،روز قیامت است.
اگر آن روز با روزهاى دنیا و زمان جارى در آن تطبیق شود ،معـادل پنجاه
هزار ســال دنیا مىشود( ،نه این كه در آن جا هم از گردش خورشید و ماه
سالهائى شمسى و قمرى پدید مىآید .مراد به عروج مالئكه و روح در آن روز
به سوى خدا این است كه آن روز مالئكه به خداى برمىگردند .چون در آن روز
تمامى عالم به او برمىگردد ،آرى روز قیامت روز ظهور هیچ و پوچ بودن
اسباب ،و از كار افتادن آنها ،و بطالن روابطى است كه در دنیا بین اسباب و
مسببات برقرار بود ،آن روز تمام موجودات به سوى خداى تعالى ه
عزوج هل
برمىگردند ،و هر موجودى در معراج خود به سوى او رجوع مىكند ،و همه
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مالئكه پیرامــون عرش پروردگارشــان را فرامىگردند وصف مىكشند،
همچنانكه فرمودَ « :و ت َ َرى ا ْل َمالئِ َكةَ حافه َ
ین ِم ْن َح ْو ِلا ْلعَ ْر ِش ـ مالئكهرا مىبینىكه
صفها
الرو ُ
ح َوا ْل َمالئِكَةُ َ
پیرامون عرش را فراگرفتهاند »،و نیز فرموده« :یَ ْو َم یَقُو ُم ُّ
ـ روزىكه مالئكه و روح به صف مىایستد».
الرو ُح ِم ْن ا َ ْم ِر
و مراد از روح آن روحى است كه درآیه شریفه «:قُ ِل ُّ
()1
َربهى!» ـ از امر خودش خوانده ،و این روح غیر مالئكه است.
 -1الـمیـــــزان ج ،39ص 130

تعـداد مـالئكه حامل عرش الهى در قیامت
ـك فَ ْـوقَ ُهـ ْم یَ ْـو َمئِـ ٍذ ثَمـانِیَــةٌ!» (17
ش َر ِبه َ
ع ْ
علـى ا َ ْرجـائِهـا َو یَ ْح ِمـ ُل َ
« َو ْال َملَـكُ َ
ـر َ
 /حاقه)
واحـ َدةٌ !» ـ تعبیر دمیدن در صور كنایه
«فَاِذا نُ ِفـ َخ ِفـى ال ُّ
ور نَ ْف َخـةٌ ِ
ص ِ
واحـ َدةً »،ـ كلمه
است از مسئله قیامتَ « ،و ُح ِملَـ ِ
ض َو ا ْل ِجبـا ُل فَ ُدكَّتـا َدكَّـةً ِ
ت االَ ْر ُ
« ه
دك» معنایش كوبیدن سخت است ،به طورى كه آنچه كوبیده مىشود خورده
گشته ،به صورت اجزایى ریز درآید ،منظور از حمل شدن زمین و جبال این
است كه قدرت الهى بر آنها احاطه مىیابد ،و اگر مصدر « ه
دك» را با كلمه
«واحده» توصیف كرد ،براى این بود كه به سرعت خورد شدن آنها اشاره كند
و بفهماند خورد شدن كوهها و زمین احتیاج به كوبیدن بار دوم ندارد.
ت ا ْلـواقِعَـةُ!» ـ یعنى در چنین روزى قیامت بــه پــا
«فَیَ ْـو َمئِـ ٍذ َوقَعَـ ِ
مىشــود.
ـى یَ ْـو َمئِـ ٍذ وا ِهیَـةٌَ .و ا ْل َملَـكُ عَلى ا َ ْرجائِهـا!» ـ
« َو ا ْن َ
شقَّــ ِ
ت ال َّ
سمـا ُء فَ ِه َ
ق
ممكن است آیه شریفه در معناى آیه زیر باشد كه مىفرمایدَ « :و یَ ْو َم ت َ َ
شقَّ ُ
مام َو نُ ِ هز َل ا ْل َمالئِكَةُ ت َ ْنزیالً ـ و روزى كه آسمان به ابرها پاره پاره
ال َّ
سما ُء ِبا ْلغَ ِ
مىشود و مالئكه به طور ناگفتنى نازل مىگـردند».
ش َر ِبهـكَ فَ ْـوقَ ُهـ ْم یَ ْـو َمئِـ ٍذ ثَمـانِیَــةٌ!» به طورى كه از
« َو یَحْ ِمـ ُل ع ْ
َـر َ
مقتضاى سیاق ظاهر مىشود به مالئكه برمى گردد و ظاهر كالم خداى تعالى
بر مىآید كه عرش در آن روز حاملینى از مالئكه دارد .همچنان كه از ظاهر آیه
ذین یَحْ ِملُ َ
زیر نیز این معنا استفاده مىشود مىفرماید « :اَلَّ َ
ش َو َم ْن
ون ا ْلعَ ْر َ
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َح ْولَهُ ـ كسانى كه عرش را حمل مىكنند ،و كسانى كه پیرامون عرش هستند،
پروردگار خود را به حمد تسبیح مىگویند ،و به او ایمان مىآورند ،و براى همه
كسانى كه ایمان آوردهاند استغفار مىكنند».
از ظاهر آیه مورد بحث بر مىآید كه حامالن عرش در آن روز هشت
نفرند ،ا هما این كه این هشت نفر از جنس مالئكه هستند و یا غیر ایشان ،آیه
شریفه ساكت است ،هر چند كه سیاق آن خالى از این اشعار نیست به اینكه از
جنس ملك مىباشند .ممكن هم هست ،غرض از ذكر انشقاق آسمان ،و بودن
مالئكه در اطراف آن ،و اینكه حاملین عرش در آن روز هشت نفرند ،این باشد
كه بفرماید در آن روز مالئكه و آسمان و عرش براى انسانها ظاهر مىشوند،
ین ِم ْ
همچنان كه قرآن در این باره فرمودهَ «:و ت َ َرى ا ْل َمال ِئكَةَ حافه َ
ــو ِل
ــن َح ْ
س ِبه ُح َ
ــون ِب َح ْمــ ِد َر ِبه ِهــ ْم ـ مــالئكــه را مىبینى كه پیــرامــون عــرش
ــر ِش یُ َ
ا ْلعَ ْ
را حلقــهوار گرفتــهانــد ،و پــروردگــار خــود را به حمــد تسبیح مىگـوینـد».
()1

 -1الـمیـــــزان ج  ،39ص .107

صف مالئكه و صف روح در روز قیامت
صفها / 38( »!...نبأ)
الــرو ُ
ح َو ا ْل َمـالئِكَـةُ َ
«یَ ْ
ــو َم یَقُــو ُم ُّ
صفهــا ! » (/22فجر)
صفهـــا َ
« َو جـا َء َربُّكَ َو ا ْل َملَكُ َ
ح ِم ْن ا َ ْم ِر َربهى!» بدان
الرو ُ
مراد از روح مخلوقى امرى است كه آیه «قُ ِل ُّ
اشاره دارد .و كلمه «صفها» حالىاست از روح و مالئكه و اینكلمه
حالت«صافهین»رامىرساند .و اى بسا از مقابلهاى كه میان روح و مالئكه
انداخته استفاده شود كه روح به تنهائى یك صف را ،و مالئكه همگى یك صف
را تشكیل مىدهند.
جملــه «ال یَت َ َكلَّ ُمونَ » بیانى اســت براى جملــه «ال یَ ْم ِل ُكونَ ِم ْنــهُ
ِخطـابـا »،و ضمیر فاعل در آن به همه اهل محشــر برمىگــردد ،چه روح و
چه مالئكــه ،چه انس و چه جن.
الر ْح ُ
من »،مىخواهد بیان كند چه كسانى در آن روز با
جمله « اِاله َم ْن اَذِنَ لَهُ َّ
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صوابا »،ـ تنها كسانى حق سخن گفتن دارند
اذن خدا سخــن مىگویندَ « .و قا َل َ
كه خدا اذنشان داده باشــد ،و سخنى صواب بگویند ،سخنــى كه حق محــض
باشد ،و آمیختــه با باطل و خطا نباشــد ،و این جمله در حقیقــت قیدى است
براى اذن خــدا ،كأنهــه فرموده و خــدا اذن نمىدهــد مگر بـه چنیــن كسى .از
صفها!» بعد از
الرو ُ
ح َو ا ْل َمالئِكَةُ َ
نظر وقوع ذیـل آیه كه مىفرماید « :یَ ْو َم یَقُو ُم ُّ
جملـه «ال یَ ْم ِلك َ
ُون ِم ْنهُ ِخطابا !» كه از ظاهرش بر مىآید این مالك نبودنشان
مختص به یومالفصل است ،و نیز از نظر وقوع آن جمله در سیاق تفصیل جزاى
الهى طاغیان و متهقین ،بر مىآید كه مراد این است كه ایشان مالكیت و اذن آن را
ندارند كه خدا را در حكمى كه مىراند و رفتارى كه معمول مىدارد مورد
خطاب و اعتراض قرار دهند ،و یا دست به شفاعت بزنند .سئوالى كه در این جا
پیش مىآید این است كه چرا مالئكه استثناء نشدند ،و بطور كلى فرمود «:ال
یَ ْم ِلك َ
ُون ِم ْنهُ ِخطـابا ! » با این كه مالئكه منزه از اینند كه به خداى تعالى
اعتراضى بكنند.
پس معلوم مىشود مراد از خطابى كه فرموده مالك آن نیستند اعتراض
به حكم و رفتار او نیست بلكه تنها همان مسئله شفاعت و سایر وسایل تخلهص از
شر است ،نظیر عدل ،بیع ،دوستى ،دعا ،و در خواست كه در جاى دیگر
فرمودهِ «:م ْن قَ ْب ِل ا َ ْن یَأْتِ َى یَ ْو ٌم البَ ْی ٌع فی ِه َو ال ُخلَّةٌ َو ال شَفـاعَةٌ ـ قبل از آن كه
روزى فرا رسد كه نه بیع در آن هست نه دوستى و نه شفاعت!» ( / 254بقره)
ع ْد ٌل َو ال ت َ ْنفَعُها شَفاعَةٌ ـ روزى كه از كسى نه عوض بپذیرند
« َو الیُ ْقبَ ُل ِم ْنها َ
و نه شفاعتى سودى برایشان دارد!» ( / 123بقره) سخن كوتاه این كه ضمیر
فاعل در «یَ ْم ِل ُكونَ » به تمامى حاضران در یوم الفصل بر مىگردد ،چه مالئكه و
چه روح ،و چه انس و چه جن ـ چون سیاق آیه حكایت از عظمت و كبریائى
خداى تعالى است ،و در چنین سیاقى همه مشمولند نه خصوص مالئكه و روح،
و نه خصوص طاغیان.
صفهـا!»
صفهـا َ
 « َو جـا َء َربُّكَ َو ا ْل َملَكُ َدر این جمله نسبت به آمدن به خداى تعالى داده ،و این تعبیر از
س ك َِمثْ ِله ش َْى ٌء ـ هیچ چیزى مانند او نیست!» و
متشابهات است كه آیه« :لَ ْی َ
آیاتى كـه خواص قیـامت را ذكـر مىكنند و مثالً مىفرمایند :آن روز همه
اسبابها از كار مىافتند و همه حجابها كنار مىرود ،و بر همه مكشوف
مىشود كه خدا حق مبین است ؛ این متشابه را تفسیر مىكنند و تشابه آنرا
برطرف مىسازد.
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روایاتى هم كه مىگوینــد منظور از آمــدن امر خداســت ،و قــرآن هم
ــر یَ ْو َمئِـ ٍذ ِ هّللِ  -امر امــروز تنها براى خداســت!» همــه در
مىفرمایدَ « :و االَ ْم ُ
مقام رفع این تشابه اســت .و یا نسبــت آمـدن به خــدا دادن در آیــه شریفه از
بــاب مجــاز عقلــى اســت.
و ا هما بحث دربـاره آمدن مالئكـه و اینكــه آمدنشــان صـف بــه صــف
()1
است نظیر بحثــى است كــه در بـاال گـذشت.
 -1المیزان ج ،39ص  ،441و ج  40ص 224

وضع مالئكه در نفخه صور
ّللاُ!»
سموا ِ
ص ِع َ
ور فَ َ
« َو نُ ِف َخ فِىال ُّ
ق َم ْن فِى ال َّ
ت َو َم ْن فِىاالَ ْر ِ
ض اِاله َم ْن شا َء ه
ص ِ
( / 68زمر)
ظاهر آن چه در كالم خداى تعالى در معناى نفخ صور آمده ،این است كه
این نفخ دو بار صورت مىگیرد ،یك بار براى این كه همه جانداران با هم
بمیرند ،و یك بار هم براى این كه همه مــردگــان زنــده شوند.
ّللاُ ! » استثنائى است از اهل آسمانها و زمین ،و ا هما
جمله «اِاله َم ْن شا َء ه
این كه این استثنا شدگان كیایند؟ بعضى گفتهاند :جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و
عزرائیلاند ،كه پیشوایان فرشتگانند ،چون این نامبردگان در هنگام نفخ صور
نمىمیرند ،بلكه بعد از آن مىمیرند .بعضى دیگر گفتهاند :آن چهار نفر با
حامالن عرشند .بعضى هم گفتهاند :آن نامبردگان با رضوان و حور و مالك و
ربانیهاند .هیچ یك از این اقوال به دلیلى از لفظ آیات كه بتوان بدان استناد جست
مستند نیستند.
 «نُ ِفــ َخ فی ِه ا ُ ْخرى فَاِذا ُهــ ْم ِقیـا ٌم یَ ْن ُــرو َن!»
ظ ُ
معناى آیه فوق این است كه در صور نفخه دیگرى دمیده مىشود كه
ناگهان همه از قبرها بر مىخیزند و منتظر مىایستند تا چه دستورى برسد ،و یا
چه رفتارى با ایشان مىشود ،و یا معنا این است كه برمىخیزند و مبهوت و
متحیهر نگاه مىكنند .و اگر در این آیه آمده كه بعد از نفخه دوم بر مىخیزند و
ـور فَاِذا ُهـ ْم ِم َ
ث اِلـى
ـن االَجْ ـدا ِ
نظر مىكنند منافاتى با آیهَ « :و نُ ِفـ َخ فِى ال ُّ
ص ِ
َر ِبه ِهـ ْم یَ ْنسِلـ ُ َ
ون ـ و رد صور دمیده مىشود كه ناگهان از گورهاى خود به سوى
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ـور فَتَــأْت ُ َ
ــون
پروردگارشان مىشتابند!» و مضمون آیه « :یَ ْـو َم یُ ْنفَـ ُخ ِفـى ال ُّ
ص ِ
ا َ ْفـواجـا ـ روزى كه در صور دمیده مىشود فوج فوج مىآیند »،و آیه « َو یَ ْو َم
ض ـ روزى كه در صور
ور فَفَ ِز َ
سموا ِ
یُ ْنفَ ُخ فِى ال ُّ
ع َم ْن فِى ال َّ
ت َو َم ْن فِىاالَ ْر ِ
ص ِ
دمیده مىشود همه آنان كه در آسمانها و آنان كه در زمینند به فزع در
مىآیند!» ( / 87نمل) ندارد.
براى این كه فزعشان و دویدنشان به سوى عرصه محشر ،و آمدن فوج
فوجشان بدانجا ،مانند بهپاخواستن و نظر كردنشان حوادثى نزدیك به همند ،و
()1
چنان نیست كه با هم منافات داشته باشند.
 -1الـمیـــــزان ج ،34ص .145

