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  )9/12/91ـ تاریخ پذیرش نهایی:  18/9/91 (تاریخ دریافت مقاله:

  چکیده

پیداست، مقصـود از روح   یاترواای از  که از کاربردهای روح در آیات قرآن و پاره چنان

 بـا اسـتفاده از   ،روحهـای   در بارۀ ویژگی مقالۀ حاضراست.  یروح انساناز ها غیر  در آن

پـی بـردن بـه    گوید و هـدف از آن   سخن می (ع) انمعصوم احادیثآیات قرآن کریم و 

دستیابی به شناخت هرچه بیشـتر در   ،از رهگذر آنحقیقت وجودی روح و چگونگی و 

 یمستقل، دارا یروح، موجودهای قرآن و حدیث،  آموزه اساسبراست. بارۀ روح انسانی 

بلکـه   یستفرشتگان ن ۀروح از زمر .و از ملکوت استاز جنس امر  ،علم و قدرت یات،ح

دارد؛ گونـاگون  کـه مراتـب و درجـات    است واحد  یقتیو حق ها بزرگتر از آن ای یدهآفر

پـس از اوسـت کـه هـر زمـان کـه       ۀ از روح، همراه رسول خدا(ص) و ائم ییواال ۀمرتب

  ییو راهنما سازد یباخبر م نماید، یموفق م دهد، یرا آموزش م یشانخداوند اراده کند، ا

 یقطعـ  یکه وجـود آن امـر   هستند یبرخوردار از روحها  انسانهمچنین همۀ  .کند یم

خداسـت،   یـدۀ ارواح و روح برگز یرکه برتر از سا یها از روح نآ ۀو ظاهراً روحِ هماست 

   نشأت گرفته است.

  

  االمین. القدس، روح ، روحقرآن روح، روح انسانی،حدیث،    ها: کلیدواژه
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 .استاد دانشگاه تهران .2
 .دانشگاه تهران یدکتر یدانشجو .3
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  مقدمه

 قـرآن و   یـات در آکـه   اسـت  ینـی متـون د و  منـابع پرکاربرد در  گانواژیکی از روح 

 آن گـاه مـرتبط بـا     لـی و یروح انسـان مفهـومی غیـر از    ،معصومان(ع)احادیث از  یبخش

  روح وجـود چگـونگی  و  یسـتی چ ۀدر بـار وضـیح زیـادی   دربر دارندۀ ت آیات قرآن .دارد

در در عین حال،  ؛تابد که تفاسیر مختلفی را برمیمجمل دارد  یانیباره ب یندر او نیست 

همـراه بـا    یـام چـون نـزول، عـروج و ق    امـوری  ،مستقل یوجود به عنوان قرآن ی ازآیات

به کار رفته » األمین«و » القُدُس« چونقیودی با و  نسبت داده شده استآن فرشتگان به 

در  یگـر د یاز سـو . شده استدانسته  بر قلب پیامبر(ص) قرآن ۀفرستند فروهمچنین و 

 بـه ن هـا   بـا توجـه بـه آن    کـه  ی وجود داردشواهد شده، احادیث و ادعیۀ وارد از یا پاره

مختلف و موجوداتی روح، روح القدس و الروح األمین اشاره به چون هایی  نامرسد  ظر می

دارند؛ نه یک موجود که گاه مطلق و گاه مقید به یکی از اوصـافش بیـان    جدا از یکدیگر

و شـناخت   ینـی واژه در متـون د  یـن بـردن بـه مقصـود ا    یپـ  ،رو یناز همـ  شده باشد.

هـا    متـون و برداشـت مناسـب از آن    ینا یحفهم صحکه در  از آنگذشته آن،  های یژگیو

و  یشـناخت روح انسـان  به  ی،ارتباط روح و روح انسان یچگونگ، با توجه به اثرگذار است

یـت  اهمدر و  کنـد؛  نیـز کمـک مـی    ای از زوایای پنهـان و ناپیـدای آن   پاره روشن شدن

  روح اودر پیونـد بـا   انسـان  ی واقعـ  یتو هو قتیحقکه  بس ینهم یشناخت روح انسان

از انسـان بـه    یدرک درسـت  توان ینم ،روح انسانی یحو جز با شناخت صح دیاب معنا می

  دست آورد.

 از ای اسـت کـه    مسـأله  یروح انسـان پی بردن بـه چگـونگی   و  شناخت روح ،وانگهی

 ذهن اندیشمندان مسلمان و دیگر باورمنـدان بـه آن را بـه خـود مشـغول کـرده       دیرباز 

 ای بــرای  خــود انگیــزه کـه  را برایشـان مطــرح ســاخته اســت  متعــددیهــای  پرسـش و 

 در بـارۀ   یـق تحق یشـینۀ پ. از سوی ایشان بوده است ،بارهدر این  ها بررسیای  پاره انجام

 شـرح   بـه  جاهـایی کـه   ،مسـلمان در آثار علمای  ،به صورت کلی توان میاین موضوع را 

 بـه بخشـی از   جسـتجو کـرد و    ،انـد  پرداختـه و تفسیر آیـات و روایـات مربـوط بـه روح     

  و و بـه صـورت مـوردی   . یافـت دسـت  بـاره  ابرازشده در این  پراکندۀ ها و نظرات بررسی

 پاسـخ بـه   در و سـید مرتضـی   شـیخ مفیـد    باره،هایی قابل توجه در این  به عنوان نمونه

  یحیبودنــد، بــه توضــ یدهارواح پرســ یــتروح و ماه ۀدر بــار یشــاناز اکــه دو پرســش 
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 و پاسخ هـر دو نیـز نـاظر بـه روح انسـانی      اند  روح بسنده کرده یستیچ ۀمختصر در بار

 آن را  یمرتضـ  یدسـ و دانسـته  » ةحیـا «آن را عـرَض و بـه معنـای    شیخ مفیـد  است که 

 اسـت، بیـان   بـدن انسـان زنـده    هـای   شـکاف جسمی لطیف که همان هوای متـردد در  

 یعالمـه مجلسـ   ).130/ 1ی، مرتضـ  یدسـ  ؛55 ،یةالمسائل السرو ید،مف:   نک(کرده است 

 گـردآوری   بحـار األنـوار  در  رادر ایـن زمینـه    شـده  مطـرح و مباحث  ای از نظرات دسته

 از و مجـرد یـا مـادی بـودن آن     روح انسـانی یـا نفـس     مربوط بـه بیشتر  کهده است کر

 اســت و خیلــی کمتــر بــه مختلــف اســالمی  هــای متکلمــان و فرقــهدیــدگاه فالســفه و 

 :  نـک (پرداختـه اسـت   بـه عنـوان موجـودی مسـتقل      ،های روح مسألۀ چیستی و ویژگی

 چگـونگی ارتبـاط   چیسـتی روح و   در بارۀمالصدرا  ).131-1/ 58، بحار األنوار ی،مجلس

  ، نظریـاتی بیـان کـرده اسـت    مربوط به روحبا توجه به برخی احادیث  آن با روح انسانی

 عالمـه  ).390-382/ 3مالصـدرا،  :   (نـک د شـ  دا اشـاره خواهـ  هـ  که در این مقالـه بـدان  

  ،هـا بـه کـار رفتـه اسـت      معمـوالً در تفسـیر آیـاتی کـه واژۀ روح در آن     نیـز طباطبایی 

  85 یـۀ آ بارۀ روح و نحوۀ وجـودی آن بیـان کـرده و بـه ویـژه در تفسـیر      ی در توضیحات

 ، نظـری تقریبـاً نـو و بـدیع     با ایـن موضـوع   ، با استفاده از دیگر آیات مرتبطاسراء ۀسور

و در  سابقه نداشته اسـت  ویاز  یشپ ،روح ارائه نموده است که با چنان تفصیلدر بارۀ 

 ).76/ 18و  200-196/ 13و  208و  206/ 12، یطباطبای:   (نکادامه مطرح خواهد شد 

بـه روح انسـانی و بحـث و    معمـوالً  سخن از حقیقت و ماهیت روح در کتب کالمی نیـز  

معطـوف گشـته   و بیان نظرات گوناگون در این بـاره  استدالل در بارۀ تجرد و مادیت آن 

:   نـک (انـد   در این کتب معموالً نفس و روح انسانی را معادل یکدیگر به کـار بـرده   .است

 یـن ا های خـاص  پیچیدگی ،به هر روی اما ).53-44الساعدي، ؛ 543-533، یحلعالمه 

آراء و نظرات مختلف و گاه پیدایش  موجبدر نهایت  ،مزبورشناخت و دشواریابی  همسأل

بـر جـای   و ابهامات بسیاری در این زمینه ها  پرسشو همچنان شده متضاد در این باره 

و  ین(ع)، برتـر نامعصـوم  یـث و احاد یمو از آنجا کـه قـرآن کـر   رو  یناز هممانده است. 

