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 فیض کاشانيمالمحسن از ديد « مهیم» فرشتگانصفات و مقام 
 

 مهناز کهنداني تفرشي

 چکیده:

محدث و فیلسوف ،  مالمحسن فیض کاشاني.  جزئي الينفک و مهم از انديشه ديني و اسالمي است فرشته

وي .  استهاي شاخصي است که سعي در ارائة ديدگاهي ديني ـ عقلي از فرشتگان نموده مسلک از چهرهعارف

وجودي فرشتگان باالترين مرتبه را مالئکه کروبي مي داند که شامل فرشتگان مهیم و  مدار مرتبةبا بررسي عقل

فیض به فرشتگان مهیم از طريق احاديث و فرشتگان عقلي از طريق عقل فلسفي ايمان دارد و .  عقلي مي گردد

 . داندمي ل هم ماين دو موضع را در کنار هم و مک

آنها از سلسلة علل و معالیل است و همین  بودندر بررسي عقلي فرشتگان مهیم ، جدا مهم ترين مشکل 

در اين مقاله با بررسي مرتبة اين دو صنف از  موضوع ، آنها را دور از دسترس تحلیل فلسفي قرار داده است.

 .  فرشتگان به صفات و جمع نمودن آن پرداخته شده است

 
 کلیدواژگان:

 صفات فرشتگان،  مهیمین،  مالمحسن فیض کاشاني،  فرشتگان

 
 :مقدمه

ينی توان تفکری دمی جزئی مهم از انديشه دينی است و ن همواره فرشته،  خصوص انديشة اسالمیبه ،  در تاريخ تفکر دينی

تگان داشته اند از اهمیت شناخت موضعی که متفکران دينی در قبال فرش،  از اين رو.  شناسی آن داشتکاملی جدا از فرشته

محور از ديانت است بسیار بیشتر خودنمايی اين مطلب در فلسفه اسالمی که مدعی شناخت عقل.  برخوردار است ایالعادهفوق

ض مالمحسن فی.  سازی دين استکند و لذا شناخت ديدگاه فالسفه دربارة فرشته معیاری برای میزان موفقیت در عقالنیمی 

موده نکه سعی در ارائة ديدگاهی دينی ـ عقلی از فرشتگان  ستهای شاخصی ااز چهره مسلکو فیلسوف عارف محدث،  کاشانی

 .  است

داری ای طرفاز نظريه،  فرشتگان سخن رانده اند و هرکس با توجه به ديد خودو مراتب متفکران بسیاری درباره ماهیت البته 

فخر ( ،  143ص،  3131،  زیشیرا صدرالدين)  الغیبمفاتیحدرای شیرازی در مالص،  فیض کاشانی در عین الیقین.  کرده است

اين (  88ص،  39ج،  3434،  و همو 193ص،  1ج،  3441،  و همو 133ص،  3433،  رازىرك: )  رازی در کتب مختلف خود

 .  به تفصیل مطرح کرده اندها را و مراتب آنهايی که دربارة حقیقت و ماهیت فرشته موضوع را طرح کرده و ديدگاه

قدر متیقن دربارة ماهیت مالئکه که هیچ اختالفی در آن (  193ص،  1ج،  3441،  رازى)  العالیة المطالبفخر رازی در 

 دارایو  ترينفيشرکه ی ندارند الفتخا عقالء»و می گويد: داند که مالئکه باالترين موجودات عالم علوی اند می نیست را چنین 

کس در آن شکی ندارد را جوهريت قدر متیقن موضوع که هیچ،  مالصدراو (  همان)  «ه اندمالئک علوی عالمدر  کمال بیشترين

بلکه  . ضی يا خاصیتی در اشیاء يا اساساً تمثیلی دانسترَتوان فرشته را به حالتی عَمی ن،  به بیان ديگر،  فرشتگان دانسته است

 3131 ، زیشیرا صدرالدين)  «الجملة فی بأنفسها قائمة ذوات لها يکون أن و البدّ المالئکة».  اولی اندها ذواتی به نحو معقول آن
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داند و همین نوع موضوعات و مشخصات می آن را محل ترديد افراد ،  مند و متحیز اند يا خیرکه اين ذوات مکاناما اين(  143ص، 

همین  مرتبة انسان و ساکن درآيا اين که فرشتگان نیز هم.  بدل گشته استاست که به بحث اصلی و جنجالی ماهیت فرشتگان 

ارض و عالم اند يا آنکه جايگاه مالئکه در عالم برتر از عالم طبیعت اند و در آن جا نیز خود دارای مراتبی اند که هیچ محدوديتی 

 .  ندارد

 .  پردازيممی باره و جايگاه و نسبت نظر فیض کاشانی با اين نظرات در اين عنوان به بررسی نظرات مختلف دراين

 

