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چکیده

ازمیان انبوه آیات و روایتهای صحیح مربوو بو مالئکو و

عصمت آنها ،برخی روایتهای متعارض دربارة مَلَکی ب نوا

«فطرس» ک ب دلیل سستی در اطاعت از فرمان الهوی عقوبوت

شد ،بسیار تأملبرانگیزند .برای هورگونو توالد در رفو ایو

تعارض باید روایتهای یادشده را ازلحاظ متنی و سندی نقد

و بررسی کنیم .در بررسی متنی روایتها دربارة فطرس ک در
ای پژوهش ،موردنظر اسوت ،عرضو ایو گونو روایوتهوا بور

آیات مربو ب مالئکو  ،سونت مقطوعو و عقول ،معیوار نقود و

تحلیل است تا تعارضداشت یا نداشت روایتهوای فطورس بوا
آیات صریح قرآن و روایتهای صحیح ،مشخص شود.

کلیدددوا ههددا فطوورس ،ابلوویس ،مالئک و  ،عصوومت ،قوورآن،

روایتهای صحیح ،نقد متنی.

 .6دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیث دانشگاه تهران Ma.ghasemahmad@yahoo.com
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 .1مقدمه

براساس برخی روایتها ،فطرس ،نوا فرشوت ای اسوت کو مو وه بو طووا

در عورد و

عبادت و تسبیح خداوند متعال بوده است .وقتی والیت حضرت علی (ع) ب فرشتگان عرض
شد ،ای ملک ،از پذیرد فرمان الهوی سور بواززد (صواار6191 ،ق )16 :و بو هموی دلیول،
دچار عقوبت الهی شد؛ بدی صوورت کو بوالهوایش قطو شود و در جزیورهای دورافتواده
محصور شد .وی سرانجا  ،با دعای پیامبر (ص) ،ب دامان اموا حسوی (ع) کو توازه متولود
شده بود ،چنگ زد و بودی ترتیوب ،در محضور الهوی آمرزیوده شود (صواار6191 ،ق16 :؛
اب بابوی 6861 ،ق686 :؛ راوندی258 ،؛ کشی6861 ،د562 :؛ ابو ادریوس حلّوی6166 ،ق:
.)569
در ای پوژوهش ،مسوئل اصولی ،آن اسوت کو آیوا داللوت روایوتهوای فطورس ملوک
یقی آورند یا خیر .مسائل فرعی پژوهش نیز بدی شرحاند:

 -مت روایتهای فطرس در عرض ب قرآن چگون است؟

 مت روایتهای فطرس در عرض ب سنت چگون است؟ -مت روایتهای فطرس در عرض ب عقل چگون است؟

در بررسیهای انجا شده در ای مقال  ،ب نای و تأییدهایی دربارة ماجرای فطرس دسوت
یافت ایم .برخی ایو داسوتان را تأییود کورده و روایوتهوای مربوو بو آن را بودون اشوکال
دانست اند (ر.ک .احسانیفر6868 ،د 16 /81 :تا )69؛ چنانک آن را ب صورت آموزههوایی

دینی و درقالب داستان ،برای مخاطبان کودک و نوجووان عرضو کوردهانود .کتواب فرشوت

سال با همی دیدگاه نوشت شده است (ر.ک .مسعودی.)6871 ،

ای کتاب ک درواق  ،م ُهر تأییدی بر ماجرای فطرس است ،با شبی سازی داستان سوجود

مالئک و امتناع ابلیس از پذیرد ای فرمان آغاز میشود و در آن آمده است ک ای ملوک
از پذیرد فرمان سجده بر مرواریدی پرنورتر سرپیچی کرد .بهوروز رضوایی نقودی بور ایو
کتاب نوشوت (رضوایی 22 /28 :6876 ،و  )28و در آن ،از دقیو نبوودن اطالعوات نویسونده،
انتساب ناگات هایی ب یک ملک و تجسم وجود مادی مانند خواب برای مالئک انتقاد کرده
است ک با آیات بیانگر معصومیت مالئک  ،متضاد است.
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درواق  ،نویسندة کتاب فرشت سال و آثاری از ای دست ،از توجو بو مواجرای سوجود

مالئک و امتناع ابلیس غالت کردهاند؛ زیرا شوبی سوازی داسوتان فطورس بوا مواجرای سوجود

مالئک و امتناع ابلیس ،تعارضی آشکار با آیات قرآن است و در قرآن کریم ،بو خوودبینی،

استکبار و کار ابلیس تصریح شده اسوت« :أَبىوَاسْتَكْبَرَوَكانَمِنَالْكافِرينَ» (بقوره)81 /؛ البتو

در مواردی متعدد ،مقا و منزلت مالئک را بو مثابو واسوط هوای میوان خلقوت سوتوده شوده
است؛ مانند« :وَالسَّابِحات سَبحًا،وَالسَّابِقاتسَبقًا،فَالمُدبِِِّراتِأمرًا» (نازعات.)5 -8 /
وجود آثاری با رویکردهای متااوت دربارة ای ماجرا ،اهمیت بررسی روایتها دربارة
فطرس را دوچندان میکند؛ اگرچو بزرگوانی همچوون آیوتاهلل جووادی آملوی (/8 :6869
 )689ای روایتها را نامعتبر دانست انود .در هور حوال ،انتشوار ایو گونو روایوتهوا درقالوب
کتابهای داستان برای مخاطبان کودک و نوجوان ،باوجود تعوارضداشوت بوا منواب معتبور
دینی ،ب ذه کودکان آسیبهایی جبرانناپذیر میزند.
با توج ب ای مسئل  ،وجود آیات صریح دربارة عصمت مالئک و نیز تأیید ای موضوع
با استااده از سنت مقطوع و عقل ،وجود روایتهایی مبنیبر تمرد یک ملوک و عقوبوت او
ب فرمان خداوند متعال ،تأملبرانگیز است و باید داللت ای روایوتهوا را ازنظور تعوارض بوا

آیات قرآن و احادیث صحیح بررسی کرد .در ایو پوژوهش ،داللوت روایوتهوای فطورس
ملک را با استااده از س معیار «عرضالخبرعلیالكتاا »« ،عارضالخبارعلایالسا » و
«عرضالخبرعلیالعقل» نقد خواهیم کرد.
 .2آیا داللت روایتهای فطرس ملک ،یقینآورند؟

برای گزینش یک روایت صحیح باید آن را نقد کنیم و در ایو حووزه ،هوم نقود داخلوی و

درونحدیثی ،یعنی نقد محتوا و متنی حدیث ب طور جداگان و صر نظر از سوند آن انجوا

میشود وهم نقد سندی آن .2در ای زمینو  ،معیارهوایی مهوم وجوود دارد کو بوا اسوتااده از

آنها میتوان داللت روایتهای فطرس ملک را ارزیابی کرد .معیوار نخسوت ،آیوات قورآن

 .6در ای پژوهش ،تنها ب نقد متنی روایتهای فطرس خواهیم پرداخت و نقد سندی آنها را ک اشکالهایی اساسی
دارند ،ب پژوهشی دیگر مؤکول میکنیم.
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کریم است و روایتهای یادشده ازنظر تعارضداشت یا نداشت با آیات قرآن کریم عرضو

میشوند .در مرحل های بعد ،ای دست از روایتها براساس معیارهای سنت قطعی معصوو و

عقل نیز بررسی خواهند شد.
 .3روایتهای فطرس ملک

ازنظر زمانی ،اولی و قدیمیتری روایت از ای نمون  ،در کتاب بصائرالودرجات ،اثور عمور
ب حس ب فروخاار در قرن سوو هجوری قموری نقول شوده اسوت (صواار6191 ،ق.)16 :

قبلاز ای حتی در کافی -ک ازلحاظ زمانی ،تقریباً همعصر با بصوائر بووده و در آن ،از ایو

کتاب ب عنوان یکی از اصول استااده شوده و روایوتهوایی فوراوان از آن نقول شوده اسوت-

روایت موردبحث ما دیده نمیشود.