از  یـری گ بهـره سؤال اصلی آن است که موجود پررمز و رازاند،  ینمعرّفان ا ینتر مطمئن

 یروح انسـان  ،به تبع آن وروح  های یژگی، از ویشناختچه  منابعِ ینا یها معارف و آموزه

   .دهد بدست می
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 »روح«مفهوم لغوی  -1

بیانگر گستردگی و فراخی و جریان ، استکه از ریشۀ راء، واو و حاء  راروح  ابن فارس

اصل معنایِ همۀ مشتقات این ریشـه، بـاد    که چناناست. همچون باد؛ دانسته یکنواخت 

  . )454/ 2، ابن فارس:   نک( است

ریشۀ روح، ظهور و جریان چیزی لطیف (مادی یا معنوی) اسـت ماننـد   معنای اصلی 

ظهور و جریان رحمت. و از آثار این ظهـور و جریـان، ایجـاد گشـایش، خوشـی، پـاکی،       

که این معنای اصلی در ریح که  . چنان)257/ 4، ی(مصطفو راحتی، آسانی و نجات است

؛ 292/ 3، یفراهید( به یاء شدهریشه با روح است و واو به سبب کسرۀ ماقبل تبدیل  هم

روح و بـاد  تشابه ، نیز وجود دارد. در حدیثی از امام صادق (ع) نیز به )367/ 1، یوهرج

روح برای بدن، مانند آثار نیکویی که باد برای دنیا در پی دارد، از جمله  ،در برخی امور

   1.)350/ 2، االحتجاجی، طبرس:   نک( اشاره شده است

رَوح و رُوح نیز گفته شده که رَوح مصدر و رُوح اسم مصدر است مانند دربارۀ ارتباط 

غَسل و غُسل. رَوح به معنای جریان یافتن چیزی لطیف است و رُوح چیزی اسـت کـه از   

-257/ 4، یمصـطفو :   نـک ( شـود  شود یعنی آنچه دمیده و القـا و وحـی    رَوح حاصل می

259(.  

نفْخ (دمیـدن)، نفْـس، نفَـس، فـرح،      ،علمیمنابع رُوح را در ی لغوی عنانزدیک به م

(ع)، امر، حکم و امر خدا، امر نبوت، آنچـه زنـدگی     وحی، رحمت، عیسی  جبرئیل، قرآن،

اش  ای که چهره ای چون انسان که انسان نیست، فرشته نفْس (شخص) بدان است، آفریده

ابـن  ؛ 291/ 3 ،یفراهیـد :   نک( اند کرده اشبیه انسان و بدنش شبیه فرشتگان است، معن

؛ 245/ 2، یفیـوم ؛ 272-271/ 2؛ ابـن اثیـر،   367/ 1، یوهرجـ ؛ 464-459/ 2منظور، 

، تفاسیر قـرآن، احادیـث و   گوناگون. منبع این معانی )369راغب، ؛ 224/ 1فیروزآبادی، 

گفتۀ لغویان است. هرچند در بیشتر مواردِ کاربرد این واژه در متون دینی، مقصود از آن 

یـا بـه    )271/ 2ابن اثیـر،  :   ک(ن جسم و زندگی انسان، قائم به آن استچیزی است که 

 ،یطباطبـای :   کنبسته به آن است ( ،مایۀ قوام انسان است حیات و قدرت کهبیان دیگر، 

14 /285.(  
                                            

شود ... پس آن همچون روح  . و اگر سه روز باد نوزد همه چیز بر روی زمین، فاسد و بدبو می1
/ 2، االحتجاج ی،(طبرسکند ...  افتد و تغییر می است که چون از بدن بیرون رود، بدن بو می

350.( 
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اثر اصلی و اساسی  توان گفت یکی از آثار روح، حیات است و احتماالً از همین رو می

توان  ینا یا کند یم یجادو ... ا یاحساس، ادراک، حرکت اراد در انسان، توانِآن باشد که 

که کتب لغت نیز یکـی از معناهـای روح را آنچـه عامـل حیـات       چنان افزاید؛ یرا در او م

/ 2ابن منظور، ؛ 291/ 3، یفراهید:   نک( اند انسان یا جاندار است (مایۀ حیات)، بیان کرده

        ).224/ 1؛ فیروزآبادی، 245/ 2، ی؛ فیوم271/ 2ابن اثیر، ؛ 235/ 6و  462

اند و گویا تأنیث آن به  برخی واژۀ رُوح را مذکر و بعضی، هم مذکر و هم مؤنث دانسته

؛ 462و  460/ 2ابن منظور، ؛ 291/ 3، یفراهید:   نک( سبب دارا بودن معنای نفْس است

        ).255/ 4، ی؛ مصطفو245/ 2، ی؛ فیوم272/ 2ابن اثیر، 

  

  »روح«مفهوم اصطالحی  -2

را آن کـه   ـ  ای ه صـورت مطلـق و بـدون قرینـه    ، هرگاه بـ یعیش یاتروادر  روح ۀواژ

فرشـتگان و   برتـر از اسـت  موجـودی  به کـار رود،   ـ   کند یروح انسانمنصرف به معنای 

به در کنار فرشتگان  ،آیات یناگاه در و از آن یاد شده در آیات قرآن که ها  نآمستقل از 

نزد مفسران آن  حصطلممعنای برای انسان به کار رود،  هواژ ینااما هرگاه  .استکار رفته 

، همان بُعد غیر جسمانی وجود انسان اسـت  معصومان (ع) روایات همچنینو محدثان و 

شود و جایگاه علوم و کماالت و مدبر بـدن   که از آن به نفس ناطقۀ انسانی هم تعبیر می

  .)271/ 2ابن اثیر، ؛ 83/ 2، مرآة العقول ،ی: مجلس  نکاست (

اند و هر  روح و نفس را معادل هم به کار برده معموالًانسان، برای  در کاربردعلما نیز 

 ؛47 ،اإلمامیـة  عتقـادات اصـدوق،  :   نـک  نمونه برای( اند دو را بیانگر یک حقیقت دانسته

اما در این میان، برخی نیز نفـس را   1).285-284/ 7 ،یطباطبای؛ 62-61/ 6، یمازندران

 یکاربردهابا توجه به کاربرد و معنای این دو واژه، به ویژه   غیر از روح دانسته و از تفاوت

و  258و  256/ 4، ی؛ مصطفو133/ 1، مجمع البیان ،یطبرس :  نک( اند قرآن، سخن گفته

  ).376/ 3مالصدرا، ؛ 197-199/ 12

ـ   می برخی علما، یحتصربا توجه به گفتۀ لغویان و نیز  س، توان گفت معنای اصـلی نفْ

 ذاتبیـانگر   ذات و جوهر یا وجود حقیقی یک چیز است و به دیگر سخن، این واژههمۀ 
                                            

روح گوید: نظر اهـل سـنت آن اسـت کـه      . فیومی در بیان دیدگاه اهل سنت در این باره، می1
و جوهر  رود و با نابودی جسم از میان نمیاست  مستعدِ بیان و فهم خطاب ۀنفس ناطقهمان 
 ).245/ 2فیومی، نه عرض ( ؛است
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/ 3، یوهر؛ جـ 270/ 7، یفراهیـد :   نـک ( شود که به آن اضافه میاست حقیقت چیزی یا 

