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  چكيده
هاي قرآني كه نقشي اساسي در مجموعه معارف الهي و زيربنايي براي  آموزه ميان از

شناخت انسان و معارف پيوند يافته با او دارد، موضوع روح از جايگاهي ويژه 
تحليلي و با  -برخوردار است. نگاشته حاضر در تالش است با روشي توصيفي

ار رفته است بپردازد. براي رويكري اجتهادي به بررسي آياتي كه در آن واژه روح به ك
هاي  به تبيين هر يك از گروه، تر از آيات، با دسته بندي آيات روح برداشت دقيق

آيات با استمداد از ديگر آيات، اقدام و آنگاه با لحاظ ترتيبي مشخص، در سير هر 
ها با ساير آيات اشاره رفته است. برآيند اين فرآيند  بخش به رابطه هر يك از شاخه

ر به اشتراك معنايي روح در قرآن با دو مؤلفه حيات و اكمال، بعالوه پذيرش اقرا
   .وجود مراتب و مدارج گوناگون در اين حقيقت است

  

  واژگان كليدي

   .روح، روح القدس، وحي، آفرينش
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  طرح مسئله

اي دور دارد. يادكرد عهد قديم و جديد و فالسفه  سخن در مسئله روح ريشه در گذشته
باستان از نفس و روح نشانه عمق داشتن مسئله، در تاريخ مكتوب تفكر بشر دارد. روم 

آخرين كتاب الهي يعني قرآن نيز اهميت فراواني به مسئله روح داده است اين ادعا با 
اي كه در آن لفظ روح طرح شده است بعالوه آياتي كه واژه روح  مروري بر پانزده آيه

رفته و با توجه به كاركرد و نقش روح در نظام معرفتي و در آنها بصورت تركيبي به كار 
 باشد. جهان بيني، قابل استنتاج مي

ها و تفاسير گوناگون و زواياي نگاه  نگاشته حاضر در تالش است با وجود شرح
فلسفي،عرفاني، كالمي، ادبي، اجتماعي، روان شناسي و ... كه براي تبيين آيات مورد 

با نگاهي درون متني و موضوعي و به روش تفسيري مشهور اشاره به كار گرفته شده؛ 
، به اشاره گر بودن كاربردهاي گوناگون روح در قرآن 1در يك برش  به قرآن به قرآن،

كريم به حقيقتي واحد يا تنوع مفاهيم و معاني روح؛ پاسخ دهد. بررسي اين تحليل در 
  خواهد نمود. در حوزه روح نيز كمك شاياني  پاسخ گويي به سؤاالت پسين

به كارگيري لغت در نظام استعماالت قرآن، الگوي خاص خود  از نگاه نگارندگان
كند و مقايسه آن با وضع لغت در فرهنگ بشري كه افزايش دانش، منجر به  را طي مي

گر در يشود، يكسان نيست. به بيان د تحول در معنا و بستر توسعه مفهومي آن مي
گوهر معنايي كه برآيند احاطه معرفتي است توجيه گر دستگاه واژگاني قرآن، وجود 

هايي به ظاهر متفاوت  استعمال يك واژه در كاركردهاي گوناگون آن، در جايگاه
تواند تلقي  نگاشته حاضر الگو و نمونه مناسبي براي دفاع از اين ديدگاه مي 2باشد. مي

  شود.
روح از نگاه لغت در روند مراحل مقاله، نخست مروري بر معنا شناسي واژه 

پژوهان براي آشنائي با اين واژه در فرهنگ عصر نزول در جهت ورود به فهم آيات 
اي اجمالي به تفسيرهاي صورت گرفته از روح در قرآن  الهي الزم است. آنگاه اشاره

خواهد شد. و در متن مياني و اصلي مقاله به پرسش مطرح در باال با روش و رويكردي 
  داده خواهد شد. كه بيان شد، پاسخ
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  . واژه پژوهي1
نقش نمائي زيادي را به خود  »نفس«از واژگان كليدي در دايره فهم از روح، لفظ 

توان از آن به واژه جانشين براي روح تعبير نمود. اين رابطه  اختصاص داده است كه مي
اي است كه با مشاهده عبارات ارباب لغت و متكلمين به سهولت  تنگاتنگ به گونه

بيان را دريافت نمود و همين امر گاه خردورزاني را به مقايسه اين دو واژه و  توان آن مي
  ) 97-95، ص1400(ر.ك عسكري،  هاي موجود در هر دو لفظ كشانده است. ظرافت

هاي بيانگر اين هم پوشاني گفتار فراهيدي است، وي روح را همان  از نمونه سخن
 العينبر اين اساس صاحب  يابد. كند كه بدن بوسيله آن حيات مي نفس معرفي مي

، 3، ج1409(فراهيدي،  داند. يمقصود از خروج روح انسان را همان نفس او م
در نگاهي ديگر روح  به معناي نفخ و دميدن تعريف و علت اين نام گزاري  )291ص

(ابن منظور،  3شود. اينگونه بيان شده است؛ نسيم و ريحي است كه از روح خارج مي
   )459، ص2، ج1414

كه فرهنگ واژگاني خويش را بر اساس تمركز در الفاظ قرآن  اصفهاني راغب
سامان داده است با توجه به كاربرد دو لفظ روح و روح در قرآن آن دو را در اصل يكي 

كند. وي روح را اعم از نفس، و نفس را  دانسته و روح را نامي براي نفس معرفي مي
 شود. ت با آن محقق ميداند كه جنبش و حيات و حرك بعض و جزئي از روح مي

تر، در كاربردهاي واژه روح در حديث و  ) در نگاهي كالن370و369، ص1412(راغب، 
قرآن، روح مشترك لفظي دانسته شده است كه بيشتر به معناي همان امري است كه بدن 

گيرد. از استعماالت ديگر روح، اطالق  يابد و زندگي و حيات مي بوسيله آن قوام مي
، 2، ج1367رآن، وحي، رحمت، جبرئيل دانسته شده است. (جزري، شدن آن بر ق

  )272و271ص
   

  . مفسران و مسئله روح و قرآن2
توان ادعا نمود با  در پاسخ به سؤال محوري نگاشته حاضر از نگاه مفسران قرآن، مي

  : كه آيد نگاهي به كتابهاي تفسيري اين نتيجه به دست مي
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اي است كه هر چند در مواضع  اند كه روح واژه همفسران در اين نقطه اشتراك نمود
گوناگون با يك لفظ به كار رفته است اما داراي معاني گوناگون و متفاوت است از اين 

همچنان كه جستجو در آيات قرآن بيانگر آن  4توان آنرا مشترك معنوي دانست. رو نمي
رك لفظي است و پنج است كه روح به يك معنا به كار گرفته نشده، بلكه واژه روح مشت

  5 توان برشمرد. معنا براي آن مي
يلْقي الرُّوح منْ « )52(شوري :  »و كذلك أَوحينا إِلَيك روحاً منْ أَمرِنا. «وحي .1

هبادنْ عم نْ يشاءلي مع رِهخداوند در آيات مذكور وحي را روح ناميده 15(غافر :  »أَم (
  است زيرا موجب حيات قلب و ارواح است. 

 »أُولئك كتَب في قُلُوبِهِم الْإيمانَ و أَيدهم بِرُوحٍ منْه. «قوت و نصرت و ثبات .2
 )22(مجادله : 

 »قُلْ نَزَّلَه روح الْقُدسِ) «193(شعراء :  »نَزَلَ بِه الرُّوح الْأَمينُ علي قَلْبِك. «جبرئيل .3
 )97(بقره : » منْ كانَ عدوا لجِبرِيلَ فَإِنَّه نَزَّلَه علي قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّه) «102(نحل : 

دانند  . برخي مقصود از روح مورد پرسش را روحي ميروح مورد سؤال يهود .4
يوم يقُوم الرُّوح و ) «4(قدر :  »ها بِإِذْنِ ربهِم تَنَزَّلُ الْمالئكةُ و الرُّوح في«كه در آيات 

 ) به آن اشاره رفته است.38(نباء :  »الْمالئكةُ صفا ال يتَكلَّمونَ

إِنَّما الْمسيح عيسي ابنُ مرْيم رسولُ اللَّه و كلمتُه أَلْقاها إِلي مرْيم . «مسيح بن مريم .5
 )171نساء : » (ُو روح منْه

توان اشاره داشت كه در تبيين مقصود از روح در قرآن، شش معناي  به اختصار مي
. روحي كه بدن با آن زنده 1استعمالي و كاربردي ميان مفسران نمود بيشتري دارد؛ 

. مخلوقي از مخلوقات الهي كه بر 3اي از فرشتگان است  . مقصود فرشته2شود.  مي
بنابر عقيده ابن جوزي برهان و دليلي  6. عيسي.6. قرآن 5. جبرئيل 4صورت بني آدمند

ها وجود ندارد و آنچه گفته شده از طب و فلسفه گرفته شده  مستحكم بر اين برداشت
است و گذشتگان به دليل نيامدن يا نيافتن جوابي روشن توسط وحي از حقيقت روح، 

