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  چکیده

  گر نظام عالم و مظهر توحید افعـالي و داراي افعـال گونـاگون و    را تدبیر فرشتگان قرآن

و در  قـرآن در مواردی مشترک بـا   عهدیناما  کند. می فیض پروردگار معرفي ی واسطه

کـه  ای  بـه گونـه  اند  متضاد و متفاوت با یکدیگر به این امر پرداختهای  مواردی به گونه

اسـت بـا    پژوهشـگر کوشـیده  ، رو ازیـن و  .شـود  نمی ارائه فرشتگاناز  شناخت درستی

از بعد لغوی و تفسیری این مسأله را بررسی نموده و پس از طـرح  ، رویکردی تطبیقی

 همچـون:  بـا شاخصـه هـائی   ، ان مسـلمان و مسـیحی و یهـودی   اندیشـور دیدگاههای 

لــب و ظرفیّــت اسـتحکام مطا ، اغنــ، شــفّافیّت، احاطــه وگســتردگی معـارف ، جامعیّـت 

 دینداران تاتبیین کند  عهدینو  قرآندر تدبیر جهان را در  فرشتگاننقش ، جاودانگی

  .رساند یاری، انسانی و اخالقی، دینی برتر ی جامعه ساختن دررا 

 

  مهیمن.، فرشتگان، قرآن، عهدین، تدبیر   :ها واژه کلید
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  مقدمه

در بیان نقش  بنیادینکه نقشی  را عهدینمبانی اعتقادی پیروان  قرآننظر به اینکه 

کند مانند: دشمنی یهودیان و  می برد و نفی می زیرسؤال، در تدبیر جهان دارد فرشتگان

اً لِلَّـهِ وَ مَلَائِکِتِـهِ وَ     «مسیحیان با جبرائیل و میکائیل وسایر فرشتگان الهی  مَن کَـان عَـدُوّ

نظر به بررسـی آمـاری بـه عمـل     ، مچنین) و ه98-97/(بقره »رُسُلِهِ وَ جِبرِیلَ وَ مِیکَالَ...

 224که حدود  قرآنو مشتقات آن در  فرشتگانشده از  های یاد نام شمارآمده در مورد 

شود که ایـن   می این پرسش مطرح ،است مورد 271که حدود عهدینآیه و 175مورد در

کند؟ و از سوی  می جهان بینی چه چیزی را برای انسان مؤمن به غیب توصیف و ترسیم

میراندن ، )194/(شعراء اموري همچون: آوردن وحي در فرشتگاندیگر با توجه به نقش 

، )8جن/ ؛11/رعد؛ 61/(انعام ) نگهباني از خلق12-10/(انفطار نوشتن اعمال، )11/(سجده

 یــاري مؤمنــان، )5/(شــوري ) و اســتغفار26/(نجــم شــفاعت، )7/(غــافر حــامالن عــرش

کننـده   عـذاب  )97/(نسـاء  هـا جان ی گیرنـده ، )50، 12، 9/انفـال ؛ 125-124/عمران (آل

 عهدینو با توجه به تفاسیر مبهمی که  :)5/(نازعات کنندگان آفرینشو تدبیر، )93/انعام(

(دوم  گناهکارفرشتگان  از قبیل:، اند تدبیر آنها در جهان ارائه نموده ی و نحوه فرشتگاناز 

کننـدگان اعمـال (مکاشـفات     بتث، )10: 7، آفریدگان از نهر آتش(دانیال، )4: 2، پطرس

 خدمتگزاران به خلق، )59، 55: 13، الموت)(دانیال (ملک مرگ ی ) فرشته4، 3:8، یوحنا

کتـاب  شود که آیا در تفاسیر آنـان بـر    می و... این پرسش مطرح )14-13: 1، (عبرانیان

دانند؟  می مورد نظر آنان است ؟ و آیا واقعاً فرشتگان را گناهکار، نیز همین معانی مقدس

وَاَنزَلنَا اِلَیکَ الکِتَابَ بِالحَقِّ مُصَـدِّقاً لِمَـا   «با توجه به آیه: ایم کوشیده در این مقاله، رو ازین

 یرا به حقّ به سـو  قرآن) ترجمه: و ما 48/(مائده »بَینَ یَدَیهِ مِنَ الکِتَابِ وَ مُهَیمِناً عَلَیه...

 ... شـین و حـاکم و مراقـب بـر آنهاسـت     پی یکننده کتابهـا  که تصدیق ، تو فرو فرستادیم

، شـفافیت ، جامعیت، عالم در تدبیر فرشتگانجایگاه  روشن نمودن افزون بر )48ه/(مائد

نسبت بـه   قرآنيبیانات  برترژرفا و کیفیت  و قرآناتقان و استحکام و ظرفیت جاودانگی 

  اده شود.نشان د عهدین

 

  تفسیر لغوی مهیمن  -1

 )2217، 1407، (جوهری آور امنیت ی متعددی از قبیل:معان، اهل لغت برای مهیمن

، شـاهد  )6/340، 1990، (رشیدرضا، نگهبان )374، 1386، (جفری، نگهدارنده، درست

در انـد.   کـرده  یـاد  ) و...7/166، 1354، (قریشـی ، ومسـیطر  مسـلّط ، )76، 1381، (صدر
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 یکه ایمن یکس ییعن، حضرت حق است نامهایو مهیمن از  :آمده است المحیط قاموس

یا بـه  ، و او مؤامن است، گرداند یکه دیگران را از ترس و خوف ایمن م یبخشد و کس یم

و  ).4/394، 1412، (فیروزآبـادی  شـاهد و نـاظر   ییـا بـه معنـ    آور امنیتیا ، امین یمعن

 .)23/(حشر ...المَلک القدّوس السّالم المؤمنُ المهیمنُ: فرماید یم یخداوند تبارك و تعال

به جهـت ایـن کـه او شـاهد و     ، بل شدن اسم مهیمن با اسم مومنمقا ی الحظهپس با م

 اسـت و هـا  نآ یامور مهم و ضرورکفایت کننده ، است هایش ی آفریده همهناظر و مراقب 

 ؛)29/513، 1420، (فخـررازی  شـود  که چیـزي از او غایـب نمـي   است مهیمن شاهدي 

ه نشانگر شاهد و ناظر بودن خداوند ک ).23/(حشر است یاز أسماء اللَّه الحسن ؛»مهیمن«

ق و معـارف  یاز آن جهت کـه برحقـا  ، مورآنهاست. قرآن مجیدا برخلق و قائم برخلق و بر

به همین ، هللا داللت دارد یخالقیات و سلوك الاحکام و آداب و سنن عبادي و االهي و 

 اهد بـر محـیط و نـاظر و قـائم و شـ    ، پیشـین  ی مُنزله سـماویّه  هایبامهیمن برکت، دلیل

، ســان . بـدین )11/289، 1393، (مصـطفوی  و حـاکم بـر آنهـا اسـت     بـاالتر و ، سـت آنها

خود را مکلف به حفظ کتـابش نمـوده   ، خداوندی که خود را مهیمن معرفی نموده است

و از جهت دیگر برای حفظ معـارف   )9/(حجر است: انّا نحنُ نزّلنا الذِّکرَ وَ انَّا لهُ لَحَافِظُونَ

خداونـد بـا   ، رو ازیـن  .را مصدّق و مهیمن آنها قـرار داده اسـت   قرآن، شینادیان پیالهی 

، سـت بایـد  ه استوارترین و پایدارترین راههاکریم برای هدایت به راهی ک قرآنفرستادن 

، امنیـت و آرامـش  یجـاد  ا، تسـلط ، این معنی: شایسـتگی  ی الزمه مراقب بر همه باشد. و

 یتمـام کتابهـا   و از آنجا کـه اساسـاً  ن است شاهد ونگهبان بودن قرآ، درست نگهدارنده

تربیت و تکامل انسـان را   و هدف واحد یعنی، ی دارنداصول مسائل هماهنگ در، یآسمان

، ی بـا هـم  قـانون تکامـل تـدریج    یبه مقتضا یاگر چه در مسائل فرعـ   کنند یتعقیب م

 ـ ارائه کند یتر معجا ی باالتر و برنامه ی مرحله، آئین تازه و هر، داشته باشند ییها تفاوت

آورد تا اشاره به همـین حقیقـت   ، »مصدقا لما بین یدیه«را بعد از  »علیه مهیمنا«خداوند 

پیشـنهاد   یتـر  کامـل تصدیق و در عـین حـال برنامـه     اصول کتب پیشین را یکند یعن

ـ «سان  بدین .)4/400، 1374، (مکارم شیرازی »کند یم الشَّـيْءِ بـه معنـی     یالْمُهَیْمِنَ عَلَ

کند و آنچنـان کـه شایسـته اسـت از آن      می سی است که برای رسیدگی به امری قیامک

. )6/340، 1990، (رشید رضـا  »کند می کند و در موردش به حقّ حکم صادر می مراقبت

  قـرآن ، را بیـاورد  انجیـل و  توراتاحکامی غیر از احکام  قرآنواین مخالف آن نیست که 

 مطـابق هـر عصـر     کـه ای  است احکام گسـترده  در عین حال که مراقب و مصدّق آن دو
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نْزَلَ اللَّهُ  می مائده ی سوره 48 ی در آیه، رو ازین، است نیز دارد فرماید: فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَ

  قــرآنمصـدق بــودن  « از ســوی دیگــر ).7/166، 1354، (قریشـی  وَ ال تَتَّبِـعْ أَهْــواءَهُمًْ... 

  مهیمن بودن به معنـی حفـظ و نگهبـانی   واقع رمعنای تصدیق صد در صد نیست و د به

 ی (مهیمن) در سوره و، هم دارد ت که حق اصالح کردن و تصرف اصالحیو مراقبتی اس

 خداونـد بـرای اثبـات سـخن خـویش      ، سـان  بدینبه همین معنی است.  48ی  مائده آیه

، 1389، (مطهری »حَقِّوَ اَنزَلنَا اِلَیکَ الکِتَابَ بِال«معرفی نموده است: » حقّ«کتاب خود را 

6/71(. 