 مراتب فرشتگان و طبقات عالم از ديدگاه فیض کاشاني

تیِ سناپذير است خصوصاً اول وجود هستی که همان همراتب فرشتگان از ديد فیض با مراتب وجود گره خورده و از آن تفکیک

 .  آفرين بآغازيمپس بجاست که سخن از مراتب فرشتگان را با هستیِ فرشته.  آفرين و حق مطلق استهستی

ترين از باالترين مرتبه تا پايین،  شناسی و بیان مراتب طولی و عرضی عالمفیض در کتب مختلف خود دربارة بحث هستی

وضوع به م«  معارجه و الوجود تنزالت کیفیة الی اشارة فیها کلمة »در فصلی با عنوان  مکنونه کلماتدر .  گويدمی ها سخن آن

 .  پردازدمی مراتب هستی پرداخته و با ديدی عارفانه و بر اساس مباحث عرفان نظری به شرح موضوع 

اطالق  «حضرت»ود به مراتب ابن عربی خهرچند که .  عربی باالترين مرتبه از آنِ غیب مطلق استدانیم که در مکتب ابنمی 

 39و  38ص،  3113،  یوونق؛ و نیز  91و  33،  4،  1ص،  3183،  قونوى:  رك)  نکرده و بايد آن را از ابتکارات قونوی دانست

 .  در مکتب ابن عربی باقی مانداما اين اصطالح ( 

اين حضرات به اختصار از اين قرار اند: .  حضرت اندشود شامل پنج می ها حضرات نیز اطالق اين مراتب که در عرفان به آن 

در تعین ثانی .  دهندمی که حقانی اند و موطن علم الهی را تشکیل (  واحديت)  و تعین ثانی(  احديت)  حضرت تعین اول

و  38ـ  33ص،  3113،  رك: قیصری)  قرار دارند که حقايق و ماهیات اشیاء در علم حق تعالی در صقع ربوبی اند« اعیان ثابته»

يا  حضرت سوم مرتبة عالم مثال( ،  شامل کروبیان و روحانیان)  حضرت دوم مرتبة عالم ارواح( ،  33 و 31ص،  3114،  فناری

حس و ،  اجسام،  شهادت مطلقکه به أن  حضرت چهارم مرتبة عالم ماده( ،  33و  13ص،  3114،  جامی)  عالم خیال منفصل

و باالخره حضرت پنجم که مرتبة انسان (  343ص،  3431،  قونوی،  13ص،  3114،  جامی. )  استز اطالق شده نی محسوسات

 .  کامل است

قیدی است و هیچ تعین و عربی ابتدا مقام غیب مطلق که آسمان اطالق و بیفیض نیز همانند همة عرفای پیرو مکتب ابن

 البته در اصل.  پذيردمی آورد که وجود پس از آن تقید می قیدی بدان راه ندارد و تمايزی بین حتی صفات و اسماء نیست را 

چون آن مقام اطالقِ محض  ( 33ص،  3114،  ؛ جامی 94ص،  3113،  رك: قیصری) اگر به مقام ذات نیز حضرت اطالق شده 

های مقام ذات از ساير مراتب تعینی است لذا نبايد به آن اطالق مرتبه نمود و صرفاً چنین اطالقی برای جداکردن ويژگیو بی

تنزّل مراتب وجود به نحو اشرف فاالشرف ،  به اعتقاد وی.  فیض سیر وجود را براساس قاعدة امکان اشرف تبیین نموده است است

 (  33ص،  3134،  فیض. )  تر حدّ وجود برسداست تا به پايین

آغازد و می سپس مراتب صعود و قوس صعودی .  رسدمی در اين مرتبه است که وجود به حد نهايی خود در تکثر و ضعف 

،  فیض ).  گذارد تا به باالترين حدّ خود بار يابدمی گردد و مراتب تفضل را پشت سر می  مرتبه مرتبه به سوی حق تعالی باز

 (  33ص،  3134

 فی قینالی علمفیض در .  ترين مراتب هستی ادامه داردشود و تا پايینمی مراتب فرشتگان از مرتبة بعد از حق تعالی شروع 

،  فیض . ) تفصیل در باب فرشتگان توضیح داده استنام نهاده به«  بالمالئکة العلم فی »را دوم که آن مقصددر ،  الدين اصول

است که البته  اساس کار فیض در اين بررسی مبتنی بر احاديث خصوصاً احاديث وارده از طرق اهل بیت(  134ص،  3438

 .  دور از تحلیل عقلی نیستبه،  بر طبق سنت تفسیری وی
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مالئکه را صرفاً در رساندن وحی به پیامبران منحصر نکرده و ايشان را در مراتب متعددی ،  فیض برخالف تصور اهل ظاهر

طور که گذشت مباحثی را از غزالی اخذ نظر با اهل حکمت و عرفان است و با اينکه همانتقسیم فیض هم.  کندمی بندی طبقه