؛ 79 ،تصحیح اعتقـادات اإلمامیـة  مفید، ؛ 818راغب، ؛ 236و  233/ 6 ابن منظور،؛ 984

ای معنـ  رسـد  یبه نظـر مـ  رو  یناز هم). 94 /7 ،قرشی؛ 133/ 1، مجمع البیان ،یطبرس

خـود روح   که مقصود از نفس، دقیقـاً  برای نفس بیان شده است نه این ،به اعتباری ،روح

» یانسـان  روح«بیـانگر معنـای   دیگر، واژۀ نفس به داللت مطابقی،  تعبیربه  باشد؛انسانی 

یک چیز است و چون این  یقتحقیا عین نیست بلکه معنای اصلی و مطابقی آن، ذات و 

شده یا در زبان عرب  معناهم ست، نفس، روح اوبرای انسان، قائم به روح  یقتحقذات و 

در کاربرد روح برای انسان، بُعد غیر جسمانی  ینبنابرا کار رفته است.به  نیز معنابه این 

خود انسان مد نظر است ذات یا وجود او مد نظر است ولی در کاربرد نفس برای انسان، 

هرچند انسانیت انسان به روحش باشد. از این رو، بدون اشاره به بعد خاصی از وجود او، 

 آن نام برده شده و غیر از قرآن یاتآکه در مقصود از روح در این نوشتار، موجودی است 

همان بُعد غیر جسمانی یا حقیقت وجودی  ،و مقصود از روح انسانی استانسانی از روح 

قلب، عقل، فؤاد، صدر، جان، روان، دل، باطن و ضمیر نیز از  ،نفسانسان است که گاه با 

  شود. آن یاد می

  

  روح های یژگیو -3

کـه بـه شـرح زیـر بیـان       هـایی اسـت   طبق آیات و روایات روح، دارای ویژگی

  گردد: می

  در قرآنروح های  یژگیو -3-1

  در آن را مفســران  کــه قــرآن بــه کــار رفتــه اســت ه ازیــآ 20در بــار  21رُوح  ۀواژ

  روح وحــی،   قــرآن،روح القــدس، جبرئیــل، معــانی گونــاگونی چــون بــه آیــات مختلــف 

(ع)،   عیسـی حضـرت  رحمـت،  نفـخ،  نبوت، ، نفوس و حیات هدایتسبب حیات، انسان، 

قدرتی که خداونـد در انبیـا قـرار داده     کند، قدرتی که خداوند با آن مردگان را زنده می

ی چون انسان که یاه آفریدهارواح آدمیان، لشکری از لشکرهای خدا،  فرزندان آدم،است، 

از  گروهی و ای از فرشتگان فرشتهانسان، اند و نه  فرشتهمخلوقاتی که نه ، ندانسان نیست

 402-401/ 3، التبیان ،یطوس؛ 279 /2 و 382/ 1 : قمی،  نک( ندا کردهتفسیر فرشتگان 

 /4، یزمخشـر ؛ 790/ 10 و 58/ 9 ،مجمع البیان، یطبرس ؛249/ 10و  360-359/ 6و 
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 فخرالـــدین؛ 125-124/ 20و  18/ 17و  206-205/ 6 ،یابوالفتـــوح راز ؛781 و 156

  ).234/ 32، یراز

یـا   یسـتی چوضیح زیادی در بـارۀ  تتعریف صریح یا اما خود آیات قرآن در بر دارندۀ 

اجمـالی   یـانی بـه ب بـاره   یـن در ا وهای روح یا مقصود از آن در کالم الهی نیست  ویژگی

توان گفت آیات این کتاب آسمانی در ضمن معارف  به هر روی می ده است اماکر بسنده

  :استروح برای های زیر  های خود، بیانگر ویژگی و آموزه

  ملکوتاز و  موجودی از سنخ امر -3-1-1

سورۀ اسراء  85ای که در قرآن در بارۀ چیستی یا ویژگی روح بیان شده، آیۀ  تنها آیه

  به شرح: است

  .»الًنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیمِ وَ مَا أُوتِیتُمْ يقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ الرُّوحِ لُونَکَ عَنِأوَ یَسْ«

که منظور از روح در این آیه و مفهوم پاسخی که خداوند به این پرسش داده،  در این

بخش پایانی آیه چه کسانی هستند، میان مفسران اختالف نظر وجود  چیست و مخاطبِ

داننـد کـه گروهـی از     ، روح انسان یا مطلق روح مـی را ظور از روح در آندارد. برخی من

یهودیان، یا کفار قریش به تحریک یهودیان، در بارۀ آن از پیامبر (ص) پرسیدند و پیامبر 

(ص) هم مطابق آیه گفت: روح از اموری است که علم آن مربوط به خداسـت و خداونـد   

  .، جوابشان را ندادبراینبناهم کسی را بر آن آگاه نساخته است و 

که از پیامبر (ص) پرسیده شد آیـا روح مخلـوقی حـادث     اند عقیدهبرخی نیز بر این 

های  ها و آفریده ها پاسخ داد که روح یکی از ساخته است یا نه و خداوند در این آیه به آن

از روح در  قصود، منظر، جوابشان را داد. طبق این بنابراینخدا و در نتیجه حادث است و 

ای از فرشتگان یا حضرت عیسی (ع) که  تواند روح انسان یا جبرئیل یا فرشته آیه میاین 

مجمـع  ، یطبرسـ :   نـک ( روح نامیده شده یا مطلق روحی که در قرآن ذکـر شـده، باشـد   

  ).200-199/ 13 ،یطباطبای؛ 515/ 6، التبیان ،یطوس ؛675-674/ 6، البیان

انـد کـه    نیز گفته شده که یهودیان »الًنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیمِ أُوتِیتُمْمَا «دربارۀ مخاطبان 

علم بسیاری به ما داده شده است و طبـق نظـر دیگـر،    داریم، تورات ما گفتند چون  می

اند که به آموزش از یهودیـان، از پیـامبر (ص) در بـارۀ روح پرسـیده      مخاطب آن قریش

، یطبرسـ :   نـک ( اند آن پیامبر (ص) و سایر مردم بودند و نظر سوم این است که مخاطب

  ).212و  200/ 13 ،یطباطبای ؛675/ 6، مجمع البیان
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جنس دانست. در الف و الم یا ذهنی  عهد الف و المِتوان  را می» الروح«الف و الم در 

 را مطـرح کـرد؛ در ایـن صـورت،    » یسـألونک «تـوان قرینـۀ    بودن آن می ذهنی بارۀ عهد

کنندگان از روح، قبالً این واژه را شنیده بوده و با آن آشنایی هرچنـد اجمـالی و    پرسش

را آیات قرآن که پیش از این آیـه نـازل   احتمالی اند. سابقۀ این آشنایی  مختصری داشته

ها یادی  یا سخنان پیامبر (ص) که از روح در آنها سخن از روح رفته بوده  و در آنشده 

های اهل کتاب که احیاناً از طریق علما و کتـب مقـدس خـود بـا روح      یا گفته 1شده بود

توان بیـان کـرد. در روایـات شـیعی، در بـارۀ ایـن سـابقۀ آشـناییِ          آشنایی داشتند، می

) اما با توجه به 584-582/ 3 ،یبحران:   نککنندگان، سخنی به میان نیامده است ( پرسش

که سابقۀ آشناییِ مزبور از طریق یهودیان  حتمال اینروایات اهل سنت در بارۀ این آیه، ا

کنندگان یا خـود یهودیـان    آن پرسش ،شود؛ زیرا طبق این روایات بوده است، تقویت می

 )200-199/ 4: سـیوطی،    نـک بوده یا از یهودیان چیزهایی در بارۀ روح شنیده بودنـد ( 

که در ادامه نیـز خـواهیم    در آن زمان، چنان اهل کتاب یرکفار و مشرکان عربِ غوگرنه 

الف و الم جنس الف و الم مزبور، چنانچه اما  گفت، علم و اطالعاتی در این امور نداشتند.