استقبال مالئكه از مؤمنین در نفخه صور
ع االَ ْكبَ ُر َو تَتَلَقهی ُه ُم ا ْل َمالئِكَةُ !» ( / 103انبیاء)
«ال یَحْ ُزنُ ُه ُم ا ْلفَ َز ُ
س َمعُ َ
ع ْنها ُم ْبعَد َ
« ا َِّن الَّ َ
ون
سنـى اُولئِكَ َ
ُون ال یَ ْ
سبَقَتْ لَ ُهـ ْم ِمنَّا ا ْل ُح ْ
ذین َ
س ُه ْم خا ِلد َ
سها َو ُه ْم فى َما ا ْ
ُون ـ و كسانى كه درباره آنها از
َحسی َ
شت َ َهتْ ا َ ْنفُ ُ
جانب ما قلم به نیكى رفته از جهنـم دور شـوند و حتى زمزمــه آن را نشنوند و
در آن چه دلهایشان بخواهد جاودانند!» ( 101و  / 102انبیاء)
سیــس» به معنــى صــوتى است كه احساس شود و كلمه فزع
كلمــه « َح
ْ
اكبر به معناى ترس اعظم است ،كه خــداى تعــالى خبر داده كه چنین ترسى در
هنگام نفخ صور وقوع پیدا مىكنــد ،و فرمــوده « :و چون در صور دمیده شود
همه كسانى كه در آسمــانها و زمیننــد به فــزع مىافتند!»
معنــاى « َو تَتَلَقهی ُهــ ُم ا ْل َمالئِكَــةُ »،در آیه مــورد بحث ایــن است كه:
مالئكه ایشان را با بشــارت استقبال مىكننــد و مىگوینــد« :هذا یَ ْو ُمكُــ ُم الَّذى
()1
عد َ
ُون ـ این بـود آن روز كه وعده داده مىشدیــد!»
ُك ْنت ُ ْم تُو َ
 -1المیزان ج  ،28ص .183

148

کتاب ششم  :مالئکه

تفسیر موضوعی المیزان

بشارت مالئكه به مؤمنین در قیامت
« ا َِّن الَّ َ
علَ ْی ِه ُم ا ْل َمالئِكَةُ اَاله تَخافُوا َو ال
ستَقا ُمـوا ت َتَنَ َّز ُل َ
ّللاُ ثُــ َّم ا ْ
ذیــن قالُوا َربُّنَــا ه
تَحْ َ
ِــروا بِال َجنَّــ ِة الَّتــى ُك ْنتُــ ْم تُوعَــد َ
ُون!» ( / 30فصلت)
ـزنُـوا َو ا َ ْبش ُ
این آیه و آیه بعدش حسن حال مؤمنین را بیان مىكند و از آیندهاى كه در
انتظار مؤمنین است و مالئكه با آن بهاستقالل ایشان مىآیند ،خبر مىدهد ،و آن
تقویت دلها ،و دلگرمى آنان و بشارت به كرامت است.
پس مالئكه ایشان را از ترس و اندوه ایمنى مىدهند .ترس همیشه از
مكروهى است كه احتمال پیش آمدن دارد ،و در مورد مؤمنین ،یا عذابى است
كه از آنان مىترسند ،و یا محرومیت از بهشت است ،كه باز از آن بیم دارند،
« ُح ْزن = اندوه» هم ،همواره از مكروهى است كه واقع شده ،و شرى كه پدید
آمده ،مانند گناهانى كه از مؤمن سر زده ،از آثارش غمنده مىشوند ،و یا
خیراتى كه باز به خاطر سهل انگارى از ایشان فوت شده ،از فوت آن اندوهگین
مىگردند ،و مالئكه ایشان را دلدارى مىدهند ،به اینكه ایشان از چنان خوف و
چنین اندوهى در امانند ،چون گناهانشان آمرزیده شده ،و عذاب از ایشان
برداشته شده است.
آنگاه بشارتشان مىدهند به بهشتى كه وعده داده شدهاند ،مىگویند« :
عد َ
عدُونَ  »،داللت
ا َ ْبش ُِروا ِبال َجنَّ ِة الَّتــى ُك ْنت ُ ْم تُو َ
ُون! » و این كه گفتندُ « :ك ْنت ُ ْم تُو َ
دارد بر این كه نازل شدن مالئكه بر مؤمنین به این بشارت ،بعد از زندگى
دنیاست ،چون معناى عبارتشان ایناستكه :مژدهباد بهآن بهشتى كه همواره
()1
وعدهاش را به شما مىدادند.
 -1الـمیـــــزان ج ،34ص 303

دو ملك مسئول جلو راندن انسان در قیامت
ق َو شَهیدٌ!» ( / 21ق)
« َو جا َءتْ كُــ ُّل نَ ْف ٍس َمعَهـا سائِ ٌ
معناى آیه این است كه هر كسى در روز قیامت به محضر خداى تعالى
حاضر مىشود ،در حالى كه «سائقى» با اوست ،كه او را از پشت سر مىراند،
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و شاهدى همراه دارد كه به آن چه وى كرده گواهى مىدهد ،ولى در آیه شریفه
تصریح نشده كه این سائق و شهید مالئكهاند و یا همان نویسندگانند و یا از جنس
غیر مالئكهاند .چیزى كه هست از سیاق آیات به ذهن مىرسد كه آن دو از جنس
مالئكهاند.
و نیز تصریح نشده به این كه در آن روز شهادت منحصر به این یك
شاهد است كه در آیه آمده ،و لكن آیات وارده درباره شهداى روز قیامت عدم
انحصار آن را مىرساند،و نیز آیات بعدى هم كه بگومگوى انسان را با قرین
خود حكایت مىكند داللت دارد بر این كه با انسان در آن روز غیــر از سائق و
()1
شهیــد كسانى دیگـر نیز هستند.
 -1الـمیـــــزان ج  ،36ص .238

ملك قرین انسان و وظیفه او در قیامت
َى عَتیدٌ!» ( / 23ق)
« َو قا َل قَرینُهُ هذا ما لَد َّ
سیاق آیه خالى از چنین ظهورى نیست كه مراد از این قرین ،همان ملك
موكلى باشد كه در دنیا پیوسته با او بود ،حال اگر سائق هم همان باشد ،معنا
چنین مىشود :خدایا این است آن انسانى كه همواره با من بود اینك حاضر است.
و اگر مراد از كلمه قرین شهیدى است كه او نیز با آدمى است ،معنا چنین
مىشود :این است آن چه من از اعمال او تهیه كردهام ـ ( درحالىكه بهنامه
()1
اعمالآن انسان اشاره مىكند ،اعمالىكه در دنیا از او دیدهاست).
 -1الـمیـــــزان ج ،36ص 240

والیت و همراهى مالئكه با مؤمنین در آخرت
ــر ِة / 31( »!...فصلت)
« نَحْ ــنُ ا َ ْو ِلیــا ُؤكُــ ْم ِفــى ا ْل َحیــو ِة ال ُّد ْنیــا َو ِفى ا ْال ِخ َ
این آیه شریفه تتهمه بشارت مالئكه است ،و بنابر این در آخرت به مؤمنین
مىگویند :ما در زندگى دنیا اولیاى شما بودیم ـ با اینكه این گفتگو بعد از
انقضاى زندگى دنیاست ـ در حقیقت مقدمه و زمینه چینى است ،براى آوردن
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جمله « ِفى ا ْال ِخ َر ِة »،تا اشاره كنند به این كه والیت در آخرت فرع و نتیجه
والیت در دنیاست ،پس گویا گفتهاند :ما اولیاى شما در آخـرتیــم ،همــان طــور
كــه در دنیــا بــودیــم ،و یــا بــدان جهــت كه در دنیا بــودیــم ،و بــه زودى
متــولى امــور شمــا خواهیم شد ،همان طور كه در دنیا بودیم.
اولیــاء بودن مالئكــه براى مؤمنین منافات با این ندارد كه خدا هم ولهى
ایشان باشد ،چون مالئكــه واسطههاى رحمت و كرامــت اویند ،نه این كه از
()1
پیش خود اختیارى داشته باشند.
 -1المیـزان ج  ،34ص .304

مـالئكه خــازن بهشت
سیق الَّ َ
ذیـن اتَّقَ ْوا َربَّ ُه ْم اِلَى ا ْل َجنَّ ِة ُز َمراَ ...و قا َل لَ ُه ْم َخ َزنَتُها»!...
« َو
َ
(/73زمر)
موكل بر بهشتند .و معناى
منظور از جمله «خَزَ نَتُها» مالئكهاى است كه ه
آیه این است كه «سیقَ » به حركت وا مىدارند « الَّ َ
ذین اتَّقَ ْوا َربَّ ُه ْم اِلَى ا ْل َجنَّ ِة
ُز َمرا »،كسانى را كه از انتقام پروردگار خود پرهیز داشتند ،رانده مىشوند به
جاءوها »،تا آن جا كه بدانجا برسند ،در
سوى بهشت دسته دستهَ «،حتهى اِذا
ُ
حالى كه «فُ ِت َح ْ
ت اَبْوابُها »،درهاى آن به رویشان باز شدهَ «،و قا َل لَ ُه ْم خَزَ نَتُها»،
موكلین بر بهشت در حالى كه بهشتیان را استقبال مىكنند به ایشان مىگویند:
ه
علَ ْی ُك ْم!» شما همگى در سالمت مطلق خواهید بود ،جز آن چه مایه
سال ٌم َ
« َ
خوشنودى است نخواهید دیدِ «،ط ْبت ُ ْم!» بعید نیست بیانگر علت اطالق سالم
باشد« ،فَا ْد ُخلُوها خالِدینَ !» اینك داخل شوید كه اثر پاكى شما این است كه
()1
جاودانه در آن زندگى كنید.
 -1الـمیـــــزان ج  ،34ص .153

نوید رسانى مالئكه به اهل بهشت
واج ِه ْم َو ذُ ِ هریهتِ ِه ْم َو ا ْل َملئِكَةُ
« َجنهتُ َ
عد ٍْن یَ ْد ُخلُونَها و َم ْن َ
صلَ َح ِم ْن َءابائِ ِه ْم َو ا َ ْز ِ
یَ ْد ُخلُ َ
صبَ ْـرتُـ ْم!»
سلـ ٌم َ
ون َ
علَ ْیكُـ ْم بِمـا َ
بَ ،
علَ ْی ِه ْم ِم ْن ُك ِ هل با ٍ
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( 23تا  / 24رعد)
حق در دلهاى طایفهاى كه دعوت پروردگار خود را پذیرفتند جایگیر
گشته است .دلهایشان یك سره دل مىشود و دلهاى حقیقى مىگردد ،كه آثار و
بركات یك دل واقعى را دارد ،و آن آثار عبارت است از تذكر و بینائى ،و نیز
از خواص این گونه دلها كه صاحبانش با آن خواص شناخته مىشوند ،این است
كه صاحبانش كه همان «اُولُوا ْ
ال ََ ْلباب» باشند بر وفاى به عهد خدا پایدارند ،و
آن عهدى را كه خداوند به فطرتشان از ایشان (و از همه كس )،گرفته نقض
نمىكنند ،و نیز بر احترام پیوندهایى كه خداوند ایشان را با آنها ارتباط داده،
استوارند ،یعنى همواره صله رحم مىكنند ،و از در خشیت و ترس از خدا پیوند
خویشاوندى را كه از لوازم خلقت بشر است احترام مىكنند.
و نیز از خواص دلهاى این طائفه این است كه در برابر مصایب و
همچنین اطاعت و معصیــت صبر نمــوده ،خویشتــندارى مىكننــد ،و به جــاى
ناشكــرى و جزع ،نماز مىگذارند و متوجه درگاه پروردگــار خود مىشوند ،و
به جاى معصیت ،به وسیله انفاق وضع مجتمع خود را اصالح مىنمایند ،و به
جــاى ترك طاعت و سرپیچى ،سیئات خود را با حسنات خود محو مىكنند.
بنابراین چنین كسانى داراى سر انجامى نیك و محمود كه همان بهشت
برین است مىباشند ،و در آن بهشت مثوبات اعمال نیكشان منعكس مىشود ،و
با صالحان از پدران و همسران و دودمان خود محشور و مصاحب مىگردند،
چنان كه در دنیا هم با ارحام خود مصاحبت مىكردند ،فرشتگان هم از هر درى
برایشان در مىآیند و سالم مىكنند ،چون در دنیا از در طاعت و عبادت مختلف
در آمدند .اینها آثار حق است كه در آن سرا بدین صورتها منعكــس مىشــود.
« َو ا ْل َملئِكَةُ یَ ْد ُخلُ َ
صبَ ْـرت ُ ْم فَنِ ْع َم
سلـ ٌم َ
ون َ
علَ ْیكُـ ْم ِبمـا َ
ب َ
علَ ْی ِه ْم ِم ْن ُك ِ هل با ٍ
ع ْقبَى الد ِهار!»
ُ
این عقبى ،سرانجام اعمال صالحى است كه در هر بابى از ابواب زندگى
بر آن مداومت دارند ،و در هر موقعیتى كه دیگران منحرف مىگردند ایشان
خویشتن دارى نموده و خدا را اطاعتمىكنند ،خویشتندارى نموده خودرا از
گناه دور مىدارند ،خویشتندارى نمــوده و مصایب را تح همــل مىنمایند ،و این
صبرشــان با خـوف و خشیت توأم است.
ع ْقبَـى الد ِهار!» حكایت كالم مالئكه
سلـ ٌم َ
صبَ ْـرتُـ ْم فَنِ ْعـ َم ُ
علَ ْیكُـ ْم ِبمـا َ
جمله « َ
است كه اولوااللباب را با امنیت و سالمتى جاودانى و سر انجام نیك نوید
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مىدهند سرانجامى كه هرگز دست خوش زشتى و مذ همت نگردد.

