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بررسی ديدگاههای برخی از متکلّمان مسلمان دربارة حقيقت مالئک
تاريخ دريافت49/1/52 :

تاريخ تأييد49/8/9 :

حسن عبدی
عطیه السادات مؤمنی

جهان هستی مجموعهای از موجودات محسوس و نامحسوس است؛ دستهای
از این موجودات در حیطۀ احساس بشر میآی د و کش

م یش ود و دس تهای

دیگ ر از ت وان احس اس و عش ف بش ر ترات ر اس ت از جم ۀ ای ن موج ودات
ترشتگاناند ،که اگر از طریق آیات و روایات ،خبری از آنه ا ب ه م ا نم یرس ید،
هیچگاه بهوجود و خصوصیات ،اصناف و ات راد آنه ا ی نم یب ردیم از س وی
دیگر ،از مسائف مهم در شرع مشدس اعتشاد به مالئک است ،به حدی که اعتش اد
داشتن به این گروه از مخ وقات از ارکان دین و در کنار اعتشاد به خدا و قیام ت
و نبوت ش مرده ش ده اس ت ازآنجاک ه متل م ان مس مان منب و رجوعش ان در
مجهوالت قرآن و سنت است و س خنان ایش ان ت ث یر بس یاری برعشی دۀ عم و
مس مانان داشته است ،در این مشاله ،س ی ش ده عشی دۀ ایش ان درمس ائف مه م
مالئک از جم ه حشیشت مالئک و رؤیت مالئک و اینله مالئک اتض ند یا انس ان
تحشیق شود

واژگان کليدی :مالئله ،تجرد ،تمثف ،تشلف ،کال
* استادیار دانشگاه باقرالعلوم

.

** کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه باقرالعلوم

.

*

**
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مقدمه

درک خ شت و حشیشت ترشتگان توق درک و تهم انسانها میباشد؛ ترشتگان
موجوداتیاند که نمیتوانیم با ح ّ خ ود آنه ا را درک کن یم و از ویژگ یه ای
وجودی آنان و ماهیتشان آگاهی یابیم ما مالئک را نم یشناس یم مگ ر ب ه آن
اندازه که آترینندۀ آنها در قرآن م رت ی ترم وده اس ت ش ناخت و ترل ر درب ارۀ
مالئک خود راهی است برای ترل ر درب ارۀ ب اریت الی ،چراک ه ش ناخت ای ن
مخ وقات شری

چه بسا ما را به عظمت خداوند نزدیک کند ،چنانکه ابنعب اس

از یامبر اکر

نشف میکند که «در عظمت روردگارت ترلر نل ن و ل یلن در

آنچه از مالئله خ ق کرده ترلر کن » (بحرانی ،بیتا)461 :

انسان با ترلر و ت شّف دربارۀ این موجودات شری

تشویق میشود که هر چه

بیشتر خود را شبیه آنها کند تا بتواند در قرب به باریت الی بر آنها سبشت بگیرد
از سویی دیگر ،ایمان به مالئک در کنار ایمان به خ دا و نب وت آم ده اس ت،
چنانکه در قرآن میخوانیم:
لَيسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَننْ ممَننَ اِللهَّن ِ
وَالْيوْمِ الْآخِرِ وَالْمَهَلئِكَةِ وَالْكِتَلبِ وَالنَّبِيينَ ( . ...اقره)711 :
نيكى اين نيست كه روى خود را به سوى مشرق و مغرب كنيد ،،بككده
نيكى [واقعى و كامل ،كه شايسته است در همۀ امور شدما مد و و ميد ا
قرار گيرد ،منش و رفتار و حركات] كسانى است كه به خ،ا و روز قيامت و
فرشتگا و كتاب آسمانى و پيامبرا ايما آوردهان.،

و نیز خداوند مت ال میترماید :نشانۀ مؤمنِ واق ی ایم ان ب ه مالئ ک اس ت
(ر.و .بقره )852 :و منلران مالئک به گمراهىِ دور و درازى دچار شدهاند (ر.و.

نساء )436 :و این گمراهی ،اگر در حد عداوت باشد ،آدمی را در زمرۀ کاتران قرار
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میدهد (ر.و .بقره)82 :

شیخ صدوق در شناخت مالئک میترماید« :شناخت مالئله نیز ام ری الز و
ضروری است و از نظر شی ه جاهف به مالئله کاتر است » (ابدنبابويده)86 :4334،

منظور شیخ صدوق از جهف به مالئک انلار آنها میباشد و انل ار ض روری دی ن
سبب کرر است
با این مشدمه ،روشن شده است که چرا در این نوشتار به این مشول ه رداخت ه
شد در این نوشتار ،س ی شده نظر متل مان مس مان را که تث یر بس زایی در دی ن
داشتهاند دربارۀ مسائ ی چون حشیشت ترشتگان  ،رؤیت ترش تگان و ای نک ه آی ا
ترشتگان برترند یا انسان بررسی شود
 .1حقيقت فرشتگان

در مشا شناخت حشیشت ترشتگان ،آرای مخت ری بیان شده که در ضمن ارائ ۀ
مختصر برخی از این آرا ،نظر متل مان را هم به ترصیف نشف میکنیم
بر اساس دیدگاه مادیگرایان ،مالئ ک هم ان ق وا و ان ر یه ای موج ود در
طبی ت انسان و سایر موجوداتاند این قول ناشی از جمود ب ر ح ّ و مادی ات
است (هما )

مسیحیان بر این باورند که ترشتگان مجردند و جسم نیس تند و مل ان ندارن د
ب له نروس ناطشهای هستند که در بدنها قرار ندارند؛ اگر خ وب و اک باش ند،
مالئلهاند و اگر بد و نا اک باشند شیاطیناند (رجالی تهرانی ،بیتا)15 :

ب ضی از تالسرۀ متشد گرته اند :ترشتگان نروس زمین ی و م دبر ع الم م ک
میباشند که نیلوکاران آنها مالئله و بدکاران آنها شیطان نا دارند (هما )

حلما و تالسره به تجرد ترشتگان م تشدن د؛ بیض اوی در ترس یر خ ود آورده
است« :حلما نیز میگویند که آنها جواهری مجردند که حشیشتش ان متر اوت از
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نروس ناطشه بشری است » (بيضاوی ،بیتا)15 :

عدهای چون تخرالدین رازی ترشتگان را ترکیبی از نور و هوا م یدانن د وی
در ترسیر کبیر میگوید« :در روایات و اخبار آمده است که خدای مت ال ترشتگان
را از باد آترید کسانی درصدد ا بات این مط ب از راهه ای عش ی برآم دهان د و
دالئ ی را ارائه کردهاند از جم ه اینله گرتهاند:
 9ترشتگان به همین سبب که از باد آتریده شدهاند میتوانند به وجهی س ریو
به رواز درآیند؛
 1ترشتگان به همین سبب که از باد آتریده شدهاند توانستهاند ع ر

خ دا را

حمف کنند؛
 3به همین سبب که از باد آتریده شدهاند به آنها روحانیون میگویند
در روایات دیگری آمده است که ترشتگان از ن ور آتری ده ش دهان د و ب دین
سبب ،تنها برای خدای مت ال صرا و اکی و خ وص یدا کردهاند اولی و ارج
این است که بین دو قول جمو شود [ی نی بهتر است بگوییم] :بدنهای آنها از باد
و ارواح آنها از نور آتریده شده است (فخرال،ين رازی ،بیتا)83-86 :
 .1-1ديدگاه جمهور متکلمان

متل مان ،که منلر جوهر مجردند ،مالئک را دارای جسم لطی

میدانند (ر.و.