روح است یا الف و الم جنس برای حقیقت و ماهیت باشد، یا الف و الم جنس برای بیان 

بـا توجـه بـه    . و مصادیقِ از جنس روحافراد و استغراق جنس روح یعنی دربرگیری همۀ 

بـوده  » ما الروح؟«سؤال پرسیده شده از پیامبر (ص) ـ که طبق برخی روایات اهل سنت  

دهد این سؤال ارتجاالً و بدون مقدمه و  است ـ و همچنین سیاق این روایات که نشان می

توان  )، می199/ 4: همو،   نکاز پیامبر (ص) پرسیده شده است (در بارۀ روح، بحث قبلی 

روح یـا ارواح  حقیقت و ماهیت در واقع، سؤال از  ،روحها در بارۀ چیستی  آن گفت سؤالِ

جـنس   الـف و المِ به گمان بسیار، ، در این آیه الروح الف و المِ ،از همین روبوده است و 

و که بزرگانی چون ابن سینا و عالمه طباطبایی  چنان است.حقیقت و ماهیت برای بیان 

 روح یقـت پرسـش از حق مطرح در این آیـه را  پرسش  ،همچنین برخی دیگر از مفسران

                                            
نَّهُ نَفَثَ فِي رُوعِي رُوحُ الْقُـدُسِ  . مانند این سخن پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: 1 یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِ

بْطَأَ عَلَیْهَا ...أَنَّهُ لَمْ تَمُتْ نَفْسٌ حَتَّی تَسْ ). یا این سـخن  453(صفار،  تَوْفِيَ أَقْصَی رِزْقِهَا وَ إِنْ أَ
ی تَسْـتَکْمِلَ رِزْقَهَـا   حضرتش:  لَا وَ إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتـَّ ...  أَ

  ).74/ 2(کلینی، 
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/ 3 ،یشـوکان ؛ 144/ 8؛ آلوسـی،  198/ 13، یطباطبای؛ 182ینا، ابن س:   نک( 1اند دانسته

  پردازیم. در ادامه به بررسی بیشتر در این باره می ).301

تفسیری ارائه کرده است کـه از   ،روح یستیچعالمه طباطبایی در بارۀ آیۀ یادشده و 

پرسش مطرح شده در بـارۀ روح در   از دیدگاه او،. است توجه در این باره درخور یرتفاس

کـه   رفته است بـدون آن  به کاراین آیه، پرسش از حقیقت روحی است که در کالم خدا 

که ایـن   کنندۀ حقیقت روح است روح خاصی مورد نظر باشد و پاسخ داده شده هم بیان

ر د وی .)198/ 13 ،یطباطبـای :   نـک (وجود دارد  روحمصادیق مظاهر و حقیقت در همۀ 

در ایـن آیـه، بـرای بیـان جـنس اسـت       » مِـنْ « ظاهراً: ستا  توضیح این نظر بیان داشته

مَـنْ یَشَـاءُ     یعَلَ یُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ«: که در آیات مشابه دیگر چنین است چنان هم

 »مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَـادِهِ   یعَلَ الْمَالئِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِیُنَزِّلُ «، )15 ،(غافر »مِنْ عِبَادِهِ

دهـد   نشان میکه  ؛)52 ،یشورال( »اا إِلَیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَأَوْحَیْنَوَ کَذلِکَ « ،)2 ،نحل(

بیـان شـده   چیستی امر خـدا   ،از سوی دیگر در آیاتی از قرآنو  2روح از سنخ امر است.

ذِي بِیَـدِهِ   فَسُـبْحَ *  ادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُـونُ إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرَ«است:  انَ الـَّ

ای که در آیۀ اول از این دو آیه، بیان شده این  نکته. )83-82 ،یس( »ءٍ مَلَکُوتُ کُلِّ شَيْ

ایجـاد اسـت؛   کلمۀ ایجاد و خـود  » کُنْ«به یک چیز است. » کُنْ«است که امر خدا گفتن 

بخشد  یعنی وجودی است که خداوند بدون وساطت اسباب و وسایل وجودی، به اشیا می

و وجود اشیا از این جهت، فقط مستند به خداست. پس باید گفت وجود اشـیا از جهـت   

)، بـدون وسـاطت   أَنْ یَقُـولَ انتساب یا استناد، تنها به خدا، همان گفتۀ خداوند متعـال ( 

از  شود که گفتۀ خدا همان فعـل اوسـت.   ی است؛ لذا مشخص میاسباب و وسایل وجود

در  ؛آیـد  برمـی نیز همین مطلب ) 50 ،قمرال( »احِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِا إِلَّا وَـَا أَمْرُنوَ مَ«آیۀ 

تشبیه شده است و این نوع تشـبیه بـرای نفـی    » هم زدنی چشم بر«این آیه، امر خدا به 

شـود کـه    تدریج است یعنی نه ماده در آن دخالت دارد و نه حرکت؛ و از آن فهمیده می

دار به  در همۀ موجوداتی که به صورت تدریجی و به وسیلۀ اسباب وجودیِ مکان و زمان

                                            
الف و  ، در هیچ یک از تفاسیر، در بارۀاند تهبدان دست یاف گان. گفتنی است تا آنجا که نگارند1

  در آیۀ یادشده، بحثی مطرح نشده است. المِ الروح
را در آن، » مِنْ«است،  . عالمه در جایی دیگر از تفسیر خود که در بارۀ این آیه، اظهار نظر کرده 2

روح از سنخ امر و شـأنی از  است که  ابتدائیه یا نشویه دانسته و با توجه به آن نتیجه گرفته 
  ).208/ 12 ،طباطبایی:   شئون آن است (نک
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طۀ زمان و مکان و ماده که اند، جهتی وجود دارد تهی از تدریج و خارج از حی وجود آمده

از این جهت، امر خدا و گفتۀ او و کلمۀ او هستند. اما از جهتی که دارای تدریج و مرتبط 

که در آیۀ شـریفه   با اسباب وجودیِ دارای مکان و زمان هستند، خلق خدا هستند. چنان

د شـیء از جهـت   امـر همـان وجـو    ؛)54 ،عـراف اال( »أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ«آمده اسـت:  

، تنها به خداست و خلق، وجود آن از جهت استنادش به خدا همراه با وساطت شاستناد

پـس   1.شـود  اسباب وجودی است. این مفهوم از آیات دیگری از قرآن هم برداشـت مـی  

آشکار گشت که امر، کلمۀ ایجاد و فعل خداوند متعال است که تنها مختص به اوسـت و  

که دارای تأثیرات تدریجی است، در آن دخالتی ندارد و مقید به اسباب و وسایلِ وجودی 

زمان و مکان و دیگر اوصاف مادی نیست و وجودی است فراتـر از عـالم مـادی و ظـرف     

آن  2ای که در آیۀ دوم بیان شده این است که امر خدا در هر چیز، ملکـوت  و نکته .زمان

دارد. در آیاتی دیگر نیـز بـه ایـن    گونه که امری  چیز است و هر چیز ملکوتی دارد همان

 ،عـراف الا( »اتِ وَ الْـأَرْضِ اوَیَنْظُرُوا فِي مَلَکُوتِ السَّـمَ  أَ وَ لَمْ« مفهوم اشاره شده است:

 بنـابراین و  .)75 ،نعامالا( »اتِ وَ الْأَرْضِاوَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَوَ کَذلِکَ نُرِي إِبْرَ«)، 185

-196/ 13و  206/ 12 ،یطباطبای( ملکوت استاز روح به لحاظ وجودی، از سنخ امر و 

روح هـم   ،و روح نیز از امـر خداسـت   3امر خدا، همان کلمۀ اوستچون از طرفی . )198

 نامیده شده اسـت  خداوند ۀ(ع) کلم یسیعگونه که حضرت  همان خواهد بودا خدکلمۀ 

  ).76 /18 ،همو(

تر با  مناسب :ستا، گفته »الًنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیمِ مَا أُوتِیتُمْ«عالمه در بارۀ بخش پایانی آیه، 

سیاق، آن است که ادامۀ کالم رسول خدا (ص) باشد و مخاطب آن، همان پرسشگران در 

انـد چـرا کـه در آن عصـر، آنـان       با توجه به سیاق آیه، یهودیان بودهکه بارۀ روح باشند 

ها اثبـات کـرده اسـت در     معروف به علم بودند و این کالم نیز مختصر علمی را برای آن