8

در ای کتاب ،نزدیکتری روایت ب زمان صدور نقل شده و شواید ایو کتواب ،مبنوای
نقل روایت در زمانهای بعداز آن نیز باشد .روایت موردنظر ،بدی شرح است:
حدث اأحمدبنموسىعنمحمد بنأحمدالمعروفبغزالمولىحر بنزياا 
أبیعبادال
أبیجعفرالحمامیالكوفیعناألزهرالبطيخیعن 
البجلیعنمحمد 
(ع)قالإنالعرضوالي أميرالمؤم ينفقبلهاالمالئك وأباهاملكيقااللهاا
فطرسفكسرالج اح فلماولدالحسين بنعلای(ع)بعا الجبرئيالفای
سبعينألفملكإلىمحمد(ص)يه ئهم بوال ت فمربفطرسفقالل فطرسياا
جبرئيلإلىأينتذهبقالبعث یالمحمدايه ئهمبمولو ولدفایهاذ الليلا 
فقالل فطرساحمل یمعكوسلمحمدايدعولایفقااللا جبرئيالاركاب
ج احیفركبج اح فأتىمحمدا(ص)فدخلعلي وه ئا فقالل يارسولال
(ص)إنفطرسبي یوبي أخو وسأل یأنأسألكأنتادعواللا أنيار 
علي ج اح فقالرسولال(ص)لفطرسأتفعلقالنعمفعرضعلي رساولال
(ص)والي أميرالمؤم ين(ع)فقبلهافقالرسولال(ص)شأنكبالمهادفتمسا 
 .6مامقانی در تنایحالمقال (ص )629ب نقل از عالم مجلسی ،از غلو مؤله بصائر درپارة مواردی مربو ب ائم (ع)
سخ گات است.
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ب وتمرغفي قالفمضىفطرسفمشىإلىمهدالحسيیبنعلایورساولال
يدعول قالقالرسول الف ظرتإلىريش وإن ليطلعويجار م ا الاد و
يطولحتىلحقبج اح اآلخروعرجمعجبرئيلإلىالسماءوارإلاىموضاع 
(فروخ،:.)6

عالم مجلسی ای روایت را عیناً ب نقل از بصائر ،در جلد  21بحوار ،صواح  816آورده

است.

دومی نقل از روایت فطرس را با فاصل حدود دو قرن ،در قرن چهار  ،در امالی صدوق

(ص  )686با سندی کامالً متااوت از بصائر بدی شرح مییابیم:

محمدبنيحيىالعطارقالحدث اأبیعنمحمادبانأحمادبان
أحمدبن 
حدث ا 
عبدالبنصابا المزنای

يحيىبنعمراناألشعر قالحدث اموسى بنعمرعن

إبراهيمبنشعيبالميثمیقالسمعتالصا قأباعبدال(ع)يقولإنالحساين

عن
بنعلی(ع)لماولدأمرالعزوجلجبرئيلأنيهبطفیألفمنالمالئك فيه ی
رسول ال(ص)منالومنجبرئيلقالفهبطجبرئيلفمرعلىجزير فیالبحر
شیءفأبطاأعليا 
فيهاملكيقالل فطرسكانمنالحمل بعث العزوجلفی 
فكسرج اح وألقا فیتلكالجزير فعبدالتباركوتعالىفيهاسابعمائ عاا 
الحسينبنعلی(ع)فقالالملكلجبرئيلياجبرئيلأينتريدقالإنال

حتىولد
محمدب عم فبعثتأه ئ منالوم یفقالياجبرئيلاحمل ی
عزوجلأنعمعلى 
معكلعلمحمد(ص)يدعولیقالفحمل قالفلما خلجبرئيلعلىال بی(ص)
ه أ منالعزوجلوم وأخبر بحالفطرسفقالال بی(ص)قللا تمسا 
بهذاالمولو وعدإلىمكانكقالفتمس فطرسبالحسينبنعلای(ع)وارتفاع
فقاليارسول الأماإنأمتكستقتل ول علیمكافا أاليزور زائارإالأبلغتا 
ع واليسلمعلي مسلمإالأبلغت سالم واليصلیعلي مصلإالأبلغتهالت ثم
ارتفع(صدوق، .)731
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روایت امالی درواق  ،دربارة یکی از فضایل اما حسی (ع) ،بدون ذکور مواجرا و علوت

تمرد فطرس بیان شده است .در بحار ،ای روایت ب نقل از امالی آمده است؛ اما راویوان آن
کامالً با راویان در امالی ،متااوتاند (مجلسی6191 ،ق.)218 /18 :

نقل سو ماجرای فطرس ،پساز امالی ،در رجال کشی آمده است .کشی ای روایوت را

در مبحث مربو ب محمد ب سنان (یکی از راویان روایت) و درواق  ،ب منزل دلیلی بر غلوو

او ذکر کرده است( 1کشی .)597 :6815 ،نقلهای چهار و پنجم روایوت فطورس ،در قورن

ششوووم ،در کتوووابهوووای الخووورائ و المناقوووب آمو وده اسوووت( 5راونووودی6190 ،ق258 :؛

اب شهرآشووب6870 ،ق .)71 :در نقول مسوتطرفات السورائر (قورن ششوم) 1آموده اسوت کو
فطرس ملکی بود ک در عرد طوا

میکورد و در اطاعوت از یکوی از اوامور الهوی سسوتی

ورزید؛ بدی سبب ،خداوند متعال بالهایش را بریود و او را بو جزیورهای افکنود .افوزونبور
منابعی ک روایت فطرس را ب نقل از آنها بیان کردیم ،در منابعی دیگر نیز ای روایت نقول
شده است؛ اما چون ایو منواب  ،در مقایسو بوا منواب یادشوده ،اعتبواری کمتور دارنود و گواه
فاصل ای بسیار زیاد با زمان صدور روایت دارند یا روایت را از مناب موضوع بحوث موا نقول
کردهاند ،از ذکر آنها خودداری میشود.

پساز بصائر ،دیگر روایتها با لطافتی بیشتر بیان شده و گویا بخش ابتدایی روایوت کو

دلیل تمرد فطرس را بیان کرده است ،از روایتها حذ

شده و تنها آمده است ک درنتیج

سستی فطرس در امری ،بالهایش شکست شد و او هاتصد سال در جزیرهای افکنوده شود.

 .6وی از حمدوی ب نصیر ،از ثقات جلیلالقدر امامی نقل کرده است« :م احادیث او را نوشتم؛ اما نقل نمیکنم؛ زیرا

او (محمد ب سنان) قبلاز مرگش گات" :هرچ م نقل و روایت نمودها  ،سماع م از معصو نبوده است؛ بلک آنها
را ب درک و دریافت خود برداشت نمودها " (همان)؛ عالوهبر ای  ،او را ب کذب و تخلیط نیز مشهور دانست و درزمرة
غالیان برشمردهاند» (نجاشی826 ،؛ طوسی191 ،؛ کشی.)597 :6816 ،

 .2حدیث یادشده بدون سند و ب صورت و منها در الخرائ آمده است .همی روایت در بحاراالنوار ،بدون ذکر

هیچگون سندی تنها با واژة «رُویَ» بیان شده است (مجلسی6191 ،ق ،11 /،59 :باب  .)8روایت مناقب نیز باعنوان

«اب ُعباس و الصادقُ (ع)» آغاز شده است (اب شهرآشوب6870 ،ق.)71 :

 .8نقل روایت فطرس در مستطرفات السرائر (قرن ششم) اگرچ از جام بزنطی نقل شده است ،عبارت «رجل ع
اصحابنا ع ابی » و نیز «غیر واحد م اصحابنا» سند روایت را دچار ابها کرده است (اب داوود حلّی6868 ،ق.)569 :
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در روایت بصائر ،از سرپیچی فطرس ،با لاظ «أبا» یاد شده است ک در مقایس با لاظ «أبطوا»

در روایت امالی ،ماهومی تندتر دارد.

همانگون ک در ادام مقال خواهیم گات ،در ای روایت ،راوی دچوار تخلویط شوده و

داستان را با ماجرای فرماندادن خدا ب مالئک و ابلیس برای سجده در برابر آد خلط کرده

است؛ اما در روایت امالی ،اثری از ای تخلیط نمیبینیم؛ هرچند بازهم ای سؤال ،باقی است
ک ای سستی چ بوده ک عقوبتش ای اندازه سنگی بوده است.

ب هر حال ،مت روایتها دربارة فطرس ،با یکدیگر ،اختال هایی بسیار دارند ک سوبب

اضطراب آنها شده است .در روایت بصائرالودرجات ،نخسوتی منبو نقول روایوت فطورس،

ازنظر نزدیکی ب زمان صدور ،اضوافاتی در مقایسو بوا دیگور روایوتهوا دارد .ازمیوان تموا

منابعی ک در آنها ،روایتهوای مربوو بو فطورس نقول شوده اسوت ،در روایتوی ،عالموت
نافرمانی دربرابر عرض امامت اما علی (ع) ب مالئک و تمرد فطرس ذکر شده است؛ اما در
دیگر روایتها ،علت ای نافرمانی بیان نشده است .در برخی روایتها ،نافرموانی فطورس بوا
استااده از واژة «أبا» ،در گروهی با استااده از «أبطا» و در بعضی ،با استااده از واژة «تلکا» یاد

شده است .در روایت بصائر ،دربارة چگونگی روییدن بالهای فطرس و جواریشودن خوون
از بالهای او (حاصل تصور بعدی جسمانی برای مالئک ) سخ گات شده و در برخی دیگر
آمده است ک ب یُم ای شااعت ،فطرس تصمیم گرفت سال و زیارت همگوان را بو اموا
حسی (ع) برساند .در برخی دیگر ،ای بخش وجود ندارد و در بعضی روایتهوا نیوز آموده
است ک جبرئیل ب پیامبر گات بی او و فطرس ،رابط برادری وجوود دارد؛ ولوی در برخوی
روایتهای دیگر ،ای نکت ذکر نشده است.
عالوهبر اختال