حكی [ع مه] ،بیتا ،)434 :اجسا لطیری که نزد ما آد ها حشیشت آنها م و نیس ت
این اتراد ،چون غزالی ،این دلیف که مجردْ مسبوق به ع د زم انی نیس ت و ای ن
مسبوقیتْ شرط تاع یت حضرت حق است و مالئک به ع ت حدوث محت ا ان د
را مش ر به عد تجرد مالئله میدانند (آشتيانی)83 :4334 ،

گروه دیگری از جم ه متل مین امامیه برای احت راز از اش تراک مخ وق ات ب ا
واجب الوجود در صرت تجرد به این سو گ رایش ی دا ک ردهان د ایش ان ب رای
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غیرخدا وجودی مجرد قایف نیستند و این را مخال

توحید م یدانن د ازای نرو،

ترشتگان را دارای اجسا نورانی میدانند که میتوانند به اشلال مخت

درآین د

«متل مان مالئک را اجسا لطیری میدانندکه می توانند ب ه ش لف ه ای مخت ر ی
درآیند دلیفشان هم این است که یامبران آنها را به همین ش لف م یدی دهان د »
(بيضاوی ،بیتا)15 :

از جم ه دالی ی که متل مان امامیه به آن استناد میکنن د ،ای ن س خن م والی
متشیان است که ترمود« :آنها در ص ب دران قرار نگرتته اند و رحم مادران آنها را
در خود جای نداده است و از آبی ست خ ق نش دهان د » (شدريف رضدی:4338 ،

)404
طبق این سخن ،قوا این موجودات آسمانی از مادۀ کثی

نمیباش د ،م ادهای

که قوا انسانها ،حیوانات،گیاهان و جمادات به آن وابسته است
در این میان ،مخالرت سرسختانه با تجرد مالئک از سوی عالمه مج سی ج ب
توجه میکند ایشان در بحار األنوار مینویسد:
بدان که امامیه ،بلکه همۀ مسلمانان ،در وجود مالئکه اجماع و اتفاق دارند ...
مگرگروه قلیلی از ایشان . ...
همچنين[ ،مسهملنلن اجملع و اتفلق دارند ار اینك ] فرشتگلن اجسلم لطينف و
نورانی اوده  ...انبيل و اوصيل

منهل را دیدهاند.

کسلنی ک قلیل ا تجرد منهل شنوند ،اراسنل اتتمنلد ان شنبهله واهنی و
استبعلداه وهمی ،میله فراوان قرمن و احلدیث متواتر را تأویل کنند .اینلن از راه
هدایت گمراه شده و از اهل جهل و نلدانی پيروی نمودهاند( .مجهسی ،ایتل)302 :
 .2-1ديدگاه اقليت

از بررسی متون متل مان بزرگی چون شیخ صدوق وخواجه نصیرالدین طوسی
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میتوان به عشیدۀ آنها دال بر تجرد مالئک ی برد همچنین مرحو آشتیانی اجماع
عالمه مج سی بر جسمانی بودن مالئک را نمی ذیرد و با نا بردن ات رادی چ ون
سیدمحمد اصرهانی و آقاحسین خوانساری و محش ق س بزواری ،ص احب کت اب
الذخيره ،و حتی محمدتشی بن مشصودع ی اصرهانی ،مشهوربه مج س ی اول ،در
عالمه مج سی و از ع مای شی ه در قرن یازدهم قمری ،را که قایف ب ه تج رد در
عشول طولیه و نروس ناطشهاند ،در حشیشت ،به اجماع یادشدۀ خدشه وارد میکند
ایشان ،همچنین ،مینویسد« :وجود مجرد نزد حلما عشف و نزد عرت ا روح ت بی ر
میشود و م و نیست چرا مرحو مج سی اترادی را ک ه از عش ول ب ه مالئل ه
ت بیر کردهاند گمراه و مضف میداند » (آشتيانی)433 :4332 ،

و نیز شیخ صدوق میگوید:
اتتقلد مل راجع ا مالئك من است ک  ...خداونند منهنل را ،ان قندره خنود،
نورانی و روحلنی مفرید ،منگون ک خواست و اراده نمنود .هنر صننفی از منهنل
نوتی از مخهوقله را حفظ میکنند( .اانالاوی )773 :7217 ،

و نصیرالدین طوسی بیان میدارد:
اهل کونِ مشلاهتْ دیو و پری و فرشت را ا وجنود ههننی اثبنله منیکننند
ایشلن از چشم مردملن پنهلناند ،و روحلنيت ایشلن در اجسلم تللم تصنر کننند
منچ خواهند ،و اهل کونِ مبلینت گویند ک ایشلن را هر یک در این تللم وجود
تين است و در کون خود ظلهرند ،و دیو من کسی است ک مقدمله معلر او از
ادراکله حسی انفعللی ااتدا کند و از من ارنگذرد ،و پری منک از دنينل روی ان
مخره دارد ،و فرشت منکن دنينل و مخنره او هنر دو مخنره او الشند ،و اگنر
جسملنی و روحلنی و تقالنی ار دیو و پری و فرشت قسمت کننند ،جسنملنی انل
جلنب دیو افتد و روحلنی ا جلنب پری ،و تقالنی ا جلنب فرشت  ،و اگر تضلد و
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ترتب و وحده ار دیو و پری و فرشت قسمت کنند ،تضلد ال جلنب دینو و ترتنب
ال جلنب پری و وحده ا جلنب فرشت  ،و اگر تقنلِ معكنو و تقنلِ مغهنوب و
تقلِ مستقيم ار دیو و پری و فرشت قسمت کنند ،تقل معكو ا جلنب دیو افتند
و تقل مغهوب ا جلنب پری و تقل مستقيم ا جلنب فرشنت ( .ووسنی [خواجن ]،
ایتل)12-13 :