()1

 -1المیزان ج  ،22ص .243

دین صحیح و انحصار شفاعت مالئكه
ش ِفقُ َ
شفَعُ َ
شیَتِـه ُم ْ
ارتَضــى َو ُه ْم ِم ْن َخ ْ
« َو ال یَ ْ
ون !» ( / 28انبیاء)
ــون اِاله ِل َم ِن ْ
شفَعُ َ
جمله « َو ال یَ ْ
ارتَضى »،مسئله شفاعت مالئكه براى غیر
ون ِااله ِل َم ِن ْ
مالئكه را معترض است ،و این مسئلهاى است كه خیلى مورد توجه و اعتقاد
ّللا ـ اینها پارتىهاى ما
ُآلء ُ
بتپرستان است ،كه مىگفتند« :هآؤ ِ
شفَعآؤُنا ِع ْن َد ه ِ
ّللاِ
در درگاه خدایند!» ( / 18یونس) و یا مىگفتند« :ما نَ ْعبُ ُد ُه ْم اِاله ِلیُقَ ِ هربُونا اِلَى ه
ُز ْلفى ـ اگر اینها را مىپرستیم براى این است كه ما را به خدا نزدیك كنند!»
( / 3زمر)
خداى تعالى در جمله مورد بحث اعتقاد آنان را رد نموده و مىفرماید:
مالئكه هر كسى را شفاعت نمىكنند ،تنها كسانى را شفاعت مىكنند كه داراى
ارتضى باشند ،و ارتضى به معناى داشتن دینى صحیح ،و دینى مورد رضاى
ّللاَ الیَ ْغ ِف ُر ا َ ْن یُش َْركَ ِبه َو یَ ْغ ِف ُر ماد َ
ُون
خداست ،چون خودش فرموده « :ا َِن ه
ذ ِلكَ ِل َم ْن یَشآ ُء ـ خدا نمىآمرزد این كه به او شــرك بورزنـد ولـى هر گناهــى كه
پائینتر از آن باشــد ،از هر كسى كه خــودش بخواهد مىآمرزد!» ( / 48نساء)
پس ایمــان به خدا بدون شرك ارتضى است .وثنىها آن را ندارنــد ،چون
مشركنــد .و از جمله عجایب امــر ایشــان این است كه خود مالئكه را شریك
()1
خــدا مىگیرند ،مالئكــهاى كه شفاعــت نمىكننــد مگـر غیر مشركین را.
 -1الـمیـــــزان ج 28 ،ص .111

خازنان دوزخ
سیق الَّ َ
ِذاجاءوها َو فُتِ َحتْ ا َ ْبوابُها َو قا َل
ذین اتَّقَ ْوا َربَّ ُه ْم اِلَى ا ْل َجنَّ ِة ُز َمرا َحتهى ا
« َو
َ
ُ
لَ ُه ْم َخ َزنَتُها!»
( / 73زمر)
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در قیامت كفار را دسته دسته از پشت سر به سوى جهنهم مىرانندَ « .حتهى
جاءوها »،و چون به جهنهم مىرسند «فُتِ َح ْ
ت اَبْوابُها »،درهاى آن باز مىشود
اِذا
ُ
تا داخل آن شوند ،و از این كه در این جا فرمود درهاى آن باز مىشود درهاى
ب »،در سوره حجر به این معنى تصریح
متعددى دارد .آیه« لَها َ
س ْبعَةُ ا َ ْبوا ٍ
داردَ « .و قا َل لَ ُه ْم خَزَ نَتُها »،خازنان دوزخ یعنى مالئكهاى كه مو هكل برآنند ،از
س ٌل ِم ْن ُك ْم ؟» آیا رسوالنى از
در مالمت و انكار برایشان مىگویند« :اَلَ ْم یَأْتِ ُك ْم ُر ُ
ت
علَ ْی ُك ْم ایا ِ
خود شما یعنى از نوع خود شما انسانها به سویتان نیامدند؟ « یَتْلُونَ َ
َر ِبه ُك ْم »،تا بخوانند بر شما آیات پروردگارتان را؟ و آن ح هجتها و براهینى كه بر
وحدانیت خدا در ربوبیهت ،و وجوب پرستش او داللت مىكند برایتان اقامه كنند؟
«قالُوا بَلى!» گفتند چرا چنین رسوالنى براى ما آمدند ،و آن آیات را براى ما
خواندندَ « ،و ل ِك ْن» زیر بار نرفتیم ،و آنان را تكذیب كردیم ،و در نتیجه « َحقَّتْ
علَىا ْلكافِ َ
رین / 71( »،زمر) فرمان خدا و حكم ازلیش درباره كفار
ب َ
َك ِل َمةُ ا ْلعَذا ِ
به كرسى نشست ،و منظور از كلمه عذاب ،همان است كه در هنگامى كه به آدم
فرمان مىداد به زمین فرود آید ،فرمودَ « :و الَّ َ
ـروا َو كَـذَّبُـوا ِبـآیاتِنـا
ـذیـن َكفَ ُ
ْحاب النه ِار ُه ْم فیها خا ِلد َ
ُون  -و كسانى كه كفر بورزند و آیات ما را
اُولئِـكَ اَص ُ
تكذیب كنند آنان اهل آتش و در آن جاودانند!» ( / 39بقره)
س َمثْ َوىا ْل ُمت َ َك ِبه َ
ــواب َج َهنَّــ َم خا ِل َ
رین!»
 «قیــ َل ا ْد ُخلُوا ا َ ْبَ
دین فیها فَبِئْ َ
گوینده این فرمان ـ به طورى كه از سیاق بر مىآید ـ خازنان دوزخند ،و
س مثوى المتكبرین »،بر مىآید :كه این فرمان درباره كفهارى
از جمله «فَ ِبئْ َ
صادر مىشود كه از در تكبهر و پلنگ دماغى آیات خدا را تكذیب كرده ،و با حق
()1
عناد ورزیدهاند.
 -1الـمیـــــزان ج 34 ،ص .153

تعداد مالئكه موكهل سقر یا خازنان دوزخ
ْحاب النه ِار اِاله َمالئِكَةً»!...
سعَةَ َ
سقَ َرَ ...
علَ ْیها تِ ْ
سـاُصْلی ِه َ
« َ
عش ََرَ ،و ما َجعَ ْلنا اَص َ
( / 30مدثر)
ـر» در عرف قرآن یكى از نامهاى جهنهم است ،و یا دركات آن
« َ
سقَ َ
است ،سقر بسیار مهم و هراس آور است .سقر هیچ چیزى از آن چه به دست
آورده باقى نمىگذارد ،و همه را مىسوزاند ؛ «ال تُبْقـى َو ال تَـذَ ُر »،...نه از آن
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كه در آن مىافتد چیزى باقى نمىگذارد ،بلكه جسم و روحشان را مىسوزاند.
یكى دیگر از خصوصیات سقر این است كه رنگ بشره بدنها را دگرگون
مىسازد« :لَ هوا َحـةٌ ِل ْلبَش َِـر».
َـر »،ـ یعنى بر آن سقر نوزده نفر مو هكلند كه عهده
سعَـةَ َ
« َ
علَ ْیـهـا تِ ْ
عش َ
دار عذاب دادن به مجرمیناند ،و هر چند مطلب را مبهم گذاشته ،و نفرموده كه
از فرشتگانند و یا غیر فرشتهاند ،لكن از آیات قیامت و مخصوصا تصریح آیات
بعدى استفاده مىشود كه از مالئكهاند.
ْحاب النه ِار اِاله َمالئِكَةً »،مراد به اصحاب النار همان
« َو مـا َجعَ ْلنـا اَص َ
خازنان مو هكل بر دوزخ است ،كه عهدهدار شكنجهدادن به مجرمیناند.
حاصل معناى آیه این است كه ما اصحاب آتش و مو هكلین بر آن را از
جنس مالئكه قرار دادیم كه قادر بر انجام مأموریت خود هستند ،هم چنانكه در
علَ ْیهـا َمالئِكَةٌ ِغال ٌ
ّللاَ ماا َ َم َر ُه ْم َو یَ ْفعَلُ َ
ص َ
ون
جاى دیگر فرمودَ « :
ظ ِ
شدا ٌد ال یَ ْع ُ
ون ه
رو َن ـ مالئكهاى غالظ و شداد مو هكل بر آتشند ،مالئكهاى كه هیچ گاه خدا
ما یُ ْؤ َم ُ
را در آن چه فرمان مىدهد نا فرمانى ننمــوده ،و هر مأموریتــى را انجام
مىدهند!»
« َو مـا َجعَ ْلنـا ِع َّدت َ ُه ْم اِاله ِفتْنَةً ِللَّ َ
روا »،معناى آیه این است كه ما از
ذین َكفَ ُ
عدد آن مالئكه و این كه نوزده نفرند به شما خبر ندادیم ،مگر براى این كه همین
خبر باعث آزمایش كفهار شود.
ست َ ْی ِق َن الَّ َ
موكلین بر آتش نوزده
« ِلیَ ْ
اوتُوا ا ْل ِك َ
ذین ُ
تاب» ـ ما براى این گفتیم ه
فرشتهاند،كه اهل كتاب یقین كنند به این كه قرآن نازل بر تو حق است ،چون
مىبینند قرآن هم مطابق كتاب آسمانى ایشان است.
« َو یَ ْزدادَالَّ َ
ذیــن ا َمنُــوا ایمانـا »،ـ و نیز براى این كه مؤمنین به اسالم هم
وقتى ببینند كه اهل كتاب هم این خبر قــرآن را تصدیــق كردهانـد ،ایمانشان
()1
زیادتر شود.
 -1الـمیـــــزان ج 39 ،ص .281

155

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب ششم  :مالئکه

مالئكه مسئول آتش در جهنهم
«یا اَیُّ َها الَّ َ
علَ ْیهـا
جارةُ َ
ذین ا َمنُوا قُوا ا َ ْنفُ َ
اس َو ا ْل ِح َ
س ُك ْم َو ا َ ْهلی ُك ْم نارا َوقُو ُد َها النه ُ
َمالئِكَـةٌ ِغال ٌ
ّللاَ ماا َ َم َر ُه ْم َو یَ ْفعَلُ َ
ص َ
رو َن!» (/ 6
ظ ِ
شـدا ٌد ال یَ ْع ُ
ون ما یُ ْؤ َم ُ
ون ه
تحریم)
مراد از كلمه «نار» آتش جهنهم است ،و اگر انسانهاى معذهب در آتش
دوزخ را «آتشگیرانه دوزخ» خوانده ،بدین جهت است كه شعله گرفتن مردم در
آتش دوزخ به دست خود انسان است .جمله مورد بحث یكى از ادلهه تجسم اعمال
است ،براى این كه در آخر آیه بعد مىفرماید :تنها و تنها اعمال خودتان را به
علَ ْیهـا َمالئِكَةٌ ِغال ٌ
شدادٌ »،یعنى بر آتش
شما به عنوان جزا مىدهندَ « .
ظ ِ
مالئكهاى مو هكل شدهاند ،تا انواع عذاب را بر سر اهل دوزخ بیاورند ،مالئكهاى
غالظ و شداد.
مناسبتر با مقام این است كه منظور از فرشتگان غالظ فرشتگانى باشند
كه خشونــت عمل دارنــد (چون فرشتگــان مثل ما آدمیــان قلب مادى ندارند ،تا
متهصف به خشونــت و رقهت شونــد )،و در آیــه « َو ا ْغلُ ْ
علَ ْی ِه ْم »،نیز غلظت را
ظ َ
()1
عبارت از غلظت در عمل دانسته است.
 -1المیزان ج 38 ،ص.316 ،