ذِ «ای از آیات، تعبیر  صورتی که برای کفار و مشرکان عربِ غیر اهل کتاب، پاره ینَ ال الـَّ

  .)200/ 13، ی(طباطبای اند را به کار برده 4)118 و 113 ،هبقرال( »یَعْلَمُونَ

                                            
 .197/ 13ها در: طباطبایی،   آن یحو توض 14 ،مؤمنونال؛ 59 ،عمران : آل  نک. 1
:   نک(شوند  زیرا واو و تاء برای مبالغه افزوده می . ملکوت مترادف مُلک ولی دارای مبالغه است2

  ).164-163/ 11؛ مصطفوی، 342/ 7، ابوالفتوح رازی ؛497/ 4 ،مجمع البیانطبرسی، 
  ).82 ،یس( »فَیَکُونُ ادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْا أَرَإِنَّما أَمْرُهُ إِذَ«. طبق 3
 .263و  258/ 1: طباطبایی،   نکها   آن یحتوض . برای4
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  منتسب به خدا و برگزیدۀ الهی -3-1-2

با انتسابِ روح به خود، از ایـن آفریـده یـاد کـرده     خداوند متعال در دو آیه از قرآن، 

 یـز نسه آیـه  و در . )72 ،؛ ص29 ،حجرال( »فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي« است:

؛ 91 ،نبیـاء الا؛ 17 ،مـریم :   (نـک  آن را به خود منتسب ساخته است ﴾انَرُوح﴿به صورت 

بیـانگر  را لغویان و مفسران، اضافه و انتساب روح بـه خـدا در ایـن آیـات     ). 12 ،تحریمال

 نشـانگر و شدت ارتباط آن به خدا، کمال اصطفا و توجه به آن، اختصاص تام آن به خدا 

شـرافت و  را علـت ایـن انتسـاب    و انـد    دانستهموجودی شریف، واال و قدسی بودن روح 

کـه کاربردهـایی چـون بیتـي،      چنـان اند  بیان کردهآن  تکریمعظمت بخشیدن به روح و 

؛ 259/ 4 ،یمصـطفو  :  نـک ( اسـت  تکـریم و  تشریفنیز برای  و بیت هللا ناقة هللاعبادي، 

فهـم  امـا  ). 757/ 8 ،مجمـع البیـان   ،یطبرسـ ؛ 410/ 26، یراز فخرالدین ؛369راغب، 

از  در آیۀ مذکور را» روحي«باعث شده بود که گروهی از مسلمانان، انتساب این نادرستِ 

بدانند و در نتیجه بر این باور باشند که روح، مخلـوق و حـادث   » ذاتي«یا » نفسي«قبیل 

. از کردنـد  از اجزای خدا قلمداد می. گروهی نیز با توجه به این آیه، روح را جزئی نیست

بـر  و مسیحیان نیـز   پنداشتند یمه، روح را همان آفریننده فالسفسوی دیگر جماعتی از 

-375 /3صـدرا،  مال:   نـک ( (ع)، جزئی از آفریننده است  عیسی که روحِبودند عقیده این 

  گونـاگون و  و دیگـر نظـرات    هـا  دیـدگاه  . وجـود ایـن   )410/ 26، یراز فخرالـدین ؛ 378

نخسـت   فضـای فکـری قـرون   در  یـژه بـه و  ،آنو حدوث و قـدم   روح ۀگاه متضاد در بار

  هایی در این بـاره از ایشـان بپرسـند کـه      اصحاب ائمه (ع) پرسششد  باعث می ،هجری

روح آدم (ع) و روح عیســی (ع) تأکیــد روح، ت در پاســخ، بــر مخلــوق بــودن اآن حضــر

به عنـوان نمونـه،    .)172-170، التوحید؛ صدوق، 134-133/ 1کلینی،  :  نک( اند فرموده

آیـۀ  (ع) است و در  آدمدر بارۀ روحی که در  امام صادق (ع)هنگامی که مؤمن الطّاق از 

 و روحی که در عیسی استاین روحی مخلوق : دفرموامام پاسخ  ،پرسید ،هقرآن ذکر شد

اصـول  در  ینـی کل یخشـ  روظاهراً از همـین  و  ).133/ 1کلینی، ( استنیز مخلوق  است

:   نـک ( اسـت گرد آورده  »یدکتاب التوح«را در   مربوط به روح (باب الروح) یثاحاد ،یکاف

   .)375 /3صدرا، مال

ــار یتــیدر روا ــۀدر آ» روحــي« ۀاز امــام صــادق (ع) در ب ــاد ی  اســت:  آمــده، شــده ی

  یو برتـر  یـد ارواح برگز یرآن را بـر سـا   یـرا ] روح را به خـود نسـبت داد ز  ینخداوند [ا
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ــان 1داد ــه   هم ــه خان ــه ب ــه ک ــه گون ــت   ای از خان ــا گف ــي«ه ــتاده  »بیت ــه فرس  ای از  و ب

 خـدا، حـادث و ت   ۀو ساخت یدهآفر هو هم ،و مواردی از این دست »خلیلي« ،فرستادگان

  ،حـدیث  ایـن امـام (ع) در   ).134-133/ 1، یهستند (کلینـ  یاله یرو تدب یتحت مالک

  درو  نـد ا هدانسـت ارواح  یرآن بـر سـا   یو برتـر  یـدگی برگزرا  انتساب روح بـه خـدا  علت 

 نفـی خـالق و قـدیم بـودن روح، کـه برخـی بـه آن اعتقـاد داشـتند، بـا            عین حال، در

 هـای روح، بیـت، رسـول و دیگـر اسـمائی کـه بـه خـدا منتسـب           تأکید و تبیین ویژگی

 جـه، وجـودی   هسـتند و در نتی  و حـادث خدا  ۀکه همگی آفرید اند هبیان داشت شوند، می

 /3صـدرا،  مال:   نـک ( باشـند  از خود ندارند و همواره نیازمند خالق و پروردگار خویش می

390( .  

  همراه فرشتگان -3-1-3

إِلَیْهِ فِـي یَـوْمٍ کـانَ مِقْـدارُهُ       تَعْرُجُ الْمَالئِکَةُ وَ الرُّوحُ« گونه که از آیاتی چون آن

 »ا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْـرٍ تَنَزَّلُ الْمَالئِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیهَ«) 4 ،معارجال( ،»خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ

توان فهمید، منظور از روح  ) می38 ،نبأال( ﴾یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ صَفا﴿و ) 4 ،قدر(

/ 13یی، : طباطبـا   غیر از فرشتگان است (نـک احتماالً در این آیات، غیر از روح انسانی و 

در احادیثی آشکارا بیـان شـده اسـت کـه روح،     اما )؛ 691/ 4، یزمخشر؛ 8/ 20و  195

 است. به عنوان نمونه در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: موجودی غیر از فرشتگان

-385/ 1 ،یای است بزرگتر از فرشتگان (کلینـ  از فرشتگان است و روح آفریده یلجبرئ

387.(  

که در نزول در شب قـدر،  موجودی  ،اشاره به یک موجود داردمزبور  سه آیۀروح در 

خدا و در ایستادن در پیشگاه خدا در روز قیامت، با فرشـتگان همـراه    یدر عروج به سو

اند و چون روز قیامت شود، بـه   است. فرشتگان در مدّت عمر این جهان در عروج و نزول

هـا همـراه    نیز در هر سه مرحله بـا آن  صف در پیشگاه خداوند خواهند ایستاد. این روح

یُنَزِّلُ الْمَالئِکَةَ بِـالرُّوحِ  «از آیۀ گونه که  آنهمچنین  ؛)134-133/ 3، یقرش:   (نک است

هرچنـد روح  گفـت  تـوان   ، میآید ) برمی2 ،نحلال( »ادِهِاءُ مِنْ عِبَمَنْ یَشَ  یمِنْ أَمْرِهِ عَلَ

:   نـک کنـد (  رساندن پیـام الهـی همراهـی مـی     ها را در وحی و غیر از فرشتگان است، آن

 ).50 ،اإلمامیة عتقاداتاصدوق، ؛ 196/ 13طباطبایی، 

                                            
  ).170، التوحیدصدوق،  :  نک. در حدیثی از امام باقر (ع) نیز همین مضمون بیان شده است (1