 بندی فیض وای بین تقسیمنگاهی مقايسه.  گذاردمی وجه اساس کارش را صرفاً بر فهم متعارف از احاديث نکرده اما به هیچ

) .  رشع حملة و سماوی،  ارضی مالئکةنمايد؛ می غزالی فرشتگان را به سه طبقة مختلف تقسیم .  غزالی مؤيد نظر فوق است

کند شايد البته به اين دلیل که موضوع می و بیشتر وجهه همت خود را مصروف مالئکة ارضی (  313ص،  33ج،  بی تا،  غزالی

بینی کند و بخش عمدة جهانمی بحثش دربارة نعم الهی است در حالی که فیض به تفصیل دربارة مالئکة سماوی و مجرد بحث 

 .  نمايدمی ها مبتنی خود را بر آن

 

 همهیّم مالئکة
 مالئکةها نآ شوند که اولینمی های مختلفی تقسیم اند که خود به دسته« مقرّب مالئکة»برد می ای که فیض نام اولین دسته

فرشته ؛  ةالمالئک سادة الکروبیون »د : در کتاب قاموس می نويس فیروزآبادی.  اند به معنای بزرگِ فرشتگان« مهیّمه»و « وبیکرّ»

 کند: می فیض ايشان را اين چنین توصیف و (  331ص،  3ج،  3433،  فیروزآبادی) .  «د ه انمالئکزرگ ب کروبیهای 

 بّر عظمة فی المتحیّرون،  األحديّة بحار فی المستغرقون،  المهیّمون الکروبیّون منهم المقرّبون المالئکة»

 ال ه؛کبريائ و لجبروته المتواضعون،  آالئه بذکر المستهترون،  األوّلین أوّل جالل فی المتواجدون،  العالمین

 «سرمداً أبداً -الحقّ جمال فی هیمانهم و لولههم -غیرهم عن فضال -الحقّ بنور المنوّرة ذواتهم إلی لهم التفات

 (  133ص،  3438،  فیض) 

خواستة قوم برای ديدن خداوند به حق تعالی را عرض کرد  موسیگاه که آن شفیض حديثی را نقل می کند که بر اساس

ه ، حکمانوار ال) فیض ، .  کرد که کوه بر اثر اين تجلی از هم پاشیده شد تجلّیبر کوه  کرّوبیّیننه خداوند بلکه تنها يکی از 

 (  339ص

می توان در توجیه اين بیان اين احتمال را وارد کرد که نام کروبی در اينجا صرفاً تشابهی اسمی بوده و مقصود  اينبنابر 

 ای از عالم فرشتگان مهیم به معنای مورد نظر . يکی از فرشتگان عظیم القدر بوده و نه فرشته

در ذات الهی مستغرق اند و در عظمت حق متعال ای اند که چنان مالئکه،  شود مالئکة مقرب فیضمی طور که مالحظه همان

حال  زبان.  معروف اند« مالئکة مهیم»اين فرشتگان در لسان عرفاء به .  متحیر که به خود نیز توجه ندارند چه رسد به غیر خود

 سرايد:می نیکويی اين فرشتگان در عشق الهی همان است که سعدی در غزلیات به

 روم من از هوشمی آيی و می    شوی فراموشمی رفتی و ن

 اال متحیران خاموش    شهری متحدثان حسنت

 (113غزل  ،3191 ،یسعد)

 

 مهیم  مالئکة هايويژگي
 شمارد:می بر مقرب مالئکةمختلفی را برای  هایويژگیفیض 
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 تعدد.  الف

فراوانی فرشتگان تا حدی است اين (  314ص،  3433،  فیض. )  از ديد فیض مالئکة مقرب يکی نبوده و افراد متعددی دارند

و در آيات و اخبار مطالب فراوانی در باب فراوانی (  13آية،  سورة مدثر)  «هُوَ إِلَّا رَبِّکَ جُنُودَ يَعْلَمُ ما وَ»داند می که جز خدا ن

 .  مالئکه آمده است

ساکن خشکی و مجموع  حیواناتبا جنّیان و مجموع آنها را با  آدم بنیبرای بیان تعدد بسیار مالئکه  در حديثی امام صادق

سمان آ الئکةآبزی و مجموع آنها را با فرشتگان موکل بر دريا و مجموع آنها را با فرشتگان موکل بر زمین با م حیواناتآنها را با 

يسه کرده و در هر بار آنها و سپس مجموع آنها را فرشتگان آسمان دوم و سپس آسمان سوم و همینطور تا آسمان هفتم مقا

 فیض. )  شماردمی چیزی ناچیز  کرسیداند و در نهايت مجموع همه را در مقابل فرشتگان می مجموع را يک دهم مرتبة بعدی 