156

کتاب ششم  :مالئکه

تفسیر موضوعی المیزان

فصل دوازدهم

امدادهاى غیبى مالئكه در صدر اسالم

امداد مالئكه در جهاد و جنگهاى صدر اسالم
«اِ ْذ تَقُو ُل ِل ْل ُم ْؤ ِم َ
االف ِم َن ا ْل َمالئِ َك ِة
نین اَلَ ْن یَ ْك ِفیَ ُك ْم ا َ ْن یُ ِم َّد ُك ْم َربُّ ُك ْم ِبثَالث َ ِة
ٍ
ُم ْن َ
َ
لیـــن؟»
ـز
( / 124آل عمران)
از این آیــات استفــاده مىشــود كه خداونــد در جنــگ بـدر سه هـــزار
ملك بــراى یـــارى مؤمنیــن فـــرو فــرستــاد.
ّللاُ اِاله بُشْرى لَ ُك ْم!» ( / 126آلعمران)
ـ « َو ما َجعَلَهُ ه
از آیه شریفه فوق چنین استفاده مىشود كه مالئكهاى كه براى كمك
مؤمنین آمدند مستقالً در امر یارى اثرى نداشته و صرفا اسباب ظاهرى بودند
كه باعث آرامش قلب مؤمنین شدند و ا هما یارى واقعى صرفا از خداى سبحان
است ،و هیچ چیز انسان را بىنیاز از او نمىكند و هر امرى منتهى به اوست،
عزیزى است كه مغلوب نمىشود و حكیمى است كه جهل در حریم مقدسش راه
ندارد.
ا هما جنگ احد :به طور مسلم در آیات ،دلیلى بر این كه در آن روز
مالئكه براى یارى مؤمنین نازل شده باشند وجود ندارد .و ا هما در جنگ احزاب
علَ ْی ِه ْم ریحا
س ْلنا َ
و حنین اگر چه به شهادت آیاتى از قبیل «اِ ْذ جا َءتْ ُك ْم ُجنُو ٌد فَأ َ ْر َ
َو ُجنُودًا لَ ْم ت َ َر ْوها ـ هنگامى كه سپاه فراوانى از دشمن به سوى شما آمد ما بادى

157

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب ششم  :مالئکه

تند و سپاهیانى كه آن را ندیدند به كمك شما فرستادیم / 9( ».احزاب) و آیه « َو
ا َ ْنزَ َل ُجنُودا لَ ْم ت َ َر ْوها ـ و فرو فرستاد سپاهیانى كه آنان را ندیدید / 26( ».توبه)
كه اولى درباره جنگ احزاب و دومى راجع به جنگ حنین است مالئكــهاى
ص ِب ُروا !
براى مؤمنین نازل شده است ،هاال این كه در آیه مورد بحث « بَلى ا ِْن ت َ ْ
()1
» از اینكــه افاده عمــوم كند و ایـن دو جنگ را نیز شامل شود قاصر است.
 -1الـمیزان ج 7 ،ص .12

مالئكه نازل شده در جنگ خندق
«یا اَیُّ َها الَّ َ
علَ ْی ِه ْم ریحا
س ْلنا َ
ّللاِ َ
علَ ْی ُك ْم اِ ْذ جا َءتْ ُك ْم ُجنُو ٌد فَأ َ ْر َ
ذین ا َمنُوا ا ْذك ُُروا نِ ْع َمةَ ه
( / 9احزاب)
َو ُجنُودًا لَ ْم ت َ َر ْوها!»
این آیه مؤمنین را یادآورى مىكند كه در ایهام جنگ خندق چه نعمتها به
شر لشكر مشركین را از ایشان
ایشان ارزانى داشت .ایشان را یارى و ه
برگردانید .با این كه لشكریانى مج ههز ،و از شعوب و قبایل گوناگون بودند ،از
قطفان ،و از قریش ،و اخابیش و كنانه ،و یهودیان بنى قریظه ،و بنى نظیر جمع
كثیرى آن لشكر را تشكیل داده بودند ،و مسلمانان را از باال و پایین احاطه كرده
بودند ،با این حال خداى تعالى باد را بر آنان مسلهــط كرد ،و فرشتگانــى فرستاد
تا بیچارهشان كردند.
علَ ْی ِه ْم ـ فرستادیم بر آنها بادى »،كه مراد باد صبا است .چون
س ْلنا َ
«فَأ َ ْر َ
نسیمى سرد در شبهاى زمستانى بودهَ « ،و ُجنُودًا لَ ْم ت َ َر ْوها ـ و مالئكهاى كه شما
ایشان را نمىدیدید »،و آن مالئكه بودند كه براى بیچاره كردن لشكر كفر آمدند.
()1

 -1المیزان ج 32 ،ص .138

تعداد و نحوه شركت مالئكه در جنگها
ف ِم َن ا ْل َمالآ ِئ َك ِة ُم ْرد َ
ِفین ِ ...ا ْذ یُوحى َربُّكَ اِلَى ا ْل َمآلئِ َك ِة اَنهى
« ...اَنهى ُم ِم ُّد ُك ْم بِأ َ ْل ٍ
( 9و  / 12انفال)
َمعَ ُك ْم»!...
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مراد از نزول هزار مالئكه ردیف دار نزول هزار نفر از مالئكه است،
كه عده دیگرى را در پى دارند ،بنابراین هزار مالئكه ردیف دار به سه هزار
االف ِم َن ا ْل َمالئِ َك ِة
مالئكه نازل شده ( مذكور در آیه « یُ ِم َّد ُك ْم َربُّ ُك ْم بِثَالث َ ِة
ٍ
ُم ْن َز َ
ّللاُ اِاله بُشْرى َو ِلت َ ْط َمئِ َّن ِبه قُلُوبُ ُك ْم َو َما
لین )»،منطبق مىشودَ « .و ما َجعَلَهُ ه
ّللاَ ع ٌ
َزیز َحكی ٌم!» معناى آیه این است كه امداد به
ّللاِ ا َِّن ه
النَّص ُْر اِاله ِم ْن ِع ْن ِد ه
فرستادن مالئكه به منظور بشارت شما و آرامش دلهاى شما بود ،نه براى این
كه كفار به دست آنان هالك گردند .همچنان كه آیه « :اِ ْذ یُوحى َربُّكَ اِلَى ا ْل َمآلئِ َك ِة
ب الَّ َ
اَنهى َمعَ ُك ْم فَث َ ِبهتُواالَّ َ
ْب! » نیز اشاره
ذین َءا َمنُوا َ
الرع َ
ذین َكفَ ُروا ُّ
سأ ُ ْلقى فى قُلُو ِ
بهآن دارد.
این معنا كالم بعضى از تذكره نویسان را تأیید مىكند كه گفتهاند :مالئكه
براى كشتن كفهار نازل شده بودند ،و احدى از ایشان را نكشتند ،براى این كه
ّللا علیه كشته بود و ما
نصف و یا ثلث كشته شدگان را على بن ابیطالب صلوات ه
بقى یعنى نصف و یا دو ثلث دیگر ما بقى مسلمین به قتل رسانیده بودند ،و
منظور از نزول مالئكه تنها و تنها سیاهى لشكر و در آمیختن با ایشان بوده ،تا
بدین وسیله مسلمانان افراد خود را زیاد یافته و دلهایشان محكم شود و در مقابل
دلهاى مشركین مرعوب گردد.
ّللاَ ع ٌ
َزیز َحكی ٌم!» بیان
ّللاِ ا َِّن ه
و این كه فرمودَ « :و َما النَّص ُْر اِاله ِم ْن ِع ْن ِد ه
انحصار حقیقــت یارى در خداى تعالى است ،و این كه اگر پیشرفت و غلبه به
كثرت نفرات و داشتن نیــرو و شوكت بود ،مىبایستــى مشركین بر مسلمانان
غلبه پیدا كنند كه هم عدهشان بیشتر بود و هم مج ههزتراز مسلمین بودند.
زیز َحكی ٌم» مىفرماید :به ه
ع ٌ
عزت خود آنها را یارى داده،
جمله «ا َِّن ه
ّللاَ َ
و به حكمتش یاریش را به این شكــل و به این صورت اعمال كرد.
« ِا ْذ یُوحى َربُّكَ ِالَى ا ْل َمآلئِ َك ِة اَنهى َمعَ ُك ْم فَث َ ِبهتُوا الَّ َ
سأ ُ ْلقى فى
ذین َءا َمنُوا َ
ب الَّ َ
ْب ـ آن هنگام را كه خداوند وحى كرد به مالئكه كه من با
الرع َ
ذین َكفَ ُروا ُّ
قُلُو ِ
شمایم پس استوار بدارید كسانى را كه ایمان آوردند ،به زودى در دلهاى آنان
كه كافر شدند ترس و وحشت مىافكنم !»
ْناق َوا ْ
«فَا ْ
نان!» مراد از این كه
ض ِربُوا فَ ْو َ
ض ِربُوا ِم ْن ُه ْم ُك َّل بَ ٍ
ق االَع ِ
فرمود :باالى گردنهــا را بزنید این اســت كه سرها را بزنید و مراد به « ُك َّل
نان» جمع اطراف بدن است یعنى دو دست و دو پا و یا انگشتــان دستهایشــان
بَ ٍ
را بزنیـد تا قادر به حمل سالح و در دست گرفتـن آن نباشد .ممكن است خطاب
()1
در «فَاض ِْربُوا» به مالئكه باشد.
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تسلط مالئكه به كفار در جنگهاى صدر اسالم
ـوفَّـى الَّ َ
ـروا ا ْل َملئِكَـةُ .ذ ِلـكَ ِبما قَ َّد َمتْ ا َ ْیـدیكُـ ْم َو ا َ َّن
« َو لَ ْـو تَـرى آ اِ ْذ یَت َ َ
ـذیـن َكفَ ُ
ـس بِ َ
( 50و  / 51انفـال)
ظ هال ٍم ِل ْلعَبیـ ِد !»
ّللاَ لَ ْی َ
ه
«ت َ َوفهى» به معنى گرفتن تمامى حق است .بیشتر در كالم الهى به معناى
قبض روح استعمال مىشود ،و در آیه آن را به مالئكه نسبت داده است .از
بار ُه ْم »،برمىآیـد كه مالئكه هم از جلو
ظاهر جمله «یَض ِْربُونَ ُو ُجو َه ُه ْم َو ا َ ْد َ
كفـار را مىزدند و هم از پشت سر ،و آن كنایــه است از احاطــه و تسلط مالئكه
و این كه ایشان را از همه طــرف مىزدنــد.
ق ـ عذاب ســوزان را
مالئكــه بــه ایشــان گفتنــد « :ذُوقُوا َ
ع َ
ذاب ْال َحریــ ِ
بچشیــد »،و مــراد به آن عــذاب آتش است.
« ذ ِل َك ِبماقَدَّ َم ْ
ت اَیْدی ُك ْم!» این جمله تتهمه گفتارى است كه خداوند از
مالئكه حكایت كرده ،و یا اشاره به مجموع گفتار و كردارى است كه مالئكه با
مشركین كردند ،و معنایش این است كه ،این عذاب سوزان را به شما مىچشانیم
به خاطر آن رفتارى كه مىكردید ،و یا این است كه ،از همه طرف شما را
مىزنیم و عذاب حریق را هم به شما مىچشانیم بهخاطر آن رفتارى كه
مىكردید.
ْس ِب َ
ظله ٍم ِل ْلعَبیدِ!» معنایش این است كه خداوند احدى از
« َو ا َ َّن ه
ّللاَ لَی َ
بندگان خود را ظلم نمىكند ،چه خداى تعالى صراتش مستقیم ،و در فعلش تخلف
و اختالف نیست ،اگر یــك نفر را ظلــم كند همه را ظلم مىكند و اگر ظالم باشد
ظالهم (بسیار ستمگر) هم خــواهــد بـود (دقـت فـرمـائید!)
سیاق آیات داللت دارد بر این كه مراد از آنهائى كه خداوند سبحان در
توصیفشان فرموده كه مالئكه جانهایشان را مىگیرند و عذابشان مىكنند همان
()1
مشركینى هستند كـه در جنـگ بدر كشته شدند.
 -1الـمیــــــــزان ج  ،17ص .157
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فصل سیزدهم

وظیفه مالئكه در بشارت و هالكت

نداى روح القدس و مالئكه در تولهد دو پیامبر
ش ُِركَ ِبیَحْ یى!» (39
ّللاَ یُبَ ه
« فَنا َدتْــهُ ا ْل َمالئِكَــةُ َو ُه َو قائِـ ٌم یُ َ
صلهى فِى ا ْل ِمحْ را ِ
ب ا َ َّن ه
 /آل عمران)
ّللاَ یُبَ ه
ش ُِر َك بِیَ ْحیى »،استفاده
از فرمایش خداوندى كه مىفرماید« :ا َ َّن ه
مىشود كه نامگذارى فرزند زكریا به «یَ ْحیى» از طرف خداوند متعال بوده
الم
است .در سوره مریم نیز خداوند متعال مىفرماید « :یا َزك َِریها اِنها نُبَ ه
ش ُِركَ ِبغُ ٍ
س ِمیها / 7( ».مریم)
ا ْ
س ُمهُ یَحْ یى لَ ْم نَجْ عَ ْل لَهُ ِم ْن قَ ْب ُل َ
شباهت و محاذات كامل بین «یَ ْحیى» و «عیسى» وجود دارد و در آن چه
ممكن بوده است به یكدیگر شباهت رسانیدهاند .خداى متعال درباره یحیى گوید:
ص ِبیها َو َحنانا ِم ْن لَ ُدنها َو َزكوةً َو
ــو ٍة َو َءات َ ْیناهُ ا ْل ُح ْك َم َ
«...یـا یَحْ یـى ُخـ ِذ ا ْل ِك َ
تاب ِبقُ َّ
َ
قوت فراگیر! ما به یحیى در سن
كان ت َ ِقیها ـ  ...اى یحیى تو كتاب الهى را به ه
كودكى مقام نبوت بخشیدیم و به او از نزد خود بركت و طهارت عطا كردیم و
او شخصى پرهیزكار بود ،او را به پدر و مادر مهربان نمودیم .او اصالً به
كسى ستم نكرد و معصیت خدا را مرتكب نشد .سالم حق در روز والدت و روز
وفــات و روز قیامت بر او باد!»
درباره عیسى علیهالسالم چنین گوید:
ب لَ ِك ُ
غالما َز ِكیها ـ ما
«فَـا َ ْر َ
س ْلنا اِلَ ْیهـا ُرو َحنا...قا َل اِنَّما اَنَا َر ُ
سو ُل َر ِبه ِك الَ َه َ
روحالقدس را به سوى او (مریم) فرستادیم ( ...روح القدس به مریم گفت ):من
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فرستاده پروردگار توام كه به فرمان او براى بخشیدن فرزندى پاك به تو
آمدهام ...پروردگارت فرمود :این كار بر من آسان است .ما آن فرزند را
نشانهاى براى مردم ،و رحمتى از جانب خود قرار مىدهیم ...مریم اشاره كرد
به طفل  ...گفتند چگونه با طفل گهواره سخن گوئیم؟ در این هنگام طفل (به امر
نبوت
خدا گفت ):همانا من بنده خاص خدایم كه مرا كتاب آسمانى و شرف و ه
عطا فرمود ـ در هر كجا كه باشم مرا مبارك قرار داده است و تا زندهام به نماز
و زكات دستور داده است ،هم چنین نیكوئى با مادرم مرا سفارش كرده است ،و
مرا ستمكار و شقى قرار نداده است ـ درود حق در روز والدت و مرگ و
قیامت بر من است!»
ص هدِقــا ِب َك ِل َمـ ٍة ِم َن
از این كه خــداى متعال درباره یحیــى مىفرمایدُ « :م َ
ّللاِ!» روشــن مىشود كه یحیى از زمره اتباع و پیروان «عیســى بن مریم» و
ه
از اوصیاء و جانشینــان حضرتش بــوده است زیــرا «كلمه»اى كه یحیى
()1
مصدق اوست همانا عیسىبنمریم مىباشد.
 -1المیــزان ج 20 ،ص .191