 129  یاتقرآن و روا یدگاه) از د» عن الروح و یسألونک« آیۀروح (موضوع  یها یژگیو

بـه کـار   » األمین«و  1»القُدُس« چون یقیودبا همراه روح مزبور، در برخی آیات قرآن 

) که به سبب پاکی آن از خیانت و 131/ 3، یقرش؛ 195/ 13طباطبایی، :   نکاست ( رفته

 هایی است کـه در ارواح انسـانی وجـود دارد    های معنوی و عیوب و بیماری آلودگیسایر 

  ).635-634/ 2 و 162/ 1: زمخشری،   و نیز نک 196-195/ 13(طباطبایی، 

پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که اگر روح غیـر از جبرئیـل   

قلب پیامبر (ص) بـه جبرئیـل   است چرا در آیات قرآن از یک سو، فرو فرستادن قرآن بر 

نَّهُ نَزَّلَهُ عَلَمَنْ کَ«نسبت داده شده است:  ا لِجِبْرِیلَ فَإِ هبقـر ال( »قَلْبِکَ بِـإِذْنِ اللَّـهِ    یانَ عَدُو، 

*  قَلْبِکَ لِتَکُـونَ مِـنَ الْمُنْـذِرِینَ     یعَلَ*  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ«) و از دیگر سو به روح: 97

بِيٍّ مُبِینٍ انٍبِلِسَ   ،نحلال( »بِالْحَقِّ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّکَ«)، 195-193 ،شعراءال( »عَرَ

بر آنچه گذشت و در احادیث مختلف نیز بدان تصریح شده است، ناکه ب ) در صورتی102

  ؟جبرئیل از فرشتگان و روح غیر از فرشتگان است

روح القدس یا الروح األمین را به ویژه با توجه به  بسیاری از مفسران قرآن، مقصود از

ـ  آیات یادشده، همان جبرئیل دانسته ، یطبرسـ ؛ 316/ 1 ،یآلوسـ  :  نـک نمونـه  رای اند (ب

: این عالمه طباطبایی معتقد است). اما 426/ 6، التبیان، یطوس ؛595/ 6 ،مجمع البیان

قرآن. و از همین رو مقصود کنندۀ روح است و روح، حامل  بدان روست که جبرئیل، نازل

) نیـز  52 ،یشورال( »اوَ کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَ«روح در آیۀ  از وحی کردنِ

فرو فرستادن روح القدس بر پیامبر (ص) است که چون حامل قرآن است، نازل کردن او 

بر پیامبر (ص) همان وحی قرآن به پیامبر (ص) خواهـد بـود و در نتیجـه دیگـر نیـازی      

کـه برخـی تفاسـیر     گونـه   نیست که منظور از روح در این آیـه، قـرآن دانسـته شـود آن    

  ).196/ 13 یی،(طباطبااند  دانسته

  

  احادیثروح در  های یژگیو -3-2

  های روح طبق روایات عبارتند از: ترین ویژگی اما مهم

  ای ملکوتی بزرگتر از جبرئیل و میکائیل آفریده -3-2-1

                                            
حاتم الجود شود:  گونه که گفته می . قُدُس به معنای طُهر است و روح به آن اضافه شده، همان1

یعنی مطهّر و  و مقدّساست ر حاتم الجواد و زید الخیّ ،الروح المقدّس، و منظور و زید الخیر
به آن اختصاص و  ه در شدت اتصافمبالغت برای صف مصدرِ بهموصوف از سوی دیگر اضافۀ 

 ).409/ 6 ،قاسمی؛ 635-634/ 2 ،زمخشری ؛492/ 2 فیومی،است (
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. بـه  یده از ملکوت اسـت آفر ای از روایات مربوط به روح، تصریح شده که این در پاره

راوی که از ایشان در بارۀ روح پرسـیده  پرسش امام صادق (ع) در پاسخ به عنوان مثال، 

در روایتـی  و  ).241/ 2، ی(عیاشـ  ».از ملکوت است ،ستاز قدرت خدا روح«بود، فرمود: 

یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ «آیۀ  در بارۀآن حضرت دیگر وقتی ابوبصیر از 

که ای است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل  آفریده: فرمودپاسخ  پرسید، )85 ،سراءالا( »رَبِّي

؛ 462(صـفار،  همراه رسول خدا (ص) بود و او همراه ائمه (ع) است و او از ملکوت است 

  ). 273/ 1، یکلین

 ، منظـور از  آیـد  برمـی  آیات قـرآن کاربردهای روح در گونه که از  آن ،فتیمگ که چنان

ــنادر روح  ــات،آ ی ــر از فرشــتگان اســت  ی ــه  غی ــز ب ــادیثی از معصــومان (ع) نی  . در اح

 اسـت. بـه    یـل جبرئصراحت بیان شـده اسـت کـه روح، موجـودی غیـر از فرشـتگان و       

 عنوان نمونـه هنگـامی کـه راوی بـه امـام صـادق (ع) عـرض کـرد: فـدایت شـوم! روح           

ــان  ــر از جبرئیــل اســت؛    یــلجبرئهم ــود: روح بزرگت  نیســت؟ آن حضــرت پاســخ فرم

 ای اسـت بزرگتـر از فرشـتگان؛     تگان اسـت و همانـا روح آفریـده   از فرشـ  یـل جبرئهمانا 

-385/ 1، ی؟ (کلینـ »تَنَزَّلُ الْمَالئِکَةُ وَ الـرُّوحُ «فرماید:  آیا خداوند تبارک و تعالی نمی

387.(  

کـه در   هاسـت و چنـان   از فرشـتگان و بزرگتـر از آن   مستقل یروح، موجودبنابراین 

فرشـتگان  زمـرۀ  کـه از   و میکائیـل  یـل جبرئغیـر از   ،تصریح شـده آن  بهمربوط روایات 

  از ملکوت.  استای  آفریدهبوده و هستند، 

  حقیقتی دارای مراتب -3-2-2

  که در آیات قرآن در کنـار فرشـتگان ذکـر شـده، موجـودی      روحی ، یمگفتکه  چنان

  و ایـن بـدان معناسـت     اسـت به کار رفته » األمین«و گاه » القُدُس«با همراه است که گاه 

  که روح، روح القدس و الروح األمین هر سه یک موجوداند که در آیات قرآن، گاه مطلـق  

(ع) نیز روح مـذکور  معصومانذکر شده است. در روایاتی از هایش  ویژگیو گاه با یکی از 

؛ 582-581، ی: کــوف  در برخـی آیــات قــرآن بــه روح القــدس تفســیر شــده اســت (نــک 

   1).792، یاسترآباد

                                            
شود به اعتبار منابع دست اول حدیثی کـه احادیـث روح و روح    که دیده می . این منابع چنان1

  شود، نیست. ها اشاره می اند و در ادامه به آن القدس را نقل کرده
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با توجه به کاربرد روح، روح القدس و الروح األمـین، در احادیـث و    یگرد یاز سواما 

دارند؛ نه یک موجود  رسد که این سه نام، اشاره به سه موجود شده، به نظر می ادعیۀ وارد

که گاه مطلق و گاه مقید به یکی از اوصافش بیان شده باشد. از جمله شواهد این سخن، 

  موارد زیر اشاره کرد:توان به  می

هـای علمـا و    و کتـاب  بصائر الدرجات، کافیدر کتب معتبر حدیثی کهن همچون  .1

و شـیخ مفیـد، در احادیـث    های شیخ صدوق  ث شیعه همچون کتابمشایخ مشهور حدی

اند  بسیاری که از روح سخن رفته یا احادیثی که در تفسیر آیات مربوط به روح بیان شده

اشاره نشده که روح همـان روح القـدس یـا    در بارۀ روح، ن علما یا در توضیحات خود ای