بـر  ، مهـیمن  است. بدین معنی که آن شیء شده گرفته »هیمنه« ی از ماده »مهیمن«

، را داردء و تسلط در انواع تصرف در آن  یء دیگر تسلط در حفظ و مراقبت آن شیآن ش

 صـراط ، طباطبـائی کـه بـه تعبیـر     صراط یافـت  ی توان در کلمه می این معنی را همانند

 یا شعبه، دارند خدا یبسو خالیق که یدیگر راه هر که، خدا بسوی است راهی مستقیم

 صـراط  از یا بهـره ، کنـد  یمـ  یهنمایار خدا یسوه ب را یآدم که رهی هربه  و، آنست از

 گرفته )ط ر ص( ی ماده از و است روشن راه یمعناه ب صراط چون، است دارا را مستقیم

 یمجـرا  در و، بلعیـده  را خـود  رهرو گویی روشن راه و، است بلعیدن یمعناه ب که، شده

 نیـز  و، شـود  منحـرف  سـو  آن و سـو  ایـن  توانـد  ینمـ  دیگـر  که، برده فرو خویش یگلو

 آیه:، . ایشان در ادامه)1/53، 1374، (طباطبائی شود... بیرون شکمش از که گذارد ینم

، داننـد  مـی  »بَیْنَ یَدَیْهِ مِـنَ الْکِتـابِ  مُصَدِّقاً لِما « :ی پیشن را متمّم جمله »وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ«

دیگر را  شماریو ، احکام آن دو را نسخ شماریو  دهد... یکه آن را توضیح هم م یمتمّم

و در عین ، بود تورات(ع) مصدق مسیح انجیل(ع) و یا همانطور که مسیح، کند می تکمیل

در ایـن  کـریم   قـرآن  آنها را حالل کرد و، را حذف نموده توراتاز محرّمات  یحال بعض

وَ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِـلَّ لَکُـمْ بَعْـضَ الَّـذِي حُـرِّمَ      « :ه استفرمود مورد

تورات موجود را تصـدیق   و، اسرائیلم یبن ی). من فرستاده به سو50/عمران (آل» عَلَیْکُمْ

 که بر شـما حـرام بـود    یاز چیزهای یضشما حالل کنم بع یام تا برا فرستاده شده، دارم

  1.)جا(همان

 

                                                        
هسـتی بـا    جهـان یابد که مظهر سیطره بـر   می عرش تجلی ی تر مهیمن بودن درکلمه مفهوم گسترده .1

 نـد رویدادآن  جـود رویدادها و اسـبابی علـت و  که در مراحل آن است و زمام جمیع  یاختالف ی همه

  .)8/187، 1374، طباطبائی :  کن( دنباش می
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  مهیمن بودنهای  شاخصه -2

، در عین حال کـه مراقـب و مصـدّق آن دو اسـت     قرآن، گفته شدهبه معانی  با توجه

 مائـده  ی سوره 48 ی در آیه رو ازین، که مطابق هر عصر است نیز داردای  احکام گسترده

، (قریشی ...مْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقًِّأَنْزَلَ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُفرماید: فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما  می

: باشـد  هـا   ویژگـی ایـن  برای مهیمن بودن دارای  باید قرآن، یهاپبر این  ).7/166، 1354

، جامعیت، شفافیت، دیگر از احاطه وگستردگی معارفهای  توصیفات آن نسبت به کتاب

هماهنگ با کرامـت  «، برخوردار باشد، استحکام و کمال و برتری، ناغ، ظرفیت جاودانگی

از هر چیزی که مقام نبوت را تنزل دهـد یـا    منزّه از خرافات و کفر و به دور، وحی باشد

سازگار با عقالنیت و برهان پذیر و قابل اثبات و ، خدا را کوچک یا حقیر جلوه دهد باشد

باشد که بتوان بر آن حجت اقامـه کـرد   ای  گونهه ب . باریدارای شیوه بیان متعالی باشد

توانـد صـادر    نمی ویقین حاصل کرد و اطمینان یافت که این کلمات جز از مجرای وحی

ها اصول و معـارفی  : در این کتابنخستبرای مصدّق بودن باید:  .)14، تا بی، (ایازی »شود

را نشـان   پیـامبران اه هم بیان شده و یگانگی هـدف و آرمـان و ر   قرآنآمده باشد که در 

ی ساز دو دیگر: هدف و آرمان پیامبران که انسانآنها را تصدیق کند.  قرآن، رو ازیندهد و 

 وَ عِنـدَهُمُ التَّوریـةُ فِیهَـا حُکـمُ اللَّـهِ      ها مشـاهده شـود.  و توجه به غیب است در این کتاب

بدین ، وا نباشداز جهت محت قرآنآن دو کتاب با  یاش تساو سه دیگر: الزمه) 43/(مائده

برای  قرآن، قرار بدین 1است در قرآن نیز موجود باشد. انجیلو  توراتمعنی که آنچه در 

 -1 کنـد:  مـی  دالیلی نیـز ارائـه  ، اثبات توانائی خویش مبنی بر مهیمن بودن برآن کتب

أْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِـه...  اثبات تردید ناپذیری ن از لفـی متخ -2). 88/إسـراء  ؛23ه/(بقـر  ...فَ

اش را شاهد بر  و خود و آورنده -3 ).82/داند: (إسراء می ش را ستمکار و بدفرجامهایانمفر

و عیسی(ع)  -4). 89/نماید: (نحل می بشر معرّفیهای  تمامی اُمم و بیان کننده همه نیاز

). و به همین دلیل اهـل کتـاب را بـه    6صف/داند: ( می و موسی(ع) را مبشّر و مؤیّد خود

 هلـه دعـوت  ). و آنهـا را بـه مبا  69/نساء؛ 110/عمران نماید: (آل می دعوت اسالمپذیرش 

برای اثبات معجزه بودنش بارها و بارها و با تأکید فـراوان   قرآن). 61/عمران د: (آلکن می

نماید و برای اینکه ناتوانی آنها را نشان دهـد و بـه آنهـا     می ن را به تحدی دعوتامخالف

حتّـی یـک    د ابتدا به آوردن همانند خود و سپس ده سـوره و دایت بدهو هفرصت تفکر 

   ).1/7، 1429، بالغی ؛90/اسراء ؛21بقره/ ؛39/یونس ؛17-16/(هود کند می سوره دعوت

                                                        
  نیامده است. تورات. به عنوان مثال بحث معاد که یکی از اصول ادیان الهی است در 1
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 فرشتگان در موضوع تدبیر عهدینقرآن بر  چگونگی مهیمن بودن -3

کنـد بـا   تواند حـقّ مطلـب را ادا    نمی های پیش گفته هصِرف استناد به آی از آنجا که

ابعـاد   تطبیقـی  به بیـان ، فرشتگانبا  مورددر  قرآنو  عهدینآوردن نمونه هائی از آیات 

  پردازیم: می، مسأله

  

  قرآنجامعیت و گستردگی  -3-1

لْنـا  بـه دلیـل آیـاتی همچـون:      و قـرآن ، و فراگیـری  جامعیت به معنـای شـمول    وَ نزَّ

  و کتاب را بر تو نـازل کـردیم در حـالي کـه      )89/نحل( »ناًّ لِکُلِّ شيءٍاالکِتابَ تبْی  عَلَیْکَ

 البتـه ایـن جامعیـت در تمـام     و ادعـای جامعیـت را دارد    همه چیز است ی هبیان کنند

 ن ایـن جامعیـت در امـر هـدایت خلـق بـه       مفسـرا باور بسـیاری از  علوم نیست و بنا به 

 اقـوم بـودن    ی پایـه بـر  ادعـا   و ایـن  1)8/130، (طنطـاوی  طریق کمال و عبودیت است

ــدارتر هــدایت  قــرآن). 9/(اســراء هــدایت اســت راهدر  قــرآن ــه راهــی پای ــه یقــین ب   ب

  یآسـمان  هـای بامهـیمن بـر سـایر کت   خـود را   قرآناینکه با توجه به ، قرار بدین کند. می

 تـدبیر   در بحـث  کـم  دسـت طبـق ایـن ادعاهـا     قـرآن بایـد  ، )48/(مائدة کند می معرفی

الزم اسـت بحثـی   ، بنـابراین  سـخن گویـد.   هـا باتـر از آن کت  تر و کاملفراگیر،  فرشتگان

 این ادعا اثبات شـود کـه در حـد اختصـار بـه مـواردی        درستیتطبیقی صورت گیرد تا 

   :شود می اشاره

  

  تعلیم اسماء -3-1-1

 در خلـوص  ، رسد دانش آدم که از دسـتان آفریـدگار بیـرون آمـده اسـت      به نظر می

ـ فراتـر اسـت (  ، آموزنداز دانش فرشتگان که اسماء جانداران را از او می، بدوی خود   :  کن

ـ  عَرَضَـهُمْ  ثُـمَّ  کُلَّهـا  الْأَسْـماءَ  آدَمَ عَلَّـمَ  آمـده اسـت: وَ   قـرآن ) و در 2، به: پیـدایش    یعَلَ

 : خداونـد جانـداران را   گویـد سِـفر پیـدایش در آنجـا کـه مـی      )31-29/(بقره ...کَةِالْمَالئِ

  ).20-19: 2، (پیـدایش  بـرد  اسـمی از فرشـتگان نمـی   ، گرد آورد تا آدم بر آنها نام نهـد 

، 1386، (ماسـون دهـد   اهی فراتر از فرشـتگان جـای مـی   ر جایگد ها راسنت یهود انسان

1/21 .(  

 

                                                        
  .14/325، 1374، طباطبائی ؛8/130، تفسیر الجواهر، طنطاوي، 7/395، المنار، : رشید رضا  نک .1
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  تعلیم اسماء ی مقایسه

نام گذاری حیوانات و پرنـدگان از   20-19سفر پیدایش باب دوم آیات  عهد قدیم رد

 33-31بقـره آیـات    ی خداونـد در سـوره   قرآناما در ، 1طرف خداوند به آدم واگذار شد

بعد آنها را به فرشتگان عرضـه  وند اسماء را همگی به آدم آموخت فرماید: سپس خدا می

 عهد قدیم ـ الف :سان یندب، پردازد می بر آدم تگانفرش ی داشت. آنگاه به داستان سجده

نامگـذاری   عهد قـدیم در  ـ  ب ؛گذاری صورت پذیرفته اشتراک دارنددر اصل نام قرآنو 

حیوانات و پرندگان از طرف خداوند به آدم واگذار گردیده ولی در قرآن به طـور مطلـق   

عهـد  در ـ   ج ؛شـود  می و شامل همه چیز از جمله حیوانات و پرندگان، اسماء آمده است

ولی در ، نهد می کند تا ببیند بر آنها چه نام می خداوند حیوانات و پرندگان را حاضر قدیم

نامگـذار آدم   عهـد قـدیم  یعنـی در  ، دهد می قرآن نامگذاری را خداوند به انسان آموزش

 از تورات مفهوم اسـتقالل انسـان در امـر نامگـذاری    ، سان بدین. است و در قرآن خداوند

مقام علم به ، علم به اسماء باعث خلیفة اللهی انسان است قرآندر  ـ  د ؛شود می برداشت

آدم به خاطر علم به اسماء الهـی بـر فرشـتگان    ، اسماء مقام دانش و بینائی انسان است

دهد  می نشان قرآنسیاق کالم  ـ  ه ؛لبی نیستاچنین مط عهد قدیمبرتری دارد ولی در 

نشـانی از ایـن    عهد قـدیم به خاطر تعلیم اسماء بوده ولی در  برآدم فرشتگانکه تعظیم 

و تر  توحیدی، تر دارای بیانی کامل کتاب مقدسقرآن نسبت به ، موضوع نیست. بنابراین

و برترین مخلوق که مسجود فرشتگان و ، فراگیرتر است و انسان به عنوان موجودی پاک

). نـه  70/(اسـراء  ...کَرَّمْنا بَنِـي آدَمَ وَ  شود: وَ لَقَدْ می معرفی، جانشین خدا در زمین است

 (قـدردان  شـود  مـی  ) زاده20: 3 (رومیـان  آنچنان که در مسیحیت انسان با گناه فطری

  . )44، 1380، قراملکی

  

  تسبیح در آسمان -3-1-2

نویسد: خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود... سرافین اشعیاء نبی می

، قـدوس ، قـدوس ، گفت: قدوسدیگری را صدا زده می، ه بودند... و یکیباالی آن ایستاد

). داود بارهـا  3-1: 6 (کتـاب اشـعیاء   تمامی زمین از جالل او مملوّ است، 2یهوه صبایوت

                                                        
آدم به هنگام نامگذاری حیوانات و پرندگان متوجه شد که آنها نویسد:  مک دونالد در شرح این آیه می .1

  نر و ماده هستند.