اینک ،به طور اجمال ،به دو دلیف بر جسم نداشتن مالئک اشاره میکنیم:
« والخارج من االقطار ارکانهم و المناسبة لقوائم العرش اکتافهم؛ ارکان ترشتهه ا
از اقطار عالم گذشته است [ی نی اگر اقطار نظا کیهانی را بررسی کنیم ،مالئل ه
همۀ این تضاها را ر کردهاند] و شانۀ آنان مناسب بار ایههای عر
این اوصاف م شول است ،نه محسوس ،چون عر
ب ضی «مجسمه» نداشته اند که قوائمْ چهار ایۀ عر
چوبی که وزن م ینی داشته باشند وقتی عر

خدا است »

الهی تخت نیست ،آنطور که
باشند نظیر تخت تنری ی ا

خدا جسم نبود ،ایههای جسمانی

نداشت ،شانههای مالئک ،که مناسب با ایههای ع ر

خداس ت ،نی ز جس مانی

نخواهد بود (جوادی آمكی ،4322 ،ج)653 :48

ترش تگان موج وداتیان د ک ه وجودش ان در م رز زوال و تس اد ق رار
نمیگیرد ،حال آنله در ماده هم زوال و تساد است
 .2رؤيت فرشتگان

همانطور که مالحظه شد؛ نظر ت داد زیادی از مس مانان ،بهوی ژه متل م ان و
اهف حدیث ،بر این است که ترشتگان اجسا لطی اند و چون از ج نّ اجس ا
کثی

نیستند ،ّ ،دیده نمیشوند ،مگر به اذن و ارادۀ الهی ،در ب ضی زم انه ا،

آن هم برای اتراد خاص چون انبیا و اوصیا
باید گرت که بشر در حالت عادی است داد آن را ندارد که بتواند ترشته و جن
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را آنطوری که خ ق شدهاند ببینند ،زیرا دیدگان بشر نمیتوان د هم ۀ موج ودات
عالم را درک کند در این عالم ،آدمی تنها میتواند برخی از اجس ا  ،مث ف آب ،را
ببیند و آنچه از اجسا رنگی ک ه لطات تش ان از آب کمت ر اس ت ،مث ف ه وا ،را
نمیتواند ببیند و نیز آنچه از هوا لطی تر است نظیر عناصر بسیطی که آب و هوا
از آنها تشلیف میشود مثف هیدرو ن و اکسیژن را نمیتواند ببیند
همچنین ،بسیاری از امور هست که ما دسترسی احساس ی ب ه آنه ا ن داریم و
برای ما قابف درک نیستند ،هرچند در عالم ماده موجودند مثالً ،اموا صوت تشط
در تاص ۀ  91متر در انیه تا  11/111متر در انیه برای ما قابف درک است و بیشتر
یا کمتر از آن ،هر چه هست ،برای ما قابف درک نیست (قربانی)83 :4332 ،

طبق نظر جمهور متل مان ،ترشتگان از آنچه گرته شد لطی ترند
ایشان م تشدند که این موجودات الهی ،در عین اینله در خ شت خود ،اجس ا
لطیریاند للن میتوانند به شلف اجسا غیرلطی

درآیند و دیده شوند؛ همانطور

که جسمِ نسبتاً لطیری مثف آب میتواند به شلف بخار لطی  ،بخار غیر لطی  ،آب
جاری و یخ درآیند ،ترشتگان نیز میتوانند به شلفها و ص ورته ای مخت
درآیند منتها ،اجسامی همچون آب بدون اراده و اختی ار ب ا ع روز ح رارت و
برودت تغییر شلف میدهند ،در حالی ک ه ترش تگان ب ه اذن و ارادۀ اله ی چن ین
میکنند (عب،ه)346 :4880،

به این تبدیف ترشتگان «تشلف» گویند مراد از تشلف این است که اگ ر م ک
به صورت انسان متصور و متشلف بشود ،مبدل به انسان واق ی میشود در حالت
تشلف ،م ک هم در ظرف ادراک بیننده و ه م در خ ار از آن ص ورتی یلس ان
دارد شیخ طوسی در ترسیر تبیان مینویسد:
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دیدگان بشر قادر نیست به صورت و واق یت ترشته به همان هیئتی که هست
نگاه کند ،زیرا ترشته وجودی لطی

دارد و نور دیدگان ما نی ز ان دک و ض ی

است لذا ،جبرئیف به صورت دحیۀ ک بی خ دمت ی امبر اس ال
همچنین ،ترشتگانی که میهمان حضرت ابراهیم

م ی رس ید

شدند به صورت انسانه ایی

در نزد او حاضر گشتند همینطور ،دو ترشتهای که برای حلمت به نزد حضرت
داود

رسیدند به صورت دو مرد بر او وارد شدند (طوسی [شيخ] ،بیتا)21 :

و نیز میتوان به حضور ترشته نزد حضرت مریم

اشاره کرد (ر.و .مدريم:

)84-46

ابوالرتوح رازی در ترسیر «تَتَمَثَّفَ» در آیۀ «فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباا فَََرْسلانْنا
إِلَيْها رُوحلنا فَتَملثَّلَ لَها بلشَرا سلوِيًّا (مريم)43 :؛ و جدا از آنان وشش و ردهاى ب راى
خود قرار داد و ما روح خود را به سوى او ترستادیم ّ ،براى او [به ص ورت]
بشرى خو

اندا و م تدل نمودار شد » مینویسد« :ممثف شد او را ی نی بر مثال

آدمی تما خ ق ،نلوصورت ،و برای آن بر صورت آدمی یش او شد » (ابوالفتدو

رازی )65 :4102 ،صاحب مجمو البیان نیز در ترسیر «تَتَمَثَّ فَ» م ینویس د« :معناا
فاتاها جبرائيل فانتصب بين يديها فی صورة آدمای صا يح لام يانقص منا
جبرئیف نزد مریم

ایء؛

آمد و در مشابفِ او به شلف انس انی ب دون نش ا ایس تاد »

(طبرسی )323 :4338 ،به این ترتیب ،ایشان تمثف را به م نای «مثول» ی نی تما قد
ایستادن گرتته است ،چنانکه در لسا العرب آمده است« :مثف الشیء یمثف مثوالً و
مثف :قا منتصباً و مثف بین یدیه مثوالً ای انتصب قائماً » (ابنمنظور ،بیتا)641 :

همانطور که مالحظه میشود ،تشلف مالئک از لواز عشیده به جسمانی بودن
آنها است
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همچنین ،عدهای از ع ما و ص احبنظ ران در ک ال و نش ف ،تش لف را ب رای
رؤیت مالئک نمی ذیرند و قایف به «تمثف» میشوند ،به ای ن نح و ک ه م ک در
ظرف ادراک کسی که او را میبیند به صورت انسان درمیآید ،در حالی که بیرون
از ظرف ادراک او واق یت و خارجیت دیگری ندارد
یلی از لواز قایف شدن به تجرد مالئک تمثف است ،نه تشلف ،چنانکه عالمه
طباطبایی م تشد است :ترشتهها هنگا رؤیت توسط انس انه ا ب ه ص ورت ات راد
انسانی درآمدهاند ،اما از ماهیت و حشیشت ترشته ب ودن خ ار نش ده و حشیش ت
انسان بودن را یدا نلردهاند ،ب له همان موقو نیز بر حشیشت ترشته بودنشان باقی
است ،هرچند در ظرف ادراک انسان به صورت بشر دیده م یش وند (طباطبدايی،