در روایتهای فطرس ملک ،راویان نیوز مختلوه ،گواه مجعوول وگواه

ناموث اند .گاهی برخی روایتها سلسل سندی را ک باعوث اضوطراب روایوتهوای فطورس

ازلحاظ متنی میشوند ،در خود ندارند 7و اضطرب مطلقاً مان عمل ب مضمون خبر میشوود
(مامقانی625 :6852 ،؛ قاسمی.)682 ،
 .6روایتها دربارة فطرس ب نقل از منابعی متعدد در بحار نقل شدهاند؛ اما حتی نقلهای بحار نیز با خود ای مناب ،

متااوت است؛ عالوهبر آن ،نقلهای دیگر روایتها نیز ازلحاظ متنی وهم ازلحاظ سندی ،با هم متااوتاند .در روایت
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 .4عرضه بر قرآن (عرض الخبر علی الکتاب)

عرض حدیث بر قرآن ،مهمتری مبنای احراز اصالت حودیث و نیوز تورجیح آن بور حودیثی

دیگر ب ویژه درمقا حل تعارض است .مقصود از عرض کردن حدیث بر کتاب ،ایو اسوت

ک حدیث نباید با قرآن یا روح کلی آن ،متضاد باشد .قرآن ،اصوولی دارد و در آیوات آن،
محورهووای اساسووی اعتقووادی و عملووی هوودایت مطوورح شوودهانوود .حوودیث بایوود بووا اصووول و

هد های قرآن ،سازگار باشد .ای اصول در آیوات متعودد قورآن ذکور شودهانود و درمقوا
شاکل وجودی آن هد

قرآن را مینمایانند .هم آیاتی ک دربوارة توحیود ،نبووت ،معواد،

اعتقاد ب مالئک  ،کتب ،رسوالن ،میزان ،عدل و قسط و بسیاری اصول دیگر نوازل شودهانود،

یک روح و جهت کلی را ب پژوهنده دربارة قرآن نشان می دهند و او با توج ب ای معیارها
میتواند صحت و سقم حدیث را بسنجد و ب ای مسئل پاسخ دهد ک آیا میتوان بوا توجو

ب مجموع آیوات قرآنوی شایسوت صودور آن را از حوامالن وحوی دانسوت یوا نو ؛ همچنوی
میتواند ب فهم عمی تر احادیث و مقصود معصوو (ع) دسوت یابود (ر.ک .غاواری:6866 ،
807؛ سلیمانی 56 :6865 ،و .)52

در کال معصومان ،بارها دربارة نقش قورآن در تورجیح روایوتهوا سوخ گاتو شوده و

پیامبر گرامی اسال (ص) دربارة ای مسئل فرموده است...« :فَمَاوَافَقَكِتا َاللِا فَخذاذوُ وَمَاا

خَالَفَكِتا َالِفَدَعَو ُ» (کلینی)10 /6 :6815 ،؛ عالوهبر ای  ،در روایتی از اما صادق (ع) ،از
کال مخاله با کال خدا ب «زُخرُ » (سخنی اهرفریب) تعبیر شده است (کلینوی:6815 ،

)60 /8؛ بر ای اساس ،در پژوهش حاضر نیز روایت های فطورس را بو قورآن کوریم عرضو
کردهایم تا موافقت یا مخالات آنها را با آیات قرآن دریابیم.

بصائر ک نخستی نقل ای روایت براساس زمان صدور است ،ب علت نافرمانی فطرس اشاره شده است؛ درحالی ک در

دیگر نقلها تنها از نافرمانی او بدون ذکر علت نافرمانی سخ گات شده است؛ همچنی در روایت بصائر ،از نافرمانی

فطرس با لاظ «أبی» یاد شده است؛ درحالی ک در دیگر نقلها ،الاا ی دیگر مانند «تلکا» یا «أبطأ» استعمال شده ک از
شدت ای نافرمانی کاست است .تااوت های بسیار دیگری نیز وجود دارد ک باعث اضطراب در مت روایتهای فطرس
شده است (قس :روایات فطرس در :بصائرالدرجات6191 ،ق16 :؛ امالی686 ،؛ کشی562 :6816 ،؛ راوندی6190 ،ق:
258؛ سرائر569 ،؛ مجلسی ،ذیل روایات فطرس؛ المناقب.)71 ،
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واژههای «مالئک » و «مَلَک» بیشاز هشتاد بار در قرآن کریم ب کار رفت اند و ای وسعت

کاربرد ،بیانگر اعتقاد ب مالئک درمیان مرد جاهلی است ( .)EIدر قورآن کوریم ،ایموان بو

مالئک  ،درردیه ایمان ب خدا ،انبیای الهی و کتابهای آسمانی قورار گرفتو اسوت (بقوره/

.)265

شاید بتوان خلقت آسمانها ،زمی و انسان را نخستی موضوعهایی دانست ک در قورآن

کریم ،ب آنها پرداخت شده اسوت .داسوتان آفورینش انسوان در قورآن ،بوا حضوور مالئکو ،

پیوندی عجیب دارد و دربارة ای خلقت ،در سورة مبارک بقره آمده است «وَإِذْقاالَرَبُّاكَ
لِلْمَالئِكَ إِنِّیجاعِلٌفِیالْأَرْضِخَليفَ قالذواأَتَجْعَلذفيهامَنْيُفْسِدُفيهاوَيَسْفِكُالدِّماءَوَنَحْنذنذسَبِّ ُ

بِحَمْدِكَوَنذقَدِّسُلَكَقالَإِنِّیأَعْلَمُماالتَعْلَمُون» (بقره.)89 ،
سخ گات خداوند متعال با مالئک مبنیبر تحق ارادة الهی بر خلقوت انسوان و خالفوت
او در زمی  ،طبعاً گویای مسبوقبودن آفرینش مالئک بر انسان است .مقوا واالی فرشوتگان
ک همان تسبیح و تقدیس بیچونوچرای پرودگوار اسوت ،در ماواد آیوات پیشوی از سوورة
مبارک بقره ،ب روشنی مشهود است.
مالئک پیوست درحال تسبیح و تقدیس خدا و استغاار برای اهل زموی انود (شووری،)5 /
همواره در مقا خو

و خشیت الهی ب سر می برند و فرمانبردار پرودگارند (نحل .)59 /در

قرآن کریم میخوانیم« :يُسَبِّحُونَالَّيْلَوَال هََّارَلَايَفْترذذونَ» (انبیاء.)29 /

از عبارت «جاعِلِالْمَالئِكَ رُسُالً» (قرآن ،فاطر )6 :برمویآیود کو مالئکو در هور دسوت و
مقامی ک باشند ،فرستاده و مأمور خدا هستند؛ اگرچ مرتب رسالتهوای آن هوا بوا یکودیگر
مساوی نیست و هریک ،رتب ای خاص دارنود« :وَمامِ َّاإِالَّلَ ُمَقاا  مَعْلذاو » (صوافات.)611 /
ایمان ب مالئک و رسوالن الهی نیز درردیه ایمان ب خداوند متعال ذکر شده اسوت (بقوره/
 )265و رسالت گروهی ،پیا آوری وحی برای پیامبران ،الهوا بخشوی برخوی بور قلوب موادر
موسی و بعضی بر زنبور عسل و گیاهان ،از رسالتهای آنهاست .در تما ای درجوات کو
هریک در جای خود ،نوعی رسالت ب شمار میرود ،تسلیمبودن مطل دربرابور ارادة الهوی و
دوری از کوچکتری خطا ویژگی بارز هم آنهاست؛ زیرا قطعاً در هریک از ای مراتب،
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اگر مَلک مرتکب لغزد و خطا شود ،امر الهوی آنگونو کو ارادة ذات مقودس پروردگوار
است ،محق نخواهد شد.