  .40 ،فرهنگ اعالم کتاب مقدس :  ) رکLord of sabaoth( تعبیری معادل ربّ الجنود است .2
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برای نمونه: خداوند را از آسمان تسبیح بخوانید؛ در ، کندتسبیح ارواح آسمان را ذکر می

ی  همـه ای  ی فرشتگانش! او را تسبیح بخوانیدهمهای  ، اعلی علیّین او را تسبیح بخوانید

؛ 22-19: 103؛ مقایسه کنیـد بـا   2-1: 148، (مزمور او را تسبیح بخوانید، لشگرهای او

ــأَمُون ... خــوانیم:مــی قــرآن). و در 3دانیـال:   یُسَــبِّحُونَ لَـهُ بِاللَّیْــلِ وَ النَّهــارِ وَ هُــمْ ال یَسْ

و کسانی که در نزد اویند... ، و زمین است برای اوست ها و هر که در آسمان ).38/(فصلت 

 و:کننـد ودر ایـن کـار خسـتگی ناپذیرنـد      نیایش مـی ، بی آنکه سستی ورزند، روزشبانه

 ).5/شـوری (  مَالئِکَةُ یُسَبِّحُونَ...تَکادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْ ) و:20-19/(انبیاء

گوینـد و   یثنـا مـ   را یخـدا ، فرشتگان ها از فرازشان بشکافند ونچیزی نمانده که آسما

بـه مغفـرت و   آنـان  د کـه  نسـاز  مـی  فراهم یا طلبند و زمینهآمرزش می اهل زمینبرای 

گوینـد   از بیمش تسبیح مـی  ]جملگی[ فرشتگان ).18/12، (طباطبائی رحمت او برسند

فرشتگان به خداونـد اشـاره    ). متنی دیگر به نزدیک بودن28/؛ انبیاء49نحل/؛ 14/(رعد

و ، جمیع فرشتگان در گرد تخت ایستاده بودند...). 7/مؤمن؛ 75/زمر؛ 1721/(نساء کند می

  ).11: 7، مکاشفاتدر پیش تخت خدا را سجده کردند (

  

  تسبیح فرشتگان ی مقایسه

امـا  ، اشتراک نظـر وجـود دارد   کتاب مقدسو  قرآنتسبیح فرشتگان میان  ی رهبادر

عظمـت  در به تصـویر کشـیدن دسـتگاه پر   تر  از این مقام بسیار گسترده رآنیقتوصیفات 

 ...تعـابیری همچـون: تَکـادُ السَّـماواتُ یَتَفَطَّـرْنَ     ، سلطنت حق تعالی جلّت عظمته اسـت 

، ال یَستَسـحِرُونَ  )5/شـوری ، (نزدیک است آسـمانها از عظمـت خداونـد از هـم بپاشـند     

وَ هُـم مِـن خَشـیَتِهِ    ، پذیرنـد  نمـی  ند خسـتگی ) هرگزاز تسبیح وستایش خداو20انبیاء/

درپیشگاه سلطنت الهی و به سبب درک اقتدار و شکوه جالل او از ، )28/انبیاء، مُشفِقُونَ

و  سـتایش فرشـتگان را بـه    کـه ای  به گونـه ، هیبتش در هراسند. بیانگر این معنی است

را از شوق  ناآن تگیبدون اینکه سستی و خس، دارد میتسبیح همراه با خضوع و خشوع وا

(راغـب   شود می تسبیح پروردگار بازدارد. و این شوق از درک عظمت حق تعالی حاصل

  ).149، 1363، اصفهانی

  

                                                        
را بـا کرّوبیـان   ») قُـرب «این فرشتگان مقرب (از مصـدر  ، ی نساءسوره 172 یبیضاوی در تفسیر آیه .1

  کند.مقایسه می
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  فرشتگان حمل عرش توسط -3-1-3

 ن یـا هـا بلرزنـد بـر کروب   پـس قـوم  ، گوید: خداوند سلطنت گرفتـه اسـت   می داود(ع)

ـ ؛ 1 :99، زمین متزلزل گردد (مزمور، فرمایدجلوس می  ) سـنّت مسـیحی   2: 80بـه   :  کن

 نهـد؛ زیـرا چنـان     بـر صـنفی از فرشـتگان نـام عـرش مـی      ، کتـاب مقـدس  با تکیـه بـر   

 امتیاز برخوردارنـد کـه بـه عنـوان تخـت خداونـد        گوید: آنان از این که دیونیسیوس می

 در اطــراف  و فرشــتگان :قــرآن ی ). بــه فرمــوده1/214، 1386، (ماســون بـه کــار رونــد 

-16/(حاقه دارند فرشته بر سر خود برمیهشت ، و عرش پروردگارت را آن روز ،آسمانند

ــد  «، . در آن روز)17 ــفّ آین ــفّ در ص ــتگان ص ــر »فرش ــتور او  22/(فج ــه دس ــز ب  ) و ج

 ، انـد  ). فرشتگان که به سان نگاهبانان در آسـمان جـای گرفتـه   27/کنند (انبیاء کار نمی

 کننـد  ا از دسترسـی بـه آسـمان منـع مـی     ر نآنـا ، ها با پرتاب ستارگان به سوی شیطان

 گوینـد  مـی  ) آنان کـه پیرامـون آننـد بـه سـپاس پروردگارشـان تسـبیح       10-1/(صافّات

  ).7/(مؤمن

  

  فرشتگانتوسط  حمل عرش ی مقایسه

تر به تبیـین و ترسـیم چگـونگی حمـل عـرش توسـط        به نحوي رساتر و کامل قرآن

با شکوه و جالل و جبـروت الهـی    آنجا که فرشتگان صفّ اندر صفّ، پردازد می فرشتگان

بُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفا صَفا می همراه  اسـت  این خدا آمدن از منظور؛ 22/فجر، شوند (وَ جاءَ رَ

:   نک( است میانجی هیچ بدون خدا خود، کاره همه، اسباب افتادن کار از با روز آن در که

ی همه جا تحت تسخیر مالئکـه اسـت. و   أَرْجائِها یعن  ی) وَ الْمَلَکُ عَل20/475، طباطبائی

وَ مَـنْ عِنْـدَهُ ال یَسْـتَکْبِرُونَ عَـنْ     ...فرماید:  مي 20و  19آن گونه که در سوره انبیاء آیات 

عِبادَتِهِ وَ ال یَسْتَحْسِرُونَ یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ ال یَفْتُـرُونَ. یعنـي فرشـتگان در مقابـل     

ند و پیوسته در حال عبادتش و خضوع در برابر جالل و شـکوه  ا پروردگار خاضع و خاشع

، کتـاب مقـدس  و از طرفـی بـرخالف    ورزند هرگز در این امر سستي نمي الهي هستند و

بلکه فرشتگان را حـامالن  ، داند تا خدا بر آن تکیه زند نمی عرش را مصداق فرشته قرآن

یـان وظـایف   این تعبیر بـرای ب داند و می عرش و به تعبیر رساتر کارگزاران سلطنت الهی

چرا که توحید افعالی و تسلط الهی بر عالم هسـتی را  ، تر است فرشتگان رساتر و مناسب

  دربر دارد.
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  ی مرگ فرشته -3-1-4

بِّکُمْ  یإِل ثُمَّ بِکُمْ وُکِّلَ الَّذِي الْمَوْتِ مَلَکُ یَتَوَفَّاکُمْ قُلْ ی  ). فرشته11/(سجده تُرْجَعُون رَ

آنگـاه بـه سـوی پروردگارتـان     ، سـتاند جانتـان را مـی  ، ر شما گمـارده شـده  مرگی که ب

آمـده   قـرآن ی مرگ یا ملک الموت فقط همین یک بـار در   شوید فرشتهبازگردانیده می

سجده)  ی سوره 11 ی ذیل آیه، بحرانی :  کن( نامد. می است و سنت اسالمی او را عزرائیل

کند و بـه نخسـتین    می اعالم، افترا زده بودند» سوزان«دانیال نبی مرگ آن دو را که به 

آید تا تو را از میان خُرد  می دریافت نموده وی خدا حکم تو را از او  فرشته«گوید:  می ناآن

درانتظـار  ، ی خداست که شمشیر به دسـت  اینک فرشته« گوید} می {و به دیگری ».کند

 یهودی نیز این فرشته مرگ را). سنت 59، 55: 13، (دانیال» است تا تو را به دو نیم کند

سوگند به آنان که بـه  «فرماید:  می ی نازعات که ناخته است. اگر آیات آغازین سورهش می

واقعاً اشاره به فرشتگانی داشته باشد که » گیرند می ستانند و آنان که به آرامی می سختی

 1میـدراش  تـوان آن را نزدیـک بـه متنـی از     می، کنند می ارواح را قبض، به هنگام مرگ

شود تا روح او را  می مرگ ظاهر ی فرشته، مرگ دانست که کوئن نقل کرده است: هنگام

شود؛ گـویی مـویی را از شـیر     می اگر او درست کار بوده این عمل با نرمی انجام بگیرد...

شود که گویی در یک گـرداب   می روح او چنان گرفته، اما اگرخبیث بود، آوری می بیرون

یـک  هـای   نظیر کندن خارها و تیـغ ، تنگ گرفتار است و یا به قولیای  هدر گلوگاه گردن

فرشـتگانی را کـه    قـرآن  .)جـا همان، (ماسـون  »گلوله پشمی با دریدن آن از پشت اسـت 

کسانی که آنها را «کند:  می با این عبارت وصف، میراندن انسان را بر عهده دارند ی  وظیفه

 و باز»). تَوَفّی«(با مصدر » آورند می آنها را گرد کسانی که«یا » نزد خداوند احضارمی کنند

نگهبانـانی  ) وَ یُرْسِلُ عَلَـیْکُمْ حَفَظَـةً (  تتصرف وقدر(با فَوْقَ عِبادِهِهُوَ الْقاهِرُ  فرماید: وَ می

... طُونوَ هُمْ الیُفَرِّ رُسُلُناگیرند) می (جانش راتَوَفَّتْهُ  إِذا جاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ یمالئکة) حَتَّاز

  ).1/147، 1423، شیرازی:   نک 62-61/(انعام  

  

  فرشته مرگ ی مقایسه

شـود و در   ترجمه می» ادای دَین«و » وفای به عهد«به ، »وَفَی«مشتقّ از ، توفّی«مصدر 

اخـذ   رود بـه معنـای دریافـت کـردن و     هنگامی که از خداوند سخن مـی ، معنی مجازی

                                                        
1. midrash 



 21  عهدینو  قرآننقش فرشتگان در تدبیر جهان در 

(راغب  1نماید؛ می ستاند یا جمع می رواح مردگان راخداوند ا، نمودن به هنگامِ مرگ است

؛ 97/ (نساءرسانند می منجااو فرشتگان این وظیفه را به نام او به ، )565، 1363، اصفهانی

تعـابیر قرآنـی از   ، بنـابراین  ).27/محمـد ، 38، 32/نحـل  ؛52/انفال ؛35/اعراف ؛61/انعام

نشـانگر   -1: اسـت زیـرا   تاب مقدسکاز تر  بسیار رساتر و کامل، دریافت جان برای مرگ