  )  51، ص3، ج1422نسبت به چيستي حقيقت آن سكوت نمودند. (ابن جوزي، 
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هاي فكري  هاي مطرح در چيستي و تبيين روح در نظام مقدسي كه اختالف
گوناگون تا عصر خويش را مالحظه نموده است با اشاره به اختالف گسترده در مسئله 

(از روايات، سخن انديشمندان و شعر و ادب  هاي عرب روح در دايره وسيع استعمال
هاي مختلف و نقطه اشتراك آن  عرب)، تالش نموده است به وجه جمعي براي ديدگاه

و ريشه يابي لفظي استعماالت روح دست يازد، وي هر چند يك تاريخ نگار است اما 
  نويسد؛  در اين زمينه كالم نغزي دارد، وي مي

ودن و نقش روح در زنده نمودن جسم، روشن است نامحسوس بودن، سبك ب«
شود. بر اين  دليلي مهم در ارتباط يافتن آن، از وجوه اشتراكش با واژه ريح تلقي مي

خواند و هوا را روح  اساس وي معتقد است: عرب باد و آسايش و دميدن را روح مي
نامد و فرشته را روح و وحي را روح و هر چه لطيف و سبك و باال رونده است  مي
  ) 113و112، ص2. (مقدسي، بي تا، ج»نامد وح مير

هاي عرب از روح و مشتقات آن  روشن است، اين وجه جمع بر اساس استعمال
  مطرح شده است و سخن وي گواهي بر اختالف گسترده در معناي روح است.

  
  . دسته بندي آيات روح در قرآن كريم3

وضوعات و موارد ذيل به كار دسته بندي آيات قرآن گوياي آن است كه واژه روح در م
  رفته است:

  (عليه السالم). مراحل خلقت حضرت آدم .1
 پيدايش عيسي و ارتباط وي با خداوند سبحان. .2

 روح تأييد كننده مؤمنين. .3

 روح وحي شده و القاء شده به انذار كنندگان از سوي خدا.  .4

 نزول روح همراه فرشتگان در شب قدر. .5

 آفريني او در عالم پس از دنيا.جايگاه روح در صحنه قيامت و نقش  .6

دامنه كاربرد زماني واژه روح نيز به قبل از خلقت آدم از سوئي و تا قيامت و نقش 
گردد. در  نگاهي ديگر، آياتي كه در آنها مسئله روح  آفريني روح در آن عرصه باز مي

ه شود. در بيشتر اين دسته از آيات رابط مطرح شده است به دو دسته كلي تقسيم مي
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تنگانگ و پيوند يافته روح با انسان، چه در مرحله خلقت نخستين انسان، يا نسبت به 
حضرت عيسي، يا مسئله وحي و القاء به پيامبراكرم (ص) و ديگر بندگان خاص 

( قدر:  خداوند سبحان و يا ارتباط يابي با مؤمنين نماينگر است. در گروه ديگر از آيات
شود بلكه نقش آفريني روح  رابطه روح با انسان مشاهده نمي) 4؛ معارج :  38؛ النبأ :  4

 ه شب قدر و قيامت بيان شده است.با مالئكه در دو صحن

پاسخ سؤال به نقش واژگاني روح در قرآن و مشترك لفظي يا معنوي بودن آن، با 
دسته بندي و بررسي محتوائي و موضوعي آياتي كه در آن واژه روح به كار رفته است 

ها ممكن خواهد بود. به بياني ديگر بررسي نشانگر بودن  و نگاهي كالن به تمامي شاخه
ورد روح، از يك حقيقت كه ممكن است مصاديق هاي قرآن كريم در م تمامي استعمال

گوناگوني را شامل باشد، و يا تفاوت مفهومي و معنائي واژه روح در موارد كاربست آن، 
اي مشترك در معاني متفاوت تبديل نمايد، نقطه عزيمت براي  اي كه آنرا به واژه به گونه

  بخشد.  كنكاش در آيات را ضرورت مي
ه حاضر نخست نشان دادن وجود اشتراك معنايي در از اين رو دو محور نگاشت

دو  باشد. كاربردهاي روح در قرآن و سپس اثبات تشكيك در آن حقيقت واحد مي
توان مدعي شد، در بررسي انديشمندان اسالمي مغفول مانده است. در  محوري كه مي

اهي ادامه با تبيين شاخه به شاخه آيات روح بر اساس تقسيم شش گانه، تالش در نگ
شود و ارتباط هر يك از آيات با آيات ديگر در ذيل بررسي هر  كالن و كل نگر مي

  دسته از آيات، مطرح خواهد شد. 
  

  . روح و آفرينش آدم3-1
بر اساس ظاهر آيات قرآن نخستين نقش آفريني روح به لحاظ زماني و در سير خلقت، 

يتُه و نَفَخْت فيه من روحي فَقَعواْ فَإِذَا سو"باشد. آيات  مربوط به آفرينش حضرت آدم مي
ثُم سوئه و نَفَخَ فيه من روحه  و جعلَ لَكم السمع و الْأَبصرَ و ") 72، (ص : "لَه ساجِدينَ

روحي فَقَعواْ لَه  فَإِذَا سويتُه و نَفَخْت فيه من") و 9(سجده :  "الْأَفدةَ  قَليلًا ما تَشْكرُون
  نمايد.  ، داللت بر اين موضوع مي)29(حجر :  "ساجِدين
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در هر سه آيه مبارك مسئله نفخ و دميده شدن روح در جسدي كمال يافته و 
تسويه گرديده، مطابق تعبير قرآن، بازتاب داده شده است. اين نخستين جلوه گري روح 

قش خود را در مرحله آغاز خلقت نوع انسان در نظام آفرينش از نگاه قرآن است كه ن
  كند.    ايفا مي

الَّذي أَحسنَ كلَّ شيء خَلَقَه  " :بدين گونه استنيز آيات هفتم تا نهم سوره سجده 
خَ فيه من و بدأَ خَلْقَ الْانسانِ من طينٍ ثُم جعلَ نَسلَه من سلَالَةٍ من ماء مهِينٍ ثُم سوئه و نَفَ

توجه به مجموعه اين  ."روحه  و جعلَ لَكم السمع و الْأَبصرَ و الْأَفئدةَ  قَليلًا ما تَشْكرُونَ
اي متفاوت از  سازد، نخستين آفرينش يافته از نوع انسان، به گونه آيات آشكار مي

س از وي را در قالب و سايرين، قوام و شكل يافته است. آيه هشتم اين سوره، نسل پ
نمايد. هر چند در اين ميان آيات مرتبط با موضوع پديد آمدن  نظامي ديگر معرفي مي

عيسي گوياي آن است كه يك مورد استثنايي و تا حدودي شبيه به خلق نخستين انسان 
  نيز وجود دارد. 

) و 29(آيه  سوره حجربا تكرار در دو  "فَإِذا سويتُه و نَفَخْت فيه منْ روحي"آيه 
در قسمت دوم  "نَفَخْت فيه منْ روحي"، با توجه به قرار گرفتن عبارت )72ص (آيه 

كند تسويه مورد سخن در ابتداي آيه آماده  داللت مي "فَإِذا سويتُه"جمله و با عطف بر 
و درست شدن از لحاظ جسماني است. به بياني ديگر ميان خاك و گل بودن تا بدني 

توان آن را مراحل شكل گيري اندام واره اي و  كه مي 7به شكل انسان يافتن، فاصله است
ه تا جنينِ جسماني آدم دانست. با تطبيق تكامل جسماني اولين بشر به شكل گيري نطف

هاي گوناگون و كامل شدن  در مسير شكل گيري خاك تا اندام توان گفت ها مي انسان
فاذا "گذشته است كه قرآن پايان اين مراحل جسماني را،  بدن آدم ابوالبشر نيز مراحلي

داند و به همراه اين پايان، آغازي است كه خداوند از آن به دميده شدن روح  مي "سويته
  نمايد.  تعبير مي
در سوره سجده با توجه به ويژگي واژه  "من ماء مهِينٍ ةثُم جعلَ نَسلَه من سلَالَ"آيه 

(گل و ...) و مرحله  ر گرفتن در ميان مسئله آفرينش جسماني آدم از خاكو قرا "ثم"
كند، تفاوت مطرح در آيات مذكور، در ميان نخستين  دميده شدن روح، داللت مي
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مخلوق از انسان و سايرين از نسل او، در جهت شكل گيري اندامي است و مسئله 
د و انگاره اختصاص داشتن باش دميده شدن روح امري مشترك ميان آدم و نسل او مي

روح به آدم و يا تفاوت آدم ابوالبشر با فرزندان خويش در اين پيمايش بدون دليل 
 است.