در ای زمین  ،در المنار نیز آمده است ک فرشتگان و شیطانها نیروهوای فعوال و موجوود

در عالم طبیعت و در کار صالح یا فسواد حیواتانود و اعتقواد بو اینکو آنهوا ماننود انسوان،
موجوداتی مستقل و دارای اعضا و جوارح خاص باشند ،صوحیح نیسوت ( 06و  .)02مؤلوه

المنار ،موکلبودن مالئک بر هم اعمال مانند رشد و نمو گیاهان ،آفرینش انسان و حیووان و

جز آن را اشاره ب نکت ای خاص و لطیهتر و دقی تر از واهر عبوارت دانسوت اسوت؛ بودی

شرح ک نمو گیاهان جز ب واسط روحی خاص ک خداوند متعوال در بوذر دمیوده اسوت ،از
حیات نباتی مخصوص آن صورت نمیگیرد و دربارة انسان و حیوان نیز هموی گونو اسوت؛
پس هر امر کلی ،مبتنیبر نظامی خاص است ک حکموت الهوی آن را ایجواد کورده اسوت و
قوا و دوا آن ،ب واسط روحی الهی صورت میگیرد کو در زبوان شورع« ،مَلَوک» نامیوده
میشود و میتوان آن را «قوای طبیعی» نیز نامید .مؤمنان مَلَک را قبوول مویکننود و منکوران
زبان شرع ،قوای طبیعت را میپذیرند؛ البت حقیقت هردوی ای ها یکی اسوت (ر.ک .عبوده،
.)29 ،698 ،66 ،06 /6

در اینجا ،ای مسئل موردنظر نیست ک تا چ حود سوخ مؤلوه المنوار ،صوحیح اسوت؛

بلک نکت مهم ،نقش مالئکو اسوت کو کوچوکتوری خطوایی در آن ،راه نودارد .6برخوی
معتقدند فرمان سجده برآد  ،درواق  ،تسخیر نیروهای طبیعت ب وسیل انسان است ک از آن،
ب سجود تعبیر شده است و معنای تسولیم و تسوخیر نیوز از آن درک مویشوود؛ یعنوی وقتوی
خداوند زمی را آفرید ،هر نیرویی را مخصوص نوعی از مخلوقات قرار داد؛ چنانکو هویچ
مخلوقی نمیتواند از محدودة آن توانایی خارج شود؛ سپس انسان را آفرید و بو او قودرتی
داد ک بتواند بر تما نیروهای طبیعت غلب کند (عبده.)210 /6 ،

 .6در کتاب مقدس نیز از مالئک ب رسول یا پیامبر تعبیر شده است (قاموس کتاب مقدس)6117 : ،؛ عالوهبر ای ،

مالئک جمعی از موجودات عاقل و برتر از انساناند ک رسول و پیامبر خدایند و قضای امور دینوی و اجرای ارادة

اشخاص برعهدة آنهاست (انجیل متی 299 ،و )22؛ چنانک مو ه ب اجرای تکمیل قضای خداوندند (مزامیر/06 ،
.)29 /698 ،66
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اگر ای تاسیر را دربارة آیات بیانگر سجده بر آد ازسوی مالئک بپوذیریم ،گریوزی از
باور ب خطا و لغزد در مالئک  ،حتی ازروی سهو نخواهد بود؛ زیورا در غیور ایو صوورت،
نظا هستی ک ب فرمان خداوند و ب واسط مالئک در جهان ،برقرار است ،مخدود و دچوار
هرجومرج خواهد شد .پذیرفت تمرد ملکی ک مو ه ب انجا دادن و یا ای خاص اسوت،
از فرمووان الهووی ،صووحیح نیسووت؛ همچنووی شووباهت جریووان فطوورس ملووک در روایووت

بصائرالدرجات مبنیبر عرض امامت اما علی (ع) بر مالئک و سرپیچی ملکی از ای فرمان،

با ماجرای خلقت انسان و دستوردادن بو سوجدة مالئکو بور آد در قورآن کوریم ،موا را بو
مقایس دو ماجرا وا میدارد .در اینجا ،ای سؤال ،مطرح میشود ک ملکوی کو طبو هموی

روایتها و یا اد طوا

در عرد و تسبیح خداوند متعال بوده است« :يُسَبِّحُونَالَّيْلَوَال هََّارَ

لَايَفْترذذونَ» (انبیاء ،)29 /چرا باید از جانشوینی آن حضورت ،ناراحوت باشود .اگور در مواجرای
خلقت آد  ،ابلیس گرفتار چنوی خطوایی شود ،علوت ،آن بوود کو اوالً وی دچوار منیوت و

استکبار بود؛ یعنی آنچ ب شهادت آیات قرآن دربارة مالئک وجود ندارد« :لَايَسْتَكْبرِذونَعَنْ

عِبَا َتِا ِوَلَااايَسْتَحْسارِذونَ» (انبیوواء)60 /؛ ثانیواً از آنجووا کو خلقووت جو و انووس بووا توجو بو
دوبعدیبودن آنها (خلقت از آتش و خاک) ،مشاب هم است ،شواید حسودورزی ابلویس و
برتریطلبیاد بر انسان ،طبیعی باشد.
شباهت ماجرای فطرس ملک با ماجرای فرمان سجدة مالئکو بور آد و ابوای شویطان از
پذیرد فرمان الهی ،کامالً آشکار است؛ اموا واهراً فراموود شوده اسوت کو در آن مواجرا
ابلیس ک از فرمان الهی اعراض کرد ،از مالئک نبود؛ بلک ب تصوریح قورآن کوریم ،از جو

بود (کهه .)65 /علت تمرد شویطان ،منیوت و خوودخوواهیاد بوود؛ درحوالی کو مالئکو
ب دلیول نووع آفرینششوان -کو متاواوت بوا انسوان بوود -از مجوردات و عقول بالشوهوتانود
(اب بابوی 6861 ،ق 1/6 :ب ،1ح .)6آنها از منیت ،رذایول و نافرموانی ،دورنود« :اليَسْابِقذونَ ُ

بِالْقَوْلِوَهُمْبِأَمْرِ ِيَعْمَلذونَ» (انبیاء.)27 /
داستان فرماندادن ب سجده بر آد و سرپیچی ابلیس ،در سورههای بقره ،اعرا  ،حجر،
اسراء ،کهه و طو آموده اسوت .در سوورة مبارکو بقوره ،امتنواع ابلویس بوا ابوا و اسوتکبار و

درنتیج  ،ورود در ورط کار و انکار پیوند خورده است؛ زیرا «اَبی» از مؤلا هوای اسوتکبار،
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طغیان و درنهایت ،کار و انکار پروردگار است (ایزوتسو« .)821 :6876 ،أَبىوَاسْتَكْبَرَوَ كانَ

مِنَالْكافِرينَ» (بقره .)81 /در سورة اعرا

نیز امتناع ابلیس با عبارت «فَسَاجَدُواإِالَّإِبْلاي َلَامْ

يَكذنْمِنَالسَّاجِدينَ» (اعرا  )626 /تبیی شده است؛ درحالی کو مالئکو بو شوهادت آیوات

قرآن ،ب تسبیح ،تقدیس ،رکوع و سجود متصهاند (شوری5 /؛ بقوره)89 /؛ عوالوهبور ایو ،

ابای ابلیس ،با توج ب آیات سورة مبارک اعرا  ،حاصل استکبار و منیت اوست و بور ایو

اساس ،ملکی همچون فطرس نمیتواند از فرمان الهی سرپیچی کنود؛ زیورا ابوا بوا اسوتکبار و
منیت پیوند دارد.
در آیات موردنظر در سورة مبارک کهه ،منشأ ابای ابلیس از سجدهکردن ،آفورینش او
از ج دانست شده است .گویی چنی مسئل ای با نوع آفرینش مالئک  ،سنخیتی ندارد؛ یعنوی
کسی ک سجده نکرد ،از مالئک نبود؛ بلک مخلوقی از ج بود .شوگاتتور آنکو در ادامو
آی در سورة مبارک کهه ،ابای ابلیس ،با فسو متوراد

دانسوت شوده اسوت « :فَسَاجَدُواإِالَّ

إِبْلِي َكانَمِنَالْجِنِّفَفَسَقَعَنْأَمْرِرَبِّ » (کهه .)59 /چنانک میدانیم ،فس ازلحاظ معنوایی،
با کار ،تشاب بسیار دارد؛ چنانک گاه تمایز آن با کار ،بسیار دشووار اسوت؛ موثالً در آیوات
زیر ،کار و فس  ،ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند« :وَلَقَدْأَنزَلْ َاإِلَيْاكَءَايَااتٍبَيِّ َااتٍوَمَاا

يَكْفذرذبِهَاإِلَّاالْفَاسِقذون» (بقره)00 /؛ «إِنهَّذمْكَفَرذواْبِاللَّ ِوَرَسُولِ ِوَمَاتذواْوَ هُامْفَاسِاقذونَ» (توبو )61 /
(ایزوتسو 861 :6876 ،و  .)861قطعاً چنی اتهامی هرگز شایست مقا مالئک تسبیحکنندگان
پروردگار نیست و با اوصا

مالئک در قرآن کریم ،تناقض دارد.