 )36 :4143واق یت این است که اگ ر غی ر از ای ن باش د ،انش الب در ذات دی د
میآید ،و البته ،انشالب در ذات محال است (ر.و .گي نی)81 :4338 ،

در انتها ،مط بی که توجه بدان خوب است اینکه ی امبران اله ی ترش تگان را
رؤیت میکردند ،رؤیتی همراه شناخت حال ،سؤال این است :به نظ ر متل م ان،
آیا مرد عادی نیز میتوانند ترشتگان را رؤیت کنند ،رؤیتی هم راه ش ناخت ی ا
اینله دیدن همراه شناخت از حاالت ذاتی اولیا است
مطال ۀ تاریخ روایی نشان میدهد که چه بسا ترشتگان را اتراد عادی و حت ی
گناهلار دیدهاند ،اما این رؤیت بدون شناخت بوده است و ترق است بین ای ن
دیدار با رؤیت اوصیا و انبیای الهی که همراه شناخت است برای مثال ،در ترسیر
عیاشی ضمن حدیثی میخوانیم ،ّ « :چون همسر لوط ترشتگان را دید آن را در
قیاتههایی زیبا مشاهده کرد لذا ،بر باالی با رتت و تریاد کشید [تا قو خ ود را
خبر کند] » (عياشی)55 :4331 ،
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به هر حال ،در میان قو لوط ،تنها خانهای که اه ف آن [مگ ر زن ل وط] اه ف
توحید بودند خانهای بود که حضرت ل وط و دخت رانش در آن ق رار داش تند ب ا
ورود ترشتگان به شهر یا همسر لوط آنها را دیده است یا اترادی از قومش آنها را
دیدهاند همین امر سبب هجو قو بدکار به خانه لوط

شده اس ت ام ا ای ن

رؤیت همراه شناخت نبوده است آنان نم یدانس تند ک ه ای ن جوان ان زیب اروی
ترشتگان خدایند
به نظر میرسد این سخن درست باشد ک ه رؤی ت ترش تگان در چه رهه ای
حشیشیشان ذاتاً ممتنو نیست ،اگرچه حلمت الهی وق وع آن را از مح االت ق رار
داده است به هر حال ،رؤیت آنها در چهرۀ انسان ب رای هم ۀ ات راد بش ر ام ری
مملن است و برای برخی از اتراد بشر اتراق هم اتتاده است للن در مورد انبیا و
اوصیا و اولیا

توأ با شناخت آنها و به دور از هرگون ه ش ک و تردی د ب وده

است و برای غیر ایشان توأ با جهف و عد شناخت است
رسش دیگر این است که آیا غیراز انبیا و اوصیا هم م یتوانن د ب ه درج های
برسند که ترشتگان را همراه شناخت مشاهده کنند
ک ینی در اصول كافی آورده است:
مردم ا رسول گرامی اسالم

ترض کردند« :مل ار نفنلق خنود ترسنلنيم

وقتی در محضر شمل هستيم ال تذکراه شمل ا یلد مخره افتلده ،دنيل را فرامنو
میکنيم .گویل ا چشم خود اهشت و دوزخ را میاينيم .و چنون ان خلنن هلیمنلن
میرویم  ،...از من حلل قبهی ارمیگردیم ».رسول خدا

ان مننلن فرمنود...« :

اینهل وسوس هلی شيطلنی است ... .ا خدا سوگند ،اگر شمل ا هملن حللی کن ان
من حلل خودتلن را توصيف کردید میملندید ،هر مین فرشتگلن دسنت در دسنت
شمل میگذاشتند و ادون وسيه روی مب راه میرفتيد( ».کهيننی-752 :7001 ،
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)750

طبق این حدیث ،رؤیت مالئک همراه شناخت برای مرد ع ادی نی ز ممل ن
است ،هر چند الز است به طور کامف شبیه انبیا شوند و خود را از آلودگیه ای
درونی و بیرونی برهاناند و این امر از محاالت ذاتی نمیباشد
خالصه آنکه جمهور متل مین و اهف حدیث قایف به رؤی ت مالئ ک توس ط
انسانها هستند و جمهور آنها برای رؤیت ترش تگان قای ف ب ه تش لف ترش تگان
هستند
 .3برتری فرشتگان يا انسانها

یلی از مباحث مورد توجه متل مان مس مان برتری ترش تگان ب ر انس ان ی ا،
بال لّ ،برتری انسان به ترشتگان بوده است آیات بسیاری در قرآن کریم دال بر
مشا واالی مالئک میباشد که ایمان به آنها را ه م ای ۀ ایم ان ب ه خ دا و کت ب
آسمانی و یامبران دانسته است:
ن ممَنَ الرَّسُولُ اِمل أُنْزِلَ إِلَيْ ِ مِنْ رَاِّ ِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ ممَنَ اِللهَّن ِ وَ مَالئِكَتِن ِ وَ
کُتُبِ ِ وَ رُسُهِ ِ ( .اقره)352 :
ن وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ممَنَ اِللهَّ ِ وَ الْيَنوْمِ الْنآخِرِ وَ الْمَالئِكَنةِ وَ الْكِتنلبِ وَ النَّبِيِّنين.
(اقره)711 :

و دشمنی با ترشتگان را هم ایۀ دشمنی با خدا و رسوالن قرار داده است:
مَنْ کَلنَ تَدُوًّا لِهَّ ِ وَمَهَلئِكَتِ ِ وَرُسُهِ ِ وَجِبْرِیلَ وَمِيكَللَ فَإِنَّ الهَّ َ تَندُو لِهْكَنلفِرِینَ.
(اقره)82 :

و آیات دیگری که دالّ بر شراتت مالئک است
با این حال ،به این بندگان ملر دستور سجده به حضرت آد داده شد و نی ز
به ترشتگان دستور داده شد که اسامی نزد حضرت آد را تراگیرند
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آیات و روایاتی از این قبیف ،ذهن متل مان و ع مای اسالمی را به این مس ئ ه
م طوف کرده که «مشا مالئک برتر است یا انسان » و در اسخ ،متل م ان ب ه دو
دسته تشسیم شدهاند:
 9م تزله ترشتگان را از انسان برتر میدانند و البته ،ب ضی اشاعره مانند قاضی
ابوبلر باقالنی و ابوعبداهلل ح بی و زجا و ابنعباس نیز بر این عشیدهاند؛
 1اشاعره و امامیه که انسان را برتر از مالئک میدانند
 .1-3داليل معتزله بر افضليت مالئک