 (  341ص،  3433، 

عداد ت توان تعداد فرشتگان را در حدودمی ،  به بیان رياضی.  ای استپیداست که چنین نسبتی نشانگر چه کثرت فوق العاده

 .  ستنهايتی فرشتگان عالم االبته مشخص است که مقصود نه تعداد و عدد خاص بلکه بیان بی.  ها به توان سیزده دانستانسان

 

 تجرد از ماده و عوارض مادي.  ب

ها ای آندر نتیجه عوارضی که موجودات مادی گرفتار آنند بر.  «های مادی و جسمانی ندارندپرده»اين مالئکه ،  از ديد فیض

البته اين ويژگی خاص اين طبقه .  «ها و خدا وجود نداردهیچ حجابی نیز بین آن»نیست و به دوری از حق مبتال نیستند چراکه 

 .  همة فرشتگان از ماده پیراسته اند،  از فرشتگان نیست و از ديد فیض

 شود؛ از جمله:می اين ويژگی موجب کشف صفات ديگری در فرشتگان 

،  3433،  فیض. )  «انديشندمی ذواتشان برای خود آشکار است و به خود »عین علم بوده و ،  تجرد از مادياتدر نتیجة 

 (  313ص

از خود و ساير موجودات مادی ،  که از علت وپروردگار خود دورندباز از ديگر مشخصات عالم ماده اين است که عالوه بر آن

شان ها و خدايکه از ديد فیض در مورد اين مالئکه همان نسبتی که بین آندر حالی.  رندنیز دور بوده و خود و ديگران را حضور ندا

 بین خود اين ذوات نسبت به همديگر نیز برقرار است و هیچ حجابی بینشان نیست و بر ساير موجودات نیز اشراف دارند،  هست

 . 

هانی در ج واند  عالمو  ناطق،  زنده ی اند؛قاهر نور و هلهیّا اتیأشعّ و مجرّد یانوارگیرد که اينان می فیض از اين صفات نتیجه 

 و عالی عشقترها به پايین و ترها دارنده بر پايینحاطا و شراقی و اقهرهای باالتر قدرت ت است و رتبهقدرزيند که جهان می 

زيرا (  131ص،  3438،  فیض)  باشندکه تسلطی بر مراتب عالی داشته ه به مراتب باالتر از خود دارد بدون اينمشاهد و تمحبّ

)  «عِبادِهِ فَوْقَ الْقاهِرُ هُوَ»و (  34آية ،  سورة بروج)  «مُحِیطٌ وَرائِهِمْ مِنْ اهلل وَ»هايند و البته آن انقهارتر تحت که مراتب پايین

 (  33و  38آية ،  سورة انعام

 

 به ذات حق مبتهج.  ج

که از آن جهت که بل،  خودند نه از آن جهت که خود هويتی دارند ذاته ب و تعالیبه ذات حق  مبتهجهمچنین مالئکة مقرب 

 3433 ، فیض) .  است سبحانهشان نیز بواسطة ذات حق لذّتيابند و لذا می ند زيرا که خود را معلول او مبتهجهمگی به ذات حق 

 (  313ص، 
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بینند و لذا لذتشان از خود نیز به لذت از می ة تحت اختیار حق خدم وشان از خود به اين خاطر است که خود را بنده لذّت ماا

 .  گرددمی حق تعالی بر

 

 غرق در محبت الهي.  د

به ند ستهلکماوّل  حبیبکنند زيرا در ذات می ای به خود توجه نحق اند و لحظه جمال مطالعةاينان مدام درحال شهود و 

ز اين حیث است که خودشان را اايشان نسبت به خود  لذّت مّاا و ».  ای که فرقی بین خود و خدايشان باقی نمانده استگونه

پس آنها به نحو دائم در ، بر می گردد  تعالیاز حق پس اين لذت نیز به لذت آنها ، بندگان و خدمة او و در اختیار او می بینند 

اند و  اوّل حبیبزيرا که غرق در ذات ، حق اند و حتی لحظه ای اندك نیز از جمال حق رو بر نمی گردانند  جمال مطالعةحال 

 .  [313ص،  3433،  ]فیض.  « شان نیستحبیب وو فاصله ای بین آنها  فرقهیچ 

 گويد : می دانسته و  حیران و سرگشته معنى به تهیم ازرا  مهیم،  خوارزمی در شرح خود بر فصوص

 . است حقايق عابدا سبب و خاليق ايجاد اصل محبت و.  محبت فرط از است ناشى که است عشق افراط از هیمان و حیران»

 (  313ص،  3ج،  3138،  خوارزمى) .  «الخلق فخلقت أعرف أن فأحببت مخفیا کنزا کنت: »حبیبه بلسان تعالى قال کما

 

 عقلي مالئکة
اند که فیض ايشان را اول مخلوق حق که واسطة بین جود و رحمت الهی و مخلوقاتند « هعقلی مالئکة»دستة دوم فرشتگان 