 ی دریافت یک حقیقت و واقعیت شکل یافته به نام نفس است که مالک و معیار محاسبه

جدیـدی از   ی لطیف به مرگ به عنوان مرحلهای  اشاره -2؛ اعمال در دنیا و آخرت است

ـ  کوشزندگی بشر است که پس از طی مسیر زندگی انسان حاصل   دسـت ه ش خـود را ب

ک نشانگر حساب و کتاب داشتن اعمال و هدفدار بودن نظـام خلقـت و در   -3؛ آورد می

بیانگر وجود قدرت اختیار و  -4؛ مراحل زندگی استحضور خداوند و فرشتگان در همه 

ـ  رُدُّوا : ثُمَّتعبیر بازگشت به نزد موال -5؛ انتخاب در انجام اعمال است  مَـوْالهُمُ  اللَّـهِ  یإِلَ

 یـت محبـت خداونـد بـر بنـدگانش و مالک    ، عنای سرپرستی انسـان مبه ) 62/(انعام الْحَق

 .حقیقی خداوند است

  

 قرآنشفّافیّت و رسائی در بیان  -4-1

) و مبـین  138/عمـران  (آل لِلنَّـاس...  بَیانٌ (روشنی): هذا بیانکند که  می ادعا قرآن

 مِـنَ  تُخْفُونَ کُنْتُمْ مِمَّا کَثِیراً مْلَکُ یُبَیِّنُ رَسُولُنا جاءَکُمْ قَدْ الْکِتابِ أَهْلَ : یااست(روشنگر) 

، یـه اپبـر ایـن   ). 15ه/(مائد مُبِین کِتابٌ وَ نُورٌ اللَّهِ مِنَ جاءَکُمْ قَدْ کَثِیرٍ عَنْ یَعْفُوا الْکِتاب وَ

بیـان  و صـراحت   روشنی  چون پیام خود را به، است »شفاف و مبین« ادعا دارد که قرآن

یـک نوشـتار    اید با سادگی و ابتدایی بودن یکـی پنداشـت:  شفافیت را نبالبته . «کند می

دو معنـای  ، ایـن امـر   خود را با زبـانی شـفاف بیـان کنـد.      وقتی شفاف است که موضوع

فقط خودش کتـابی مبـین     نه قرآنکند.  ی مبین را به ذهن متبادر می ی واژه گفته پیش

موضـوعی خـاص     مناسـب بیـان   و کند ضوع خاص خود را شفاف بیان میبلکه مو، است

، واقـع  در ی شفافیت آن باید با توجه بـه موضـوع صـورت پـذیرد.     است و قضاوت درباره

آنچـه  یعنـی   ی مبین به معنای دوم وابسته اسـت  معنای توصیفی واژه، درخصوص قرآن

 کتـاب روشـنگر  ات ن است آیآ»المبینِ الکتابِ آیاتُ تلکَ« .کند چیزی دیگر را شفاف می

بیـان   عهـدین بـر   قرآنمهیمن بودن  ی الزمه، بنابراین .)324 ،16ش، 1386، (مستنصر

                                                        
؛ 111/توبـه ؛ 37/نجـم  ؛193، 76، 55/عمـران  آل ؛91/نحـل ؛ 177، 124، 40/بقـره ؛ 25/ اسـراء  به: :  کن .1

  .117/ی عیسی(ع) مائد ؛ درباره77/غافر؛ 42/؛ زُمر70/نحل ؛40/؛ رعد104، 46/؛ یونس60/انعام
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ی از یهـا  آوردن نمونـه کند  می ادعا را اثباتاما آنچه که این  .روشن و روشنگر نیز هست

  بتوان این ادعا را اثبات کرد.است تا  عهدینو  قرآن

  

  نزول فرشتگان تدبیرگر -4-1-1

ـ  یکـی از   د دارای جسـم هسـتند  در کتاب ایوب موجودات ملکوتی در پیشگاه خداون

 .)6: 1، (ایـوب رسـاند   مـی  اینان شیطان است که وظایفش را تحت امر خداوند به انجام

، نردبـان مشـاهده کـرد    فرشتگانی که یعقـوب آنـان را در حـال بـاال و پـایین رفـتن از      

ینـد و سـپس بـرای گـزارش آنچـه      آ می که برای انجام مأموریت به بیرون اند آورانی پیام

 ). فرشته به شـکل انسـان ظـاهر   2/956، 1966، (هارولد گردند میاند به آسمان باز کرده

) و 17: 21، 16:7، (پیـدایش  شود. ظهور فرشته بر هاجر نمی شود و گاه فوراً شناخته می

) گواهی بر این مدّعی است. زمانی کـه بلعـام   11: 22، (پیدایش بر ابراهیم در کوه موریا

آید.  می خداوند به عنوان مشاور فرود ی فرشته، پذیرد می درخواست باالق را برای کمک

تواند فرشته را ببیند کـه   می اما بلعام تنها وقتی، فرشته برای االغ بلعام قابل رؤیت است

سـرگروه درباریـان   «) زمـانی کـه   22:22، (اعـداد  خداوند چشمان وی را باز کرده باشد.

خص نیست که آیا مالقـات کننـده وی   مش آغازدر ، شود می بر یوشع نبی ظاهر» خداوند

، ) فرشته خداوند در سفر داوران شاید یـک پیـامبر باشـد   5:3، (یوشع یک فرشته است؟

خوانـد تـا عجایـب را     مـی  که جدعون را فـرا ای  ) اما مالقات کننده5:23 و 1:2، (داوران

کـه تولـد   ای  در مـورد فرسـتاده   .)6:11، (داوران رهبری کند مشخصاً یک فرشته اسـت 

شود که به شکل  می ماهیت فرشته گونه وی زمانی آشکار، کند می بینی شمشون را پیش

همچنین در کتـاب حزقیـال    .)13:20، (داوران کند می محرابی آتشین به آسمان عروج

چیزی مثل سـنگ یـاقوت کبـود و مثـل     ، بر فلکی که باالی سر کروبیان بود آمده است:

  ). 2-1:10، (حزقیال ..یش شبیه تخت بر زبر آنها ظاهر شد.نما

 
  مقایسه نزول فرشتگان تدبیرگر  

از فرشتگان است که بسیار گوناگون است  کتاب مقدسشد بیانگر دیدگاه  یادآنچه «

نسـبت آنهـا بـا عـالم ربـوبی       خصوصیات و سرانجامدهد که  می انسان را در ابهام قرار و

استفاده نموده اسـت   انفرشتگگر چه از توصیفات جسمانی برای  قرآنچگونه است؟ اما 

کند که بیانگر شکوه و جالل دستگاه ربـوبی اسـت و    می اما با ظرافت از الفاظی استفاده

 معانی بسیاری از عالم غیب که بر بشر پوشیده است را در الفاظی اندک به افراد منتقـل 
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بَّکُمْ تَسْتَغِیثُونَ إِذْ سازد. مانند: می دِفِین الْمَالئِکَةِ مِنَ بِأَلْفٍ کُمْمُمِدُّ لَکُم أَنِّي فَاسْتَجابَ رَ  مُرْ

در مقام بیان امتنان و لطف الهی است تـا ایمـان بنـدگان را تقویـت      یکم:که  )9/(انفال

و  شـود  مـی  توجه به ربوبیت خداوند و توحید افعالی را به بندگان یـادآور  دوم:بخشد. و 

تأکیـد در  چهارم: شود. و  می آورببیت نظام اسباب و مسببات را یادبا آوردن باء سسوم: 

با آوردن کلمه مُرْدِفِین استحکام رأی و اراده پنجم: دارد و  می کمک و امداد الهی را بیان

 با آوردن کلمه تَسْتَغِیثُونَ نشـان ششم: گذارد.  می قطعی خداوند بر بندگان را به نمایش

ل جوید که به مـرز  دهد که انسان باید به تالش خود متکی باشد و آنگاه به خدا توس می

نمایـد و ایـن نشـانگر اوج     می خداوند خود را طا لب اجابت معرفیهفتم: استغاثه برسد. 

با انتقال کالم از صیغه غایب (فاسـتجاب  هشتم: رحمانیت الهی نسبت به بندگان است. 

بـا  نهـم:  کنـد.   می متکلم عنایت ویژه خود بر بندگانش را به آنها منتقل ی لکم) به صیغه

ده از زمان مضارع در کلمات مُمِـدُّکُمْ و مُـرْدِفِین امـداد الهـی را امـری همیشـگی       استفا

را اگر چه استعاری و به منظـور قابـل فهـم     کتاب مقدسنماید. اما توصیفات  می معرفی

 ماننـد خـوردن وآشـامیدن و...   ، اما این توصیفاتِ جسمانی، دانیم می شدن مفاهیم عالی

: در دو دیگـر بر گرفتـه اسـت. و   تقریباً تمام کتاب را در است که آنچنان فراوان :نخست

توانـد   نمی به همین نسبت کتاب مقدس، اینمفاهیم عالی غیبی نارسا است. بنابرانتقال 

شأن و جایگاه  قرآن، سان بدین. انتقال دهنده معارف متعالی عالم ربوبی به انسانها باشد

  گوید.  می سخنتر  رد و رسادا می را پاس فرشتگان در پیشگاه با عظمت ربوبی

 

  آفرینش کامل فرشتگان  -4-1-2

شرّ را پدید نیاورده است. در ، آفریدگار مطلق، داند که خداوند االهیّات کاتولیک می«

مکان هسـت کـه بـر    نیستند و این ا یهایی کامل آفریده فرشتگان، نظر االهیات کاتولیک

ـ  کتاب مقـدس خبیثی شدند که در  های روح نی االهی بشورند؛ بعضی ازآنا ضدّ اراده ه ب

). دیونیسـیوس یـادآوری   16:1، به کُولُسَّیان:   کن( اند عنوان دشمنان انسان شناخته شده

بـه  ، شـود  که بر صنفی ازفرشتگان اطـالق مـی   )seraphins( ی سرافین کند که واژه می

بادهـا را  « گویـد:  است. هنگامی کـه داود(ع) بـه یَهُـوَه مـی     1»اند آنان که مشتعل«معنای 

                                                        
ی  از بـین بـردن بـه وسـیله     ،سـوزاندن ، سوختن«نخست ؛ معنای دارای دو معناست» charaf«ی  واژه. 1

معنـای   .15:7: تثنیـه،  ؛ از این جاست که صفت سوزان برای زهر مار به کار گرفته شده اسـت »آتش

و  2:  6ب اشعیاء نبی (که در کتا» سرافین«به معنای شریف و نجیب بودن.، شرف در زبان عربی ، دوم
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بـه نیروهـای   ، )4:104، (مزمـور » گردانـی  و آتش مشتعل را خادمان خود می، رسان پیام

عال آتش کنایه از حبّ شـدیدی اسـت   شتاندیشد. (ا رعد و برق می، کیهانی نظیر طوفان

فرشـتگان از  ، هـا  ) بـه نظـر خاخـام   409، آنطونیوس، فکری:   نک که مالئکه به خدا دارند

شـدند و پـس از سـتایش     هر صبح زاده مـی  )10:7، (دانیال ه شدندنهری از آتش آفرید

ی آدم را این چنـین نقـل    سخن ابلیس درباره قرآن». گشتند خداوند به نهر آتش باز می

؛ 61 /اسـراء ؛ 12/(اعـراف  »او بهترم؛ مـرا از آتـش آفریـدی و او را از گِـل     کند: من از می

  .)1/210، 1386، ماسون

  