دهد مسئله روح،  توجه به اين نكته نيز مناسب است كه شواهدي نشان مي
اختصاصي به خلقت انسان ندارد. در ادامه آيات سوره حجر كه در آن مسئله امر به 

از دميده شدن روح بيان شده است، به موضوع رويگرداني ابليس از  سجده مالئكه پس
پردازد. در استدالل ابليس رجيم در چرائي ايستائي وي در مقابل امر الهي  امر الهي مي

با توجه به دو  "قَالَ لَم أَكن السجد لبشَرٍ خَلَقْتَه من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ"خوانيم  مي
صلي داشتن آفرينش انسان و آگاهي دادن خداوند به اين دو مرحله، كه جمالت مرحله ا

شود  داللت بر آن دارد؛ دانسته مي "فَإِذَا سويتُه و نَفَخْت فيه من روحي فَقَعواْ لَه ساجِدينَ"
اي  استكبار و خود برتر بيني ابليس كه موجب برون رفت وي از مقامش گرديد، مقايسه

  د كه ميان خود و آدم صورت داد. بو
شود و بالتبع آگاه از سير  در اين سنجش، ابليسِ آگاه از امر الهي كه معاقَب مي

خلقت آدم است، علت فزوني مقام خود بر آدم و در نتيجه عدم جايگاه و لياقت آدم 
كند. اين استدالل و  براي سجده را به مرحله پيش از دميده شدن روح متمركز مي

دهد كه او خود و آدم را در موضوع دميده شدن روح مساوي و يكسان  سه نشان ميمقاي
ديده است از اينرو صفحه سنجه امر الهي را به آن سو سوق نداده است و برتري خود 
بر آدم را در مرحله نخست و برتري ذاتي آتش بر خاك مالحظه كرده است. هر چند 

توان به داللت التزامي چنين برداشتي را  مي كالم وحي صراحتي در اين داللت ندارد اما
  از آيات قرآن استفاده نمود.

   
  . روح و وجود يافتن حضرت عيسي(ع)3-2

جلوه گر شده  (ع)دومين نقش آفريني روح در مسير خلقت انسان، در آفرينش عيسي
است. قرآن به صراحت مريم مادر عيسي را تا هنگامه تولد مسيح، باكره و بارداري وي 

يأَهلَ الْكتَابِ لَا تَغْلُواْ في دينكم و لَا "نمايد. در آيه  ر طبيعي معرفي ميرا از طريقي غي
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يسي ابع يحسا الْمقَّ  إِنَّمإِلَّا الْح لي اللَّهتَقُولُواْ ع و رْيما إِلي مأَلْقَئه تُهمكل و ولُ اللَّهسر رْيمنُ م
إِلَاه ا اللَّهإِنَّم  واْ خَيرًا لَّكملَا َتقُولُواْ ثَلَثَةٌ  انتَه و  هلسر و نُواْ بِاللَّهفَام  نْهم وحر نَهحبس  داحو 

ا في السم لَّه  لَدو كيالأَن يكونَ لَهو كفَي بِاللَّه ضِ  وا في الْأَرم و اتاورد 171(نساء :  "م (
ينه انگاره مسيحيت و غلو آنان نسبت به عيسي و باور به تثليث، با اثبات و تأييد سه گز

  يابد؛ از سوي خداوند صورت مي
نخست پيام آور بودن مسيح از سوي خداوند، دوم القاء شدن مسيح با عنوان كلمه 

در  "و روح منْه"ي به مريم مقدسه و سومين مسئله، روحِ از خدا بودن مسيح . تعبير اله
توان با توجه به آيه هفدهم سوره مريم كه به تفصيل بيشتري به داستان  آيه مذكور را مي

آفرينش مسيح و حوادث پيش از بارداري مريم مقدسه پرداخته است روشن نمود. در 
فَاتخَّذَت من دونهِم حجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَرًا "خوانيم  سوره مريم مي

) دراين جمله روح كه منتسب به خداوند سبحان شده است، رسولي 17(مريم :  "سوِيا
و "كند كه تعبير  براي انجام ماموريتي ويژه دانسته شده است و اين احتمال را تقويت مي

در سوره نساء، برآيند ارسال روحي است كه آيه هفدهم سوره مريم بيانگر  "هروح من
  آن است و نتيجه آن هبه و بخشش فرزندي پاك به مريم بوده است. 

از نكات قابل تأمل در نگاهي مجموعي به آيات مربوط به آفرينش ويژه حضرت 
دگر صورت يافته  عيسي آن است كه، اين آفرينش در دو مرحله همانند تمامي انسانهاي

سوره انبياء و دوازدهم سوره  91است؛ كه آيات سوره مريم بخش نخست و آيات 
نمايند. به بياني گوياتر در مرحله نخست كه همراه با  تحريم، بخش تكميلي آنرا بيان مي

تمثيل روح الهي بر مريم است مسئله شكل گيري نطفه عيسي در رحم مريم مقدسه 
  شود.  طرح مي

شود گفتاري در اين آيات از  ) مشخص مي23-16(مريم :  در آيات مذكوربا دقت 
هاي اين آيات عبارتند  يد واژهدميده شدن روح در جسم عيسي به ميان نيامده است. كل

؛ ارسال روحي الهي، تمثل روح به شكل آدمي تمام عيار، سخن از هبه فرزندي پاك؛ از
اين امر بر خداوند متعال و نشانه بودن  تعجب مريم به دليل دوشيزه بودن؛ آسان بودن

بيان شده است، كه  "فَحملَتْه"عيسي؛ و در نتيجه باردار شدن مريم كه تنها با تعبير 
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گوياي مرحله نخست يعني امتزاج نطفه با  تخمك و شكل گيري جسماني كودك در 
  باشد.  رحم، مي

سوره احقاف است  15و سوره لقمان  14در آيات  "حملته"مويد اين گفتار، تعبير 
كه بيانگر آغاز شكل گيري نطفه است. اين امر در پيوند با آيات بيانگر مراحل آفرينش 

شود؛ قرآن مرحله دميده شدن روح را در پايان مرحله  تر مي انسان در رحم روشن
پوشانده شدن گوشت بر استخوانها كه پس از مراحل نطفه، علقه و مضغه است، معرفي 

و لَقَد خَلَقْنَا الْانسنَ من سلَالَةٍ من طينٍ ثم "يات گوياي اين مراحل عبارتند از: نمايد. آ مي
مضْغَةَ عظَما جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرَارٍ مكينٍ ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضْغَةً فَخَلَقْنَا الْ

ظَامنَا الْعوينَ فَكسقنُ الخَالسأَح ك اللَّهاراخَرَ  فَتَبخَلْقًا ء أَنشَأْنَاه ا ثُمم14-12(مومنون :" لح (  
اما مرحله دومِ آفرينش، كه آيات سوره مومنون از آن به پديدار شدن آفرينش 

سوره انبياء و دوازدهم سوره تحريم، در مورد  91نمايد، بر اساس آيات  ديگر تعبير مي
(ع) نيز صورت گرفته است كه خداوند آنرا پس از ستودن پاكي دامان مريم  عيسي

) يا در موضعي ديگر آمده 91(انبياء :  "ها من روحنَافَنَفَخْنَا في"نمايد؛  اينگونه توصيف مي
  ). 12(تحريم :  "فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا "است 

توان  ر دو عرصه آفرينش عيسي ميبا توجه به آنچه ذكر شد نقش آفريني روح را د
مالحظه نمود. نخست در شكل گيري نطفه عيسي كه توسط رسول الهي است كه از آن 

تعبير شده است و دوم در دميده شدن روح در جسم و حالت جنيني عيسي  "روحنا"به 
باشد. اينگونه خداوند  است كه سرآغاز شكل گيري حيات در جسم قالب يافته مي

و شباهت او با ساير انسانها در مخلوق بودن و تركيب از جسم و  جسمانيت عيسي
نمايد. اين امر در مقايسه آيات مربوط به خلقت حضرت آدم و آيات  روح را آشكار مي

  بيانگر مرحله دوم آفرينش عيسي جلوه گري بيشتري دارد. 
(حجر :  "نْ روحيفَإِذا سويتُه و نَفَخْت فيه م"در آيات خلقت آدم نبي آمده است؛ 

29 ("هوحنْ رم نَفَخَ فيه و اهوس سجدة :  "ثُم)كه خداوند متعال در اين آيات روح را 9 (
آورده است كه  "روحه"و   "روحي"به صورت مضاف و با انتساب به خويش، با تعبير

آدم با باشد و تفاوت  اين مرحله همانگونه كه بيان شد داراي عموميت در تمامي بشر مي
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ساير فرزندان وي در مرحله نخست يعني شكل گيري جسماني اوست. مشابه تعابير 
شود، درباره مسيح نيز  كه در ماجراي آفرينش آدم مشاهده مي "نفخت فيه من روحي"

، عباراتي همانند 8مطرح است؛ توضيح آنكه در رابطه با دميده شدن روح در جسم مسيح
 "و روح منْه" الفاظ قرآن در مورد مسيح اينگونه است:آفرينش آدم به كار رفته است؛ 

  ). 171(النساء : 
سوره آل عمران است كه شگفتي  59گوياي اين مسئله به تصريح الهي، آيه 

داند و بر همانندي خلقت عيسي و  آفرينش عيسي را امري فزونتر از آفرينش آدم نمي
اللَّه كمثَلِ آدم خَلَقَه منْ تُرابٍ ثُم قالَ لَه كنْ  إِنَّ مثَلَ عيسي عنْد"نمايد؛  آدم تاكيد مي