 و».  اند نفوس شواقا نهايات و امنته وخلق  غايات و موجودات سلسلة مبادئ وحق  عظمت و جالل هایباحجشناساند که می 

 حجبز نی و، خلق نمودش رحمت و جود وسائطآنان را به عنوان  جلّ و عزّهستند که خداوند  عقلی مالئکةز جمله فرشتگان ، ا

 فیض)  «.  قرار داد نهايات و نفوس شواقا یامنته و هاآن غايات و موجودات سلسلةی مبادايشان را  و، قرار داد  عظمت و جالل

 (  133ص،  3438، 

 شريفة جوهرة»که (  334ص،  3438،  فیض)  شناسدمی فرشتگان فیض عقولِ فالسفه را به عنوان اول،  به اين ترتیب

 .  ها داللت دارداند که بر بساطت آن« وحدانیّ»ها دارد و اند که اشاره به تجرد آن «روحانیّة ملکوتیّة

گويد مالئکة عقلیه به سبب وجوه متعددی که دارند و هر کدام مقتضای يکی از اسمای حسنای الهی است در شرع می فیض 

 ما أوّل إنّ» در حديث حضرت رسول «عقل»از جمله نام ، (  334ص،  3438،  فیض)  خوانده شده اندبا اسامی متعددی 

،  3ج،  3441،  ؛ و مجلسی 333ص،  3ج،  3133،  زیشیرا صدرالدينو ،  39ص،  3ج،  ش 3133،  کلینی)  «العقل اهلل خلق

 الهی اند  علم محلّيشان به اين نام اين است که فرشتگان عقلیه که وجه تسمیه(  91ص

که از بین همة اين اسامی چرا فیض اين نام را برای اين دسته از فرشتگان برگزيده ظاهراً به دلیل سبقة فلسفی فیض اين

 .  است

 1ج،  3441،  ترمذی)  «القلم اهلل خلق ما أوّل إنّ»(  ص)  رسول قولاست به داللت  «قلم»،  های ديگر اين فرشتگاناز نام

 149ص،  34ج،  3441،  مجلسی و ، 1ص،  9ج،  تابی،  بیهقیو ،  431ص،  3ج،  تابی،  ابوریشنی حاکم؛ و   133 ـ 134ص، 

،  3ج،  همان؛ و 334ص،  4ج،  3114،  فیضکند: می آن را به کرات نقل (  ع)  فیض نیز خود در تفسیر خود از امام صادق. 

می ة ايشان افاضه سطاوه ب نفوس لواحاش را بر اهعلمیّ صورزيرا که خداوند (  338ص،  1ج؛ و 84ص،  3ج،  ؛ و همان341ص

 لَمْ ام الْإِنْسانَ عَلَّمَ* بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِی* الْأَکْرَمُ رَبُّکَ وَ اقْرَأْ»فرمايد: می طور که است همان اعظم لوحه که کلیّ نفسکند خصوصاً 

 (  3تا  1آيات ،  سورة علق) .  «يَعْلَمْ
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پرسیده  قلم و لوحدربارة (  ع)  صادقکه از حضرت (  333ص،  3438،  فیض)  کندمی همچنین فیض اين روايت را نقل 

 .  است که تايیدی بر تسمیة اينان به فرشته« ؛ آنان دو فرشته اندملکان هما» پاسخ فرمودند(  ع)  حضرت،  شد

 ؛«روحی اهلل خلق ما أوّل: »آمده که (  ص)  رسول قولکه در (  333ص،  همان)  است «الروح»،  از اسامی ديگر اين مالئکه

که حق تعالی نام روح را به خود نسبت داده به اين ت از حق به هر جانداری اند و اينحیازيرا که اين فرشتگان واسطة فیض 

 باسورة ن)  « الْماَلئِکَةُ وَ الرُّوحُ يَقُومُ يَوْمَ »: فرمايدمی طور که مبعوث شده اند؛ همان اوّل روحلحاظ است که اين مالئکه به مقام 

 (  18آية ، 

چنین است که (  ص)  پاسخ حضرت ؟نیست جبرئیل روحشود که آيا می سوال (  ص)  در روايتی ديگر از حضرت رسول

؛ (  4آية ،  سورة قدر)  ؟"الرُّوحُ وَ الْماَلئِکَةُ تَنَزَّلُ": يقول اهلل لیس أ المالئکة؛ من أعظم خلق الروح و،  المالئکة من جبرئیل»

 «آيندی م فرود روح و فرشتگان فرمايد:می ای که حق تعالی آيا نشنیده ؛ همالئکی باالتر از قوخلم روح وه است مالئکاز  جبرئیل