  فرشتگانآفرینش کامل  ی مقایسه

، پیـام آور وحـي  ، 30ی  آیـه  7در کتاب اعمال رسوالن باب، یاد شدهبر موارد  افزون

ظهور خدا در بوته آتش بیان ، شود (در شرح مک دونالد گر مي چون آتش بر موسي جلوه

آتش به جبرئیل تفسیر شده ، در شرح آنطونیوس فکری؛ 76، مک دونالد:   نک شده است

) و ابلـیس از  12/دانـد (اعـراف   ابلیس را از جنس آتـش مـي   نقرآاما  .)76ص:   نک است

بِّهِ (کهف، جنیان است نه از فرشتگان ). ضـمن اینکـه   50/کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَ

جنس و چه ازجهت افعال تفکیک صورت  جهت از چه شیاطین و فرشتگان میان قرآن در

وَ جَعَلُوا الْمَالئِکَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبادُ الـرَّحْمنِ  مظهر خیر و رحمتند:  فرشتگانگرفته است و 

ناثاً... (زخرف ) و شیاطین مظهرشرور معرفی شـده  26/(انبیاء بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ ) و...19/إِ

انسان در تشخیص ، براین. بنا)286/(بقره ...اند: الشَّیطانُ یَعدُکُمُ الفقرَ ویأمرُکم بالفحشاءِ

دیگر اینکه عامل شرّ بودن شیطان در  ی شود. نکته نمی رگمی و اشتباهاین دو دچار سرد

بینی قرآنی مبتنی بر اصـالت   جهان، سان بدین .گردد نه آفرینشش به عمل او برمی قرآن

ناقص بیان شـده اسـت و ایـن    ، ساز لب سرنوشتاین مط کتاب مقدسدر  اما، خیر است

  است. ینرآفسخن بگوید که شر کند که انسان باید با خدائی می نگرش را ایجاد

  

  فرشتگان به عنوان فرزندان خدا -4-1-3

) یهودیان و 7:38 ؛1:6کند (ایوب  گاه از فرشتگان به پسران خدا تعبیر می عهد عتیق

نویسـد:   می اند. آنطونیوس فکری مسیحیان همواره فرشتگان را موجودات مخلوق دانسته

                                                                                                                                  
ی  بیضاوی در تفسیر آیه ور دارند.اند کارگزاران خدایند که در گرداگرد عرش الهی حض وصف شده )6

  اند. و جن از آتش آفریده شده، گوید که فرشتگان ازنور با تکیه بر سنت اسالمی می، ی بقره سوره 32
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همچـون فرزنـدی کـه     صورت هللا هستند وزیرا حامالن ، فرشتگان فرزندان خدا هستند

 ). و186َ، همان، فکری:   آنها نیز خدمتگزار خداوندند (نک، کند می خدمتگزاری پدرش را

 آیا: «پرسند می نا) از آن39/طور، ؛57/(نحل یَشْتَهُون ما لَهُمْ وَ سُبْحانَهُ الْبَناتِ لِلَّهِ یَجْعَلُونَ

، حـال آنکـه در واقـع   ، )40/(اسـراء » فتـه اسـت؟  پروردگارتان از فرشتگان دخترانی برگر

  ). 26/(انبیاء خدایند بندگان ارجمند، فرشتگان

  

  فرشتگان به عنوان فرزندان خدا  ی مقایسه

 کریم نیز آن قرآنبرند و  می تعبیر فرزند خدا را استعاری به کار کتاب مقدسپیروان 

در  آنقـر  باید گفت که، اد شدههای ی آیهکند. اما با توجه به  می را پندار مشرکان معرفی

وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِینَ وَ بَناتٍ بِغَیْرِ ...کند:  می به بندگان ارجمند خدا تعبیر از فرشتگان، پاسخ

فرماید:  می پسران و دخترانی تراشیدند. و یا، هیچ دانشی بی، و برای او ).100/(انعام ...عِلْمٍ

 ان و پیــامبران را بــه خــدایی بگیریــدشــما را فرمــان نخواهــد داد کــه فرشــتگ ]نیــز[و

فرزند خدا بودن یا دختر بودن را از خدا و فرشتگان نفی  قرآن، سان بدین ).80/عمران (آل

آمیـز را   برد تا دیدگاه شـرک  می را به کار» عِبادُ الرَّحْمنِ«و» عِبادٌ مُکرَمُونَ« نموده و تعبیر

خـدا را از  ، تعابیر قرآنـی ، ین دلیلکه عامل همه انحرافات بشر است از بین ببرد. به هم

بینی  یک جهان ی تا در ارائه، کند می ا از داشتن جنسیّت مبرّار فرشتگانداشتن فرزند و 

مؤیّد رسـوالن الهـی باشـد و    ، الهی است پیامبرانتوحیدی و خدا محور که رسالت همه 

ان در سـلوک  گر انسـ  این معانی متعالی را به بهترین وجهی به بشر منتقل سازد و یاری

اما چون کاربرد تعبیـر  ، استعاری است کتاب مقدسالی هللا باشد. بنابراین گر چه زبان 

که اساساً فرزند داشتن خدا را رد نموده  قرآن، ساز شرک شود تواند زمینه می، فرزند خدا

به کار برده است. ابـن میمـون در    فرشتگانتری را برای معرفی  هتر و روشناست بیان ب

ن عقـول مجـرّد از   جسم نیسـتند بلکـه آنـا    فرشتگان «نویسد:  می ین گونه آیاتتفسیر ا

آمـده اسـت:    تـورات اسـت. در   نکارگزاران و مخلوق و خداوند خـالق آنـا   ناند. آنا مادّه

بـه بـاد و    نا) و آن24: 3، چرخانند (تکوین می فرشتگان شمشیر آتشینی را به هر طرف

ـ 4: 104، اند (مزامیر متگزاران خداوند هستند تشبیه شدهآتش که خدهای  شعله  نا). (آن

گاهی بـه صـورت ارواح و زمـانی بـه صـورت      ، گاهی به صورت زن، گاهی به صورت مرد

مادّی در  مادّی نیستند و دارای شکل ثابت نصراحت دارد که آنا باوراند). این  فرشتگان

قـوّه  ، آیند و به حسب فعل می ر چنیندر نظر پیامب نبلکه آنا، خارج از ذهن هم نیستند
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بیند). پس اشتباه نباید کرد اگر در متن آمده: (خدا) بر کروب  می را چنین نمتخیّله (آنا

کنـد و منظـور از    مـی  ) زیرا کروب است که پرواز11: 17، (مزامیر و پرواز کرد، سوار شد

ر ابر سریع شـد و  این مثال سرعت حلول آن امر است. چنانچه گفته است: پروردگار سوا

را نشـان   نآنـا  خواهد سرعت نزول بـال بـر   می یعنی، )1: 19، داخل مصر گردید.(اشعیاء

اگـر  ، رو ازین، جز با بال تصور نشده، است دهد... پس حرکت پرواز که در نصوص موجود

(ابـن   »ناست نه تحقیق ماهیت آنا نبرای بیان وجود آنا، بال فرض شده فرشتگانبرای 

از تعـابیر جسـماني اسـتفاده     خداوند قرآنکه در  در حالي ).114-112، 2006، میمون

کند که تمثّل عبارت از شبیه چیزي  کند بلکه به شکلي ظریف از آن به تمثّل یاد مي نمي

تمثل در  .)17/(مریم »فَاَرْسَلْنا الیها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بشراً سویّاّ«جلوه کردن است مانند: 

نـه  ، شود ي ظهور فرشته در شکل و شمایلي است که بر انسان نمودار مياین آیه به معن

   .اینکه واقعاً فرشته به شکل انسان نمودار گردیده است

  

  تعلیم دهندگان وحی -4-1-4

ها و تقدیس آنان را صرفاً وحی خداوند به انسان، لی اختصاصیکاتولیک به شک االهیات

نیـز   عهد عتیق پیامبراندهد. روح به  میاسناد، سومین شخص از تثلیث، دسبه روح مق

ی  کند (رساله شان است و آنان را تقدیس می بود. او مؤید رسوالن در مأموریّتالهام کرده 

  ،پدر که القدس روح یعنی دهنده تسلی« گفت: آنان به عیسی(ع) )10 :2 ،قُرِنتیان به پولس

واهد داد و آنچه به شما گفتم او همه چیز را به شما تعلیم خ، فرستد او را به اسم من می

اند که چه در زمان پیش از شریعت و  ). فرشتگان26:14، (یوحنا» به یاد شما خواهد آورد

نیاکان محترم ما را بـه سـوی حقیقـت االهـی رهنمـون گشـتند       ، چه در هنگام شریعت

ه به و چ، )3: 10، (اعمال رسوالن ...)؛ چه با تقریر قوانین اخالقی53: 7، (اعمال رسوالن

ندارد یـا  ی باطنی اسراری که به این جهان تعلق  ن مفسرِان اوامر مقدّس یا مکاشفهعنوا

در  حزقیال نبی و یوحنای رسول، سان های االهی. بدین گویی حتی [تصاویر باطنی] پیش

  ).1/216، 1386، (ماسون 1داد ای بودند که تعلیمشان می ارتباط مستقیم با فرشته

                                                        
: 19؛ لوط: پیـدایش،  7: 21؛ هاجر: پیدایش، 31و عنکبوت،  69و غیره؛ هود،  2: 18. ابراهیم: پیدایش، 1

؛ 13؛ مـانوح (پـدر شَمسـون): داوران،    2: 32و  12: 28، ؛ یعقوب: پیدایش33و عنکبوت،  77؛ هود، 1

: 1؛ زکریای (نبیّ): زکریا، 22: 6دانیال: دانیال،  11-5؛ طوبیاس 7 -5: 19ایلیّا، کتاب اول پادشاهان، 

  ی فاطمه تهامی). ، دنیز ماسون، ترجمهکتاب مقدس: قرآن و   و غیره (نک 9
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  ان وحیتعلیم دهندگ ی مقایسه

  چـه در ابـالغ وحـی و چـه      نگویـد کـه: آنـا    مـی  در توصیف فرشتگان کتاب مقدس

  ، کننـد  تجلـی مـی  ، وحواریون  پیامبرانهای زندگی  ه صورت دخالت در برخی موقعیتب

توانند با روح مقدس که خدا است خلط شـوند آنهـا فقـط     این فرشتگان مخلوقند و نمی

را بنـدگان   فرشـتگان نسـاء مسـیح و    ی سـوره  172 ی ابزار هستند. البته خداوند در آیه

 لَنْ یَسْتَنْکِفَ الْمَسِیحُ أَنْ یَکُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَالئِکَةُ الْمُقَرَّبُـون.  نماید: می خویش معرفی

  صـریح اسـت    هـم  انجیـل ، است که مسیحیان نیـز آن را منکـر نیسـتند    یو این مطلب«

ایـن  غیـر  چـون در  ، خوانـد  یخدا نماز مـ  یکرد و برا یم یخدا را بندگ یدر اینکه عیس

   خـودش را بپرسـتد   یصورت او نیز از سنخ خدا و معبود خلق بـود و معنـا نـدارد کسـ    

  امـا هوشـع    ).5/247، (طباطبـائی » را بپرستد یدیگر از دو خدا یو عبادت کند و یا یک

  کـه  ای  ). نتیجـه 5 :12 (صـحیفه هوشـع   نامد می اسرائیل او را ملک نبی از پیامبران بنی

آوری  رازهایی مشخص نیست که منظور پیامآید آن است که در ف می از این تنوع حاصل

ن انسـان و فرشـته و خـدا تفکیـک     بیبه روشنی  قرآنانسانی است یا فرا انسانی. اما در 

عصُـونَ هللا مـا   اسـت: ال ی  در توصـیف فرشـتگان آمـده   ، سـان  بـدین صورت گرفته است. 