در آی  71از سورة مبارک ط نیز استکبار و کار درکنار هم ،برای توضیح تمورد ابلویس
درنظر گرفت شده اند ک ب نظر ایزوتسو ،یک شبک معنایی را ب دست می دهود ( .)265حوال

ای سؤال ،مطرح میشود ک چگون میتوان تعبیرهوایی را کو قورآن کوریم دربوارة ابلویس
رجیم ب کار برده است ،ب مالئک نسبت داد ک طب آی پنجم از سورة نازعات ،واسط هوای

فیض و مدبرات امورند؛ هرچند برخی با توج ب صراحت آیاتی بسیار کو بیوانگر عصومت
مالئک است ،روایتهای فطرس را توجی کردهاند و درمقابول ،بزرگوانی همچوون آیوتاهلل
جوادی آملی معتقدند ماجرای فطرس ملک ،بو اثبوات نیواز دارد (جووادی آملوی)66 /2 ،؛
زیرا «فطرس» واژهای یونانی است ک در دعای سو شعبان نیز «فرشت » خوانده نشوده اسوت؛
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گرچ دربارة سند ای دعا هم باید تحقی شود .0عالمو طباطبوایی نیوز بوا اشواره بو تعوارض
روایتها دربارة فطرس با آیات مربو ب مالئکو  ،ایو گونو روایوتهوا را رد کورده اسوت
(طباطبووایی :6816 ،ج ،60ذیوول آیو  1تحووریم) .او معتقوود اسووت تکلیووه فرشووتگان ،ازنوووع
تکوینی است؛ ن تشریعی؛ ب همی دلیل نیز ثواب و عقواب بورای فرشوتگان وجوود نودارد و
درنتیج  ،تمرد و عصیان هم برای آنها متصور نیست.
برخی دیگر مجازات و تنبیو مالئکو را دراثور تورک اولوی ،نو گنواه و معصویت ،جوایز
دانست اند؛ بر ای اساس ،آنها در اجرای فرمانهای الهی ،عمل دارای اولویت را رهوا کورده
و ب سوی عمل کماهمیتتر رفت اند یوا عملوی را کو در وقوت و وضوعیتی خواص ،اولویوت
داشت است ،رها کرده و در وقت و جایگاهی دیگر ب جای آوردهاند؛ در ای صوورت ،تنهوا
مرتکب گناه منزلتی و ترک اولی شدهاند ک با عصمت ،منافاتی نودارد (ر.ک .احسوانیفور،
 :6868د.)69 - 16 /81
توج ب ای نکت  ،الز است ک اگرچ مالئک معصو انود ،عصومت آنهوا متاواوت بوا
عصمت بندگان است؛ زیرا خلقت مالئک ای ک از مجرداتاند و هیچگون شهوتی ندارنود،
متااوت با انسان است .روایت موالی متقیان درتوصیه مالئک با اسناد صحیح ،مؤید سوخ
ماستِ« :انَّالعَزَّوجلَّكَتبَفیمَالئِكَ عقالًبِالشَهوَةورَكِِّبفِیالبَهائِمشَهوَةبِالعَقلوكَتبفِای
بَ یآ َكِلَيهِما،فَمَنغَلبَعقلذ شَهوتَ فهوخَيرٌمنالمَالئِك ومَانغَلباتشَاهوتذ عقلَا فَهوشَارِِّمن

البَهائِم» (اب بابوی 6861 ،ق.)18 /6 :

در قرآن کریم ،از مالئک با صات «فَالْمُدَبِّراتِأَمْراً» تعبیر شده و ب صورت تودبیر بویقیود

مطل آمده است و مراد از آن ،تدبیر هم عوالم اسوت .آنگونو کو از آیوات قورآن کوریم

برمىآید ،فرشتگان در ابداع موجودات ازناحی خداوند متعال و برگشت آنهوا بو سوو او،
بی خدا و خل واسط اند؛ ب ای معنوا کو تموا مالئکو  ،اسوبابى بورا حودوو حووادو و
مافوق اسباب ماد و جار در عالم موادهانود؛ چنوانکو «ال» در کلمو «المالئکو » در آیو
«جاعِلِالْمَالئِكَ رُسُلًاأذولِیأَجْ ِحَ ِمَثْ ىوَ ثذالثَوَرُباعَ» ،بیانگر معنوای عموو اسوت؛ بو هموی

 .6در کتب المزار الکبیر ( ،)168-881اقبال االعمال ( )111-560و مناقب بشاره المصطای ب ماجرای فطرس درقالب
دعا اشاره شده است ک البت ازنظر برخی بزرگان ،اعتبار مناب ای دعا ،محل تأمل است.
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دلیل از آی برمیآید ک مالئک برا واسط بودن میان خدا و خل آفریده شدهاند توا اوامور
تکوینى و تشریعى خدا را انجا دهنود« :يَخافذونَرَبَّهُمْمِنْفَوْقِهِمْوَيَفْعَلذونَماايُاؤْمَرذونَ« ،هموان
امر است ک در آی «بَلْعِبا مُكْرَمُونَاليَسْبِقذونَ ُبِالْقَوْلِوَهُمْبِأَمْرِ ِيَعْمَلذونَ» نیز آمده است.
بدی ترتبی ،مالئک جز وساطت بوی خداونود و خلو او ،و اناواذ دسوتورهایش درمیوان
خل  ،و یا ای ندارند و براساس تصاد

نیست ک مثالً خداوند متعال گاهی اوامور خوود را

ب دست آنها جار کند و گاه بدون وساطت مالئک  ،خوود ،اموور را انجوا دهود؛ زیورا در
سنت خداوند متعال ،هرگز اختال

و تخلاى راه ندارد« :وَلَنْتَجِدَلِسُ َّ اللَّ ِتَبْاديالً» (اسوراء/

 )12و «وَالتَجِدُلِسُ َّتِ اتَحْويالً» (اسوراء .)77 /ازجملو وسواطتهوا مالئکو  ،آن اسوت کو
برخی از آنان مقامی برتر دارند و اوامر الهی را ب مرتب های پایی تر از خود میرسانند .ایو ،
درواق  ،وساطتی است کو دارنودة مقوا برتور میوان خداونود و مقوا پوایی تور اسوت؛ ماننود
واسطگی ک ملکالموت در قبض ارواح ک پوایی تور از خوود را بو انجوا دادن آن موأمور
مىکند« :وَمامِ َّاإِلَّالَ ُمَقا مَعْلذو » (صوافات .)611 /دخالوت آنوان در اموور ،بودی صوورت
است ک امر الهى را در مسیرد ب جریان میاندازند؛ چنانک خداوند متعوال در ایو زمینو
فرموده است« :اليَسْبِقذونَ ُبِالْقَوْلِوَ هُمْبِأَمْرِ ِيَعْمَلذونَ» (انبیواء )27 /و در ایو مسویر ،هویچگونو
سستی ندارند (ر.ک .طباطبایی :6816 ،ذیل آیات مربوو بو مالئکو در سوورههوای فواطر،
صافات ،انبیاء و.)...
با دقت در مباحث فوق درمییابیم ک معصیت مالئک حتی اگر بو معنوای تورک اولوی
باشد ،مساوی با تبدیل و تحویل در سنت الهی است .هرچند سستی در اجرای اوامر الهوی بوا
استناد ب آیات «يُسَبِّحُونَالَّيْلَوَال هََّارَلَايَفْترذذونَ» (انبیاء )29 /و روایت ها (ر.ک .بیانات موالی

متقیان در نه البالغ ) ممک نیست؛ زیرا مالئک ب شهادت آیات قرآن ،واسط هوای خلقوت

و اجرای فرمان الهیاند و حتی در سخ گات  ،از پروردگار خویش سبقت نمیگیرنود؛ چو

رسد ب ترک عملی و ترجیح عملی دیگر .اگر حتی بو تورک اولوی دربوارة مالئکو معتقود
باشیم ،یعنی خلل و نقصان را در تحق اوامر الهی پذیرفت ایم؛ پس ایو سوخ کو معصویت
ملکی چون فطرس ب دلیل اشتغال ب طاعتی دیگور و تورک شوتاب بو انجوا دادن امور الهوی
بوده ،پذیرفتنی نیست؛ زیرا بر اساس آیات ،مالئک مقاماتی مشخص دارند و در هر مقوامی،

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) 117 /

مو ه ب انجا دادن افعالی هستند ک خاص آنهاست؛ از ای روی ،ب هیچ وج ملکی کو
مو ه ب انجوا دادن اموری خواص اسوت ،نمویتوانود از آن تخطوی کنود؛ موثالً ملکوی کو

الها بخش زنبور عسل است ،69نمیتواند ب عملی دیگر حتوی بوا جایگواهی بواالتر مبوادرت
ورزد؛ زیرا بیشتر از آنچ ب انجا دادن آن مو ه شده است ،نمیتواند و نباید انجا دهد.
از دیگر نکات تأملبرانگیز در ای روایتها ای است ک چگون میتووان پوذیرفت کو
جبرئیل درمقا امی وحی الهی ،بیاذن پروردگوار ،فرشوت ای مغضووب درگواه الهوی را کو
ب جر مخالات ،بالهایش بریده شده است ،ب محضر رسول خدا ببرد؛ درحالی کو مالئکو
بدون رضایت خداوند متعال شااعت نمیکنند« :وَاليَشْفَعُونَإِالَّلِمَنِارْتَضىوَهُمْمِنْخَشْايَتِ ِ

مُشْفِقذونَ» (انبیاء)26 /؛ در ای صورت ،چگون میتووان تأییود کورد کو جبرئیول در حقیقوت
دریافت و عرض وحی ،کوچکتری خطایی نکرده است.