 (  331ص،  3438،  فیض. )  رساندمی همچنین روايات ديگری که همین معنا را 

نیز نام  و(  همان)  «نوری اهلل خلق ما أوّل»فرمايد می (  ص)  طور که حضرتاست همان «نور»نیز از ديگر اسامی آن  و

 .  است عظما اسمکه بل،  الهی حسنی یأسما مظهرزيرا که  «اسم»

داند هر نامی که در اخبار و احاديث به عنوان می جا که فیض مالئکة عقلیه را اولین مخلوقات الهی رسد از آنمی به نظر 

 .  دهدمی معرفی شده بر مالئکة عقلی تطبیق « اهلل خلق ما أوّل»

 لَتْعَمِ مِمَّا لَهُمْ خَلَقْنا أَنَّا»: فرمايدمی حق تعالی  ؛است عالمدست خدا در خلق  منزلةه بزيرا  «يد» هب و «يمین» هبهمچنین  و

هايی است که البته فیض همسو با همة مسلمین غیر از حشويه و پس برای خداوند دست(  13آية ،  سورة يس)  «أَنْعاماً أَيْدِينا

 دأي سبحانه فله».  کنندمی ی عمل هال مره ابداند که می  روحانی ی وعقلها را جسمانی ندانسته و ذواتی ظاهريون افراطی آن

جا نیز تفسیر فیض از آية شريفه در اين(  339ص،  همان) .  «بأمره عمّالة روحانیّة عاقلة ذوات بل،  جسمانیّة بجوارح لیست

تور داند که در عالم عقول به دسمی ای کند و واسطهمی مبتنی است بر سلسلة علل و اينکه دست را بر قدرت ذاتی حق تفسیر ن

 .  کنندمی الهی عمل 

 :رك) .  «وجهه سبحات ألحرقت کشفها لو،  نور من حجابا سبعین و سبعا هلل إنّ: »(  ص)  نبی قول در «هنوريّ حجب» هب و

 394 ح،  333 ص،  3ج،  تابی،  ؛ و مسلم349ص،  3ج،  إحیاء علوم الدين،  ؛ و غزالی 3843ح،  348ص،  3ج،  3433،  طبرانی

 اتقوخلبه اين دلیل باشد که م «حجب» هب تسمیهدهد که وجه می فیض احتمال . (  روايت با الفاظ مختلفی نقل شده است. 

 .  «خلقه غیر حجاب خلقه بین و بینه لیس: »فرمايد می (  ع)  کاظمطور که حضرت پروردگارند همان حجاب

 (  314ص،  همان)  «کرسی» و «عرش» هب و

شود که اشیائی را اولین می چه بسا چنین ايرادی بر فیض وارد دانسته شود که احاديث ديگری نیز در شرع مقدس ديده  

نظیر احاديثی که برخی از عناصر طبیعی و مادی را اول ،  کند که قابل تطبیق بر عقول مجرد نیستندمی مخلوقات الهی معرفی 

،  3181و ،  314ص،  3438 و،  34ص،  3113،  رك : فیض. )  «الماء اهلل خلق ما أوّل»فرمايد می ،  داندمی های الهی آفريده

 دهدمی توضیح  فیض که خود باالترين مقام حديثی را دارد البته به اين احاديث اشراف داشته و(  33ص،  3134و ،  131ص

 .  هاستآن مقوم و اجساماولین مخلوق در عالم ماده است و آب هم مادة ،  که منظور از اين حديث

ت نظر هیبه چشم بپس خدا به او ،  ای بودهجوهرچیزی که خداوند آفريد  أوّلوارد شده که (  ص)  طور که از پیامبرهمان

ها از آن پس آسمان،  ت آمد و بر باالی آن کف پیدا شد و بخاری از آن برخاستحرکشدند و آب به  بوذ ئشأجزاپس ،  کرد

 (  313ص،  3438،  فیض)  «زمین از آن کف خلق شدند وبخار 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

7 

داند و آب را به عنوان عنصری که از لحاظ فیزيکی همة می نیز ظاهر اين روايات را حجت نالبته فیض حتی در عالم ماده 

 مختلف تشکاّلت قبول و سیالنه به آب به دلیل تسمیجه ودهد می بلکه ايشان احتمال .  داندمی اشیاء از آن پديد آمده باشند ن

 .  اش پديد آمده اند و لذا اول مخلوق استهواسطه بهمگی از آن يا  جسمانی مخلوقاتت باشد زيرا که سهولهب

ی مفرشتگان را بر دو قسم  الغیب مفاتیحمالصدرا در .  بندی مالصدرا داشته باشیمای نیز به تقسیممناسب است مالحظه

ان فرشتگ ) ها استواقع مسوولیت تدبیر اين عالم مادون برعهدة آندر داند؛ آنان که در کار تدبیر افالك و عالم طبیعت اند و 