) و در توصیف انسان آمده است: هُوَالّذی 5/(نازعات، فالمُدبّراتِ أمراً، )6/ریم(تح ...أمَرَهم

  فَألهَمها فُجُورَها ، )21-19/إنَّ االنسانَ خُلِقَ هلوعاً... (معارج، )2/(انعام خَلَقَکم من طینٍ...

، 1385، (رافعی اقی خواهد ماندو روشن کننده حقّ از باطل ب ..).8-7شمس/و تقواها... (

28(.  

  

  اتقان و استحکام قرآن -5-1

ایـن   فرمایـد:  می، رو ازین، خواند خدشه ناپذیر میو   محکم و متقن خود را آیات قرآن

کـه   اینسـت ). 8/مریم، 252/(بقره ...کنیم حق بر تو تالوت می  آیات خداست که براساس

و ن بیـانگر اتقـان و اسـتحکام آ   که همگـی   مدّعی استکریم اوصافی را برای خود  قرآن

 :قـیّم  -1 :شـود  مـی  آنها اشـاره ازبه برخی که  استدوری آن از هرگونه ضعف و سستی 

ــول فصــل -2؛ )2-1/کهــف( ــارق :ق ــان -3؛ )14-13/(ط ــاء :بره ــه -4؛ )174/(نس  :بیّن

، جعفـری :   ؛ نـک 58/عمران (آل: حکیم -6؛ )52-51/اقهح( :الیقین حق -5؛ )157/(انعام

بـا تطبیـق   را  عهـدین بر قرآن و مهیمن بودن آن ن استحکام و اتقا اما .)57-60، 1370

  .کنیم می بیان، عهدینو  قرآنمقایسه  و، ی از آیات دو متنیها نمونه
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  شفاعت -5-1-1

 برای کسـانی کـه در زمـین هسـتند آمـرزش      (فرشتگان)ن آنا« :آمده است قرآندر 

 شـفاعت ، رضـایت دهـد   کـه خـدا  جز بـرای کسـی   «) با این وجود 5/(شوری» طلبند می

). سـنت یهـودی   26/نجـم  ؛43/احـزاب  ؛28/(انبیاء »کنند و خود از بیم او هراسانند نمی

کند با این  می گیرند ردّ می ین انسانها و خدا قراربوجود شفاعت کنندگانی را که  ی ایده

شما را سزد کـه   بگو... فرض شده که خداوند به خنوخ فرمود: به نگاهبانان آسمان، حال

 کنند... برای فرزندان انسان دعا می شفاعت طلبند... می فرشتگان...»... شفیع انسانها باشید

ی  شـود: فرشـته   می نیز مشاهده مکاشفات یوحنادر  ).1/211، 1386، (ماسون »کنند می

را بـه   دیگر آمده نزد مذبح بایستاد با مجمری طال و بخـور بسـیار بـدو داده شـد تـا آن     

و دود بخـور از دسـت   ش تخت است بدهـد  ر مذبح طال که پیدعاهای جمیع مقدسین ب

، 1386، ماسون؛ 4 -3: 8، فرشته با دعاهای مقدسین در حضور خدا باال رفت (مکاشفات

دعـای قدیسـان بـه همـراه شـفاعت      مسیح و بخور ، فرشته، این آیه در« ).1/244-245

که خون عیسی بـر روی آن هماننـد    استاز صلیب ای  کنایه، و مذبح بخور است، مسیح

شفاعت عیسی برای مـؤمنین در   ی معنای آیه تراود. می راست که بوی خوشی از آنبخو

مک دونالد در تفسیر این آیه با استناد «  ).109، 1412، (فکری است پیشگاه قدس الهی

منظور از فرشته  3-4: 12، هوشع ؛22: 6، داوران ؛13-11: 31، 13: 16، به سفر پیدایش

رساند و بخور را نماد حضور  می ین را به پدر آسمانیشمارد که دعای مقدس می را مسیح

رسـد کـامالً بـی عیـب و نقـص       داند تا وقتی که دعاها به خدای پدر می می و کار مسیح

   ).27، تا بی، (مک دونالد »باشد

  

  شفاعت فرشتگان ی مقایسه

شفاعت بود کـه بـا    ی در مسأله کتاب مقدسشد توصیف اعتقادات پیروان  یادآنچه 

در آیـات   کتـاب مقـدس  زیرا متن ، و عباراتی مبهم وتفسیری باطنی همراه استکلمات 

 قـرآن  گویـد. امـا   مـی  مهرهفتم و... سخناز هفت فرشته و مجمر طال و ، پیشین و پسین

تـر و همـراه بـا اظهـار      تـر و جزئـي   با الفاظی روشن و با نگاهي دقیقرا شفاعت  ی مسأله

ال یَشْفَعُونَ ...به تصویر کشیده است: ، شتگانملکوت و فر جهان زیباییعظمت و شکوه و 

وَ یَسْـتَغْفِرُونَ  ...) و در جـاي دیگـر:   28/وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ (انبیاء  یإِالَّ لِمَنِ ارْتَض

بَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِـمْ  ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ کُلَّ شَيْ
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ــیمِ. بــه ســپاس ، انــد عــرشو آنهــا کــه پیرامــون ، حــامالن ).9-7/(غــافر ..عَــذابَ الْجَحِ

انـد طلـب    ان دارند و برای کسانی که گرویـده گویند و به او ایم می پروردگارشان تسبیح

وبه ت دارد؛ کسانی را که سیطره! رحمت و دانش تو بر هر چیز اکنند: پرودگار می آمرزش

 قرآن، سان بدین ».را از عذاب آتش نگاه دار ناند ببخش و آنا کرده و راه تو را دنبال کرده

 -1: کهای  و اقتدار دستگاه ربوبی است به گونه زیباییشفاعت بیانگر شکوه و  ی مسألهدر 

فرشـتگان جـز بـه فرمـان خـدا حـق        -2؛ خداوند از تمام احواالت فرشتگان آگاه اسـت 

چنان  هیبت و عظمت خداوند آن -3؛ مستقلی وازجمله شفاعت را ندارندهیچگونه عمل 

از او در ، فرشتگان را فراگرفته است که بدون ارتکاب خطا و اشتباه در انجام کارهایشان

  ،ربوبی عالم عظمت درک سبب به -4 ؛است) الهی اقتدار اوج بیانگر این (و هراسند و ترس

ـ    خیـر و جلـب رحمـت بـرای      ی واسـطه  -5؛ دپیوسته در تسـبیح و تقـدیس پروردگارن

به دعا گوئی برای جلب رحمت و حفاظـت مـؤمنین در    همواره -6 ؛)7/(غافر اند ؤمنینم

  شود. نمی مشاهده بیان در اتقان این مقدس کتاب در که حالی در هستند. گناهان از دوری

  

  فرشتگان گناهکار -5-1-2

 و آن اژدهـاي بـزرگ و مـار   «است:  دهآم 9 ی آیه 12باب  یوحنّا ی همکاشفدر کتاب 

مطـروح  ، فریبـد  است که تمام مسـکونه را مـي   نامیده شدهقدیم که به ابلیس و شیطان 

مک دونالد در تفسـیر  « شده بر زمین انداخته شد و فرشتگانش نیز با وي افکنده شدند.

(ابلـیس) و   نویسـد: پـس از جنـگ میـان میکائیـل و فرشـتگانش بـا اژدهـا         می این آیه

 »دهـد  مـی  شود که جایگاهش را در آسمان از دست می اژدها چنان مغلوب، گانشفرشت

آمده است: که چون خدا  4 ی آیه 2ي دوم پطرس باب  و در نامه، )33، تا بی، (مک دونالد

بلکه در جهنم انداخته بـه زنجیرهـاي   ، بر فرشتگان که مرتکب گناه شدند دریغ نفرمود

به شـکل بشـري    بیشترحکم محفوظ باشند. فرشتگان گرفتار نمود که تا به روز  تاریکی

، 10، :5(بـه عنـوان مردانـي درآیـات     ، )19: 1، یشبر زمین ظـاهر (پیـدا   عهد عتیقدر 

از «)؛ 16 :10)؛ (آیات 3)؛ (آیه  10، 2 ات(آی، دپا داشتن که دست واند.  )توصیف شده12

آشکارا به نظر داشتند جنسي با این فرشتگان  ی تمایلي که مردان سدوم به داشتن رابطه

) خـدا از ایـن ارتـداد    5 ی انـد (آیـه   ن قادر به انجام اعمال جنسـي بـوده  آید که ایشا مي

اند  این است که به جهنم انداخته شده عصباني شد. سر نوشت ایشان به شدتفرشتگان 

  .)18، تا بی، (مک دونالد »تا زمان داوري ابدي ایشان فرا برسد
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  رفرشتگان گناهکا ی مقایسه

پروردگار معرّفي   هایانمگناهکار و متمرّد از فر، جسمانی، فرشتگان بدکار باالدر آیات 

وَ قالُوا اتَّخَـذَ الـرَّحْمنُ    فرموده است: آشکاراکریم خداوند  قرآنکه در  در حالي، اند شده

 ) و27-26/مْرِهِ یَعْمَلُـونَ (انبیـاء  وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ ال یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَ

 یبنـدگان  بلکـه فرشـتگان  . اسـت  منزّه و او »کرده اختیار یفرزند رحمان یخدا: «گفتند

، رو ازین .کنند یم کار او دستور به خود و، گیرند ینم یپیش او بر سخن در ارجمندند که

که فرشتگان را کند که در عین حال  می یک اصل کلّی را در مورد فرشتگان بیان، قرآن

 .مطیـع فـرامینش هسـتند    همیشـه نماید که آنهـا   تصریح مي، داند مجرِّد و غیرمادّي مي

تـدبیر جهـان آفـرینش     ی زمـه : مُطـاعٍ ثَـمَّ امـین. زیـرا ال    1 ی تکویر آیه ی سوره همانند

بـه دلیـل اینکـه نـام      کتاب مقـدس است. در  صفتهای یاد شدهفرشتگان از  برخورداری

: نخست آنکه شود می یطان و گاهی به انسان و گاهی به خداوند اطالقفرشته گاهی به ش

شـود کـه    می یجاداین گمان ا :دوم آنکهشود و  نمی ارائه مفهوم روشنی از ماهیت فرشته

  .فرشته گناهکار است

 

  گیرندگان جانها -5-1-3

الموت) آمده است: دانیال نبـي مـرگ    مرگ (ملک ی در مورد فرشته دانیالدر کتاب 

گویـد:   کنـد و بـه نخسـتین آنهـا مـي      اعالم مي، افترا زده بودند» سوزان«دو را که به  آن

و بـه  » آید تا تو را از میان خُـرد کنـد   ي خدا حکم تو را از او دریافت نموده و مي فرشته«

ي خدا است که شمشیر به دست در انتظار است تا تو را  اینک فرشته«گوید:  دیگري مي

آنطونیوس فکری در تفسیر  )11: 91، و (مزا میر، )59و  55:13، لبه دو نیم کند (دانیا

نقـل نمـوده    123ی  صـفحه  دانیـال داستان مزبور را در اصحاح سیزدهم کتاب ، خویش

بـا خـرد کـردن و دو نـیم کـردن بـا        الموت بسیار با خشونت و ملک در این آیات است.