از آنجا ک قرآن ،معیار صحت و سقم احادیث اسوت ،بو دلیول تضواد مضومون روایوت

فطرس در بصائرالدرجات با آیات قرآن نمیتوان آن را پذیرفت .در دیگر روایتها نیز کو

دلیل ای تمرد بیان نشده و تنها با عنوان هایی همچون «تلکا» (کندی ورزیود) یوا «أبطَوأَ» 11از
معصیت فطرس یاد کردهاند ،میتوان گات عبارت «تلكافیشایءمانامارال» بوا سورپیچی

تااوتی ندارد؛ زیرا سسوتیکوردن پوساز دانسوت وجووب اموری ازجانوب پروردگوار ،عوی
نافرمانی است و اگر حتی ب فرض ،ب عصمت مالئک باور نداشت باشویم ،بایود بپوذیریم کو
سستی در اوامر الهی اگر برای آفریدههایی متااوت با مالئک  ،معصیت نباشد ،بورای مالئکو
ک و یا شان تسبیح و تقدیس ذات مقدس الهی است و در هر نای و وایای خواص اسوت،
معصیت ب شمار میرود.
در پایان ای مبحث یادآوری میکنیم ک در بررسی روایتهای ب اهر تاسیری ،خلوط
جنب تطبیقی ای گون روایتها بوا جنبو معنواشوناختیشوان اهمیوت بسویار دارد .گواه برخوی
روایتها از مصداقهای خارجی آیات سخ میگویند و ب تطبی مراد آی بر برخوی افوراد
« .6وَأَوْحَىرَبُّكَإِلىَال َّحْلِأَنِاتخَِّذِىمِنَالجِْبَالِبُيُوتًاوَمِنَالشَّجَرِوَمِمَّايَعْرِشذونَ» (نحل.)16 /
« .6تَلَكَّأَعلي :اعْتَلَّوأَبْطَأَ.و تَلَكَّأْتُعناألَمرتَلَكُّؤاً:تباطَأْتع و تَوَقَّفْتُو اعْتَلَلْتُعلي وامْتَ َعْتُ» ( لسان العرب،
.)651 /6
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میپردازند .چنی روایتهایی درواقو  ،درصودد اسوتمراربخشویدن بو ماواهیم قورآن کوریم

ازطری تطبی آنها بر مصداقهای نوپدیدند؛ ب همی دلیل ،قطعاً با روایوتهوای تاسویری،
متااوتاند و مصداقهایی ک در آنها آمده است ،هرگز نباید با معنوای آیو  ،یکوی دانسوت
شود؛ زیرا در ای صورت ،کمتری آسیب ،محودودکردن معنوای آیو اسوت؛ درحوالی کو
چنی روایتهایی تنها برخی مصداقها را دربارة ای مسئل بیان میکننود (ر.ک .مسوعودی،
)219 -221؛ مثالً بحث از ارادة خداوند متعال مبنیبر قراردادن خلیا ای در زموی  ،یکوی از
همی موارد است .در برخی تاسیرها ،مراد از واژة «خلیا » در آیو سویا سوورة بقوره ،ائمو
هوودی (ص) ،پیووامبر (ص) و امووا علووی (ع) دانسووت شووده اسووت (ر.ک .البرهووان : ،ج6؛
کنزالدقائ  : ،ج ،6ذیل آی )89؛ چنانک در برخی تاسیرها شرافت مالئک تنها بو پوذیرفت
والیت پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) منحصر شده اسوت (ر.ک .تاسویر منسووب بو اموا
حس عسکری (ع) ،ذیل آی ) .گاه نیز مقصود از «اسما» در آی سیا سوورة بقوره ،سوؤال از
عدد حج خداوند -یعنی ائم (ع) -در زمی ذکر شده است (ر.ک .تاسیر منسوب ب اموا
حس عسکری (ع) ،ذیل آی ).
بیتردید ،اطالق لاظ «خلیا » بر آن بزرگواران ،اگرچ از اتمّ مصداقهای خلیا اسوت،
تاسیر آن دانست نمیشود؛ چنانک عالم طباطبوایی ( )670 /6بوا اسوتناد بو آیو «إِذْجَعَلَكذامْ
خذلَفَاءَمِنبَعْدِقَوْ ِنذو » (اعورا  )10 /و «ثمُجَعَلْ َاكذمْخَلَائِفَفىِالْأَرْضِمِنبَعْادِهِمْلِ َ ظذارَكَيْافَ

تَعْمَلذونَ» (یونس ،)61 /ب عمومیت لاظ «خلیا » اشاره کرده کو البتو ممکو اسوت تکیو بور
چنی مصداقهایی در ای گون روایتها حتی انگیوزة جعول حودیث را بورای غالیوان فوراهم
کرده باشد.
 .5عرضة حدیث به سنت (عرض الخبر علی السنه)

دومی معیار در نقد مت حدیث ،عرض آن ب سنت مقطوع است .روایتهای صحیحی کو

از معصو (ع) در همان موضوع صادر شده است ،میتواند در تأیید یا رد مت یک روایوت،
یاریگر موا باشود؛ زیورا بوا بررسوی دیگور روایوتهوا در هموان موضووع خواص مویتووان از
تخصیص ،اجمال ،تبیی  ،تقیید و حتی صحتنداشوت آن روایوت ،آگواه شود؛ درحوالی کو
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بسندهکردن ب اهر یک روایت ،بودون درنظورگورفت دیگور احادیوث و متوونی کو بوا آن
موضوع ،مرتبطاند ،معموالً ب خطا میانجامد و روایت را از مسیر صحیح و مقصوود صودور
آن دور میکند (ر.ک .قرضاوی6126 ،ق.)626 :
از آنجا ک در بررسی روایت فطورس دربوارة مالئکو بوا دیگور روایوتهوای ائمو (ع)،
تعارض دیده میشود ،باید ای نووع روایوتهوا را نقود و بررسوی کورد .در گوا نخسوت ،در
مقایس روایتهای فطرس با یکدیگر ،از آنجا ک ای روایتها بو گونو هوای مختلوه و بوا
روایتهای گاه مجهول و ناموث نقل شدهاند ،ب اضطراب ای روایتهوا هوم ازلحواظ موت
وهم ازلحاظ سند میتوان پی برد.
در مرحل بعد ،با عرض روایتهای فطرس با دیگر روایوتهوا نیوز بو تعوارض آنهوا بوا
دیگر روایتها میتوان پی برد؛ زیرا همانگون ک گاتیم ،مالئک از مجرداتانود و روایوت

موالی متقیان درتوصیه مالئک با اسناد صحیح ک در بخش عرض حودیث بو قورآن بیوان
شد ،مؤید سوخ ماسوت کو بوراسواس آن ،مالئکو دور از شوهواتانود (ر.ک .ابو بابویو ،
6861ق .)18 /6 :در روایتهای متعدد ،ب نقش دقی مالئک و واسط بودن آنها در خلقوت
اشاره شده است؛ مثالً در روایت «وَسُكَّانِالْهَاوَاءوَالْاأَرْضِوَالْمَااءِ» (مجلسوی6191 ،ق/51 :
 )280با اسناد صحیح از اما باقر (ع) و روایت «فِیالْأَنْهَارِعُمَّاروَسُكَّانٌمِنَالْمَلَائِك » با اسوناد
صحیح از امامادق (ع) میتوان اشاره کرد (مجلسی6191 ،ق)280 /51 :؛ همچنوی مویتووان
ب روایت صحیح دیگری از اما صادق (ع) استناد کرد ک مالئکو را موکول بور مخلوقوات
پروردگار میدانود» :إِنَّاللَّ َعَزَّوَجَلَّوَكَّلَمَلَائِكَ بِ َبَاتِالْأَرْضِمِنَالشَّاجَرِوَال َّخْالِفَلَايْ َمِانْ
شَجَرَ ٍوَلَانَخْلَ ٍإِلَّاوَمَعَهَامِنَاللَّ ِعَزَّوَجَلَّمَلَكيَحْفَظذهَاوَمَاكَانَفِيهَاوَلَوْلَاأَنَّمَعَهَاامَانْيَمْ َعُهَاا
لَأَكَلَهَاالسِّبَاعُوَهَوَا ُّالْأَرْضِإِذَاكَانَفِيهَاثَمَرذهَاالْخَبَرَ» (مجلسی6191 ،ق.)216 /51 :

بیانهای اما علی (ع) در نه البالغ نیز از گویاتری مباحوث دربوارة مالئکو اسوت .در

خطب های  06و  690در نه البالغ  ،با توصیههوایی دربوارة مالئکو مواجو مویشوویم کو
پذیرد روایت های فطرس را با تردیدی عجیب مواج میکنود .آن حضورت از مالئکو بو

امنای وحی الهی تعبیر کرده است ک خداوند آنها را برای ابالغ پیمان امر و نهوی خوود بور
پیامبران مأمور کرده و از تردید شبه ها مصونیت بخشیده است« :جَعَلَهُمُاللَّ ُفِيمَاهُ َالِكَأَهْالَ
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ت»
ح َّم َلهُامْ ِإلَاىا ْل ُم ْرسَالِينَ َو َائِاعَ َأمْا ِر ِوَ َن ْهيِا ِوَ َعصَا َم ُهمْمِانْ َريْابِالشُّا ُبهَا ِ
الْأَمَانَ عَلَىوَحْيِ ِوَ َ