 ( .  مقرب

،  زییراش صدرالدين)  مان نسبت به بدن ماستتعبیر مالصدرا اين است که نسبت اينان به افالك همانند نسبت روح و نفس

نفس بدن را اداره می کند و هیچگاه نمی تواند جدای از .  بسیار عجیب و قابل توجه است اين تعبیر البته(  141ص،  3131

مالصدرا اين فرشتگان را دارای چنان عظمتی می داند که احتمال هیچگونه تخلفی از افالك در .  انجام دهداراده نفس عملی را 

 .  نیستبرابر آنها قابل فرض 

بیان مالصدرا مقتبس از کلمات عرفای .  و عبادت اويند طاعت لومشغاو و  محبت و اهللمعرفةدر  مستغرقلی برخی ديگر و 

 هلل إن»نمايند که می مالصدرا و سیدحیدر هر دو حديثی از پیامبر نقل .  آملی در جامع االسرار استالهی خصوصاً سیدحیدر 

 «إبلیس و آدم خلق اهلل أن يعلمون ال خلقا مشحونة مرة ثالثین الدنیا أيام مثل هی يوما ثالثون فیها الشمس مسیرة بیضاء أرضا

 (  144ص،  3131،  زیشیرا صدرالدين) 

که ند و ايندامی نیز فیض در بیان مراتب آفرينش با بیانی عارفانه ويژگی اول مخلوق را نیازمندی به واجب  مکنونه کلماتدر 

 (  33ص،  3134،  فیض. )  نهدمی « فرشتگان مقرب»تنها به او نیازمند است و نام آنها را 

جازی شود به ايمی ظاهراً تفاوتی که در اين متون در تبیین فرشتگان مقرب ديده .  آوردمی و سپس فرشتگان مدبر عالم را 

است که در اين متن دنبال شده و فیض تفصیلی که در عین الیقین و ساير کتبش بوده را مدّ نظر نداشته است و اال اختالف 

 .  ها نیستبنیادينی بین آن

 

 ان عقليجايگاه مقام فرشتگان مهیم و نسبت آنها با فرشتگ
 مقسّ لو العرش خلف اهلل جعلهم،  األوّل الخلق من شیعتنا من قوم الکرّوبیّین إنّ»آورد که : می  فیض حديثی از امام صادق

که در آن فرشتگان کروبین را جزو صف اول مخلوقات قرار داده (  39ص،  3444،  صفار)  «لکفاهم األرض أهل علی أحدهم نور

را  اول مخلوق،  فرشتگان باالترين مرتبة مخلوقات را دارند در نوشتة فیض مبهم است! از سويی در ادامهکه آيا اين اين.  است

ذکر اين فرشتگان در رتبة اول گويای اين موضوع است که در ،  و از سويی(  133ص،  3438،  فیض)  ه نامیدهعقلی مالئکة

 نماياند!می آمیز همین در نظر ابتدائی تناقض.  باالترين مرتبه قرار دارند

ا مهیمه را عام و عقول ر در فص عیسوی مالئکة،  قیصری در شرح خود بر فصوص.  اين ابهام منحصر به کلمات فیض نیست

 (  834ص،  3113،  قیصرى) .  داندمی ها نیز جزو آن

اما (  434ص،  1ج،  و همان 348ص،  3ج،  تابی،  ابن عربی)  ای از فتوحات ابن عربی استگرچه کالم قیصری ناظر به فقره

بین مالئکة مهیم و ،  ضمن ردّ نظر قیصری،  با اشاره به مشخصات فرشتگان مهیم و عقل اول،  امام خمینی در تعلیقات خود

 .  شوندمی فرشتگان عقلی تمايز قائل 

ای اند و لحظه محبوب جمال أنوار بحاردر  مستغرق مهیم مالئکةنیست زيرا که  مهیم ارواحاز  اول عقل»

س پ.  دانند که خداوند آفرينشی داشته است و حتی به خود نیز توجهی ندارندمی ن وگردانند می از آن رو ن

 (  849ص،  3113،  قیصرى)  «.  وجود باشند إفاضة واسطةتوانند می ضرورتا ن
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 توضیح حکیم میرزا هاشم اشکوري در باب فرشتگان مهیم

ی ايشان در حواش.  گشا و سودمند استتوضیحات حکیم الهی میرزا هاشم اشکوری بسیار راه در باب مرتبة فرشتگان مهیم

اند که عشق دمی ايشان نیز فرشتگان مهمیه را فرشتگانی .  پردازندمی تمهیدالقواعد صائن الدين ترکه اصفهانی به اين موضوع 

در حق است که نه به خود و و نه به غیر خود توجهی نداشته چنان محو و فانی ها غالب بوده و وجودشان آنو محبت الهی بر آن

،  3134،  ابن ترکه اصفهانی. )  شناسند؛ چه رسد به آفرينش آدم و خلق آسمان و زمینمی و حتی خود و ما دون خود را ن