تعداد و مأموریت مالئكه بشارت و هالكت
سلُنا اِ ْبراهی َم ِبا ْلبُشْرى 69( »....تا  / 76هود)
« َو لَقَ ْد جاآ َءتْ ُر ُ
ســل» فــرشتگــانى هستنــد كه بــراى بشــارت به سوى ابراهیم و
« ُر ُ
سرین به طور
براى هالك ســاختــن قوم به سوى لوط فرستاده شده بودند .مف ه
قطع مىگویند كه عدد آنهــا از دو تــا بیشتــر بــوده اســت .در بعضــى
روایــات از اهــل بیت علیهالسالم وارد شده كه چهار فرشتـه گرامى بودند.
بشارتى كه فرستادگان براى ابراهیم علیهالسالم آورده بودند صراحتا در
آیه ذكر نشده و آنچه از بشارت ذكر شده بشارتى است كه مالئكه به زن ابراهیم
الح ْجر» و
دادند و بشارت به خود ابراهیم در جاى دیگر مثل سوره « ِ
«اَلذه ِاریات» ذكر شده و در این دو سوره اســم كسى كه به ابراهیم بشارت او را
دادند ذكر نشده كه آیا اسحاق بوده یا اسماعیل یا هر دو .ظاهــر سیاق آیــات در
سوره ایــن است كه بشارت در این جا بشارت به اسحاق است.
ــس ِم ْن ُهــــ ْم
ــر ُهــ ْم َو ا َ ْو َج َ
ـ «فَلَ همــــا َرءآا ا َ ْیــــ ِدیَ ُهــ ْم ال ت َ ِصــ ُل اِلَ ْیــ ِه نَ ِك َ
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ِخ ْیفَــــةً »،نرسیدن دست فرشتگان به طعام كنایه از آن است كه آنها دست به
شر بود .لذا
سوى غذا دراز نمىكردند و این نشانه دشمنى و در دل داشتن ه
ابراهیم علیهالسالم احساس ترس از ایشان كرد .فرشتگان براى تأمین و دلخوش
َف اِنهآ ا ُ ْر ِس ْلنا اِلى قَ ْو ِم لُوطٍ  »،و آن وقت ابراهیم دانست كه
كردن او گفتند«:ال تَخ ْ
آنها مالئكه م هكرم خدایند كه از اكل و شرب و نظایــر آن كه الزمــه بدن مادهى
است ه
منزهنــد و براى مقصد خطیرى فرستاده شدهاند.
از آیه چنین بر مىآید كه ابتدا به ابراهیم خبر دادند كه به سوى قوم لوط
فرستاده شدهاند و بعد به او بشارت دادند و آن گاه در خصوص قوم لوط با
یكدیگر به گفتگو پرداختند و ابراهیم شروع كرد به مجادله با مالئكه كه عذاب
را از قوم لوط باز دارد و مالئكه به او خبر دادند كه قضاى الهى حتم است و
عذاب نازل خواهد شد و به هیچ وجه بازگشت ندارد.
و این كه مىگویند«:اِنَّهُ قَ ْد جآ َء ا َ ْم ُر َر ِبه َك »،مقصود این است كه امر خدا
به جائى رسیده كه هیچ چیز نمىتواند آن را دفع كند و دگرگون سازدَ « :و اِنَّ ُه ْم
ذاب َ
غی ُْر َم ْردُو ٍد ! » زیرا ظاهر این جمله این است كه عذاب در آینده
ع ٌ
َءاتی ِه ْم َ
نازل مىشود زیرا اگر امر صــادر شده بــود فرمان خــدا از آن چه فرمــان
بدان تعلــق گرفتــه تخلف نمىپذیرد.
ـ « َو لَ هما جآ َء ْ
ى َء بِ ِهــ ْم َو ضاقَ بِ ِهــ ْم ذَ ْرعا َو قا َل هذا یَ ْو ٌم
ت ُر ُ
سلُنــا لُوطا ِس َ
صیب ! » چون رسوالن ما یعنى مالئكهاى كه بر ابراهیم نازل شده بودند به
ع
ٌ
َ
نزد لوط آمدند لوط از آمدنشان ناراحت شد و از چاره اندیشى براى نجات آنان
شر قوم فرو ماند زیرا مالئكه به صورت جوانان خوش سیمائى بر او وارد
از ه
شده بودند و قوم لوط حرص شدیدى نسبت به انجام فحشا داشتند لذا لوط
َصیــب :یعنى روز
ــو ٌم ع
نتوانست خود را نگهدارى كند و گفت« :هــذا یَ ْ
ٌ
سختــى است كه بــدى آن به هــم گـره خــورده اســت».
ـ «قالُوا یلُو ُ
صلُوآا اِلَی َْك!»
ط اِنها ُر ُ
س ُل َر ِبه َك لَ ْن یَ ِ
چون كار به این جا كشید خطاب به لوط گفتند « :ما فرستادگان
پروردگار توئیم!» و بدین ترتیب براى او روشن كردند كه فرشته هستند و خود
را معرفى كردند كه از نزد خــدا فرستاده شدهانــد و دلش را آرام كردنــد كه قوم
هرگــز بدو دست نخواهند یافت و جریــان كار به صورتــى شد كه خدا در جاى
دیگر از كالم خود مىفرمایــد « :با لوط به خاطــر میهمانانــش مــراوده
كردنــد ما هم چشمانشــان را بىنــور كردیــم / 37( ».قمر)
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ام َرأَت َكَ اِنَّهُ ُمصیبُها
ـ «فَأ َ ْ
س ِر ِبا َ ْه ِلكَ ِب ِق ْط ٍع ِم َن الَّ ْی ِل َو ال یَ ْلت َ ِفتْ ِم ْن ُك ْم ا َ َح ٌد اِالَّ ْ
ب ـ ما براى عذاب كردن و
س ال ُّ
مااَصابَ ُه ْم ا َِّن َم ْو ِع َد ُه ُم ال ُّ
ص ْب ُح ِبقَری ٍ
ص ْب ُح اَلَ ْی َ
هالك ساختن قوم فرستاده شدهایم پس تو خویشتن و خاندان خویش را نجات بده
و با خاندانت در پاسى از شب حركت كنید و از دیار اینان خارج شوید زیرا
صبح امشب به عذاب خدا هالك خواهند شد و تو وقت زیادى تا صبح ندارى و
هیچ یك از شما نباید به پشت سر خود نگاه كند!»
ـ «فَلَ هما جــآ َء ا َ ْم ُرنا َجعَ ْلنــا ع ِلیَها سافِلَها َو ا َ ْم َ
جارةً ِم ْن
ط ْرنــا َ
علَ ْیهــا ِح َ
س َّو َمــةً ِع ْنــ َد َر ِبهـــكَ !»
ِ
س هجیــ ٍل َم ْنضُـو ٍد ُم َ
ـ چون امر ما یعنى امر خدا به مالئكه دایر بر عذاب آنان یعنى كلمه
شیْئا ا َ ْن یَقُو َل لَهُ ُك ْن »!...بدان اشاره
« ُك ْن» كه خدا در آیه « اِنَّما ا َ ْم ُرهُ اِذا اَرادَ َ
كرده ،در رسید ،شهرشان را زیر و باال كردیم و بر سرشان واژگون كردیم و
بر آنان سنگى باراندیم كه با گل آمیخته و سخــت بود و نزد پروردگــار تو و در
علم او عالمتگذارى شده بود و در خور آن نبــود كه از هدفى كه پرتاب شده
ه
تخطى كند.
بود تا بــدان اصابت كند
« َو ما ِه َى ِم َن ال ه
ظ ِل َ
مین ِببَعی ٍد ـ چنین عذابى از ستمگران دور نیست».

()1

 -1المیزان ج 20 ،ص .191

چگونگى تمثهل و تكلهم مالئكه بشـارت و هالكت
« َو نَ ِبهئْ ُه ْم ع َْن َ
ف اِ ْبـرهی َم!» ( / 51حجر)
ض ْی ِ
ُ
ــف اِ ْبراهی َم ا ْل ُمك َْر َ
ــدیـث َ
مین؟» (/24ذاریات)
« َه ْل اَتیكَ َح
ض ْی ِ
مكرمــى است كه بــراى بشارت به او
مــراد از ضیف ابراهیــم مالئكه ه
و این كه بــهزودى صــاحــب فرزند مىشود ،و براى هالكت قوم لوط فرستاده
شدند .پس مالئكه ســالم كردند سالمــى مخصــــوص.
معناى كالم ابراهیم كه گفت «:اِنها ِم ْن ُك ْم َو ِجلُونَ  » ،این است كه ما از شما
مىترسیم .و این سخن ابراهیم بعد از آن بود كه مالئكه نشسته و ابراهیم براى
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آنان گوسالهاى بریان حاضر كرد و میهمانان از خوردنش امتناع كردند .مالئكه
در پاسخ وى براى تسكین ترس او و تأمین خاطرش گفتند :ما فرستادگان
پروردگار توییم و نزد تو آمدهایم تا به فرزندى دانا بشارتت دهیم .ابراهیم در
دنباله كالم مالئكه پرسش كرد آیا در چنین جاى و روزى مرا به فرزند دار شدن
بشارت مىدهید؟ آن هم از همسر عجوزه عقیمى! « قالُوا بَ َّ
ق!»ـ
ش ْر َ
ناك بِ ْال َح ه ِ
این جمله پاسخ مالئكه است بر ابراهیم.
س ْلنا اِلى قَ ْو ٍم ُمجْ ِر َ
سل ُ َ
مین!»
ون قالُوا اِنها ا ُ ْر ِ
 «قـا َل فَما َخ ْطبُ ُك ْم اَیُّ َها ا ْل ُم ْر َآیات فوق سؤال ابراهیم و پاسخ مالئكه به سؤال ابراهیم است .گفتند از
ناحیه خداى سبحان فرستاده شدهایم به سوى قومى مجرم و گناهكار ،آن گاه
عدههاى را استثنا فرمــوده« :اِاله ا َل لُــوطٍ ـ مگر آل لــوط را »،كه همه آنها را
َ
ریــن ـ مگر
ام َراَتَهُ قَد َّْرنا اِنَّها لَ ِم َن ا ْلغا ِب
از عذاب نجات خواهیم داد «اِالَّ ْ
همســرش كـه او از باقــى مانــدگــان اســت».
ون قا َل اِنَّ ُك ْم قَ ْو ٌم ُم ْنك َُر َ
سل ُ َ
ون ـ لوط به فرشتگان
«فَلَ هما جا َء ا َل لُوطٍ ا ْل ُم ْر َ
گفت شما قومى ناشناسید!» گفتند ما آن خبرى را آوردهایم كه این مردم در آن
شك مىكردند و هر چه تو انذارشان مىدادى باور نمىنمودند و مراد از اینكه
ق ـ حق را آوردهایم!» قضاء حقهى است كه خدا درباره قوم
فرمود « :اَتَی َ
ْناك ِب ْال َح ه ِ
مفرى از آن باقى نبود.
لوط رانده بود و دیگر ه
« فَاَس ِْر بِا َ ْه ِل َك بِ ِق ْ
ط ٍع ِمنَ اللَّ ْی ِل!» ـ حال كه ما با عذابى غیر مردود آمدهایم
بر تو واجب است شبانه اهل و عیالت را برداشته حركت كنى ،آنان را جلو
انداخته و خودت دنبال سرشان بروى تا كسى از آنان جا نماند و در حركت سهل
انگارى نكنند ،و مواظب باش كسى دنبال سر خود نگاه نكند ،و مستقیم به آن سو
كه مأمور مىشوید بروید ،از این جمله آخرى چنین به دست مىآید كه یك
راهنماى خدائى ایشان را هدایت مىكرد .و قائدى آنان را به پیش مىراند.
ُالء َم ْق ُ
صبِ َ
« َو قَ َ
حین!» ـ ما امر
طو ٌ
ع ُم ْ
ض ْینا اِلَ ْی ِه ذ ِلكَ االَ ْم َر ا َ َّن دابِ َر هؤ ِ
عظیم خود را نسبت به عذاب ایشان حتمى نمودیم در حالى كه آن را از راه
وحى به لوط اعالم نمودیم و گفتیمكه نسل این قوم صبح همین امشب قطع شدنى
و آثارشان از نسل و بنا و عمل و هر اثــرى دیگــر كه دارند محوشدنى است.
سك َْرتِ ِه ْم یَ ْع َم ُه َ
ون!» ـ اى مح همد! صلىهللاعلیهوآله به زندگى
« لَعَ ْم ُركَ ِانَّ ُه ْم لَفى َ
و بقاى تو سوگند! كه قــوم لوط در مستــى خود ،كه همان غفلت از خدا و فرو
ص ْی َحةُ!»
رفتگى در شهوات و فحشا و منكر است ،مرتد بودند« ،فَا َ َخذَتْ ُهــ ُم ال َّ
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الجــرم صداى مهیــب ایشان را گرفت ،در حالى كه داشتنــد وارد بر اشــراق و
دمیدن صبح مىشدند كه ناگهان باالى شهرشان را پائین و پائین را باال كردیم،
شهــر را یك باره زیر و رو نمودیم ،عالوه بـر آن سنگى از س هجیل بر آنان
()1
باراندیم.
 -1المیــزان ج 23،ص263
و المیزان ج 36،ص.283