از جم ه دالیف م تزله در اتض یت مالئک بر انسان تمسک به ظاهر آیات قرآن
مجید است:
ن قُلْ ال أَقُولُ لَكُمْ تِنْدِی خَزائِنُ الهَّ ِ وَ ال أَتْهَمُ الْغَيْبَ وَ ال أَقُولُ لَكُمْ إِنِّی مَهَکٌ
إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ مل یُوحى إِلَیَّ( .انعلم)50 :
ن اَلْ تِبلدٌ مُكْرَمُونَ ال یَسْبِقُونَ ُ اِللْقَوْلِ وَ هُمْ اِأَمْرِهِ یَعْمَهُونَ لَل الْمَهَلئِكَةُ الْمُقَرَّاُونَ.
(انبيلء)31-32 :
ن لَنْ یَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ یَكُونَ تَبْداً لِهَّ ِ وَ ال الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّاُونَ( .نسلء)713 :

بررسی .بدیهی است که هیچیک از آیات یادشده در مشا بیان اتض یت ترشته
بر انسان نیست ،زیرا آیۀ اول در مشا رد صرات م لی از یامبر و ا ب ات ص رات
بشری که الزمۀ نبوت است میباش د ،آی ۀ دو در مش ا بی ان اطاع ت کام ف
ترشتگان از خداوند مت ال اس ت و آی ۀ س و در مش ا نر ی الوهی ت حض رت
عیسیبنمریم

است( .رجالی تهرانی ،بیتا)35 :

 .2-3دليل فخرالدين رازی بر افضليت مالئک

تخرالدین رازی ،برخالف دیگ ر متل م ان اش اعره ،قائ ف اس ت ب ه ای نک ه
ترشتگان کروبین بهتر از یامبران و آدمیان هستند وی ،در کت اب المطللنب العللينة،
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بیست دلیف عش ی و نش ی بر این سخن آورده است برای نمونه ،دلیف بیستم را
که از همۀ دالیف مهمتر است بیان میکنیم:
امّل ايلن اینك فرشت دانلتر است از دو راه ممكن است:
نخست منك فرشت دانلتر از اشر است و دانلتر ،ایشک ،ارتر نيز است.
حضره محمد

ازجبرئيل میمموخت ،چنلن ک در قرمن گفت شنده «تَهَّمَن ُ

شَدیدُ الْقُوى» [نجم ]5 :و معهم از نظرگله دانش ايشتر از متعهم است.
و دوّم اینک تهم دینی ار دو قسم است :تهم اصول و تهنم فنروع .در منورد
تهم اصول الید گفت ک محلل اسنت جبرئينل و محمند

در من قصنور داشنت

الشند ،چ این تقصير موجب جهل ا خداوند است .و این ارای هر دو نفنر محنلل
است .وليكن تهم ا کيفيت مخهوقله خدا و حصنول تهنم ان تجلئنب و راینبِ
کرسی و لوح و قهم و اهشت و دوزخ و وبقله مسملنهل و اجرام اختران ،جبرئينل
را جمهگیِ این امور قلال رؤیت است و او احوال وبقله تنلصر و مراتب معنلدن
و گيلهلن و جلنوران و اوضلع دریلهل و کوههل و صحراهل را میايند و اینن اندان
سبب است ک مسكن وی در مسملنهل است و تملم این امور را میتواند مشلهده
و مالحظ اكند و همۀ فرشتگلن ک ار این جلیگلههل گملرده شدهاند و موکلانند،
در این راه او را پيروی میکنند .پس ،ثلات میشود و شكی القی نمنیملنند کن
تهمِ وی را ال تهم و مگلهی هيچ اشری ،در این مورد ،وج نسبتی وجود ندارد .و
امّل تهم فروع ،الید دانست ک این تهم جز ا ورینق وحنی حلصنل نمنیشنود و
ا نلچلر این تهم ارای محمد
نيست .وانگهی محمد

و سلیر پيلمبران جز ان واسط ۀ جبرئينل ممكنن

جز ا شریعت خویش ،چنلنک الیند ،ان شنرایع دیگنر

مگله نيست .و ا شرایع مسملنهل و تر و کرسی و لوح و قهم نيز واقف نيسنت
و ،اللعكس ،جبرئيل ا تملم امور مگلهی کلمل دارد .پس ،ثلات منیشنود کن در
تهم اصول و فروع هيچ منلسبتی ميلن اشر و فرشت  ،یل پيلمبر و جبرئيل نيسنت و
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از اینجل الزم میمید ک جبرئيل ارتنر و داننلتر الشند( .فخرالندین رازی:7001 ،
)030

تخرالدین رازی دستهبندیای در برت ری انس ان ومالئ ک دارد ،ک ه در ادام ۀ
مطالب بیان میشود
بررسی .البته ،سستی کال تخرالدین رازی مبرهن است ،زیرا انبیا ع م ل دننی
دارند ع م لدنی ع می است که هیچ واسطهای میان مت م و م م نیست [«ل دن»
ی نی نزد و حضور] اگر ع می از م م صادر شود و به یک واسطه ی ا بیش تر ب ه
شاگرد برسد ،ش اگرد آن را «ن زد» م م ترانگرتت ه اس ت و ب ه او م م ل دنی
نمیگویند اما زمانی که شاگردْ ع می را از حضورِ خود م م تراگرتته باش د ،آن
ع م را «لدنی» مینامند از آنجا که هیچ واسطهای میان «انسان کام ف» وحض رت
حق وجود ندارد ،از ع م لدنی بهرهمند خواهد بود و هیچ واس طهای از م ک ی ا
بشر میان او و خدای سبحان در این ت یم و ت م وج ود ن دارد ای ن اص طالح
مثخوذ در قرآن است که ترمود« :ولعلنَّمْنا ُ مِنْ لَدُنَّا عِنْما» (كهف )65 :آنگاه ،بدان که
بخش مهمی از ع و ِ امامان و انبیا از این گونه است البته ،چنین دانشی ب ا وح ی
رسالی به یامبر

متراوت است

نشد دیگر بر سخن تخرالدین رازی با توجه به این آیه شلف میگیرد:
وَ تَهًم مدَمَ الْأَسْملءَ کُهَّهل ثُمَّ تَرَضَهُمْ تَهَى الْمَالئِكَةِ فَقللَ أَنْبِئُونِی اِأَسْملءِ هؤُالءِ
إِنْ کُنْتُمْ صلدِقِينَ قللُوا سُبْحلنَکَ ال تِهْمَ لَنل إِالَّ مل تَهَّمْتَنل إِنَّکَ أَنْتَ الْعَهِنيمُ الْحَكِنيمُ
قللَ یل مدَمُ أَنْبِئْهُمْ اِأَسْملئِهِمْ فَهَمَّل أَنْبَأَهُمْ اِأَسْملئِهِمْ قللَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّی أَتْهَمُ َيْنبَ
السَّملواهِ وَ الْأَرْضِ وَ أَتْهَمُ مل تُبْدُونَ وَ مل کُنْتُمْ تَكْتُمُونَ( .اقره)22-27 :