 سَـوْطَ  رَبُّکَ عَلَیْهِمْ : فَصَبَّاست آمدهالبته در قرآن نیز ، گیرد جان انسانها را مي، شمشیر

کـریم   قـرآن امـا   ریـزد.  مـی  )پروردگارت تازیانه عذاب را بر سر آنان فرو13/(فجر عَذاب

وَ یُرْسِـلُ عَلَـیْکُمْ حَفَظَـةً    ... ي عملش دارد: از این فرشته و نحوهنیز تعابیري واال و شامخ 

ـ    إِذا جاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْ یحَتَّ اللَّـهِ مَـوْالهُمُ    یهُ رُسُلُنا وَ هُـمْ ال یُفَرِّطُـونَ. ثُـمَّ رُدُّوا إِلَ

از شـما را   یکـه یکـ   یتا هنگـام ، فرستد یبر شما م یو نگهبانان...) 62-61/. (انعام..الْحَقِّ

کننـد. آنگـاه بـه     ینمـ  یکه کوتاه یدر حال، فرشتگان ما جانش بستانند، مرگ فرا رسد

  .برگردانیده شوند ـ حقشان هب یموال ـ خداوند یسو
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  گیرندگان جانها ی مقایسه

  نگهبـان انسـانها معرفـی شـده اسـت و       نخست ی مرگ در وهله ی در این آیه فرشته

  این بدان معنی است که بنای خداونـد در فرسـتادن ایـن فرشـتگان نـه تنهـا خشـونت        

  ای  ونـه بـه گ  سـت بلکه هـدف مراقبـت از انسـان و ثبـت اعمـال او     ، و شدّت عمل نیست

فرماید: ال یُفَرِّطُـونَ بیـانگر    می اینکه و که هیچگونه ظلمی در رسیدگی به اعمالش نشود

  یعنـي خداونـد نـاظر اعمـال فرشـتگان اسـت و بـرخالف نظـر یهـود           ؛این معنی اسـت 

  خداونـد را قـاهر   ، ورزد مـی  دست خدا بسته اسـت و بخـل  » یدهللا مغلولة«گفتند:  که مي

  ها هسـتند  د و فرشتگان حافظ و نگهبان انسانشمر رشتگانش برميو حاکم بر بندگان و ف

  خداونـد متعـال    سویمترصد و هوشیارند و این وظیفه از  نجهت رفع نیاز آنا هموارهو 

  آنها گذاشته شده است و جالـب اینجـا اسـت کـه همـین فرشـتگان محـافظ         ی بر عهده

  خودشـان مـأمور قـبض     کـه قاعـدتاً بایـد عطـوف ومهربـان و مراقـب باشـند       ، و نگهبان

نشانگر آن است که آنها امانتي را از انسان به » تَوَفَّتْهُ«اند و تعبیر  روح انسانها شمرده شده

ست و این بدان معني است کـه فرشـتگان   دارند که همانا جان او دریافت ميطور کامل 

کننـد. از   اط نميافر» ال یُفرِّطُون«زیرا پس از آن فرموده ، امانتدار جانهاي انسانها هستند

مانند دریافت کننده هنشانگر این معنی است که این فرشتگان  تَوَفَّتْهُ ی واژه، سوی دیگر

شش گـرفتن جـان انسـان    کوشنه به عنوان جلّادی که تمام ، نمایند می یک امانت عمل

و ی خود شان پس از دریافت جانها آنرا به موال آنان بر طبق وظیفه، افزون بر اینکهاست. 

کنند و هر گونه رفتار آنان با انسان به امر خداوند رحمن و رحیم  می حکیم تقدیم دایخ

  . است

 

  قرآنظرفیت جاودانگی  -6-1

 ی بـه مسـاله   24-21/و حشر 48/در چندین آیه از جمله: مائدهکه  پایهبر این  قرآن

 یناشاره نموده است و با توجه بـه اینکـه در میـان مفسـر     عهدینمهیمن بودن خود بر 

مـورد   تقریبـاً  عهدینبه معنای برتری و سیطره و تسلط بر  قرآنمهیمن بودن ، مسلمان

  بِسُورَةٍ فَأْتُوا... معجزه الهی بودن:ادعای : شواهدی همانندو با توجه به ، باشد می اتفاق نظر

نَّا...: قرآن) و عدم تحریف 23ه/(بقر ...مِثْلِهِ مِنْ  قـرآن ه ) و اینکـ 9/(حجـر  لَحـافِظُون  لَـهُ  إِ

) و 89/(نحل ...ءٍ شَيْ لِکُلِّ تِبْیاناً...باشد  می ترین کالم الهی در دسترس بشر آخرین و کامل

 الْإِسْـالمِ  غَیْـرَ  یَبْتَغِ مَنْ وَ :نماید می اسالم را تنها دین نجات بخش معرفی، پایهبر همین 

 بایـد ، سـان  بدین ).85-84/عمران (آل رِینالْخاسِ مِنَ الْآخِرَةِ فِي هُوَ وَ مِنْهُ یُقْبَلَ فَلَنْ دِیناً
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 آسـمانی  هـای بااین ظرفیت را داشته باشد که تا ابد هدایتگر انسانها باشد و بر سـایر کت 

 :شود می که به مواردی اشاره مهیمن باشد، بر مصدق بودن افزون

  

  خلق خدمتگزاران -6-1-1

در دسـت راسـت    نشین...بآمده است:  14-13 ی آیه نخستباب  عبرانیانکتاب  در

همـه ارواح   ناپاهاي تو سازم. آیا که نیستند آنـ من تا هنگامي که دشمنانت را لگدکوب 

شوند به جهت خدمت آناني که نجات را به میـراث خواهنـد بـرد.     خادم که فرستاده مي

خدمت  نداند که رسالت ذاتی آنا می را موجوداتی فرشتگان، فکری کشیش آنطونیوس«

 خدمتگزار ایلیا هستند فرشتگانبرخی از  کتاب مقدسگوید: در  می، رو ازینبه بشر است 

) و برخـی  19: 1، (لوقـا  ) و برخی بشارت دهنده به عذراء هستند4-8: 19، (اول مالکی

 . بـر )25، تـا  بی، (فکری )»7: 12، والن(اعمال رس نجات دهنده پطرس از زندان هستند

رائیل و فرعـون قـرار گرفـت. اردوی    میـان لشـگر اسـ   ای  فرشـته ، نقل سِفر خروج ی پایه

در حـالی  ، اسرائیل را در شب روشنایی داد و آنان را در گذر از دریای سرخ هدایت کرد

). 30-19: 14، که فرعون و لشگریان را کور کرد و در دریا غرقشان نمـود (سِـفر خـروج   

ینَ. کِراماً کـاتِبِینَ.  وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحافِظِ«فرماید:  می خادم فرشتگانکریم در توصیف  قرآن

لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِـنْ  ، )11-10/(انفطار »یَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ

 ...النُّـورِ  ی) هُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْکُمْ وَ مَالئِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِل11َ/(رعد ...رِ اللَّهِْأَمْ

  .)43(احزاب

  

  خدمتگزاران خلق ی مقایسه

خـورد   به خلق به چشم مي فرشتگاندر رابطه با توصیف خدمت  قرآن آنچه در آیات

نگهبان خلق هستند و بسیار بزرگوارند و اگر به اعمـال خلـق    فرشتگان -1عبارتست از: 

 -2 ؛)12-10/فطـار کنند آگاهانه و همراه بـا کرامـت و بزرگـواري اسـت (ان     رسیدگي مي

به فرمان خـدا از مخلوقـات    سومواظب و مراقب خلق هستند و از همه  همواره فرشتگان

 سوی دیگـر شوند و از  از نیازهاي مخلوقات غافل نمي سویینمایند یعني از  نگهباني مي

هستند مگـر اینکـه انسـانها خـود بخواهنـد سرنوشـت        نبه فکر رسیدگي به آنا همواره

به همراه خداوند به انسانها درود  فرشتگان -3؛ )11/ود رقم بزنند (رعددیگري را براي خ

در مسیر نور و روشنایي و هدایت گـام بردارنـد و در    نفرستند و مراقب هستند تا آنا مي
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رسانند و به فرمـان خداونـد رحمـن و رحـیم مظهـر رحمـت و        را یاري مي ناین راه آنا

به وظایف  کتاب مقدسو هم  قرآنهم ، رو ازین ).43/ند (احزابعطوفت به مؤمنین هست

 قرآنـی که در توصـیفات  ای  اما تفاوت عمده، اند ان در تدبیر امور خلق اشاره کردهفرشتگ

ها و برای تمام شرایط زندگی  زمان ی این تدبیر را در همه، قرآنوجود دارد آن است که 

، ظـایف را بـه انسـان   ایـن و  کتاب مقـدس اما ، در نظر گرفته است ها آفریدهو برای تمام 

دهد. زیرا حضور فرشتگان در داستان زندگی انبیاء تجلّی یافته است. مک  می اختصاص

، رو ازینداند  می این خدمتگزاری را برای انسان 14:1 عبرانیاندونالد نیز در تفسیرکتاب 

موجوداتي روحاني هستند که خدا براي  ن. آنااستمأموریت فرشتگان خدمت  نویسد: می

توانـد   ه مـي اکرده است. ایـن امـر از دو ر  آناني که وارث نجات خواهند شد خلق  خدمت

انـد   توبه نکرده و تغییر گرایش نداده که هنوز نآنا فرشتگان به، نخست آنکهدرك شود: 

انـد   ز مجازات و قدرت گناه نجات یافتـه به کساني که ا نآنا، دوم آنکهخدمت مي کنند؛ 

نداراني که بر کنند که این یعني ایما خدمت مياند  نیافتهرهایي  ولي هنوز از حضور گناه

در این بحث  قرآنسخن ، سان بدین .)11، تا بی، (مک دونالد کنند روي زمین زندگي مي

  است.تر  و پایدارتر  کامل

 

  ثبت کنندگان اعمال -6-1-2

 نشنویم ؟ فرشـتگان مـا پـیش آنـا     و نجوایشان را نمی نپندارید که ما راز آنا آیا می

اعمال  ی همه که کند می اشاره فرشتگانی به خنوخا ).80/(زخرف کنند می ثبت و حاضرند

..کلیسای کاتولیک به فرشته محافظی که نزد هر فرد .کنند.  می هر فرد را با نوشتن ثبت

گـاهی  نویسـد:   مـی  تلمـود  ی انسانی گمارده شده باور دارد. کوئن در کتاب خود درباره

همواره همراه فردند تا براعمال هر روزه او شـهادت دهنـد.   ، موکل دو فرشتهاند که  گفته

حتی آنچه در نهـان  ، گوید هر عمل و هر حرکت انسان می است کهای  این تأکید اندیشه

، موکل ی خوانیم: دو فرشته می تلمود شود. و باز در می به حساب او ثبت، گیرد می انجام

کنند یکی خوب و آن دیگری خبیث  می راهیهم، انسان را در بازگشت از کنیسه به خانه

  ).225-1/224، 1386، (ماسونیابیم  می نیزاست. همین پندار را در آثار گرگوآر نوسایی 

  