الروح األمین است و به همین گونه در احادیث مختلفی که در بارۀ روح القدس و اوصاف 

 بـرای ( آن بیان شده نیز گفته نشده که روح القدس همان روح یـا الـروح األمـین اسـت    

 ،صـدوق ؛ 270/ 2 یاشـی، ؛ ع398و  272-271/ 1، ی؛ کلین454-446: صفار،   نکنمونه 

 ).80 ،تصحیح اعتقادات اإلمامیةمفید،  ؛429/ 2، کمال الدین

در برخی از ادعیۀ مذکور در کتب حدیثی، از جبرئیل، روح القدس و الروح األمین،  .2

:   (نـک  هـا صـلوات فرسـتاده شـده اسـت      به عنوان موجوداتی جدا از هم یادشده و بر آن

 .)35/ 1ابن طاووس، ؛ 121/ 3، تهذیب األحکام، یطوس

روحی که همراه پیامبر (ص) و ائمه (ع) بوده با هیچ کس دیگری ، فتیمکه گ چنان .3

اما طبق شمار قابل توجهی از احادیث، روح القـدس در   پیش از پیامبر (ص) نبوده است

[وجود] همۀ پیامبران مرسـل و غیـر مرسـل بـوده اسـت و بـه وسـیلۀ آن بـه پیـامبری          

ابـن  ؛ 282-281/ 2و  272-271/ 1، ی؛ کلینـ 449-445: صـفار،    نک(شدند  برانگیخته

که خداوند، حضـرت عیسـی (ع) را بـا روح القـدس     یم گفتو ) 189-188، یشعبه حران

 توانند یک موجود باشند. این روح و روح القدس نمی تأیید کرده است؛ پس ظاهراً

نقـل شـده    کـافی و هـم   الدرجاتبصائر در روایتی از امیر مؤمنان (ع) که هم در  .4

و  19: صـفار،    نک( اند ، دو روح مخلوق دانسته شده»روحٌ مِن أمره«و  »روح القدس«است، 

 سجادیه ۀصحیفسوم  یدر دعا همچنین امام زین العابدین (ع) 1.)389/ 1، یکلین ؛446

اسـرافیل و  آوردن نـام  پـس از   ،اسـت ب بر حامالن عرش و فرشتگان مقرّصلوات که در 
                                            

همان روحی است که در » روحٌ مِن أمره«ورده است: . مال صالح مازندرانی در شرح این حدیث آ1
لُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي(آیۀ  روح از غیـر  به آن اشاره شـده اسـت و آن    ،)یَسْئَ

  ).372/ 6است (مازندرانی، القدس 
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الَّذِي هُوَ   مَلَائِکَةِ الْحُجُبِ وَ الرُّوحُ یالَّذِي هُوَ عَلَ  وَ الرُّوحُ: ... است  جبرئیل فرمودهمکائیل و 

 ).38و  36، ةیسجادالصحیفة ال( مِنْ أَمْرِكَ

روایات، خداوند در پیامبرانِ مرسل و غیر مرسل، اوصیا و ائمـه   بر اساس برخی از .5

و در  1داد: روح القدس، روح ایمان، روح قوت، روح شهوت و روح بدن (ع) پنج روح قرار

مؤمنان، چهار روح: روح ایمان، روح قوت، روح شهوت و روح بدن و در کفـار و حیوانـات   

ایـن ارواح نیـز در   هر یک از تنها سه روح: روح قوت، روح شهوت و روح بدن؛ و کارکرد 

- 281/ 2و  272-271/ 1، ی؛ کلین450-445: صفار،   نک( روایات مذکور، بیان شده است

ای از این روایات و روایات دیگرِ مربوط به  در پاره 2.)191-188، ی؛ ابن شعبه حران284

روح القدس، فرق روح القدس با سایر ارواحِ یادشده و از جمله با روح ایمان بیـان شـده   

های ممتـازی   ویژگی اند و برای روح القدس است و این دو، دو روح جداگانه دانسته شده

 272-271/ 1، ی؛ کلین454-446: صفار،   (نک ذکر شده که چهار روح دیگر دارا نیستند

در » رُوح مِنْـه «و از سوی دیگر، در احادیثی، روحِ ایمان همان  .)284-281/ 2و  398و 

دانسـته   )22 ،مجادلـه ال(  »انَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْـهُ یمَأُولئِکَ کَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِ«آیۀ 

گفـت روح   تـوان  یمـ که در نتیجـه   )34-33 ،یحمیر؛ 280/ 2، یکلین:   نک( شده است

 القدس غیر از روح مذکور در این آیه است.

توان روایتی از امیر مؤمنان (ع) را بیان کرد که در بر دارندۀ  یمدر حل این تعارض، 

که روح غیر از جبرئیل است،  تبیینی در بارۀ چیستی روح است؛ آن حضرت در تأیید این

 3ها بـه کـار رفتـه اسـت،     از قرآن که روحي، روحنا، الروح و الروح األمین در آن یاتیآبه 

 4»هـای آن گونـاگون اسـت    است و صورت پس روح یکی«و سپس فرمود:  هاستشهاد کرد

کـه   روح در عین آنتوان گفت  میسخن امام علی (ع) ). طبق این 108-107/ 1(ثقفی، 

هـم مشـکلِ   های مختلف است و در نتیجـه   دارای مراتب یا صورت ،واحداست حقیقتی 

  ها. وجود جدا دانستن آنشود و هم مشکل چند م های مذکور حل می یکی دانستن روح

                                            
 . در برخی احادیث به جای آن روح المدرج یا روح الحیاة آمده است.1
توان گفت مغـایرت   ، مییکافکتاب  یثاحاد یبر برخعالمه طباطبایی  یقاتتعل. با استفاده از 2

/ 2 کلینـی، :   برخی از این ارواح با یکدیگر تنها به حسب مرتبه است نه به لحاظ تعداد (نـک 
676.(  

  .38نبأ/  ؛17مریم/  ؛72-71 /ص ؛196-193 /شعراء ؛4-3 /قدر ؛2-1 /نحلال. 3
احِدَةٌ وَ الصُّوَرُ شَتَّیفَالرُّو. «4   ».حُ وَ



 133  یاتقرآن و روا یدگاه) از د» عن الروح و یسألونک« آیۀروح (موضوع  یها یژگیو

کـه روح   نکتـه   یحاتی بـه ایـن  تصـر های برخی از علمـا نیـز    است در نگاشته گفتنی

؛ 389/ 3مالصـدرا،   :  نـک نمونـه   بـرای ( خـورد  حقیقتی دارای مراتب است، به چشم می

  ).198/ 13و  207/ 12، یطباطبای

 لـی انـد و  روح، روح القدس و الروح األمین از یـک سـنخ و از یـک حقیقـت     بنابراین

توان گفت هر سه اشاره به یک موجود ثابتِ بدون مراتب دارند که گاه مطلق و گـاه   نمی

هـای مختلـف    مقید به یکی از اوصافش بیان شده است بلکه سه مرتبۀ مختلف یا صورت

  اند. یک وجود ملکوتی

  همراه انبیا و اوصیا -3-2-3

ایـن  هایی کـه   آثار و آموزههمراهی روح با انبیا و اوصیا و به در احادیثی از ائمه (ع) 

 ،از جمله در حدیثی از امام بـاقر (ع)  ؛دارد اشاره شده استایشان در پی برای همراهی 

مَنْ یَشَاءُ مِـنْ    ییُنَزِّلُ الْمَالئِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَ«در بارۀ آیۀ ایشان وقتی راوی از 

جبرئیل آن است که بـر پیـامبران   «آن حضرت پاسخ فرمود:  ،) پرسید2 ،نحلال( »عِبَادِهِ

و از جانب خدا بـه   شود جدا نمیآنان همراه آنان و همراه اوصیاست، از  ،نازل شد و روح

  ).463صفار، ( »... کند یم شانهدایتو   ییراهنماو  دهد یم یقو فهم عم آموزد یآنان م

 دو آیۀدر تفسیر مضمون و حتی در بسیاری از واژگان همسان،  هماحادیثی همچنین 

 »وَ کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْرِي مَـا الْکِتـابُ وَ لَـا الْإِیمـانُ    «

وارد ) 85 ،سـراء اال( »یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ«و ) 52 ،یشورال(

های خـدا، بزرگتـر از جبرئیـل و     ای از آفریده آفریدهرا  دو آیهروح در این که ست ا  شده