در اين آيه صفت و ويژگي  "مثل"با دقت در اين گفتار كه مقصود از واژه  "فَيكونُ
مثَلُ الْجنَّةِ الَّتي وعد الْمتَّقُونَ تَجري منْ تَحتها الْأَنْهار "فرمايد  است، همچنان كه قرآن مي

(رك: فخر  )35(رعد :  "ها دائم و ظلُّها تلْك عقْبي الَّذينَ اتَّقَوا و عقْبي الْكافرينَ النَّارأُكلُ
  ) 243، ص8، ج 1420رازي، 

اين  "ثُم قالَ لَه كنْ فَيكونُ "افزون بر اين همانندي براي جمله اخير يعني عبارت
سئله خلقت آدم است. يعني با فرض تفسير محتمل است كه، اين عبارت بيانگر ادامه م

است؛ در نيمه نخست آيه به  "آدم"ترين مرجع كه  به نزديك "خلقه"ارجاع ضمير 
نمايد. چرائي اين  همانندي تاكيد و آنگاه به چگونگي و چيستي آفرينش آدم اشاره مي

تر بودن خلق آدم در مقايسه با عيسي است  تر و عجيب امر به دليل نشان دادن پيچيده
زيرا وي عالوه بر پدر از مادر هم محروم بوده است. بنابر اين احتمال با توجه به كار 

بايد گفت جمله اخير در صدد بيان مرحله تكميل  "ثم"كرد مفهومي و معنائي واژه 
آفرينش آدم يعني دميده شدن روح به اوست همان امري كه در آيات ديگر با عبارت 

م مضمون بيان شده است. نتيجه اين احتمال آن و عباراتي ه "نفخت فيه من روحي"
است كه بدون تحقق مرحله دوم آفرينش، وجود يافتن انسان محقق نخواهد شد. از اين 

  رو آيه اشاره به اهميت و نقش جايگاه دميده شدن روح نيز خواهد داشت.  
در هشت آيه از آيات قرآن مطرح است كه با پيوند به  "كنْ فَيكونُ"اما عبارت 

  به كار رفته است. 9مسئله آفرينش در مورد انواع مخلوقات و بيشتر مستند به امر الهي
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عالوه بر به كار گرفته  "كن فيكون"شود مسئله  با نگاهي به اين آيات دانسته مي
شدن در موضوع آفرينش مادي، بيانگر فوريت در تحقق نيست. نشان دهنده اين ادعا، 

وقات جسماني و مادي كه تدريج در پيدايش آنها در آياتي است در مورد برخي از مخل
 "كن فيكون"قرآن تصريح شده است، اما با اين حال در آياتي دگر منسوب به امر 

ها و زمين كه در آيات قرآن به شش دوره بودن  اند. همانند مسئله آفرينش آسمان شده
) با 4؛ سجده : 59؛ فرقان: 7؛ هود : 3؛ يونس : 54آن تصريح شده است.(نك: اعراف : 

بديع السماوات و الْأَرضِ و إِذا قَضي أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَه كنْ "خوانيم  اين وجود در قرآن مي
  )117(بقره :  "فَيكونُ
   

  . روح و تأييد اهل ايمان3-3
توان با نگاه به آياتي مالحظه نمود كه در آنها روح با  جايگاه ديگر روح در قرآن را مي

واژگاني همانند مالئكه، نزول، عروج، القاء، عباد، امر و امر رب همنشين شده است. 
توان از مقوله زمان كمك گرفت زيرا برخي از آيات به زمانه  براي تفكيك اين آيات مي

توان  قيامت مربوط است و برخي به زمانه دنيا ارتباط دارد. همچنين اين تفكيك را مي
با بندگان الهي و غير آن پيگيري نمود. در نوشتار حاضر با از جهت ارتباط يابي روح 

تفكيك موضوعاتي كه روح به آنها تعلق گرفته است، به تفكيك موضوعي آيات 
پرداخته و آنگاه هر يك را در مجموعه خود و با لحاظ آيات مشابه بررسي خواهد 

  نمود.
) و 22مجادله : در يك آيه از تأييد شدن مومنان به روح سخن گفته شده است. (

؛ غافر: 2در سه آيه نزول، القاء و وحي روح به بندگان خاص الهي مطرح است. (نحل : 
) در 85) در يك آيه پرسش از روح، پاسخ گفته شده است. (اسراء : 52؛ الشوري : 15

) 4يك آيه از نزول روح همراه فرشتگان در شب قدر سخن به ميان آمده است. (قدر : 
ريني او در عالم پس از ص به جايگاه روح در صحنه قيامت و نقش آفو دو آيه اختصا

  ) 38؛ نبأ : 4. (معارج : دنيا دارد
شود. اين  تأييد شدن مومنان به روح در آيه بيست و يكم سوره مجادله مالحظه مي

پردازد كه عالوه بر  آيه شريف كه آيه پاياني سوره مجادله است، به توصيف گروهي مي
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و رستاخيز از ويژگي تبري از دشمنان خداوند سبحان نيز بهره مندند،  ايمان به خدا
آنگاه خداوند ايمان را در صفحه دل اين گروه نگاشته شده و تقويت شده به روحِ از 

ه لَّا تجِد قَوما يؤْمنُونَ بِاللَّه و الْيومِ االْخرِ يوادونَ منْ حاد اللَّ"نمايد؛  ناحيه خود معرفي مي
أُولَئك كتَب في قُلُوبهِم خْوانَهم أَو عشيرَتهم و رسولَه و لَو كانُواْ ءاباءهم أَو أَبنَاءهم أَو إِ

نْهم بِرُوحٍ مهأَيد انَ والْايم".  
شود مواظبت و استمرار بر ايماني كه شعاع آن به تمامي  از آيه مذكور  استفاده مي

زندگي انسان كشيده شده است، استقرار ايمان در كشاكش احساسات و تنگناها است، 
كه اين مهم با تأييد الهي به جهت مقاومت بر ايمان محقق خواهد شد. اين تأييد به 

در اين آيه  "بروح منه"كنار هم نهادن عبارت  روحي از جانب خدا معرفي شده است.
) كه بيانگر نحوه آفرينش آدم است و 72؛ ص : 29(حجر :  "من روحي"با جمله 

تواند روشنگر اين  كه توصيف كننده عيسي است، مي "روح منْه"همچنين در كنار آيه 
ت كه اي ازحيات و وجود يافتن اس مطلب باشد كه روح دميده شده در آدم مرحله

تكميل كننده و مراحل برتر آن با همين تعبير، در صورت گرايش به ايمان و پايبندي در 
شود. با اين  آن، توسط خداوند سبحان بر پايه همان روح نخست اعطايي محقق مي

اي از آفرينش انسان است و  تفاوت كه در آيات مورد اشاره، روح وجود بخش و مرحله
  باشد.  ننده و تثبيت كننده مؤمنين ميدر سوره مجادله روح تأييد ك

اين امر رهگشا به ديدگاه تشكيك و وجود مراتب در مسئله روح است كه بخشي 
از آن به صورت مشترك در تمامي انسانها نهاده شده است و بخشي از آن در صورت 

شود، و اين تأييد، شرايط  ها و فراهم آوردن شرايط خاص حاصل مي وجود زمينه
نمايد همچنان كه در لغت، واژه تأييد به  پايداري را براي مؤمن فراهم مياستمرار و 

  ) 76، ص3، ج1414(رك: ابن منظور،  نيرومند و استوار ساختن معنا شده است.
در اينكه مقصود از تأييد به روح از جانب خداوند چيست، دو احتمال مطرح 

نماياند. دوم  است. نخست آنكه اين تأييد در مسير سير تكاملي در حوزه  ايمان رخ مي
آنكه ايمان به خدا و رستاخيز و پايداري بر آن منجر به اعطاء و بخشش روح مويد 

. در هر دو صورت، احتمال اصل شود روحي كه از جانب خدا است مؤمنين مي
اي كه بيان شد و آن وجود مراتب براي روح از نگاه قرآن بود، مورد خدشه واقع  مسئله
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شود بلكه دو احتمال مذكور در مرحله پس از اثبات اين امر مورد دقت نظر واقع  نمي
  شود. مي

ر اما مسئله روح القدس در قرآن و تأييد شدن عيسي به روح القدس، نمايانگ
اي از مراتب بلند روح است كه نتيجه آن معجزات صادر  برخورداري عيسي از مرتبه

به بيان دگر؛ فرآيند و نتيجه ريزنگري در روح، اقرار به ذو مراتب  باشد. شده از وي مي
و وجود تشكيك آنهم بصورت گسترده در مسئله روح است چرا كه مرتبه اعالي 

تعبير  "روح القدس"مودن واژه پاك به صورت روحي را خداوند در قرآن با اضافه ن
تلْك الرُّسلُ فَضَّلْنا بعضَهم علي بعضٍ منْهم منْ كلَّم اللَّه و رفَع بعضَهم درجات "نموده است؛ 