عالمه طباطبایی در المي ا آورده است:
اسملئی ک خداوند ا مدم

تعهيم کرده موجوداه تللي ای اودند محجنوب
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ا حجلب يب ،ک هر اسمی در این جهلن ا خير و ارکت منهل نلزل شده است و
از نورانيت منهل اهره میگيرد»( .وبلوبلیی ،7071 ،ج)772 :7

بنابراین ،ع م اسماء ع م بسیار گستردهای بوده و حش ایق مه م ای ن جه ان را
دربرمیگرتتهاس ت ک ه ترش تگان مش رب از آن آگ اهی نداش تند حض رت ام ا
صادق

در ترسیر این آیه و منظور از ع م ترمود« :منظورْ تما زمینها ،کوهها،

درهها و بستر رودخانهها است » سپّ ،به ترشی که زیر ایش گسترده ب ود نظ ر
اتلند و ترمود« :این تر

هم از اموری بوده که خدا به آد ت

یم داده » (مكدار

شيرازی ،4331 ،ج)423 :4

این آیات و روایات دیگری از تزونی ع م انبیا و ائمه

نس بت ب ه مالئ ک

حلایت میکند بنابراین ،دلیف تخرالدین رازی در اینله مالئک عالمتر و داناتر از
انبیا باشند مخدو

میماند

 .3-3دليل زمخشری بر افضليت مالئک

زمخشری در الكشّاف در مورد برتری مالئک بر انسان ،حتی بر انبیا ،به این آیه
استدالل میکند« :ول فَضَّنْناهُمْ علنى کَثِيرٍ مِمَّانْ ََنَقْناا تَضْضِايال» (اسدراء )30 :از نظ ر
زمخشری ،این آیه داللت دارد بر اینکه موجوداتی هستند که خدا انسان را بر آنها
برتری نداده است و آن موجودات جز مالئل ه نم یتوان د باش د ،ب رای ای نک ه
میدانیم انسان از تمامی موجودات سوای مالئله برت ری دارد (زمخشدری:4102 ،
)62

بررسی .طبرسی ،در مجمع البيا  ،قول زمخشری را اینگونه جواب داده اس ت
که ک مۀ کثیر در آیه به م نای جمیو است و م نایش این است :ما انسان را از هر
چه که خ ق کردهایم ،با همه کثرتشان ،برتری دادیم (طبرسی)668 :4338 ،

اما ظاهر آیات قرآن ادعای طبرسی را در این ترسیر یاری نمیکند ب ه هم ین
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سبب است که زمخشری به کسانی که قایف به اتض یت انسان بر مالئله ش دهان د
بدگویی کرده ،ذیف آیه آورده است:
مراد از کثير ،منوور ک اینلن پنداشت انند ،جمينع نيسنت ،اهكن منراد از من
موجوداه يرمالئك است .و همين فضيهت ارای انیمدم اس است ک ملفوقشلن
مالئك است و ير از این موجوداه شریف ملفوق دیگنری ندارنند( .زمخشنری،
 227 :7002ر.ک .وبلوبلیی ،7071 ،ج)723 :7

ب ید نیست که مراد از «مَنْ خَ َشْنا» انواع حیواناتِ دارای ش ور و همچنین جن
باشد ،که قرآن آن را ا بات کرده است ،چون غرز از آی ۀ م ورد بح ث بی ان آن
جهاتی است که خداوند ب ا آن جه ات آدم ی را تل ریم ک رده و ب ر بس یاری از
موجودات این عالم برتری داده است و این موجودات حیوان و جن هستند و اما
مالئله را ،از آنجا که موجودات مادی نیستند و تحت نظا حاکم بر ع الم م اده
قرار ندارند ،نمیتوانیم مشمول آیه بگیریم بنابراین ،م نای آیه این میشود که م ا
بنیآد را از بسیاری از مخ وقاتمان که حیوان و جن باشند برتری دادی م و ام ا
بشیۀ موجودات که در مشابف ک مۀ کثیر قرار دارند ،ی نی مالئل ه ،خ ار از مح ف
گرتارند ،زیرا آنها موجوداتی غیرمادی هستند و داخف در نظا جاری در این عالم
نیستند و آیۀ شریره ،هرچند دربارۀ انسان بحث میکند ،انسان را از این نظر مورد
بحث قرار داده که یلی از موجودات عالم مادی است و او را به ن متهای نرسی
و اضاتی تلریم کرده است ّ ،آیه هیچ نظری به برتری آدمی از مالئله ن دارد
(طباطبايی ،4143 ،ج)452-453 :43
 .4-3استدالل اشاعره بر افضليت انسان

در نظر جمهور اشاعره ،انسان اتضف است و مرادشان از تضی ت انسان نه همۀ
اتراد انسان ها ب له اتراد مؤمن است ،زیرا حتی دو نر ر ه م اخ تالف ندارن د در
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اینله عدهای از اتراد انسان از چهار ایان ه م س تترن د و گم راهترن د ،و آن ان
عبارت اند از :منلران حق و لجو ها که زیر بار حق نمیروند بن ابراین ،چگون ه
مملن است که چنین جانورانی از مالئک مشربتر باشند
یلی از دالی ی که آنها طبق استناد به آن انسان را از م ک برتر میدانند این آیۀ
شریره است« :ول لَقَدْ کَرَّمْنا بلنِیآدلمل ول حلملنْناهُمْ فِی الْبلرِّ ول الْبل ْرِ ول رلزلقْناهُمْ مِنَ الطَّيباتِ
ول فَضَّنْناهُمْ علنى کَثِيرٍ مِمَّنْ ََنَقْناتَضْضِيال» (اسراء ،)30 :که در ترسیر  ،ک مۀ کثی ر را
به م نای جمیو گرتته اند ،و دلیف دیگرشان روایاتی است که میگوید :مؤمن ن زد
خدا گرامیتر از مالئک است ،مانند این روای ت« :إن الماومن يعار بالساماءکما
يعر