  ثبت کنندگان اعمال ی مقایسه

نامیده شده اسـت؛ إِنْ کُـلُّ نَفْـسٍ لَمَّـا عَلَیْهـا      » حافظ«ی ثبت کننده  فرشته قرآندر 

ی  کنـد. مـاده   دارد وآن که اعمـال را ثبـت مـی    گاه می) یعنی کسی که ن4/(طارق حافِظ
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و ثبت کردن آنچه از دیگری  محافظت کردن، ضبط کردن، به معنای نگهداشتن» حفظ«

ی حافظ برای خداوند به کار رفته و به معنای نگاه دارنده  ایم است؛ چنان که واژه شنیده

، رود شـته بـه کـار مـی    ). هنگامی که این عنوان بـرای فر 255/و حفظ کننده است (بقره

مسـیحی   شود تا معنی نگاهبـانی درمفهـوم   عمل ثبت کردن برداشت می مفهومتر  بیش

استقالل محـافظِ انسـان نیسـت و از انسـان     با  قرآنی  اصطالحِ(فرشتهِ نگاهبان). فرشته

و بـاز در   ولی مراقـب اوسـت.  ، (این کار منحصراً به خداوند تعلق دارد) کند حمایت نمی

{گماشـته   خوانیم: هیچ کس نیست مگر اینکه نگاهبانـانی بـر او   می کریم قرآناز ای  آیه

فرمایـد: و   کنند مـی  ) خداوند به کسانی که داوری آخرین را انکار می4طارق/( شده}اند

 اند: فرشتگان بزرگواری که نویسندگان اعمال شما اً بر شما نگاهبانانی گماشته شدهقطع

 قرآندر ، رو ینز). ا11/رعد؛ 61/انعام؛ 12-10/(انفطار نددان ، میکنید هستند؛ آنچه را می

مفاهیم مشترک و مشابهی در جهـت بیـان وظـایف فرشـتگان در ثبـت       کتاب مقدسو 

 و مصـدق  تواند مؤید می قرآناعمال انسان و حفاظت و نگهبانی از آنان وجود دارد. پس 

  باشد. عهدینسخنان 

  

  نقش فرشتگان در داوری جهان دیگر -6-1-3

، به پایان جهان اشاره دارند: آنگاه که زمین سخت درهم کوبیده شود قرآنیاین آیات 

. با توجه به )210/بقره؛ 22-21/فجر، (جاءَ ربُّک صفّ در صف آیند ها  پروردگارت و فرشته

أْتِیَهُمُ الْمَالئِکَ... آیه: تِيَ أَمْرُ رَبِّکَتَ نظـور از  آید کـه م  ی) چنین به دست م33/(نحل ةُ أَوْ یَأْ

، 1374، اسـت. طباطبـائی  »جـاء امرربـک   « و تقدیر آیـه ، آمدن خدا آمدن امر خدا است

باید برگزیدگان را به بهشت هدایت کنند و ، ). پس از آن39-38/نبأ؛ 17/حاقّه؛ 20/475

سعادتمندان را با این سـخنان  ، محکومان به دوزخ را در جهنم سرازیر سازند. فرشتگان

 ؛103/(انبیـاء » دادنـد  مـی  این همان روزی است که به شما وعده«گویند:  می خوش آمد

ی دوازده سراسـقف نشـان    وصیت نامه). «24-23/رعد؛ 44/احزاب ؛32/نحل؛ 30/فصلت

خـوانیم: آخـرین    مـی ها است. در این وصـیت نامـه    ین خاخامبی باوری رایج در  دهنده

ی آنگـاه کـه فرشـته   ، دهد یم ) آنان را نشانعدالت (یا بی دینیِ، هالحظات زندگی انسان

، گویـد زیرا روحی که این جهان ترک مـی ، کنند می دیدارشیطان را  ی  خداوند یا فرشته

شود که خود با شهوات و اعمال زشـتش   می با روحِ شرّی شکنجه، اگر آشفته حال باشد

ی دوستی را با شادی  فرشته، اما اگر انسان در آرامش خاطر است، به او خدمت کرده بود
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بر چهره و پشـت  ، ستانند می : فرشتگان جان کافران رافرماید می قرآنو  .کند مالقات می

ـ ؛ 50/(انفـال  زنند وگویند عذاب سـوزان را بچشـید   می آنان ؛ 93/انعـام  ؛27/محمـد  :  کن

گهبـان آتـش هسـتند    شده است که تنها نـوزده فرشـته ن   یاد). در جایی دیگر 6/تحریم

شود.  می حضورفرشتگان و نزول روح را یادآور، وز داوریافرم درتوصیف ر .)31-30/(مدثر

 کنند در آن روز فرشتگان با اجـازه  می همه اعمال را برای داوری آخرین ثبت، فرشتگان

انـد کـه بـه     شـاهدانی ، امـا بـرای کـافران   ، کنند می خداوند برای برخی مؤمنان وساطت

ند که فعاالنه در کیفر شیاطین هست، سنت مسیحیی  پایه بر دهند. می ضررشان شهادت

کـه فرشـتگان بـه     بـرد  نام مـی چندین رویداد را ، عهد عتیق کنند. می دوزخیان شرکت

در داوریِ ، . ادریـس از پـیش  )78:49، (مزمـور  انـد  نوان ابزار کیفر االهی خدمت کردهع

ببینم که  هایی از فرشتگان عذاب را می دسته، د: در آنجاگوی می یابد. او می آخرین حضور

دست دارند. سـنت ربّـانی    دوزخیان درزدنِ های آهنین و برنزی برای  ها و زنجیر زیانهتا

  .)1/226، 1386، (ماسون »خواند می» فرشتگان جهنم«آنها را به طور عام 

  

  نقش فرشتگان در داوری جهان دیگر ی مقایسه

توصیفات مشابه و مشترکی را از عملکـرد فرشـتگان رحمـت و     کتاب مقدسو  قرآن

 کتـاب مقـدس  بـا مـتن    قـرآن آیـات   ی دهنـد. امـا در مقایسـه    می تگان عذاب ارائهفرش

با خداوند  نآنا ی و رابطه فرشتگانفراوان و در مواردی اشتراکاتی در توصیف های  تفاوت

هم فرشـتگان را کیفـر    کتاب مقدس: همانندبینیم.  خصوص انسانها ميه و مخلوقات و ب

شود  می میان این دو تفکیک قائل قرآنر حالی که شمرد و هم شیاطین را د دهنده برمی

لَیْها ) و شـیاطین را کیفـر   6/(تحریم شِدادٌ... غِالظٌ مَالئِکَةٌ و فرشتگان را کیفر دهنده: ...عَ

 مِنْکُمْ جَهَنَّمَ منهم لَأَمْلَأَنَّ تَبِعَکَ لَمَنْ مَدْحُوراً مَذْؤُماً مِنْها اخْرُجْ کند: قالَ می شونده بیان

آن  رخـدادهای به طور مفصّل به بحث معاد و  قرآن). از سوی دیگر 18/(اعراف عِینأَجْمَ

به معاد که یکی از اصول ادیان الهی است نشده ای  اشاره عهد عتیقاما در ، کند می اشاره

  باشد. عهدینتواند در این مورد جامع سخنان  می قرآن، رو ازیناست. 

  

  

  

  



 1391م، پاییز وزمستان دومجله ادیان و عرفان، سال چهل و پنجم، شماره    36

  گیری نتیجه

در مـورد چگـونگی تـدبیر     شـده  یادهای  آیات و مثال ی یسهتطبیق و مقا با توجه به

، شـفافیت و رسـائی  ، : جامعیـت و گسـتردگی  در چهار بعد قرآن، فرشتگانجهان توسط 

دو متن را تأیید نموده و بـه تعبیـر    مشترکات هر، و ظرفیت جاودانگیاتقان و استحکام 

و مراقبی  مسلط هباناست و از طرفی همچون نگ عهدینمائده مصدّق  ی سوره 48 ی آیه

کند به اصالح و رفع اشکاالت موجـود در   نمی دقیق که هرگز در انجام وظایفش کوتاهی

را  عهدینآلود و شرّ محور پیروان  بینی شرک که جهانای  به گونه، عهدین پرداخته است

 هائی نماید و با به کار بردن واژه می بینی توحیدی و مبتنی بر اصالت خیر تبدیل به جهان

 باور به وجود فرشتگانو... » المدبّرات«، »حفظه«، »عبادً مکرمون«، »لتمثّ«، »امر«از قبیل: 

ا در شمار ر را بپذیرند و آن که باید آن داند می بخشی از اصول جزمی ادیان ابراهیمیرا 

عمـل او  بـه   راعامـل شـرّ بـودن شـیطان     و  )177/(بقـره  دهند اصول ایمانی خود جای

هرگونه صفت جسمانی را همچون فرزند خدا بودن یـا دختـر   و ، رینششد نه آفنانگردبر

عِبـادُ  « و» عِبادٌ مُکرَمُـونَ «فرشتگان نفی نموده و تعبیر خدا بودن (اعتقاد مشرکین) را از 

انحرافات بشـر اسـت از    ی تا دیدگاه شرک آمیز را که عامل همه برندرا به کار » الرَّحْمنِ

کـه در   مانی مانند خوردن وآشامیدن و... بـرای فرشـتگان  توصیفاتِ جسو از  د.نبین ببر

بـر گیـرد و در انتقـال    را در کتـاب مقـدس  آنچنان فراوان است که تقریباً تمـام   عهدین

کـه   یفصـاحت و بالغتـ   شفّافیّت بیان و و با د.نکنپرهیز  استمفاهیم عالی غیبی نارسا 

هسـتی   جهانخداوند بر  و سلطنت مطلقه زیباییدرحدّ اعجاز است و تصویرگر شکوه و 

 :تفسـیری های  روش ) و با توجه بهتعبیر شده است»امر«به  فرشتگانچنانکه از  آن( است

 )ع(اسـالم عـالوه بـر گفتـار معصـوم     تفسیر متن به متن و متن به سـنّت کـه سـنّت در    

، یت مراد از سنّتاما در یهودیت و مسیح، شود می رفتار و تقریر ایشان نیز ی دربرگیرنده

یک متن به هم پیوسـته و از تعارضـات بـه     قرآنکه متن ای  ت شفاهی است به گونهسنّ

اختصار گوئی بیان  ی به دلیل شیوه، و اگرهم تعارضی ظاهری در آن دیده شود دور است

 است و چون لفظ به لفظِ متن آن وحیانی اسـت  عهدینموارد آن بسیار کمتر از ، قرآنی

ظرفیت وصالحیت تأویل و رفع  )تنی شفوی استکه م عهدینخالف ؛ بر)47-43/(حاقّة

 عهـدین بیانی تنزیهـی دارد در حـالی کـه مـتن      فرشتگانتعارض را دارد و در توصیف 

در مواردی آنچنان تجسیمی است که کسانی چون ابن میمـون بـه    فرشتگاندرتوصیف 

 نتیجـه گرفتـه   )285، 2006، (ابـن میمـون  انـد   سختی به توجیه و تأویل آنها پرداختـه 
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درقرآن در  اند که در مواردی عصیانگر معرفی شده عهدینبر خالف  فرشتگان شود که می

خداوند خود را  امرمندی و تدبیر ربّ العالمین هستند و به همین تمام موارد مظهر قدرت

   ).48ه/(مائد ) و کتابش را نیز مهیمن معرفی نموده است23/(حشر مهیمن نامیده
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