  ). 253(بقرة :  "و آتَينا عيسي ابنَ مرْيم الْبينات و أَيدناه بِرُوحِ الْقُدسِ
مندي از روح القدس  اند، بهره و روايات تاكيد نموده ه مفسرانهمچنان ك

اختصاصي به عيسي بن مريم ندارد و تحقق امور بسيار بزرگ توسط عيسي، ريشه در 
ذَا أُجِبتُم  قَالُواْ لَا علْم لَنَا  اللَّه الرُّسلَ فَيقُولُ ما يوم يجمع" 10؛بهره مندي از اين روح دارد

ت علَّام الْغُيوبِ إِذْ قَالَ اللَّه ياعيسي ابنَ مرْيم اذْكرْ نعمتي علَيك و علي والدتك إِذْ إِنَّك أَن
و دهفي الْم النَّاس سِ تُكلَملًا  أَيدتُّك بِرُوحِ الْقُدئةَ كهرالتَّو ةَ وكمالح و تُك الْكتَابلَّمإِذْ ع و

و تُبرِئُ  الطَّيرِ بِإِذْني فَتَنفُخُ فيها فَتَكونُ طَيرَا بِإِذْني تخَلُقُ منَ الطِّينِ كهيةِ و الْانجِيلَ  و إِذْ
يلَ عنك إِذْ جِئْتَهم ئ او إِذْ كفَفْت بني إِسرَذْني الْأَكمه و الْأَبرَص بِإِذْني  و إِذْ تخْرِج الْموتي بِإِ

  )110و109(مائده :  "ذَا إِلَّا سحرٌ مبِينٌكفَرُواْ منهم إِنْ ه ذينَبِالْبينَات فَقَالَ الَّ
همچنان كه در توصيف فرشته وحي، با وجود بهره مندي تمامي فرشتگان از روح، 

به روح  "القدس"و گاه  "االمين"براي تاكيد بر امانت داري و حفاظت جبرئيل، صفت 
قُدسِ منْ ربك بِالْحقِّ ليثَبت الَّذينَ آمنُوا و هدي و قُلْ نَزَّلَه روح الْ"؛11اضافه شده است
  )  193(شعراء :  "نَزَلَ بِه الرُّوح الْأَمينُ")؛ 102(نحل :  "َبشْري للْمسلمين

و يسئَلُونَك عنِ الرُّوحِ قُلِ "با توجه به مجموع آنچه گذشت مقصود از روح در آيه 
شود. بيان  ) نيز جلوه گر مي85(اسراء :  "أَمرِ ربي و ما أُوتيتُم منَ الْعلْمِ إِالَّ قَليالًالرُّوح منْ 

شد كه در قرآن در ميان آياتي كه مسئله روح در آن طرح گرديده، سه آيه است كه 
موضوع روح در آن به امر الهي پيوند يافته است و روشن گرديد آن آيات به مسئله 
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پردازند مربوط  گي ارتباط و آگاهي انبياء از آنچه كه به انذار آن ميوحي و چگون
باشد. از اين رو قرار گرفتن آيه هشتاد و پنجم سوره اسراء در كنار آيات مذكور  مي

روشنگر آن است كه مقصود از روح در اين آيات، همان روح مطرح در آيات بيانگر 
جمل از روح، مسئله از امر وحي است چرا كه خداوند سبحان در پاسخ سؤال م

   12اند. كند كه آيات ديگر آنرا به مقام وحي تبيين كرده پروردگار بودن روح را طرح مي
كه در تبيين سؤال از روح در آيه بيان شده  اما اينكه مقصود از امر رب چيست؟

توان گفت  اي مستقل است. آنچه در اينجا مي پاسخ تفصيلي آن نيازمند نگاشته ،است
سي و چهار بار در قرآن كريم به كار رفته است كه در مجموع با  "اَمر"ه؛ واژه اينك

را بر   13اند نظريه خلق و امر تالش نموده رسد. گروهي مرتبه مي 249مشتقات آن به 
سوره اعراف كه در آن واژه امر به كار رفته است تطبيق دهند. اما  54آياتي بويژه آيه 

  اهي مجموعي به آيات امر، سازگار نيست. اين تطبيق با ظاهر آيات و نگ
شود. اهل  از آيات قرآن مفهومِ فرمان، تكليف كردن و شأن از واژه امر برداشت مي

؛ 26، ص4، ج1414(رك: ابن منظور،  اند. لغت نيز معناي امر را مقابل نهي دانسته
ألمر: و ا«نويسد؛  سوره بقره مي 27) طبرسي در ذيل آيه 297، ص8، ج1409فراهيدي، 

طلب الفعل ممن هو دونك، و به سمي األمر الّذي هو واحد األمور، ألنّ الداعي الّذي 
   14)34، ص1، ج1377(طبرسي،  .»يدعو إليه شبه بأمر يأمر به

شاهد قرآني نادرست بودن تطبيق نظريه خلق و امر به آيات قرآن، به كار رفتن 
أَ لَم تَرَ أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَكم ما "مانند: واژه امر در مورد آفرينش موجودات مادي است. ه

 هضِ إِالَّ بِإِذْنلَي الْأَرع أَنْ تَقَع ماءك السسيم و رِهرِ بِأَمحي الْبري فالْفُلْك تَج ضِ وي الْأَرف
حيمر بِالنَّاسِ لَرَؤُف ؛)65(حج :  "إِنَّ اللَّه "الس فَعالَّذي ر اللَّه نَها ثُمتَرَو دمبِغَيرِ ع ماوات

 ياتĤْلُ الرَ يفَصرُ الْأَمبي يدمسلٍ مأَجري لرَ كلٌّ يجالْقَم و سخَّرَ الشَّمس رْشِ ولَي الْعتَوي عاس
 ؛)5(سجدة:  " لَي الْأَرضِيدبرُ الْأَمرَ منَ السماء إِ" ؛)2(الرعد  :  "لَعلَّكم بِلقاء ربكم تُوقنُونَ

"رِهبِأَم  خَّرَاتسم ومالنُّج رَ  والْقَم و سالشَّم و ارالنَّه الَّيلَ و خَّرَ لَكمس 12(نحل : "و.(  
شهيد آيت اهللا بهشتي در نگاهي تاريخي به اين مسئله، از چرائي توجه فراوان 

ت. وي معتقد است بر اساس گزارش قرآن به مسئله امر الهي رازگشائي نموده اس
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كتابهاي تاريخي، يكي از باورهاي نادرست اعراب تا پيش از اسالم آن بود كه، آنان با 
دانستند اما در مرحله تدبير و اراده امور عالم،  وجود آنكه خلق جهان را توسط خدا مي

گروهي تدبير «: نويسد مي ها و عقايد گوناگوني را باور داشتند؛ به عنوان نمونه ديدگاه
دانستند. اين امر زمينه راز و نياز  عالم را برعهده فرشتگان، يا ارباب انواع و يا ارواح مي

و پرستش براي رسيدن به مقاصد را با مجسمه سازي از مديران عالم و رويگرداني يا 
و  آورد. اين ديدگاه و رفتار مشركانه، با بازخورد رها نمودن خداوند سبحان را فراهم مي

مقابله تند آيات الهي و سخن وحي مواجه شد و خداوند متعال به صراحت و تاكيد 
  )16-12رك: بهشتي، بي تا، ص( .»خلق و امر و تدبير جهان را به دست خود دانست

   
   . روح و وحي الهي3-4

در آياتي كه مسئله وحي شدن به بندگان مورد مشيت الهي مطرح شده است، مسئله 
ارتباط يافته است؛ بدين گونه كه نزول، القاء يا وحي را كه با روح  روح با امر الهي

  :نمايد. سه آيه در اين زمينه مطرح است است به امر خداوند متعال معرفي مي
آيه نخست از نزول مالئكه به همراه روح از امر الهي به برگزيدگان بندگان 

لْمالئكةَ بِالرُّوحِ منْ أَمرِه علي منْ ينَزِّلُ ا" گويد؛ ها سخن مي خداوند جهت انذار به انسان
  ) 2(نحل :  "يشاء منْ عباده أَنْ أَنْذروا أَنَّه ال إِله إِالَّ أَنَا فَاتَّقُونِ

آيه دوم در مقام بيان، القاء روح به فرمان الهي به بندگان خاص براي انذار روز 
يلْقي الرُّوح منْ أَمرِه علي منْ يشاء منْ عباده لينْذر  رفيع الدرجات ذُو الْعرْشِ"قيامت است؛ 

  ) 15(غافر :  "يوم التَّالقِ
تفاوت آيه دوم با آيه نخست در حذف واسطه اين ارتباط است. به اين معنا كه به 
جهت نتيجه اين دو آيه، كه مسئله انذار است، مشخص است كه مقصود از عباد، انبياء و 

باشد.  باشد. محتواي پيام نيز كه مسئله انذار است مويد اين گفتار مي ن االهي ميرسوال
جمالت ابتدائي هر دو آيه از شيوه انتقال اين پيام و انذار به بندگان خاص الهي يا همان 