الرجل ولد وان الاکرا عنی اهلل تعالی من منک مقرب» (ابنبابويه)33 :4332 ،
استدالل اشلتره هم این است ک مالئک مطبوع ار تبلده خدایند ،و اولتنت
وبيعت و فطریِ منهل است اصالً ،منهل قلدر ار معصيت نيستند ،ان خنال انسنلن،
ک هم میتواند اولتت کند و هم مخللفت و سلزملن وجنود را دو قسنم نينرو
تشكيل میدهد :یكی نيروی شيطلنی و دیگنری رحمنلنی ،یكنی تقنل و دیگنری
شهوه و ضب.
ال این حلل ،از فضيهت انسلن ن ال من معنلیی ک گذشت ن در مينلن شنيع و
اشلتره اتفلقی نيست:
از اشلتره کسلنی هستند ک قلیل ا افضيهت مهک شدهانند ،ملننند زجنلج ،و
اانتبل  ،ک ا او نيز نسبت دادهاند.
اعضی دیگر از اشلتره قلیل شدهاند ا افضيهت پيلمبران ،ان ونور مطهنق ،از
سلیر موجوداه ،و اعد از این ،سلسلۀ فرستلدگلن از مالئك ار سلیر مالئك و انر
سلیر افراد اشر و ،سپس ،افضيهت تملمی مالئك ار تملمی اشر.
اعضی دیگر از ایشلن قلیلاند ا ارتری کرواين از مالئكن ان ونور مطهنق،
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منگله ،ارجستگلن اشر ،سپس ،تموم مالئك از تموم اشر ،ک املم فخر رازی این
قول را اختيلر کرده و ا زالی هم نسبت داده است( .وبلوبنلیی ،7071 ،ج :72
)727
 .5-3استدالل اماميه بر افضليت انسان

متل مان امامیه قایف به برتری انبیا ب ر مالئ ک هس تند ش یخ مری د در اوائدل

المقاالت مینویسد:
و اتفق االملمي تهی أن  ...و زتنم الجمهنور مننهم أن المالئكن أفضنل منن
االنبيلء و الرسل و قلل نفر مننهم سنوی منن هکرننله انللوقف فنی تفضنيهی أحند
الفریقين تهی اآلخر و کلن اختالفهم فی هذا البلب تهی مل و صفنله واجملتهم تهی
خال القطع افضل االنبيلء تهی المالئك حسب مل شرحنلهل( .ااننعملن ،ایتل)50:

و ب د ایشان نظر شخصی خودشان را میگویند:
امل الرسل من المالئك واالنبينلء

فقنولی فنيهم منع أئمنة مل محمند

کقولی فی االنبيلء من البشر و الرسنل ،و أمنل انلقی المالئكن فنإنهم و إن اهغنوا
اللمهكية فضالً فلألئمة من مل محمد

أفضل منهم و أتظم ثواالً تنداهلل تزوجل.

(هملن)17 :

طبق این نظر ،مرتبۀ آن مالئلی که واسطۀ بین خدا و خ ق هستند مث ف خ ود
انبیایی که بشر هستند میباشد ّ ،آنها با هم همرتبه هستند و اما مالئک دیگر،
هرچند تضفشان خی ی زیاد است که به مرتبۀ م لیت رس یدند ،مرتب ۀ امام ان از
آنها برتر است این عشیده ویژۀ متل مان امامیه است
دالیف متل مان امامیه در اتض یت انسان به مالئ ک را م یت وان در دو بخ ش
مالحظه کرد :دالیف نش ی و دالیف عش ی
در بیان دالیف نش ی ،میتوان به احادیث زیر اشاره کرد:
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حضرت ع یبن ابیطالب

ترمود« :هرگاه جبرئی ف محض ر نب ی اک ر

مشرّف میشد ،در مشابف آنحضرت همچون بندگان م ینشس ت و ب دون اذن از
آنجناب هرگز داخف نمیشد (ابنبابويه)13 :4320،

اما صادق

ترمود« :وقتی رسول خدا

را سیر داده ،به م را بردن د و

هنگا نماز ترارسید ،جبرئیف اذان و اقام ه گر ت و ،س پّ ،عرض ه داش ت" :ی ا
محمد ،ج و بایست " یامبر خدا

ترم ود" :ای جبرئی ف ،ت و ج و بایس ت "

جبرئیف عرز کرد" :از هنگامیکه ترمان رسید به آد سجده کنیم ،ما ترشتگان بر
انسانها مشد نمیایستیم "» (هما )54 :

نشف شده است که رسول خ دا

از اما صادق

ترم ود« :خ دای ت الی

آتریدهای از من برتر نیاترید و هیچ آتریدهای نزد خدای ت الی از م ن گرام یت ر
نیست » حضرت ع ی

گوید که عرز کرد « :یا رسول اهلل ،آیا تو برتر هستی

یا جبرئیف » ترمود« :یا ع ی! خداوند مت ال ی امبران و مرس ین را ب ر ترش تگان
مشربش برتری داد و مرا بر همۀ یامبران و رسوالنش برتری بخشید و ّ از من،
برتری از آنِ تو و امامان ّ از توست؛ ترشتگان خدمتگزاران ما و دوس تانم ان
هستند » (ابنبابويه)868 :4332 ،

از جم ه موارد دیگری که متل مان امامیه برای ا بات اتض یت خوبان از بشر بر
ترشتگان بدان چنگ زدهاند م را

یامبر

است یامبر اکر

میترماید:

 ...وقتی ا حجلبهلی نور رسيدیم ،جبرئيل گفت« :ای محمد ،پنيش رو و از
من جدا شو ».گفتم« :ای جبرئيل در چنين جلیی مرا تنهنل منیگنذاری؟» ترضن
داشت« :مخرین حدی ک حق تزوجل ارای من قرار داده همينجل است .اگر از من
تجلوز کنم ،اللهلیم میسوزد ».پس ،مرا در نور پرتنلب کنرد و در من ان جهنو
رفتم تل جلیی ک خدا خواست( .اانالاوی )05 :7220،
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دالیف عش ی متل مان امامیه در اتض یت خوبان نسبت به مالئ ک از ای ن ق رار
است:
 9طبق روایات و احادیث م تبر ،ایشان اولین مخ وقات خداوند مت الاند این
را ضمیمه کن به این سخن که تشدیم اتضف در مشا آترینش اص

است ،چراک ه

با براهین عش ی ابت شده است که مشتضی حلمت این است که ت ف اص
خداوند سبحان واجب است و ت ف غیراص

بر

مرجوح اس ت و ت ف مرج وح از

باری ت الی صادر نمیشود ،و اتزون بر ای ن ،در مش ا آت رینش ،تش دیم مرض ولْ
مست ز انحطاط رتبهای اتضف است ،و مشتضای تیاضیتْ این است ک ه ح ق ه ر
صاحب حشی داده شود
 1وجود ائمه
ائمه

ع ت غ ایی آت رینش اس ت بن ابراین ،ه دف از آت رینشْ

هستند و خ شتْ در آترینش دیگ ر موج ودات طری یِ آت رینش ایش ان

است ّ ،آنچه هدف اص ی آترینش است اشرف است
 3والیت ایشان بر مالئک اب ت اس ت و حض رات م ص ومین
مالئکاند لذا ،واجب است ولی متص

اولی ای

به اتض یت باش د و گرن ه ،ت رجی ب ال

مرج و یا ترجی مرجوح بر راج الز میآید (آقانجفی اصفهانی ،بیتا)31 :