 (  مقدمه،  81ص

که  شودمی پايه اند ولی متذکر و همرتبه ها هممعتقد است که از جهتی آن،  حکیم اشکوری در بیان رتبة عالم تهیّم و عقل

صدور بیش از يک وجود از واجب ممکن ،  اين تساوی را نبايستی به معنای تساوی در ايجاد دانست زيرا بر اساس قاعدة الواحد

اوی تس لذا مقصود از.  نیست و اگر عالم تهیّم و عالم عقول در يک رتبه ايجاد شده باشند با اين قاعده منافات پیدا خواهد کرد

 و بايد دانست که عالم تهیّم بر عالم عقول مقدم است،  ها و حق تعالی است نه چیز ديگرتنها از جهت نبودِ واسطه بین آن

فیکون المهیمة من حیث عدم الوساطة بینهم و بینه سبحانه و تعالی فی مرتبة القلم االعلی و ان کانت المهیمة فی مرتبة »

 (  81ص،  همان)  «ی العقل االولااليجاد و الوجود متقدمة عل

 ) و ثانی(  احديت)  پردازد حق تعالی پس از مقام تعین اولمی بر اساس ديدگاه عرفانی که حکیم اشکوری در آن به غور 

شناسد ـ که همان عالم تهیم است ـ و سپس در می ابتدائاً خود را در آينة غیر ظاهر ساخت که جز حق تعالی را ن(  واحديت

 .  که هم به خدا و هم به خود و ديگران علم دارد که همان عالم عقل است ایآينه

 حق متعال،  به تعبیر قونوی که اشکوری بیان خود را از او وام گرفته عالم تهیّم حکم مقام احديت را داراست که در آن مقام

در مقابل عالم عقول که حکم مقام ،  توجه نداردتنها به خود علم دارد و به ساير صفات خود که به نحو اندماجی برايش حاضرند 

از ديد حکیم (  333ص،  3194،  فضلی. )  واحديت را داراست که حق متعال به همة اسماء و صفاتش توجه تفصیلی دارد

 ابن ترکه . ) تر بوده و در نتیجه مقام باالتری نسبت به عقول دارنداشکوری چون مالئکة مهیم تنها به خدا نظر دارند به او نزديک

 (  آشتیانى الدين سیدجالل مقدمه،  81ص،  3134، 

که اگر عالم تهیّم بر عقول مقدم است پس بايستی اما اشکالی بر اين بیان وارد است که بر اشکوری پوشیده نبوده و آن اين

ه تساوی نیست زيرا مالئکگويد حکم تقدم منافی حکم می حکیم اشکوری در پاسخ .  واسطه در ايجاد عالم عقول محسوب گردد

ای خلقی توان از صقع ربوبی و از سنخ عالم اله دانست و مرتبهمی مهیمه را به جهت قرب تام به خداوند و غلبة وحدت بر آن 

 .  محسوب نکرد

جود و تقدم المهیمة علی القلم االعلی الينافی حکم المذکورين عدم َ الواسطة بین القلم و الحق لعدم کونها واسطة و منه»

القلم االعلی ای اليتوقف وجود القلم االعلی علی وجود المهیمة و يمکن ان يقال انها من صقع الربوبی فاليتوقف قبول القلم الوجود 

 (  همقدم،  84ص،  3134،  ترکه بنا)  «علی الشرط غیر الحق سبحانه

فناری در کتاب مصباح االنس اخذ نموده ،  عربیحکیم اشکوری اين موضوعات را از عارف و شارح مکتب ابن گفتنی است که 

 (  191ص،  3114،  فنارى. )  است

 

 

 يافته ها

 مالمحسن فیض ، مهیمات در درجه نخست فرشتگان و باالترين درجه مخلوقات قرار دارند.ظر بنابر ن .3

 اين درجه ، باالتر از همه حتی باالتر از فرشتگان عقلی اند. .3
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توجهی به خود و غیر خود ندارند و همه توجه و التفات آنها  مالئکه در اين است که اينانبا ساير فرق اصلی مهیمات  .1

 معطوف است.به ذات حق متعال 

 علت عالم قرار ندارند. در سلسلهبه دلیل عدم توجه به غیر ، اين فرشتگان  .4

و  وّلیت عالم تهیم به معنای تقدماولیّت عالم تهیم با اولويت عالم عقل تناقض ندارد زيرا ا ،مالمحسن فیض بنابر نظر  .3

  .به معنای اولین واسطه در سیر فیض از حضرت الوهی به وجودات امکانی است،  علوّ قرب آن است و تقدم عالم عقل

 به غیر التفاتی ندارند همین کنار بودنشان از سلسلة آفرينش استمهیم که فرشتگان سرّ ايناز نظر مالمحسن فیض ،  .3
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