گويد. در هر دو آيه خاستگاه اين پيام و انذار امر الهي دانسته شده است  انبياء سخن مي
  يه نخست فرشتگان و در آيه دوم خود خداوند دانسته شده است. و مجري آن در آ
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در صورتي كه آيه نخست را داراي تفصيل بيشتري نسبت به اين قسمت از توسعه 
بياني بدانيم، بايد واسطه ميان امر الهي و عباد برگزيده را فرشتگان دانست. اما احتمال 

ونه و دو شيوه خاص ارتباط يافتن دوم آن است كه هر يك از دو آيه در مقام بيان دو گ
و آگاهي انبياء از مقام امر الهي است كه در يك گونه از آن فرشتگان واسطه انتقال و در 
گونه ديگر مسئله القاء بدون واسطه مطرح است. از نكات قابل تأمل در سنجش الفاظ و 

مطرح شده  محتواي دو آيه شريف، آن است كه در آيه پانزدهم سوره غافر مسئله القاء
است كه انجام دهنده آن، با دو گونه احتمال مطرح در آن، بيان شد. اما مفعول يا 

  محتواي القاء شده در اين آيه، روح بيان شده است. 
روح را از امرش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد «ترجمه آيه اينگونه است؛ 

. اما در آيه دوم سوره »بيم دهدكند تا (مردم را) از روز مالقات [روز رستاخيز]  القاء مي
نحل نازل كننده، خداوند و تحقق بخش نزول فرشتگان است كه اين فرشتگان حامالن 

در هر دو آيه محل فرود و  "علي من يشاء"روحي هستند كه از امر الهي است و جمله 
 باشد مقصود از روح در هر دو آيه، نمايد. بنابر آنچه گذشت روشن مي نزول را معين مي

توان همان  را مي نمايد، كه آن آن چيزي است كه نتيجه آنرا خداوند انذار معرفي مي
  باشد.  وحي الهي دانست كه مقام آن، امر الهي مي

آيات پنجاه و يك و پنجاه و دوم سوره شوري كه آيه سوم در اين دسته است و به 
تحليل  باشد، گويايي بيشتري به (ص) مربوط مي صورت مشخص به پيامبر خاتم
هاي  دهد. در اين آيات نخست مسئله وحي و طريق گذشته و تبيين آن دو آيه مي

(ص)  انحصاري آن مطرح و سپس به صورت ويژه به گونه وحي به پيامبر اكرم
و ما كاَنَ لبشَرٍ أَن يكلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من وراي حجابٍ أَو يرْسلَ " :پرداخته شده است

 ا كنترِنَا  منْ أَما موحينَا إِلَيك رحك أَوكذَال و كيملي حع إِنَّه  ا يشَاءم هي بِإِذْنولًا فَيوحسر
دإِنَّك لَته نَا وادبنْ عم ن نَّشَاءم ي بِهدا نهنُور لْنَاهعلَاكن ج انُ ولَا الْايم و ا الْكتَابرِي مي تَد

يمٍإِلي صتَقسم رَاط".  
. وحي 1 :در اين آيات مسئله سخن گفتن خدا با بشر به سه گونه بيان شده است

. ارسال فرستاده. آنگاه خداوند شيوه آگاهي پيامبر خاتم (ص) 3. از فراسوي حجاب 2
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در  "مايشاء"قمست  "كذلك"داند و با تعبير  را خارج از اين نظام دريافت معرفت نمي
بر اين  15،"روحا من امرنا"نمايد و با عبارت  يكم را تبيين آشكارتري مي آيه پنجاه و

شود، روحي از امر  (ص) وحي مي دهد كه آنچه به پيامبر عظيم الشان مطلب داللت مي
الهي است، كه فاعل آن مطابق آيه، يا خداوند متعال به صورت مستقيم يا در فراسوي 

  ته وحي است. حجاب و يا فاعل آن خداوند با واسطه فرش
در بيان چيستي روح در اين آيات با توجه به مراتب روح و مراتب روحي انسان 

توان  باشد؛ مي كه گاه روح نخستين در اكمال انسان و گاه روح تأييد كننده اهل ايمان مي
اي باال و برتر از مراتب مذكور روح  اين احتمال را مطرح نمود كه مقصود از روح، مرتبه

ها به آن سبب قابليت پذيرش امر  س شدن بدن و تكميل روح عمومي انساناست كه ملب
شود. به بياني ديگر بايد گفت: انبياء در مقام  الهي و جايگاه هبوط و نزول مالئكه مي

دريافت وحي و پيام و امر الهي با مقامات عادي از جهاتي با هم متفاوتند. قرآن يكي از 
داند كه زمينه ساز  ر  بهره مندي انبياء از امري ميهاي تفاوت را د ها و مؤلفه شاخصه

  باشد. روح مي نمايد و آن برخوردار شدن از ارتباط يابي مالئكه با انبياء را فراهم مي
شود و انبياء را مفتخر به دريافت و  روحي كه از مقام و جايگاه امر الهي نازل مي

اند  قع مالئكه زمينه سازان ارتباطينمايد. پس در وا توانايي ابالغ پيام خداوند سبحان مي
از عالم غيب، كه گاه به همراه خود، پيامي از جانب خداوند دارند و گاه القاء كننده و 

  باشند. بهره مند ساز بندگاني خاص از تعالي روحاني مي
  

  . روح و نقش آفريني در شب قدر3-5
نزول روح در زماني  دسته ديگر از آيات روح، آيه چهارم سوره قدر است كه در آن از

دهد. اين نزول به همراه فرشتگان و با اذن الهي  خاص با يادكرد شب قدر خبر مي
تَنَزَّلُ الْمالئكةُ و الرُّوح " :يابد و در راستاي تحقق بخشي هر كار و امري است صورت مي

  . "ها بِإِذْنِ ربهِم منْ كلِّ أَمرٍ في
توان از كاربرد جداگانه مالئكه و روح در آيه و آياتي مشابه، اين نتيجه را به  مي

گيرد. در آيات گذشته سخن از نزول  دست آورد كه روح تحت عنوان مالئكه جاي نمي
مالئكه با روح يا به روح بود و در آيه سوره قدر سخن از نزول مالئكه و روح با واو 
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شود كه مقصود از روح در اين آيه مصداقي خاص  يعطف است. از اين سخن دانسته م
  از موجودات و مخلوقات الهي است. 

در اينكه مقصود از روح كيست؟ ميان مفسران اختالف است. اما بنابر آنچه در 
توان مقصود از روح را در اينجا با توجه به الف و  ذيل آيات وحي و روح، بيان شد مي

لق روح دانست. روحي كه شامل روح مويد الم آن كه الف و الم جنس باشد، مط
باشد. در شب قدر هر كس  مؤمنين و روح پذيرا كننده قلب انبياء براي دريافت وحي مي

اي ديگر. از  اي و مؤمنين به گونه به فراخور خود بهره مندي از روح دارد، انبياء به گونه
ه از امام صادق(ع) نقل تعبير به ميان آمده است. زرار "الروح"اين حقيقت با عنوان كلي 

إنما الروح خلق من خلقه، نصرٌ و تأييد و قوة، يجعله اهللا في قلوب الرسل و «كند:  مي
 )363، ص3، ج1416(بحراني، ». المؤمنين

از مجموع آنچه در تبيين آيات قرآن گذشت، وجود يك نوع اتحاد و قرار گرفتن 
رد كاربرد قرآني روح آشكار شد. در يك عنوان با ارتباط يافتگي در واژه روح، در موا

توان ادعا نمود روح حقيقتي است داراي مراتب و درجات  در برآيندي مجموعي مي
بسيار متفاوت كه همگي در جهت زمينه سازي كمال يا كمال يافتن مخلوقات الهي (چه 
از جهت وجود يافتن كه خود كمال است و يا رشد در مسير تقرب و معرفت الهي) و 

(با توسعه در معناي حيات)  بير ديگر حيات يافتن و حيات افزوني آفريدگانيا به تع
اي كه وجود مراتب ادناي آن براي نيل به منازل اعالي آن  شود؛ به گونه تعريف مي

ضرورت و پيوندي ناگسستني در منظومه تبييني و معارفي قرآن يافته است. در اين نگاه 
  دهد. كيل ميروح را حيات و كمال تشدو مؤلفه اصلي 

  
  . روح و رستاخيز3-6

دسته آخر از آيات، مربوط به مسئله روح و عرصه قيامت است. بر خالف نقش آفريني 
روح در آيات گذشته كه با نزول در عالم دنيا بود، در آيه چهارم سوره معارج از عروج 

ظ زماني آورد كه  مقدار آن از لحا و باالرفتن روح و مالئكه در روزي سخن به ميان مي
تَعرُج الْمالئكةُ و الرُّوح إِلَيه في يومٍ كانَ مقْداره خَمسينَ ": پنجاه هزار سال دنيايي است



  17ياپي، پ1394و زمستان  زپايي ،، شمارة اولنهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      184  

كه اين نشان دهنده پايان مأموريت و ارتباط مالئكه و روح به  )4(معارج :  "أَلْف سنَةٍ
  شكل و محتواي دنيايي است. 