در ایان ،برای جموبندی میان دالیف نش ی و عش ی ،بهتر اس ت ح دیث ب اب
شش عكل الشرايع را ذک ر کن یم :س دبنعب داهلل از احم دبنمحم دب نعیس ی از
ع یبنحلم از عبداهللبنسنان نشف کرد که گرت:
از حضرت اباعبداهلل ج رربن محمد ص ادق

س ؤال ک رده« :آی ا ترش تگان

برترن د ی ا ترزن دان آد » حض رت در اس خ ترم ود« :امیرالم ؤمنین
ع یبنابیطالب

ترمود:
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خداوند عزوجف در ترشتگان عشف را بدون شهوت ،و در چهار ایان شهوت را
بدون عشف ،و در ترزن دان آد ه ر دو را ق رار داد ح ال ،کس ی ک ه عش ش ب ر
شهوتش غالب گردد بهیشین از ترشتگان بهتر بوده و آن که ش هوتش ب ر عش ش
غالب شود حتماً از چهار ایان بدتر میباشد (ابنبابويه)14 :4320،
نتيجهگيری

با توجه به مطالب ارائهشده ،نتیجه میشود:
جمهور متل مان مس مان قائف به تجرد مالئ ک نیس تند و مالئ ک را چ ون
دیگر مخ وقات دارای جسم میدانند ،هرچند دراین مس ئ ه می ان هم ۀ متل م ان
مس مان اجماع نیست
با توجه به استدالت عش ی ،تجرد مالئک بیشتر قابف ذیر

است

از لواز اعتشاد بر جسم داشتن مالئ ک تش لف ایش ان اس ت البت ه ،مس ئ ۀ
تشلف مالئک هم مورد اجماع همۀ متل مین نیست و بیتردی د ،کس انی ک ه ب ه
تجرد مالئک م تشدند مشاهدۀ مالئک توسط انسان را به طریق تمثف م ی ذیرن د،
نه تشلف
در مسئ ۀ برتری انسان یا مالئک ،میتوان اینگونه جموبندی کرد:
 9برخی به سبب غ بۀ نیروی عشفشان بر شهوتشان از ترش تگان ه م برت ر
میشوند
 1برخی به سبب غ بۀ نیروی شهوتشان بر عشفشان نه تنها به مشا ترشتگان
راهی ندارند ب له از حیوانات هم ستترند
ّ ،نمیتوان چون جمهور م تزله بهصراحت گرت :مشا ترشتگان ب االتر
است از انسان ،و نه میتوان به ص راحت مش ا ن وع انس ان را برت ر از ترش تگان
دانست
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کتابنامه



قرآن کریم



ابنبابویه ،محمدبنع ی [شیخ صدوق] ( )9319اعتشادات االمامیه ،ترجمۀ محمدع ی
حسنی ،تهران ،اسالمیه.



( )9311عیون األخبار الرضا

 ،تصحی

مهدی الجوردی ،تهران:

جهان


( )9311ع ف الشرایو [  ،]9ترجمۀ محمد جواد ذهنی تهرانی ،قم:
مؤمنین

 ابنمنظور ،محمدبنملر (بیتا) لسان ال رب ،بیروت :دارالرلر
 ابنن مان ،محمدبنمحمد [شیخ مرید] (بیتا) اوائف المشاالت ،قم :کنگرۀ شیخ مرید
 ابوالرتوح رازی ،حسینبنع ی ( )9411روز الجنان و روح الجنان تی ترسیر الشرآن،
مشهد :بنیاد ژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
 آشتیانی ،جالل الدین ( )9311مشدمه بر تهاتت الرالسره غزالی ،قم :دتتر تب یغات اسالمی
حوزۀ ع میه قم
 آقانجری اصرهانی ،محمدتشی (بیتا) حشائق االسرار ،ترجمۀ سیدع یاکبر میرحسینی،
تصحی و تحشیق مؤسسۀ ترهنگی شمّ الضحی ،بیجا ،بینا
 بحرانی ،کمالالدین میثمبنع ی (بیتا) شرح نهجالبالغه ،چ ،1قم :اللتاب
 بیضاوی ،عبداهللبنعمر (بیتا) انوار التنزیف و اسرار التثویف ،مصر ،بینا
 جوادی آم ی ،عبداهلل ( )9311ترسیرتسنیم [  ،]91چ ،1تحشیق محمدحسین الهیزاده،
قم :اسراء
 ح ی ،ابنمطهر [عالمه]( ،بیتا) شرح تجرید االعتشاد ،قم :مصطروی
 رجالی تهرانی ،ع یرضا (بیتا) ترشتگان (تحشیشی قرآنی ،روایی و عش ی) ،قم :بینا
 زمخشری ،محمود ( )9411اللشاف عن حشائق غوامض التنزیف ،بیروت :داراللتب
ال ربی

 قربانی ،زینالدین ( )9311جایگاه ترشته ،شیطان ،انسان و

در نظا آترینش ،رشت:

بررسی ديدگاههای برخی از متکلّمان مسلمان دربارة حقيقت مالئک

911
سالر
 شری

رضی ،محمدبنحسین ( )9311نهج البالغه ،ترجمۀ محمد دشتی ،قم :مشهور

 طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( )9491ترسیر المیزان ،قم :جام ۀ مدرسین
 طبرسی ،تضفبنحسن ( )9311مجمو البیان تی ترسیر الشرآن ،تهران :ناصرخسرو
 طوسی ،محمدبنحسن [شیخ] (بیتا) التبیان ،بیروت :داراحیاء التراث ال ربی
 طوسی ،نصیرالدین محمدبنمحمد [خواجه] (بیتا) تصورات يا روضة التعنيم ،تهران:
جامی
 عبده ،شیخ محمد و رشید رضا ( )9111ترسیر المنار ،مصر :الهيئة المصرية العامة لنکتاب
 عیاشی ،محمدبنمس ود ( )9314ترسیر ال یاشی ،تهران :داراللتب اإلسالمیه
 تخرالدین رازی ،ابوعبداهلل محمدبنعمر ( )9411المطالب العالية من العنم الهی ،بیروت:
داراللتاب ال ربی


(بیتا) مراتی الغیب ،بیروت :داراحیاء التراث ال رب

 ک ینی ،محمدبنی شوب ( )9411اصول کاتی ،تهران :داراللتب االسالمیه
 گیالنی ،رضا ( )9311نشش ترشتگان در تما هستی از دیدگاه آیات و روایات ،قم:
دانشگاه قم ،ایاننامۀ کارشناسی ارشد
 مج سی ،محمدباقر (بیتا) بحاراالنوار ،بیروت :دارالحیاء التراث ال ربی
 ملار شیرازی ،ناصر ( )9314ترسیر نمونه ،تهران :داراللتب اإلسالمیه