نـزول مـالئكـه براى عـذاب جـوامع فـاسد
« َهـ ْل یَ ْن ُ
ون اِاله ا َ ْن تَأْتِیَ ُهـ ُم ا ْل َمالئِكَـةُ ا َ ْو یَأْتِ َى ا َ ْم ُر َربِهكَ كَذ ِلكَ فَعَ َل الَّ َ
ـر َ
ذین ِم ْن
ظ ُ
( / 33نحل)
قَ ْب ِل ِه ْم!»
در این آیه به داستــان مستكبرین از مشركین برگشته و پارهاى از اقوال
و افعــالشــان را ذكــر نمــوده و وضــعشــان را با طاغیــان از امــتهــاى
گذشتــه و مــآل امر آنان مقایسـه مىكند.
سیاق آیه فوق و مخصوصا داستان عذابى كه در آیه بعدى آن است
ظهور در این دارد كه آیه در مقام تهدید است ،و بنابراین مراد از آمدن مالئكه
نازل شدن آنان براى عذاب استیصال است ،و خالصه درمقام بیان مطلبىاست
ق َو ما كانُوا اِذا ُم ْن َ
ظ َ
رین ـ مالئكه را
كه امثال آیه «ما نُنَ ِ هز ُل ا ْل َمالئِكَةَ اِاله بِا ْل َح ه ِ
نازل نمىكنیم مگر به ه
حق ،و در این صورت دیگر مهلت داده نمىشوند!» در
مقام بیان آنند.
و مقصود از اتیان امر ربه تعالى قیام قیامت و فصل قضا و انتقام الهى
از ایشان است .جمله « َكذ ِل َك فَعَ َل الَّذینَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم »،تأكید تهدید سابق است و
تأیید مطلب به ارائه نظیــر ،و معنایش این است كه كسانــى هم كه قبل از
ایشــان بودند ،مانند ایشان بودند ،مانند ایشان حق را انكار و استهزاء كردند و
خالصه كارى را كه به حسب طبع دلواپسى از عذاب خدا مىشود مرتكب شدند.
س ِیهئاتُ ما ع َِملُوا ـ و عذاب آن چه كردند به ایشان رسید!» این
«فَاَصابَ ُه ْم َ
ظلم از خداى تعالى نبود ،بلكه ظلمى بود كه خود ایشان به خود كردند و خداى
تعالى هم این عذاب را براى یك بار و دوبار ظلم ایشان نفرستاد ،بلكه ایشان را
()1
مهلت داد تا آن جا كه بر ظلم خـود ادامه دادند ،آن گاه عذاب را فرستاد.
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 -1المیزان ج 24 ،ص . 86

هالكت قوم لوط ،شرایط و محل حادثه
سلُنـا اِ ْبـراهی َم ِبا ْلبُشْـرى قالُوا اِنها ُم ْه ِلكُوا ا َ ْه ِلهـ ِذ ِه ا ْلقَ ْـریَ ِة ا َِّن
« َو لَ هما جـا َءتْ ُر ُ
ا َ ْهلَهـا كـانُوا ظا ِل َ
مین!»
( / 31عنكبوت)
این آیه اجمال سرگذشت هالكت قوم لوط را بیان مىكند و مىرساند كه
هالكتشان به وسیله رسوالنى از مالئكه بود ،كه خداوند آنان را نخست نزد
ابراهیم علیهالسالم فرستاد و آن مالئكه آن جناب و همسرش را به تولهد اسحاق و
یعقوب بشارت دادند و سپس خبر دادنــد كه مأمور به سوى قــوم لوط هستیــم،
تا هالكشان كنیم ،كه داستان مفصل آن در ســوره «هود» و سورههـــائى دیگــر
آمـده است.
«قالُوا ِانها ُم ْه ِلكُوا ا َ ْه ِل هـ ِذ ِه ا ْلقَ ْـریَ ِة!» یعنى مالئكه به ابراهیم گفتند ـ ما
اهل این قریه را هالك خواهیم كرد .از این كه گفتند« :اهل این قریه» بر مىآید
كه قریه لوط در نزدیكى آن محلى بوده كه ابراهیم علیهالسالم در آن جا منزل
كرده بود و آن سرزمین مقدهس فلسطین است.
جمله « ا َِّن ا َ ْهلَها كانُوا ظالِمینَ !» بیان علهت هالك كردن ایشان است.
مىفرماید علهت اینكــه مىخواهیم هالكشــان كنیم ،این اســت كه ظالمند ،و
رذیله ظلم در آنها ریشهدار شــده است .ظلم این قوم ظلــم مخصوصى بــوده،
كه آنان را مستوجب هالكت كرده ،نه مطلق ظلم كه آن روز مردم بدان مبتال
بودند ،كانهه فرموده :اهل این قریه بدان جهــت كه اهل چنین قریهاى هستند
ظالمند.
چون فرستادگان ما نزد لوط شدند به سبب ایشان بد حالى عارضش شد،
سم شده بودند،
براى این كه فرستادگان به صورت جوانانى زیبا و بى مو مج ه
لوط ترسید مبادا مردم درباره آنان قصد سوء كنند ،كه اگر چنین شود او از دفاع
از آنان ناتوان خواهد شـد ،و در برابر میهمانان شرمنده خواهد گشت.
فرستادگان گفتند :مترس و غمگین مباش ،كه احتمال هیچ خطرى كه تو
را تهدید كند در بین نیست تا چه رسد به خطر یقینى!
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ـ ما تو و خانوادهات را نجات خواهیم داد ،مگر همسرت را كه از
باقىماندگان خواهد بود ،یعنى باقى ماندگان در عذاب  ...غیر از تو و
خانوادهات آن چه در قریه نفسكش هست دچار عذابى مىشوند كه ما از آسمان
نازل خواهیم كرد ،به خاطر فسقهایى كه مىكردند!
ما از این قریه تنها عالمتى روشن باقى مىگذاریم ،براى مردمى كه تعقهل
دارند ،تا از دیدن آن عبرت گیرند و از خدا بترسند ،و آن عالمت همان آثار و
خرابههایى است كه بعد از نزول عذاب از قریه باقى مىماندَ « :و اِنَّ ُك ْم لَت َ ُم ُّر َ
ون
حین َو ِباللَّ ْی ِل اَفَــال ت َ ْع ِقلـ ُ َ
ص ِب َ
ون ـ و شما همـواره در صبـح و شب بر
َ
علَ ْی ِه ْم ُم ْ
خرابــه آنان عبور مىكنید باز تعقهـل نمىكنید؟»
لكن امروز معلوم نیست كه آن آثار كجاست ،و چه بسا گفته شود كه بعد
از جریان هالكت آنان ،آب دریا شهر را گرفت و آن دریا همان «بحر لوط»
است .و لكن از ظاهر آیه به طورى كه مالحظه مىكنید بر مىآید كه آثار این
شهر در زمان نزول آیات مورد بحث معروف بوده كه آیه سوره حجر درباره
قیم ـ و آن شهر خراب بر سر
همین آثار صراحتا فرمودهَ « :و اِنَّها لَ ِب َ
سبی ٍل ُم ٍ
راهى است ثابت!» ( / 76حجر) و در سوره صافهات فرموده ـ شمـا همواره در
()1
صبح و شب بر خرابههاى آنان عبور مىكنید! (137و /138صافات)
 -1الـمیـــــزان ج 31،ص 198

مفهوم همزمانى آمدن مالئكه و نزول عذاب
« َهــ ْل یَ ْن ُ
ظ ُر َ
ت
ض ایا ِ
ون اِاله تَأْتِیَ ُهــ ُم ا ْل َمالآئِكَةُ ا َ ْو یَأْتِ َى َربُّكَ ا َ ْو یَأْتِ َى بَ ْع ُ
َر ِبهكَ ؟»( / 158انعام)
امورى كه در آیه شریفه ذكر شده قضاوت حتمى و حكم قطعى خداوند
است به این كه آنان را از بین برده و زمین را از لوث وجودشان پاك سازد.
الزمــه این سیاق این است كه مراد از آمدن مالئكه ،عذاب آوردن آنها
ق َو ما كانُوا اِذا ُم ْن َ
ظ َ
رین ـ
باشد ،همچنان كه از آیــه «ما نُنَ ِ هز ُل ا ْل َمالئِكَةَ اِاله ِبا ْل َح ه ِ
ما فرشتگان را جز به حق نــازل نمىكنیــم و آن وقت دیگر مهلت نیابند!» نیز
همین معنى افاده شده است.
مراد از آمدن پروردگار آمدن قیامت است كه روز مالقات پروردگار
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است زیرا آن روز روز انكشاف تام و جلوه حق و ظهور توحید خداست .در آن
روز دیگر حجابى بین او و بین مخلوقات نیست ،چه شأن قیامت همین است كه
پرده از روى حقیقت هر چیز بردارد ،همین انكشاف و ظهور بعد از خفا و
باّلل ـ آمدن
حضور بعد از غیبت مصحح اطالق آمدن خداست نه این كه ـ العیاذ ه
او مانند آمدن دیگران مستلزم اتهصاف به صفات اجسام بوده باشد.
و ا هما مراد از آمدن بعضى از آیات پروردگار یا آمدن آیه و حادثهاى
است كه باعث تبدیل و دگرگونى نشئه حیات ایشان باشد ،به طورى كه دیگر
نتوانند به قدرت و اختیارى كه قبالً داشتهاند برگردند ،مانند حادثه مرگ كه نشئه
عمل را به نشئه جزاى برزخى مبدهل مىسازد ،یا آیهاى است كه مستلزم استقرار
ملكه كفر و انكار در نفوس آنان باشد به طورىكه نتوانند به مسئله توحید اذعان
و ایمان پیدا كنند و دلهایشان به حق اقبال نكند و اگر هم به زبان اعتراف كنند
از ترس عذابى باشد كه با آن روبه رو شدهاند .و یا آیت ،آمدن عذابىاست از
ناحیه خداوند كه برگشت نداشته و مفرى از آن نباشد ،و ایشان را مضطر به
ایمان كند تا بلكه با ایمان آوردن خود را از آن عذاب برهانند و لكن ایمانشــان
سودى نبخشــد ،چون ایمــان وقتى اثـر دارد كه از روى اختیار بوده باشد.
پس این امور یعنى آمدن مالئكه و یا آمدن پروردگار و یا آمدن بعضى از
آیات پروردگار همه امورى هستند كه به وقوع پیوستن آن همراه با قضاء به
قسط و حكم به عدلاست و مشركین كه هیچ ح هجتى و موعظتى در آنان اثر
نمىكند جز همین پیش آمدها را نخواهند داشت ،اگر چه خودشان از آن غافل
()1
باشند .آرى پیش آمدى كه دارند واقع خواهد شد چه بدانند و چه ندانند.
 -1المیــــــــــــزان ج 14 ،ص .275
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فصل چهاردهم

اعتقادات باطل در مورد مالئكه

تصرف جن و ملك در تكوین
نفى عقیده باطل
ه
الرحْ َ
سنــى!»
سما ُء ا ْل ُح ْ
مــن اَیهامــا ت َ ْدعُوا فَلَهُ االَ ْ
«قُــ ِل ا ْدعُوااللهــهَ ا َ ِو ا ْدعُــوا َّ
( / 110اسراء)
این آیه از آیات برجسته قرآنى است كه آن حقیقتى را كه قرآن كریم از
مسئله توحید ذات و توحید عبادت در قبال دید وثنیت (مشركین) نسبت به توحید
در ذات و شرك در عبــادت مىبینید آشكار و روشن مىسازد.
وثنیت ،خداى سبحان را ذاتى متعال از هر حد و وصفى مىبیند و همین
ذات مطلق وقتى به یكى از تعینات كه خود اسمى است از اسماء متعین مىشود
همان را تولهد مىخوانند ،و از نظر دید وثنیت ،مالئكه و جن مظاهر عالیهاى
براى اسماء هستند ،و به همین جهت آن دو را از فرزندان خدا دانستند كه در
عالم كون دخل و تصرف دارند ،و نیز از نظر دید آنان عبادت عبادت كنندگان و
توجه هر متوجهى از مرحله ظهور اسماء و مرتبه فرزندان خدا كه مظاهر
اسماى اویند تجاوز نمىكند (و به خدا نمىرسند ،هر چند كه او خیال كند متوجه
خدا شده بلكه در حقیقت متوجه خدا شده بلكه در حقیقت متوجه همان فرزندان
خدا گشته است).