يوم "در اين مرحله روح و مالئكه قائمند  آيه دوم در مورد ايستادن در صف است.
) با 38(نبأ :  "يقُوم الرُّوح و الْمالئكةُ صفا ال يتَكلَّمونَ إِالَّ منْ أَذنَ لَه الرَّحمنُ و قالَ صواباً

مراجعه به آيات قرآن كه در آنها موضوع قيام و ايستادن در محضر الهي در روز قيامت 
شود اين مسئله امري اختصاصي به مالئكه نيست. از اينرو  ميمطرح است دانسته 

تواند شاهدي بر همگوني  موضوع قيام و كنار يكديگر قرار گرفتن مالئكه و روح نمي
  روح با مالئكه در نوع و جنس باشد. 

الَّذينَ يأْكلُونَ  "در سوره بقره در توصيف رباخواران در صحنه قيامت آمده است؛ 
و يا در سوره غافر از به  "يقُومونَ إِالَّ كما يقُوم الَّذي يتَخَبطُه الشَّيطانُ منَ الْمسالرِّبا ال

 ) و در آيه51(غافر :  "و يوم يقُوم الْأَشْهاد"پاخاستن شاهدان سخن گفته شده است؛ 
مگاني در برابر ) از قيام و ايستادن ه6(مطففين :  "يوم يقُوم النَّاس لرَب الْعالَمينَ"

  پروردگار عالم گزارش شده است. 
به كار رفته نيز آشكار  "صف"اين گفتار با مروري بر آياتي كه در آن واژه 

و عرِضُوا علي ربك صفا لَقَد جِئْتُمونا كما خَلَقْناكم أَولَ مرَّةٍ بلْ زعمتُم "شود. همانند آيه مي
م لَ لَكمعداًأَلَّنْ نَجعها همه در يك صف به (پيشگاه) پروردگارت  ) آن48(كهف : " و

شوند، همگي نزد ما آمديد، همان گونه كه نخستين بار شما را آفريديم. اما  عرضه مي
كرديد ما هرگز موعدي برايتان قرار نخواهيم داد. براي درك مفهومي از  شما گمان مي

ت كه مراد از موضوع قيام كه در آيه واژه روح در آيه توجه به اين نكته مناسب اس
مطرح شده است ضرورتاً به معناي ايستادن به گونه خبردار نيست، همچنانكه خداوند 

ربنَا اغْفرْ لي و لوالدي و للْمؤْمنينَ يوم يقُوم ": دهد از قيام روز حساب خبر مي
  ). 41(ابراهيم : "الْحساب

نيست بلكه همانگونه كه مي دانيم به معناي برپايي و اما اين قيام به گونه حقيقي 
تحقق است. در مجموع، آيه مذكور و آيات پاياني سوره نبأ، گزارش از اتفاق و روزي 

اي كه  آيد به گونه دهند، روزي كه در آن، صحنه قدرت الهي به نمايش در مي بزرگ مي
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با متانت و ادب در  ترين مخلوقات الهي كه به ترتيب روح و فرشتگانند حتي مقرب
گشايند. عبارات  گيرند و بدون اذن خداوند حتي لب به سخن نمي محضر الهي قرار مي

تواند راهگشا باشد، در قسمت نهائي  پاياني آيه در روشن نمودن قسمت نخست آيه مي
آيه پس از بيان قيام روح و مالئكه، از موضوع سخن گفتن پرده برمي دارد و داللت 

  مطرح در قسمت نخست همانند فرشتگان قابليت سخن گفتن دارد. كند، روح  مي
توان نتيجه  بر اين اساس و تأييد مفسران در برتري داشتن روح بر فرشتگان، مي

گرفت كه مقصود از روح در آيه با توجه به الف و الم كه الف و الم جنس باشد، 
خاص و ويژه  مصداق واحدي از روح نيست بلكه مقصود جنس روح است. اما نوعي

(الروح و المالئكه)، از  از بهره مندان از روح، كه بر اساس جدا افكنده شدن از مالئكه
كند، روايات  فرشتگان نيستند. دليل و شاهد بر اين گفتار كه ظاهر آيات آنرا تأييد مي

فراواني است كه در آن همانندي و تصور تساوي مفهومي و مصداقي ميان روح و 
  ن همانند جبرئيل و ميكائيل و بلكه تمامي فرشتگان نفي شده است. برخي از فرشتگا

اي از آفريدگان الهي دانسته شده است. به عنوان  در اين روايات روح آفرينش يافته
از ابوبصير نقل شده است كه؛ امام صادق(ع) در پاسخ به اينكه آيا روح همان  نمونه

الروح هو أعظم من جبرئيل، إن «فرمود:  جبرئيل است؟ با استناد به آيه چهارم سوره قدر
جبرئيل من المالئكة، و إن الروح هو خلق أعظم من المالئكة (عليهم السالم)، أليس 

  ».يقول اهللا تبارك و تعالي: تَنَزَّلُ الْمالئكةُ و الرُّوح
برتري دادن روح بر جبرئيل در اين روايت نه به دليل محروميت فرشتگان از روح 

باشد و با  ز آن رو است كه حضرت در مقام بيان جامعيت مصداقي روح مياست بلكه ا
فرض برترينِ از بهره مندان از روح، در مقابل ديدگاه همسان انگاران روح با جبرئيل به 

  پردازد. مخالفت مي
   

   نتيجه گيري
اينكه كاربردهاي گوناگون روح در قرآن كريم به حقيقتي واحد كه ممكن است مصاديق 

اي  اي كه آنرا به واژه گوناگوني را شامل باشد، يا تنوع مفاهيم و معاني روح به گونه
محور اصلي نگاشته حاضر بود. براي پاسخ  ،مشترك در معاني متفاوت تبديل نمايد
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گويي به اين سؤال با دسته بندي و بررسي محتوائي و موضوعي آياتي كه در آن واژه 
ها، به وجود اشتراك معنايي در  به تمامي شاخهروح به كار رفته و نگاهي كالن 

  يك در آن حقيقت واحد نزديك شديم.كاربردهاي روح در قرآن و سپس اثبات تشك
مؤلفه كمال و حيات كه روح معنايي سريان يافته در كاربردهاي واژه روح در 

يگر آيات قرآن است با تبيين از هر دسته از آيات و روشن نمودن رابطه هر دسته با يكد
نمايان گرديد. براين اساس در مسئله آفرينش، روح عامل اصلي كمال و حيات بشر 

تر و  است كه در مسير حيات همراه جسم به فراخور هر شخص امكان كمال يابي فزون
يابد، همانگونه كه روح تأييد كننده مومنان زمينه ساز تعالي و حياتي  حياتي جديد را مي

آورد و از همين رو در بيان اين تأييد از مويد شدن به  ان  ميبرتر را براي آنان به ارمغ
  روح سخن به ميان آمده است. 

انجامد و زمينه دريافت وحي  در گام بعد، تكامل اين روح مويد به روح قدسي مي
قابليت پذيرش امر و  سازد به عنوان سبب كمال و حيات فردي و اجتماعي را فراهم مي

نمايد. جنس روح نازل شونده در شب  نزول مالئكه را ايجاد ميالهي و جايگاه هبوط و 
ها نيز از حيات افزايي و كمال بخشي برخودردار است و تأييد يا طهارت  تقدير انسان

بخشد. همين گروه برخوردار از حيات و كمال برتر در نهايت  همه جانبه را فراهم مي
  يابند. قرار ميدر نقش نمايي روح در صحنه قيامت در كنار فرشتگان 

  هاي مقاله حاضر را اينگونه تنظيم نمود: توان يافته بر اين اساس مي
با دسته بندي آيات قرآن و كمك گرفتن از آيات ديگر در تبيين و تفسيري  -1

مناسب از آيات، هر دسته از آيات را در مقياس مجموعه خود بررسي و آنگاه با جمع 
هنمون شديم كه روح مطرح در قرآن كريم بازتاب هاي آيات به اين نتيجه ر بندي گروه

حقيقت مخلوقي است كه مصاديق و مراتب گوناگوني را تحت اين عنوان در خود جاي 
 دهد.  مي

تنوع بهره مندان از اين حقيقت با مراتب و درجات آن سبب تغيير مفهومي در  -2
وح با مراتب شود هر چند ميان مراتب عمومي ر آن حقيقت و تفاوت در جنس آن نمي

  اي گسترده وجود دارد.  برتر و اختصاصي و ويژه آن فاصله
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حقيقت روح از نگاه قرآن، در تدبير الهي دانسته شده است. من امر اهللا بودن  -3
اي از مخلوق بودن روح و برآيندي از عنايت الهي به روح و تحت تدبير بودن  نشانه

ر توسط روح يا ارواح در جهان را باطل باشد و اين سخن انگاره تدبير امو خود روح مي
 نمايد. اعالم مي

برتري آفرينش روح، با همراهي اين واژه در كنار مالئكه در آيات الهي قابل  -4
 دريافت است. 