(نه البالغ  ،خطب  ،06قسمت  .)11آنها چنان وجودشان ب رضایت ح سپرده شده اسوت

ک هیچ چیز نمیتواند آنان را از مسیر ح منحر

کند؛ چنانک اما علی (ع) دروصاشوان

میفرماید« :وَلَاتَشَعَّبَتْهُمْمَصَارِفُالرِّيَبِوَلَااقْتَسَمَتْهُمْأَخْيَافُالْهِمَم» (نه البالغو  ،قسومت .)12

در بخشی دیگر میخووانیم« :لَمْتَ ْقَطِعْأَسْبَا ُالشَّفَقَ مِ ْهُمْفَيَ ذوافِیجِدِّهِمْوَلَمْتَأْسِرْهُمُالْأَطْمَااعُ

فَيُؤْثِرذواوَشِيكَالسَّعْیِعَلَىاجْتِهَا ِهِمْلَمْيَسْتَعْظِمُوامَا مَضَىمِنْأَعْمَالِهِم» .عوامل ترس ،آنها را از
مسئولیت بازنمیدارد تا در ادای و یا سستی ورزند .طم ها ب آنان شبیخون نوزده اسوت توا
تالد دنیا را بر کار آخرت مقدّ دارند .آنها هرگوز دچوار سسوتی و توقوه در انجوا دادن
فرمانهای الهی نمیشوند و چنانک برخی گمان بردهاند ،نمیتوان واژههای «تلکا» و «ابطوا»

را دربارة مالئک پذیرفت.62

همچنی تمرد از پذیرفت اموری مهوم همچوون والیوت اموا علوی (ع) قطعواً بایود دارای
انگیزه و منیتی باشد ک با توج ب سخنان ایشان ،ب ویژه عبوارت «وَلَمْيُفَرِّقْهُمْسُوءُالتَّقَاطذعِوَلَا

تَوَلَّاهُمْغِلُّالتَّحَاسُد» (همان) ،پذیرفت چنی اوصافی برای مالئک مردود است؛ زیرا بر اساس
کال ایشان ،در آنها هرگز حسد ،کین و تارق راه ندارد؛ ب هموی دلیول نیوز نو دلیلوی بور
سستی دارند ون منیت ک باعث سرپیچی آنها از فرمان الهی شود.
آن حضرت در بخشی دیگر از خطب  06فرموده اسوت« :تذسَبِّ ُجَلَالَعِزَّتِ ِلَايَ ْتَحِلذاونَمَاا
ظَهَرَفِیالْخَلْقِمِ ْ ْعِ ِوَلَايَدَّعُونَأَنَّهُمْيَخْلذقذونَشَيْئاًمَعَ ُمِمَّاانْفَرَ َبِ ِبَلْعِباا مُكْرَمُاونَاليَسْابِقذونَ ُ
بِالْقَوْلِوَهُمْبِأَمْرِ ِيَعْمَلذون»؛ یعنی« :آنها همواره در تسوبیح و جوالل پروردگوار بو سور مویبرنود و
چیزی از شگاتیهای آفرینش پدیدهها را ب خود نسبت نمیدهند و در آفرینش پدیدهها ک خاص

خداسووت ،ادعووایی ندارنوود»؛ همچنووی آن حضوورت از مالئکو بوواتعبیوور واسووط هووای الهووی در
آفرینش ،چنی یاد کرده است« :وَمَلَأَبِهِمْفذرذوجَفِجَاجِهَاوَحَشَابِهِمْفذتذوقَأَجْوَائِهَاوَبَيْنَفَجَوَاتِ

 .6برخی اگرچ پذیرفت اند واژة «ابا» در روایت بصائرالدرجات ،با مقا عصمت مالئک منافات دارد ،میتوان عبارت

«تلکا و ابطا» (سستیورزیدن و توقهکردن) را در دیگر روایتها پذیرفت و بر همی مبنا ،روایتهای فطرس ملک را
خالی از اشکال دانست (ر.ک .احسانیفر ،د)69 - 16 :6868 ،81؛ اما همانگون ک در مباحث پیشی گاتیم ،سستی
و توقه در اوامر الهی با عصمت ،منافات دارد و با مباحثی همچون گناهان منزلتی ،توجی پذیر نیست.
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تِلْكَالْفذرذوجِزَجَلذالْمُسَبِّحِينَمِ ْهُمْفِیحَظَائِرِالْقذدُسِوَسُتذرَاتِالْحُجُبوَسُرَا ِقَاتِالْمَجْد»؛ یعنوی:
«خداوند ...تما شکا ها و راههای گشادة آسمان ها را با فرشتگان پر کرد و فاصل جوّ آسومان در
زمی  ،را از آن ها گستراند ک هماکنون ،صدای تسبیح آن ها فضای آسمان را پر کورده ،در بارگواه

قوودس ،درون پووردههووای حجوواب و ص وحن هووای مجوود و عظمووت پروردگووار ،طنووی انووداز اسووت»
(نه البالغ  ،خطب  ،06قسمت.)86

در دعای سو از صحیا سجادی نیز چنی مضمونهایی اززبان اموا زیو العابودی (ع)

بیان شده است؛ ازجمل « :اللَّهُمَّوَحَمَلَ عَرْشِكَالَّذِينَلَايَفْتذرذونَمِنْتَسْبِيحِكَ،وَلَايَسْاأَمُونَمِانْ
تَقْدِيسِكَ،وَلَايَسْتَحْسِرذونَمِنْعِبَا َتِكَ،وَلَايُؤْثِرذونَالتَّقْصِيرَعَلَىالْجِدِّفِیأَمْرِكَ،وَلَايَغْفذلذونَعَنِ
الْوَلَ ِإِلَيْك»؛ یعنی« :و حامالن عرشت از تسبیح تو سست نمیشوند و از تقدیس تو ملول نمیشوند
و در عبادتووت سسووتی و کوتوواهی نموویورزنوود و در اجوورای فرمووان تووو ،کوتوواهی را بوور تووالد

برنمیگزینند» (صحیا سجادی  ،دعای سو  ،فیالصلوة علی حمل العرد).
همچنی با اسناد صحیح از اما باقر (ع) روایت است ک سؤال شد:

هلكانفیاألرضخلقمنخلقالتعالىيعبدونالقبلآ عوذريت ؟فقالنعام
قدكانفیالسماواتواألرضخلقمنخلقاليقدسونالويسابحون ويعظمونا 
خلق األرضينخلقهاقبلالسماواتثام
إنالعزوجللما 
بالليلوال هاراليفترونو 
يشاءالفأسك همفيمابينأطباق
خلقالمالئك روحانيينلهمأج ح يطيرونبهاحي  
السماواتيقدسون فیالليلوال هارواصطفىم همإسرافيلوميكائيلوجبرائيلثام

خلقعزوجلفیاألرض...(راوندی.)81 ،
در اینجا ،اما فرموده است خلقت مالئک قبلاز آد و ذری اد صورت گرفت و آنها بدون
هیچگون سستی ،ب تقدیس و تسبیح خداوند مشغولاند.
در روایتی دیگر از اما حس عسکری آمده است ک آن حضرت درپاسوخ کسوانی کو
میپنداشتند هاروت و ماروت دو فرشت ای بودند ک زنی ب نا زهره ،آنهوا را فریاوت ،ایو
مطلب را انکار کرد و بدی صورت ،ب عصمت مالئک تصریح کرد:
...فَقَالَالْإِمَا ُعمَعَاذَاللَّ ِمِنْذَلِكَإِنَّمَلَائِكَ َاللَّ ِمَعْصُومُونَمَحْفذوظذونَمِنَالْكذفْرِوَ
الْقَبَائِ ِبِأَلْطَافِاللَّ ِقَالَاللَّ ُعَزَّوَجَلَّفِيهِمْاليَعْصُونَاللَّ َماأَمَارَهُمْوَيَفْعَلذاونَماا
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يُؤْمَرذونَوَقَالَعَزَّوَجَلَّوَلَ ُمَنْفِیالسَّماواتِوَالْأَرْضِوَمَانْعِ ْادَ ُيَعْ ِایمِانَ
الْمَلَائِكَ ِاليَسْتَكْبِرذونَعَنْعِبا َتِا ِوَاليَسْتَحْسِارذونَيُسَابِّحُونَاللَّيْالَوَال َّهاارَال
يَفْتذرذونَوَقَالَعَزَّوَجَلَّفِیالْمَلَائِكَ ِأَيْضاًبَلْعِبا مُكْرَمُونَاليَسْابِقذونَ ُبِاالْقَوْلِوَ
هُمْبِأَمْرِ ِيَعْمَلذونَيَعْلَمُمابَيْنَأَيْدِيهِمْوَماخَلْفَهُمْوَاليَشْفَعُونَإِلَّالِمَنِارْتَضىوَهُمْ
مِنْخَشْيَتِ مُشْفِقذون (مجلسی6191 ،ق .)828 /51 :