170

کتاب ششم  :مالئکه

تفسیر موضوعی المیزان

به نظر وثنىها خواندن هر اسمى از اسماء خدا پرستیدن همان اسم است،
یعنى پرستیدن ملك و جن است كه مظهر آن اسم است ،و همان جن و ملك اله و
معبود آن عبــادت است ،و تعدد خدایــان از همین جا ریشه گرفته است كه چون
دعاها انواع زیادى داشته و زیادى انواع دعاهــا هم به خاطر زیادى و تعدد
انواع حاجات بوده است.
اسماء و یا مظاهر اسماء از جن و ملك را فرزندان خدا دانستن خطاست
زیرا اطالق فرزند یا پسر بر جن و ملك ،چه اطالق به نحو حقیقت باشد و چه به
نحو مجاز و به عنوان احترام و تشریف ،محتاج نوعى سنخیت و اشتراك میان
ولد و والد و پسر و پدر است و ساحت كبریائى خداى تعالى ه
منزه است از این
كه چیزى غیر او شریك در ذات و یا كمال باشد.
نسبت تصرف در كون را به جن و ملك دادن هر قسم تصرف باشد باطل
است زیرا این مالئكه و همچنین اسمائى كه مالئكه مظاهر آنند خودشان از
خود ،مالك چیزى نیستند و در قبال خداى تعالى در هیچ چیز استقالل ندارند.
هیــچ سببى از اسباب فعهاله عالــم نیست مگر اینكــه خدا قــدرت و
سببیــت را به آن داده ،پــس مالك حقیقــى هر چه كه اسباب مالكنــد خداســت ،و
قــادر هر قدرتــى كه آنهــا از خود نشــان دهنــد خداست نــه خــود آنان.
و این آن حقیقتى است كه آیه بعدى هم كه مىفرماید:
« َو قُ ِل ا ْل َح ْم ُد ِ هّللِ الَّذى لَ ْم یَت َّ ِخ ْذ َولَدا َو لَ ْم یَك ُْن لَهُشَریكٌ فِى ا ْل ُم ْل ِك َو لَ ْم یَك ُْن لَهُ َو ِل ٌّى
()1
ِم َن الذُّ ِ هل »!...آن را افاده مىكند.
 -1الـمیــــــــــزان ج 26 ،ص .21

نیاز مالئكه و جن و انسان به خدا
ُون یَ ْبتَغُ َ
ذیــن یَ ْدع َ
«اُول ِئكَ الَّ َ
ــون اِلى َر ِبه ِهــ ُم ا ْل َوسیلَةَ / 25( »....اسراء)
این مالئكه و جن و انس كه مشركین معبودشان خواندهاند خودشان براى
تقرب به درگاه پروردگار خود وسیله مىخواهند تا به او نزدیكتر باشند و راه او
ه
را بروند ،و به كارهاى او اقتدا كنند ،همه امید رحمت از خدا دارند و در تمامى
حوائج زندگى وجودشان بــه او مراجعه مىكننــد ،از عذاب او بیمناكنــد ،از او
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مىترسنـد و معصیتــش نمىكنند ،در حالى كه عـذاب پروردگــار محذور اســت
و بایــد از آن احتــراز جســت.
مقربین درگاه خدا به طورى كه
مسئله توسل و دست به دامن شدن به بعضى از ه
از آیه «یا اَیُّ َها الَّ َ
ّللاَ َو ا ْبتَغُوا اِلَ ْی ِه ا ْل َوسیلَةَ !» ( / 35مائده) بر
ذین ا َمنُوا اتَّقُوا ه
مىآید عمل صحیحى است ،غیر این عمل است كه مشركین بت پرست مىكنند،
تقرب و عبادت را نسبت به مالئكه و
چه ایشان متو ه
سل درگاه خدا مىشوند ،ولى ه
جن و اولیاى انس انجام مىدهند ،و عبادت خداى را ترك مىكنند نه او را
عبادت مىكنند و نه به او امیدوارند و نه از او بیمناكاند ،بلكه همه امید و
ترسشان نسبت به وسیله است ،و لذا تنها همو را عبادت مىكنند ،و امیدوار
تقرب به آن وسیله كه به زعم
رحمت او و بیمناك از عذاب اویند آنگاه براى ه
سمهها شده خود آن
سل به بتها و مج ه
ایشان یا مالئكه است و یا جن و یا انس متو ه
آلهه را رها مىكردند ،و بتها را مىپرستیدند ،و با دادن قربانىها به آنها
تقرب مىجستند.
ه
و سخن كوتاه ادعاى اصلى شان این بود كه ما به وسیله بعضى از
تقرب مىجوییم ،ولى در مقام عمل آن وسیله را
مخلوقات خدا به درگاه او ه
مستقالً پرستش نموده از خود آنهــا بیمناك و به خود آنهــا امیدوار بودنــد،
بدون اینكــه خدا را در آن منافــع مورد بیــم مؤثر بداننــد ،پس در نتیجــه بتها
()1
و یا آلهـــه را شركــاى خدا در ربوبیهت و پـرستش مىدانستند.
 -1المیـزان ج 25 ،ص .223
شرك در پرستش مالئكه و انبیا
ـذوا ا ْل َمالئِكَــةَ َو النَّ ِبیه َ
یـن ا َ ْربابــا !» ( / 80آل عمران)
ـركُــ ْم ا َ ْن تَت َّ ِخ ُ
« َو ال یَأ ْ ُم َ
طایفهاى از اهل كتاب كه «صابئین» نامیده مىشوند ،مالئكه را پرستش
مىكردند ،و عمل خود را هم به دعوت دینى نسبت مىدادند .همچنین عربهاى
جاهلیت مالئكه را «دختران خداوند» مىگفتند ،و خود را هــم متــدیهن به دیــن
ابراهیم علیهالسالم مىدانستند! ایــن راجــع به پرستش مالئكه.
عزَ یْر»
ا هما موضوع پرستش پیغمبران :مانند قول یهود كه مىگفتندُ « :
فرزند خداست و قــرآن هــم آن را از ایشــان حكایت مىكند .موسى علیهالسالم
چنان چیزى را تجویز نكرده ،در تــــورات هــم جــز یگــانگــى پـــروردگــار
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()1

 -1الـمیــزان ج 6 ،ص .144
نفى عقیده باطل الوهیت مالئكه
س ِبهحـ ُ َ
صافُّ َ
ون».
« َو ما ِمنها اِاله لَهُ َمقـا ٌم َم ْعلُو ٌم َو اِنها لَنَحْ ـنُ ال ه
ـون َو اِنها لَنَحْ ـنُ ا ْل ُم َ
( 164تا  / 166صافات)
این آیات سهگانه در این مقامند كه عقیده مشركین بر الوهیت مالئكه را
باطل كنند ،از این طریق كه با اعتراف خود عقیده كفار را باطل مىكنند.
توضیح این كه مشركین اعتراف دارند به این كه مالئكه خودشان مربوب و عبد
خداى تعالى هستند ،چیزى كه هست مىگویند :همین مربوبهاى خدا خود رب
تصرف
موجودات پائینتر از خویشند ،و در آن موجودات استقالل در تدبیر و
ه
دارند ،و از تدبیر عالم هیچ مقدارش مربوط به خدا نیست ،و مالئكه خودشان
این معنا را قبول ندارند ،یعنى خود را مستقل در تدبیر عالم نمىدانند ،هر چند
كه واسطه و سبب متوسط بین خدا و خلق هستند ،پس آن چه كه در این آیات
مالئكه از خود نفى مىكنند ،همان استقالل در تدبیر است ،نه سببیت به اذن خدا،
پس اعتقاد مشركین به مربوب بودن مالئكه كافى است در ابطال اعتقاد
دیگرشان ،و آن این كه مالئكه رب عالم باشند ،همچنان كه آیه« :بَ ْل ِعبا ٌد
ــر ِه یَ ْع َملُ َ
ُمك َْر ُم َ
ون ـ بلكه بندگان شریف خدایند
ون ال یَ ْ
س ِبقُونَهُ ِبا ْلقَ ْ
ــو ِل َو ُه ْم ِبا َ ْم ِ
كه در سخن از او پیشى نمىگیرنــد و همه به امــر او عمل مىكننــد!» ( 26و
 / 27انبیاء) هــم از یك سو سببیهــت و وساطت مالئكه را اثبات مىكند ،و هـم
()1
از سوى دیگر استقالل آنان را انكار مىنمایند.
 -1المیزان ج 33 ،ص .281

نفى اعتقادات مشركین در پرستش مالئكه
«ل َ ْ
ـربُ َ
ــف ا ْل َمسیـ ُح ا َ ْن یَك َ
ــون!»
ُـون َ
ـن یَ ْ
ست َ ْن ِك َ
ع ْبـدا ِ هّللِ َو الَ ا ْل َمــالآ ِئكَــةُ ا ْل ُمقَ َّ
( / 172نساء)
آیه فوق احتجاج دیگرى است بر نفى الوهیت مسیح علیهالسالم مطلقا ـ
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سومى سهتاست .زیرا
خواه فرض كنیم كه مسیح فرزند است و یا فرض كنیم ه
مسیح علیهالسالم بنده خداست و هــرگــز از بنــدگى خدا استنكاف ندارد.
این مطلبى است كه نصارى منكر نیستند و اناجیلى كه میانشان دائر است
صریح است در این كه وى بندگى خدا مىكرده است ،و چه معنى دارد شیئى،
سومى را كه وجودش منطبق بر هر كدام از سه
خودش را و یا یكى از سه تا ،ه
تاست ،عبادت كند .آیه فوق این سخن را درباره مالئكه تعمیم مىدهد زیرا عین
دلیل درباره آنان جریان دارد ،و جماعتى از مشركین هم ـ مثل مشركین عرب ـ
مىگفتند :مالئكه دختران خدایند .این كه در آیه عیسى علیهالسالم را تعبیر به
مقربون» ذكر كرده مقصود این است كه عیسى
«مسیح» و مالئكه را با صفت « ه
علیهالسالم هرگز از عبادت خدا استنكاف ندارد ،چگونه استنكاف كند در حالى
كه مسیح است یعنى مبارك است؟ مالئكه هم استنكاف ندارند ،چگونه استنكاف
مقربین خدایند ،و اگر این امید مىرفت كه از عبادت
داشته باشند در حالى كه ه
مقرب نمىكرد .چگونه
خدا سرباز زنند هرگز خدا این را مبارك و آنان را ه
مقرب از عبادت خدا استنكاف كنند در حالى كه
ممكن است مسیح و مالئكه ه
كسانى كه از بین بندگان اعم از جن و انس و مالئكه از عبادت خدا استنكاف
كنند و تكبهر ورزند ،همگى به سوى او محشور و بر حسب اعمالشان مجازات
خواهند شد و مسیح و مالئكه این را مىدانند و بدان ایمان دارند و از آن
()1
مىپرهیزند.
 -1المیزان ج 9 ،ص .232

عــدم رضـایت مالئكـه مورد پرستش
ُالء اِیها ُك ْم كانُوا یَ ْعبُد َ
ُون؟» (40
قو ُل ِل ْل َمال ِئ َك ِة اَهؤ ِ
ُـر ُهـ ْم َجمیعـا ثُـ َّم یَ ُ
« َو یَ ْـو َم یَحْ ش ُ
 /سبأ)
در جمله فوق كه خداى تعالى سئوال مىكند ،منظور سئوال از اصل
فرشته پرستى نیست ،و از مالئكه نمىپرسد كه آیا بت پرستان شما را پرستش
مىكردند یا نه ،چون اگر سئوال این بود ،دیگر معنا نداشت مالئكه انكار كنند و
ت َو ِلیُّنا!» چون در این كه مشركین مالئكه را مىپرستیدند
سبْحـان ََك ا َ ْن َ
بگویندُ « :
هیچ حرفى نیست ،بلكه مراد از سئوال رضایت مالئكه است ،كه آیا شما به
پرستش مشركین و خضوع عبادتیشان در برابر شما راضى بودید ،یا خیر؟
ّللاِ؟»
همان طور كه در آیه « أَا َ ْنتَ قُ ْلتَ ِللنه ِ
ُون ه
اس ات َّ ِخذُونى َو ا ُ ِ هم َى اِل َه ْی ِن ِم ْن د ِ
( / 51نحل) از حضرت مسیح علیهالسالم نمىپرسد كه آیا تو چنین دستورى
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دادهاى؟ چون هر چند ظاهر عبارت همین معنا را مىرساند ،اما مىدانیم كه
منظور این نیست ،چون خداى تعالى مىداند كه مسیح علیهالسالم چنین دستورى
نمىدهد ،بلكه مراد این است كه آیا تو راضى بودى كه امتت تو را به عنوان
دوم بپرستند؟ خواهى گفت :اینرا هم خدا مىدانستكه نه مالئكه بهشرك
خداى ه
راضى بودند و نه مسیح علیهالسالم به شرك نصارى ،در جواب مىگوئیم :بله
درست است كه خدا این را هم مىدانست ،ا هما منظور از این عبارت این است كه
به هر دو طایفه بفهماند كه امیدى كه به شفاعت مالئكه و شفاعت حضرت مسیح
داشتند ،بى جا بوده ،و براى همیشه از این شفاعت نا امید باشند ،و هرچه در
دنیا به این منظور عبادت كردند ،همه هدر رفته ،و بىفائده بوده است.
س ْبحانَكَ ا َ ْنتَ َو ِلیُّنا ِم ْن دُو ِن ِه ْم بَ ْل كانُوا یَعبُد َ
ُون ا ْل ِج َّن ا َ ْكث َ ُر ُه ْم ِب ِه ْم
 «قالُوا ُُم ْؤ ِمنُ َ
( / 41سبـاء)
ون!»
مالئكه در پاسخى كه به سئوال خداى تعالى دادهاند تمامى مراسم ادب را
رعایت كردهاند ،نخست او را به طور مطلق و بدون قید و شرط منزه از این
دانستند كه كسى غیر از او سزاوار پرستش باشد ،و در ثانى رضایت خود را از
این كه معبود مشركین واقع شوند ،نفى نموده و عرضه داشتهاند :كه ما به چنین
خطائى راضى نبودهایم ،ثانیا همین معنا را پوست كنده و صریح نگفتهاند ،و
نخواستند كه حتى چنین خطائى را به زبان بیاورند ،نگفتند :ما به عبادت آنان
راضى نبودیم ،و اصالً نامى از عبادت آنها نبردند ،تا مقام تخاطب و گفتگوى
با خداى را به مطلبى كه گوش خراش باشد آلوده نكرده باشند ،نه با تصور آن،
و نه با تصدیقش.
بلكــه در پاسخ گفتنــد :كه ما به غیــر تو ولیهى براى خود نمىشناسیم،
ى ما تنهــا توئــى ،و با نفى والیت غیر خدا عدم رضایت خــود را به طــور
ول ه
كنایــه رساندند.
ُون ا ْل ِج َّ
سپس بنا به حكایت قرآن كریم گفتند« :بَ ْل كانُـوا یَعبُد َ
ـن ا َ ْكث َ ُر ُه ْم
بِ ِه ْم ُم ْؤ ِمنُ َ
دومین طایفه از طوایف سه گانهاى هستند كه مورد
ون ».و جن ه
پرستش مشركین واقع شدهاند .مشركین سه طایفه از موجودات را مىپرسیدند:
مالئكه ،جن ،و قدیسین از بشر .از این سه طایفه دو طایفه هاول در استحقاق
سومند .و طایفه سوم هر چند كه اگر به حد كمال رسیده
پرستش مقدهم بر طایفه ه
باشند ،از دو طایفه اول افضلند ،ولكن هر چه باشند ملحق به آن دو طائفهاند .و
این كه مالئكه در كالم خود كلمه اضطراب و اعراض ،یعنى كلمه «بَ ْل» را به
كار بردند دلیل بر این است كه جن به پرستش بت پرستان راضى بودهاند.
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و این جنهیان همان كسانى هستند كه وثنىها آنها را مبادى شرور ،و
پیدایش فساد در عالم مىدانستند ،و آنها را مىپرستیدند كه به اصطالح باج
شــرشــان محفــوظ بماننـد ،همچنان كه مالئكــه را
سبیلى به آنها داده ،و از
ه
مبدأ تاریــخ پنداشتـه و آنهــا را مىپرستیدند ،تا به وسیلــه این باج خیــرات
()1
آنهــا را به سوى خود سرازیر كنند.
 -1المیزان ج 32 ،ص .296