از روح صورت همگاني در تمامي انسانها دارد كه آغازگر حيات در اي  مرتبه -5
ز گذار بر تنشها و پاي فشاري بر آدمي است. اما مراتبي از روح تنها پس از مراحلي ا

اصل ايمان براي تأييد و تثبيت مؤمنين در جهت تكميل و ترقي روح نخستين ح
 و اين گواه بر اشتراك معنوي روح در قرآن است.  شود، مي

شود انتساب رذايل اخالقي به روح در مقام ايمان  از آيات قرآن استفاده مي -6
 باشد. صحيح نمي

صريح در بهره مندي ساير مخلوقات الهي همانند جن و در قرآن سخني  -7
توان اين بهره مندي  فرشتگان و ... از روح به ميان نيامده است. البته به داللت التزامي مي

را ثابت نمود. هر چند روايات مراتبي از روح را امري مشترك ميان برگزيدگان از 
 . داند (تمامي انبياءو اوصياء) و فرشتگان مي انسانها

توان زمينه ساز و فراهم آورنده تكامل در  روح نخست اعطائي به بشر را، مي -8
انسان و افزون شدن مراتب برتر روحي و بهره مندي انسان از كمال، و ريشه تفاوت و 
برتري يافتن يا ايستايي و نزول انسانها در سير به سوي كماالت و كرامت دانست. روح 

ن نمودن و به بيان گوياتر خاستگاه تبلور يافتن و ازدياد اعطائي نخستين منزلگاه افزو
 مراتب برتر كمال و حيات است.

انبياء با بهره مندي از روحي الهي و ويژه، از ساختار دريافت وحي، كه روح  -9
شوند. يعني همانگونه كه روح به انسانها  حيات جامعه انساني است، برخوردار مي

بهره مندي دريافت كننده آن از روحي قدسي و به  دهد، وحي به سبب لزوم حيات مي
 دليل محتواي آن مايه حيات معرفتي فرد و جامعه است.
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وجود مراتب ادناي روح براي نيل به منازل اعالي روح كه همان روح  -10
باشد، ضرورت و پيوندي ناگسستني در منظومه تبييني و معارفي قرآن يافته  القدس مي

گاري مفاهيم و معاني روح در قرآن به صورت تام و بدون است. از اين رو جدا ان
   باشد. ارتباط نادرست مي

  كتابنامه 
  .قرآن كريم
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  ها: يادداشت
                                                 

. هر چند ناگزيريم براي رسيدن به اين پاسخ، بيشتر آيات روح را مورد بررسي قرار دهيم امـا  1
نوع نگاه نگاشته حاضر كه نگاهي كلي و در برگيرنده است، نتيجه مناسب با پرسش را به دنبال 

 ء اهللا تعالي.خواهد داشت؛ ان شا

 اي مستقل و البته حائز اهميت است. . اين گفتار و داليل و مباني آن خود نيازمند نگاشته2

  .»و الرُّوح، بالضم، في كالم العرب: النَّفْخُ، سمي روحاً ألَنه رِيح يخرج من الرُّوحِ«. 3
انـد   مسـئله روح پرداختـه  . اين ادعا با مراجعه به تفاسير گوناگون در ذيل آيات مختلفي كه به 4

، ص 15، ج1412؛ طبـري،  516، ص6طوسي، بي تـا، ج ( :شود. به عنوان نمونه ر.ك روشن مي
؛ 34، ص5، ج1405؛ الجصـــاص، 330و392و 393، ص21، ج1420؛ فخـــر رازي، 106و 105

 .)284، ص12، ج1408؛  ابوالفتوح رازي، 691، ص2، ج1407زمخشري، 

مجموعـه  ( :مفسـران و متكلمـان اسـالمي در زمينـه روح ر.ك    . براي اطالع بيشتر از ديـدگاه  5
(دانشگاه عالمه طباطبائي) مقاله سـير انديشـه اسـالمي در     مقاالت همايش ابعاد وجودي انسان

 .)مسئله روح انسان

. ابن قيم كه كتابي مستقل در روح نگاشته است بر اين باور است كه ارواح بني آدم در قـرآن  6
و ) «57(عنكبوت : » كلُّ نَفْسٍ ذائقَةُ الْموت«كار رفته است، همانند آيات:  تنها با عنوان نفس به
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وء    ) «2(قيامـه :   »ال أُقْسم بِـالنَّفْسِ اللَّوامـةِ    ةٌ بِالســارلَأَم ـوا  ) «53(يوسـف :   »إِنَّ الـنَّفْسأَخْرِج
كم93(انعام :» أَنْفُس» (اها فَأَلْهوما س نَفْسٍ و تَقْواهاو ها وورها فُجشـمس :  » م)ـا   )  «8و7يـا أَيتُه
 ) و در روايات ارواح انسان هم با لفظ نفس آمده است و هـم روح. 27(فجر : » مطْمئنَّةُالنَّفْس الْ

  )222، ص1996(ابن قيم، 
 نمايند. . همچنان كه روايات بر آن تصريح مي7

شـود، بـدن عنصـري     انها كه با ازدواج حاصل مـي . كه به امري متفاوت از آفرينش طبيعي انس8
 مسيح با فرمان الهي توسط مأمور و رسول الهي شكل گرفت.

 در ادامه مشاهده خواهيد نمود. "امر". توضيحي هر چند اجمالي از مسئله 9

هاي جذاب قرآني است كه در عهدين و مسيحيت نيـز مـورد    . مسئله روح  القدس از آموزه10
اي با عنوان چيستي روح القدس  گرفته است. نگارنده به توفيق الهي در مقاله توجه فراواني قرار

در نشريه انديشه نوين ديني به چاپ رسيده به تفصيل در اين موضوع  91و آثار آن كه در سال 
سخن گفته و نشان داده است كه تفسير روح القدس در آيات مربـوط بـه عيسـي، بـه جبرئيـل      

روح القدس و انواع روح بر اساس روايات را در گنجايش يـك   نادرست است و رابطه روح و
 مقاله بيان نموده است.

سوره نحل بر جبرئيل امين سبب شده اسـت كـه برخـي از مفسـران      102. تطبيق يافتن آيه 11
روح القدس را در آيات ديگر نيز به جبرئيـل تفسـير نماينـد. نادرسـتي ايـن ديـدگاه در مقالـه        

 آثار آن تبيين شده است.چيستي روح القدس و 

. اينكه مقصود از روح در آيه هشتاد و پنجم سوره اسراء پيـام و وحـي الهـي باشـد توسـط      12
 برخي بزرگان از مفسران نيز بيان شده است. 

. به مجموع  موجودات مجرد، عالم امر مي گويند. در عالم امر هـر موجـود بصـرف اراده و    13
تظر آماده شدن زمينه مادي شـود. در تحقـق هـر موجـود     شود بدون آنكه من امر الهي محقق مي

امكان ذاتي معتبر است ولي امكان ذاتي هميشه همراه ذات است و زمان و مكان در او دخالـت  
شود. در اين عالم  ندارد. در مقابل عالم امر، عالم خلق است. به عالم ماديات عالم خلق گفته مي

ط به امكان استعدادي، يعني پذيرش ماده و مسـاعد  تحقق هر موجود عالوه بر امكان ذاتي، منو
  بودن شرايط و آماده بودن زمينه مربوط است. 
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(متكلمان، فالسفه و عرفـاء) مقصـود از عـالم     اي از مفسران دسته "اال له الخلق و االمر"در آيه 
ير آيـات  اند. و اين تفسير در سا خلق را عالم ماده و مقصود از عالم امر را عالم مجردات دانسته

) خالصه آنكه در عالم خلق 10و5و4(رك: شهيدبهشتي، بي تا، ص  هم سرايت داده شده است.
گيرد و به صرف اينكـه بـه چيـزي بگويـد بـاش محقـق        يا ماده، فرمان كن فيكون صورت نمي

 شود، اما عالم امر يا همان مجردات عالم نفوذ فرمان كن فيكون است. نمي

فإن قلت: ما األمـر؟ قلـت: طلـب    « نويسد: امر ميتر از واژه  ترده. زمخشري نيز در تبييني گس14
الفعل ممن هو دونك و بعثه عليه، و به سمي األمر الذي هو واحـد األمـور، ألن الـداعي الـذي     
يدعو إليه من يتواله شبه بĤمر يأمره به، فقيل له: أمر، تسمية للمفعول به بالمصدر كأنه مأمور بـه،  

رُونَ  كما قيل له شأن. و الش الْخاسـ مأن: الطلب و القصد. يقال: شأنت شأنه، أي قصدت قصده ه
(زمخشـري،   .»ألنهم استبدلوا النقض بالوفاء، و القطع بالوصل، و الفساد بالصالح و عقابها بثوابها

  ) 121، ص1، ج1407
. كه آيات دوم سوره نحل و پانزدهم غافر داللت بر عموميت آن نسبت به بنـدگان برگزيـده   15

 را امري اختصاصي به پيامبري خاص دانست. توان آن داشت و از اينرو نمي