براساس آنچ تنها در بخشی از روایتها مشوهود اسوت ،مضومون روایوتهوای فطورس،
اشکاالتی درخور توج دارند و آشکارا با یکدیگر و نیز دیگر روایات ،متعارضاند.
 .6نقد عقلی روایتهای فطرس

خرد و اندیش  ،معیاری برای گزینش قول درست از نادرست است؛ زیرا براساس روایوتهوا
از آن ،ب حجت باطنی درکنار پیامبران ،کو حجوت واهریانود ،یواد شوده اسوت (کلینوی،
6815د)61 /6 :؛ ب همی دلیل ،در مناب دینی ،از عقل ب رسول بواطنی تعبیور شوده اسوت:
«إِنَّلِلَّ ِعَلَىال َّاسِحُجَّتَيْنِحُجَّ ظَاهِرَ وَحُجَّ ًبَاطِ َ ًفَأَمَّاالظَّاهِرَةذفَالرُّسُلذوَالْأَنْبِيَاءُوَالْأَئِمَّ ذ(ع)وَ

أَمَّاالْبَاطِ َ ذفَالْعُقذول» (مجلسی6191 ،ق ،87 /6 :بواب )1؛ زیورا عقول نیوز همچوون رسوول هوم
آگاهی میدهد وهم دعوت میکند؛ پس عقل نیز مانند شرع میتواند حجت و دلیلی بورای
رد یا قبول روایتها باشد (مرآةالعقول.)25 ،
البت ای مسئل  ،از آن روی است ک همواره میان عقول و شورع ،نووعی مالزموت وجوود
دارد« :كلماحكمب العقال،حكامبا الشارع» (قماشوی .)666 :6861 ،حجیوت عقول ،بودان
معناست ک خداوند بر عقل و راهنماییها و شناختهایی ک میدهد ،تکی میکند و ب ای
وسیل  ،راه بهان جویی را بر بندگان میبندد تا آنها نیز بتوانند با تکی بر راهنماییهوای عقول
دربرابر خداوند ،پاسخگو باشند.

اسال  ،دی عقل است؛ زیرا فهم قرآن را برپای عقل استوار کرده است« :كَذلِكَيُبَيِّنذاللَّا ُ

لَكذمُالْآياتِلَعَلَّكذمْتَعْقِلذونَ» (نور .)16 /حتی اعجاز آن نیز ازطری عقول دریافوت مویشوود؛ بو
همی دلیل ،هیچگون تعارضی میوان عقول و آمووزههوای دینوی ،چو در اعتقوادات وچو در
اخالق یا احکا وجود ندارد و دی و عقول ،هوردو ترجموان حقیقوتانود (هموان)285 ،؛ بو
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همی دلیل نیز هرچ در تعارض با کال خدا باشد ،هرگز ازسوی عقل تأییود نمویشوود .در

قرآن کریم ،از مالئک ب منزل واسط های خلقت یاد شده و ب عصمت آنان از خطا و لغزد

تصریح شده است« :ال يَسْبِقذونَ ُبِالْقَوْلِوَهُمْبِأَمْرِ ِيَعْمَلذونَ» (انبیاء)27 /؛ بر ای مبنا اگر روایتوی

مبای امر معقول یا مخاله نقل بود یا با اصول ،تناقض داشت ،باید آن را موضووع دانسوت؛
زیرا شرع و عقل ،مؤید یکدیگرند (ابوری .)615 ،

عقل حکم میکند روایتهایی ک مبی آیات قرآناند ،باید از هرگون تعارض با آیوات

قرآن ،دور باشند .ای مسئل در روایوتهوای موضووع بحوث ،اهمیتوی دوچنودان دارد؛ زیورا

مدلول نصّ دربارة مالئک درقلمرو مباحث اعتقادی است و خداوند متعال در قورآن کوریم،

ایمان ب مالئک را ب صراحت ،درزمرة ایمان ب خود ذکر کرده است (بقره)265 /؛ ب هموی

دلیل ،دربارة آیات مربو ب مالئک باید ب همان هور لغوی یا سیاقی آن بسنده کرد؛ زیورا
در مواردی ک واهر آیات در معنا هوری آشکار دارند ،خود ،مبنا و حجتاند؛ عوالوهبور

ای  ،دالیل عقلی بر تعارض روایتهای فطرس با آیات قرآن دربارة مالئکو  ،قطعوی اسوت؛
ن نی؛ از ای روی میتوان بر حجیت آنها تأکید کرد (ر.ک .قماشی.68)297 :6861 ،

ب همی دلیل ،برمبنای تما شواهد نقلی بیانشده ،ایو مسوئل مطورح مویشوود کو آیوا
تصور روییدن بال و پر ،و جواریشودن خوون بورای یوک ملوک (صواار6191 ،ق )16 :کو
موجودی مجرد است و جسم مادی ندارد ،تصوور تبعیود یوک موجوود مجورد بو جزیورهای
دورافتاده در زموی و عبوورنکوردن هویچ موجوودی از آن جزیوره ،گوذر فرشوت ای همچوون
جبرئیل از آن مکان (کشوی )562 :6816 ،یوا آویوزانکوردن بوا پلوک چشوم در آن جزیورة
متروک (مجلسی ب نقل از اب شهرآشوب6870 ،ق )211 /18 :باوجود مجردبوودن مالئکو ،
پذیرفتنی است.
مهمتری دلیل بر جعلی و بیاعتباربودن ای گون روایتها ،اموری بوزر

و مهوم اسوت

ک روایت از آن ،خبر میدهد و در ای صورت ،اما حسی (ع) در سخنان خود خطاب بو
 .6درمیان علما دربارة حجت دانست دالیل قطعی عقل ک جمهور دانشمندان شیع برآن متا اند و با حجتدانست
دالیل نی عقل ،اختال نظر وجود دارد (همان).

 / 124نقد دِاللی روایتهای فطرس َملَک

لشکر یزیدیان ک ب قتل وی کمر بست بودنود ،بایسوتی بو ایو فضویلت اسوتناد مویکورد یوا
حضرت زینب (س) ک با خطب هوایی وصوهناپوذیر ،عظموت خانودان نبووت را بو درسوتی
ترسیم کرد ،بایستی ب ای فضیلت نیز اشاره میکرد؛ درحالی ک در هویچیوک از نقولهوا و
روایتهای مربو ب عاشورا ،اثری از ای ماجرا نمیبینیم.
 .7نتیجهگیری

براساس آنچ گاتیم:

اله) در آیات مربو ب مالئکو در قورآن کوریم ،بو جایگواه واالی مالئکو  ،عصومت

آنها از خطا و لغزد ،حتی ب صورت ترک اولی تصریح شده است.

ب) آیات مربو ب مالئک ک مودلول نوصّ مربوو بو قلمورو مسوائل اعتقوادی اسوت،
تأویلپذیر نیستند و اهر آنها حجت و مبناست؛ بو هموی دلیول نمویتووان در مواجهو بوا
آیاتی ک مخاله با روایتها دربارة فطرساند ،در اهر ای نصوص تصر

کرد.

ج) دالیل عقلی دربارة تعارض میان روایتهای فطرس بوا آیوات قورآن ،قطعویانود؛ نو

نی؛ زیرا آیات قرآن ،ب صراحت ،ب غیرممک بودن لغزد و خطا دربوارة مالئکو تصوریح

کردهاند؛ درحالی ک در ای گون روایتها ،لغزد ملک تا آنجا ک مغضووب درگواه الهوی
قرار گیرد ،تأیید شده است.
د) اهراً میان روایت فطرس با ماجرای فرمان سجدة فرشتگان بر آد خلط شوده اسوت؛
درحالی ک در آن ماجرا ،آنک از فرمان الهی سر بواززد ،از مالئکو نبوود؛ بلکو ابلویس و از
جنیان بود؛ ب همی دلیل ،اوصافی همچون فس  ،ابا ،کاور و اسوتکبار کو درنتیجو نافرموانی
ابلیس ،در قرآن ،برای او ب کار رفت است ،ب تصریح آیات قرآن ،هرگز شایست مقا مالئک

نیست؛ درحالی ک روایتها دربارة فطرس ،اوصافی ای چنی بوا توجیهواتی همچوون تورک
اولی را تصریح کردهاند.
ه) از آنجا ک مالئک  ،واسط های فرمانهای الهیاند (قرآن ،نازعات ،)5 :هرگز مصداق
ترک اولی نیستند؛ زیرا اعتقاد ب کوچکتری خطایی در روند واسوط بوودن آنهوا ،باعوث
ایجاد خلل در نظا خلقت خواهد شد.
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و) با توج ب مجموع آیات و دیگر روایتهوا دربوارة مالئکو ماننود بیوانهوای مووالی
متقیان و اما سجاد (ع) ک بیانگر آیات مربو ب مالئک اند ،روایتهای فطرس ک آشکارا
با ای مضمونها تعارض دارند ،معتبر نیستند.
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