نفى عقیده باطل منكرین انزال وحى
علَ ْینَــا ا ْل َمــالئِكَــةُ ا َ ْو نَـــــرى َربَّنــا...؟» ( / 21فـرقـان)
ــز َل َ
«...لَ ْ
ــوال ا ُ ْن ِ
این آیات اعتراض دیگرى از مشركین بر رسالت رسول را حكایت نموده كه
خواستهاند با آن اعتراض ،رسالت وى را رد كنند ،و حاصل اعتراضشان این
است كه اگر ممكن باشد كه از جنس بشر بدان جهت كه بشر است شخصى
رسول شود ،و مالئكه بر او وحى خداى سبحان بیاورد ،و رسول خدا را ببیند،
و با او از راه وحى سخن بگوید ،باید سایر افراد بشر نیز بدان جهت كه بشرند
داراى این خصایص بگردند ،پس اگر آن چه او ادهعا مىكند حق باشد باید ما ،و
یا بعضى از ما نیز مانند او باشیم ،آن چه را او مدهعى دیدنش است ببینیم ،و آن
چه او درك مىكند ما نیز درك بكنیم.
البته این اعتراض را از امتهاى سابق آموخته بودند ،چون بنا به حكایت
قرآن مبتكـر آن اقوام خیلى قدیمى بودند ،كه گفتند« :ا ِْن ا َ ْنت ُ ْم اِاله بَش ٌَر ِمثْلُنا !»
علَ ْینَا ا ْل َمالئِكَةُ ا َ ْو نَرى َربَّنا !» حكایت
این كه فرمود « :لَ ْوال ا ُ ْن ِز َل َ
اعتراض كفهار است بر رسالت رسول خدا صلىهللاعلیهوآله ،كه آن را به
صورت تحریص آوردند .بیان ح هجت آنان این است كه اگر رسالت كه عبارت
است از نازل شدن مالئكه به وحى و یا تكلهم خدا با بشر به مشافهــه ـ چیزى
است كه نیــل به آن براى بشر امكــان دارد ،كه ما هم مانند این شخص مدهعى
رسالــت بشر هستیم ،چرا مالئكــه بر ما نــازل نمىشونــد ،و پـروردگارمان را
نمىبینیم.
تعبیر از خداى تعالى به كلمه «ربه » نوعى تمسخر ایشان را مىفهماند،
چون مشركین خداى تعالى را ربه خود نمىدانستند ،بلكه به عقیده آنان ارباب كه
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پرستش مىشوند ،مالئكه و روحانیات از كواكب ،و امثال آن است ،و خداى
سبحان ربه االرباب است ،پس در حقیقت به رسول خدا صلىهللاعلیهوآله
گفتهاند :تو معتقدى كه خدا ربه توست و به تو عالقهمند است ،و به همین جهت
تو را از میان همه افراد بشر به تكلهم با خود اختصاص داده ،اگــر خــدا
پروردگار ما نیــز هست پس چــرا با ما حــرف نمىزنــد؟ و چــرا خود را به ما
نشان نمىدهد.
عالوه بر این كه مشركین از پرستش ارباب اصنام یعنى مالئكه و
روحانیات كواكب و امثال آن عدول نموده ،و به جاى آنها خود اصنام و
سمهها محسوسند ،و از
سمهها را پرستیدند ،براى این بود كه بتها و مج ه
مج ه
()1
مشاهده پرستنده در هنگام پرستش و قربانى غایب نیستند.
 -1الـمیـزان ج 29،ص .284

تصورات باطل مشركین در رسالت مالئكه
ه
ــو شا َءاللهــهُ الَ ْن َ
س ِم ْعنا ِبهذا فــى ابائِنَا االَ َّو َ
لیــن؟»
ــز َل َمالئِكَــةً مــا َ
«َ ...و لَ ْ
( / 24مؤمنون)
سیــاق آیــه داللــت مىكنــد بر این كــه بــزرگــان قــوم نــوح مطــالب
این دو آیــه را در خطاب به عموم مردم گفتهاند ،تا همه را از نوح روى گردان
نموده و علیه او تحــریــك و بر آزار و اذیهتش تشــویق كننــد ،باشد تا به این
وسیلـه ساكتش سازند.
ّللاُ الَ ْن َز َل َمالئِكَةً!» كه حاصلش این است كه اگر خدا
گفتندَ « :و لَ ْو شا َء ه
مقرب خود،
خواسته باشد ما را به دعوت عینى خود بخواند ،باید یكى از مالئكه ه
و یكى از شفعائى كه واسطه میانه ما و خداست براى این كار انتخاب كند ،و به
سوى ما گسیل بدارد نه یك بشــرى كه هیچ نسبــت و ارتباطى با او ندارد،
عالوه بر این كه اگر آن مالئكه را كه گفتیم بفرستد ،و آنها بشر را به سوى
یكتاپرستى دعوت كنند ،و بگویند كه نباید ما مالئكه را ارباب و معبودهــاى
خود بگیریــم ،بشر بهتر گفتــه آنان را مىپذیرد ،و زودتــر تصدیق مىكنــد،
چون خــود آنــان مىگوینــد كه غیر خدا را نبایــد پرستید.
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و اگر از ارسال مالئكه تعبیر به انزال كرد ،ارسال با انزال تحقق و خارجیت
پیدا مىكند ،و اگر به لفظ جمع تعبیر كرد ،نه مفرد ،شاید به این جهت باشد كه
مرادشان از این مالئكه همان مالئكهاى باشد كه مشركین آلهه خود گرفتند ،و این
()1
گونه فرشتگان در نظر مشركین بسیارند.
 -1الـمیــــزان ج 29 ،ص .42

عقاید فرقههاى مختلف مشرك در زن بودن مالئكه
صفهـا فَ ه
ت ِذكْـرا!»
ت َزجْ را فَالتها ِلیـا ِ
اجرا ِ
صافها ِ
ت َ
« َو ال ه
الز ِ
ــدو َن!» ( 1و  / 150صافات)
« ا َ ْم َخلَ ْقنَـا ا ْل َمالئِكَةَ اِناثــا َو ُهـــ ْم شا ِه ُ
ممكن است براى خواننده این سئوال پیش بیاید كه چرا قرآن كریم كلمات
مخصوص به زنان را درباره مالئكه استعمال كرده ،و فرموده« :صافهات،
زاجرات ،و تـالیــات» و نفرمــوده« :صافهــون و زاجــرون و تــالــون».
در جواب باید بگوییم :وقتى سخن از جماعتى به میان آید جایز است لفظ
مؤنث درباره آنان استعمال كرد ،چون كلمه جماعت مؤنث است و صافهات و
زاجرات و تالیات به اعتبار لفظ جماعت مؤنث آمده و خالصه مؤنث لفظى
است.
خداوند در آیات  149و  150سوره فوق معترض عقاید كفار شده ،كه
درباره خدایان خود كه یا مالئكه یا جن بود چه عقایدى داشتند و چگونه مالئكه
را دختران خدا نامیده و براى جن قائل به نسبت و خویشاوندى با خدا شدند و به
طور كلى وثنیت كه یا برهمائى هستند ،و یا بودائى ،و یا صابئى ،معتقد نبودند
كه تمامى مالئكه دختر و زن هستند ،بله بعضى از آنان این اعتقاد را داشتند،
لكن آن چه از بعضى از قبایل عرب مانند وثنىهاى قبیله جهینه و سلیم و خزاعه
و بنى ملیح حكایت شده ،این است كه اینان قائل به مؤنث و ماده بودند .و ا هما
اعتقاد به این كه بین جن و خدا خویشاوندى هست ،و نسبت جن سرانجام به خدا
منتهى مىشود ،فىالجمله از تمامى فرقههاى نام برده به شرك ،نقل شده است.
دو َن؟» از ایشان بپرسى آیا ما مالئكه
«ا َ ْم َخلَ ْقنَا ا ْل َمالئِكَةَ اِناثا َو ُه ْم شا ِه ُ
را ماده خلق كردهایم ،و آیا مشركین در روزى كه ما مالئكه را خلق مىكردیم
آن جا حاضر بودند ،و مادگى مالئكه را دیدند؟ یا این كه نه تنها حاضر نبودند،
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بلكه چنین ادهعائى هم نمىتوانند بكنند .عالوه بر این كه اصوالً نرى و مادگى یك
حس نمىتوان اثباتش كرد ،و مالئكه براى مشركین
مسئلهاى است كه جز از راه ه
()1
محسوس نبودند .و این جمله رده ماده بودن مالئكه است.
الـمیــزان ج 33 ،ص  195و ج 33 ،ص .275

نفى عقیده باطل زن بودن مالئكه و توالد آنها
« َو َجعَلُـوا ا ْل َمال ِئكَــةَ الَّ َ
مــن اِنــاثــا!» ( / 19زخرف)
ذیــن ُهــ ْم ِعبـا ُد َّ
الرحْ ِ
این آیه گفتار مشركین را كه مالئكه دختران خدایند معنا مىكند ،و این
عقیده طوایفى از عرب جاهلیت بود ،و گرنه وثنىهاى دیگر چه بسا كه درباره
بعضى از آلهه خود مىگفتند :این آلهه مادر خدا ،و این آلهه دختر خداست ،ولى
نمىگفتند كه به كلهى همه مالئكــه دختر و زننــد ،لكن در آیه مورد بحث از
وثنیان عرب حكایت مىفرماید كه چنیــن اعتقـادى داشتهاند.
من »،توصیف كرده،
و اگر مالئكه را با جمله « :الَّذینَ ُه ْم ِعبادُ َّ
الر ْح ِ
براى این بوده كه گفتار آنان را كه مالئكه جنس مادهه هستند رده كند ،چون كلمه
« ِعبـادُ» وصف نر است ،و ماده را عباد نمىگویند .خواهى گفت پس از این
توصیف بر مىآید مالئكه نر هستند ،مىگوییم نه ،الزمه عباد بودن آنان این
نیست كه به وصف نرى هم متهصف گردند ،چون نرى و مادگى كه در جانداران
زمینى است از لوازم وجود مادهى آنهاست ،كه باید مج ههز بــه آن بــاشنــد ،تا
نسلشــان قطــع نشــود و مــالئكـه از مــادیهـت و تناسل بدورند.
نجم)

س ُّم َ
ذین ال یُ ْؤ ِمنُ َ
 «ا َِّن الَّ َس ِمیَةَ االُ ْنثى!» (/ 27
ون ا ْل َمالئِكَـةَ ت َ ْ
ون بِا ْال ِخ َر ِة لَیُ َ

این آیه عقیده مشركین را بر این كه مالئكه از جنس زنانند رده مىكند،
همان طور كه در آیـه  26همیــن سوره اعتقــاد به شفاعــت مالئكــه به طور
مطلــق را رده كرده است.
مراد از تسمیه مشركین مالئكه را به انثى همین است كه مىگفتند مالئكه
دختران خدایند .پــس مراد از كلمــه «انثى» جنــس زن اســت كه اعــم از یكـى
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()1

المیزان ج 35 ،ص  146و ج 37 ،ص .79

نفى اعتقادات مشركین در مورد مالئكه
نین َو ات َّ َخذَ ِم َن ا ْل َمالئِ َك ِة اِناثا اِنَّ ُك ْم لَتَقُولُ َ
«اَفَاَصْف ُك ْم َربُّ ُك ْم ِبا ْلبَ َ
ون قَ ْوالً عَظیما!»(40
 /اسراء)
این آیه خطاب به آن دسته از مشركین است كه مىگفتند :مالئكه دختران
خدا هستند ،و یا بعضى از ایشان دختران اویند ،و اگر در آیه به جاى كلمه
«دختران» كلمه «زنان» را آورد از این جهت بود كه ایشان جنس زن را پست
مىدانستند .معناى آیه این است كه وقتى خداى سبحان پروردگار شما باشد ،و
پروردگار دیگرى نداشته باشید و او همان كسى باشد كه اختیاردار هر چیزى
است آن وقت آیا جا دارد كه بگویید شما را بــر خــودش مقــدهم داشته به شما
پسر داده و از جنس اوالد جز دختران نصیب خود نكرده است؟ و مالئكــه كه به
خیــال شمــا از جنس زنانند به خود اختصاص داده؟ راستـى حرف بزرگى
()1
مىزنید كه تبعات و آثــار ســوء آن بسیــار بــزرگ اســت.
 -1المیزان ج 25 ،ص .181
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