دهنـده بـه    و خبـر ائمـه (ع)   ورسول خدا (ص) و راهنمای که همراه  اند میکائیل دانسته

 /2، عیاشی ؛274-273/ 1، یکلین؛ 462-460و  457-455: صفار،   نک( است بودهایشان 

316-317.(   

که  ترو دارای علم و قد روح موجودی است مستقل آید به دست میاز این احادیث 

 کرده است شانهمراهآن را  ،برای تأیید و تقویت پیامبران الهی و اوصیای ایشانخداوند 

در حـدیثی  امام صـادق (ع)   که چنانای از آن نیز همراه مؤمنان است  مرتبههمچنین و 

که است  1ای دارای دیده، توانایی و تأیید آفریدهروح،  است هفرموداخیر بیان دربارۀ آیۀ 

   ).316 /2، ؛ عیاشی463صفار، دهد ( خداوند آن را در قلوب پیامبران و مؤمنان قرار می

                                            
   ).76/ 3؛ ابن منظور، 97/ 8(فراهیدی،   أي قوَّیتُهُ  أَیَّدْتُهُ. 1
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 ،سـراء اال(آیه  بارۀ روح در همیندر  امام صادق (ع)از احادیثی در  که ینا یگرد ۀنکت

همراه هیچ یـک  که  یکائیلو م یلجبرئ بزرگتر ازمخلوقی است  روح که استآمده  )،85

ساخت و او همـراه   و آن حضرت را موفق می نبوده استبه جز پیامبر (ص) از پیشینیان 

کـه هرگـاه    یسـت ن گونه  یناکند و  شان می سازد و راهنمایی ائمه (ع) است، موفقشان می

  ). 317/ 2 یاشی،؛ ع273/ 1، یکلین ؛462-460: صفار،   (نک شود یافت ،شود خواسته

منظور از روح در این حدیث،  گفت توان می ،ذو مراتب بودن حقیقت روحبا توجه به 

ای از روح که همراه پیامبر  از روح است نه مطلق روح؛ یعنی مرتبه واال ای درجه یا مرتبه

(ص) و ائمه (ع) بوده با هیچ کس دیگری پیش از پیـامبر (ص) نبـوده اسـت زیـرا اگـر      

مراتب بدانیم، با توجـه  بدون ثابتِ احادیث، یک موجود منظور از روح را در همۀ آیات و 

:   ع) را با روح القدس تأییـد کـرد (نـک   تصریح کرده خداوند حضرت عیسی (که به آیاتی 

) یا مؤمنان راستین را با روحی از جانب خود مورد تأیید 110 ،مائدهال؛ 253و  87 ،بقرهال

مضمون آن، ظاهرا توجیهی  )، این حدیث و دیگر احادیث هم22مجادله/ ال :  قرار داد (نک

  یابد.  نمی

 گونه یناشده است: روح مذکور  در پایان برخی از این احادیث بیانکه گذشت،  چنان

این مطلب بدین معناست که رسد  به نظر می؛ شود یافت ،شود خواستهکه هرگاه  یستن

هـای الزم را در   ها و راهنمـایی  هر زمان که خداوند بخواهد و اراده کند، این روح، آموزه

نیز ایـن   1»طُلِبَ«که از مفهوم  دهد نه هر زمان که امام بخواهد؛ چنان اختیار امام قرار می

  قابل برداشت است. معنا

روح، موجـودی  تـوان گفـت    مـی و نیز آیات قـرآن  ذکر شده احادیث پس با توجه به 

دارای حیات، علم و قدرت است و از امور قائم به غیر خود، مانند صفت و عرض  ،مستقل

  . )205/ 12 یی،طباطبا:   نک(نیست 

  

  روح انسانی» وجودِ« -4

گرایان که منکر وجـود روح انسـانی هسـتند و آن را موجـودی      مادیبر خالف پندار 

)، از نظر قرآن، انسان برخـوردار  26-25/ 4 ،یمطهر:   نکانگارند ( موهوم و غیر واقعی می

  آن امری قطعی و انکارناپذیر است.از روحی است که وجود 

                                            
  وَ لَیْسَ کُلَّمَا طُلِبَ وُجِدَ.. بخش آخر حدیث: 1
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رینش انسـان  آید، آفـ  که از آیات قرآن و روایات معصومان (علیهم السالم) برمی چنان

اندام کردن جسم مادی او کـه از   پذیرد: یکی، آفرینش و درست در دو مرحله صورت می

؛ 9 ،سـجده ال؛ 29 ،حجـر ال:   شـود و دیگـری، دمیـدن روح (نـک     آن به تسویه تعبیـر مـی  

/ 26، یراز فخرالـدین ؛ 345-344/ 4 ،یسیوط؛ 168و  91/ 2، یقم؛ 14-12 ،مؤمنونال

داللت دارد آیۀ نهم از  یانسان). از جمله آیاتی که بر وجود روح 259/ 4، ی؛ مصطفو409

سورۀ سجده است. در این آیه پس از بیان مسألۀ خلقت انسان از گِل و سپس آفـرینش  

. مطابق این آیه و آیـۀ  »وحِهِرُ نَفَخَ فِیهِ مِنْ ثُمَّ سَوَّاهُ وَ«فرماید:  نسل او از آبی پست، می

نسانی پس از آنکه مراحل تکامل جسمانی خـود را در رحـم مـادر، تـا     هر ا 1پیش از آن،

؛ 168/ 2 ،یقمـ :   نـک شـود (  مرحلۀ تسویه طی کرد، از سوی خدا در او روح دمیـده مـی  

). از دیگر آیاتی که بیانگر وجود روح است، آیات دوازدهم تا چهاردهم 121/ 11 ،یآلوس

 ثُـمَّ «فرمایـد:   خلقت انسـان مـی   سورۀ مؤمنون است که پس از ذکر مراحل جسمانیِاز 

دیگر پس از تکامل جنبۀ  ی). روشن است که آفرینش14 ،مؤمنونال( »آخَرَ خَلْقًا أنْشَأنَاهُ

ای جسمانی باشد و اشاره به مرحلۀ دمیدن روح انسانی  تواند مرحله جسمانی انسان نمی

بیانگر خلق مراحـل  است؛ به همین دلیل عبارت آیه در این قسمت، با عبارات قبلی که 

خلقی دیگـر   2جسمانی است، متفاوت شده و پس از سخن در بارۀ خلق، سخن از انشای

 ،اإلمامیة عتقاداتاصدوق، ؛ 21-20/ 15 ،یطباطبای؛ 86 ی،رجب :  به میان آمده است (نک

نیز آمده است  »آخَرَ خَلْقًا أنْشَأنَاهُ ثُمَّ«در بارۀ  ). در روایت ابوالجارود از امام باقر (ع)50

  .)91/ 2، ی(قمکه این همان نفخ روح در آدمی است 

توان دریافت که اصـل وجـود روح انسـانی، از دیـدگاه قـرآن و       بنابراین به خوبی می

   روایات امری مسلّم و غیر قابل خدشه است.

  

  یروح انسانو  چگونگی ارتباط روح -5

ی از ارتبـاط روح و روح انسـان   یچگـونگ  یانبتوان در  ی از قرآن که میاتترین آی مهم

 و) 72 ،ص؛ 29 ،حجـر ال( »فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِـي « اتبهره برد، آی ها آن

) اسـت کـه گویـای تعلـق روح بـه بـدن       9 ،سـجده ال( »وحِهِرُ نَفَخَ فِیهِ مِنْ ثُمَّ سَوَّاهُ وَ«
                                            

  ).8 ،سجدهال( )هِینٍاءٍ مَمَ نْسُلَالَةٍ مِ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ(. 1
ایجـاد یـک چیـز و    نشـاء:  )؛ إ170/ 1ابن منظـور،  آفرینششان را آغاز کرد ( :أنْشَأ اللّهُ الخَلْقَ. 2

 ).807راغب، پرورش آن (
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طـی مراحـل آفـرینش و    پـس از   ،هـا  و سـایر انسـان  (ع) دم آدر مورد حضرت جسمانی 

  است. ابدان اندام کردن  درست

است که خدا آن  یروح آمده:یۀ اول در آ »يروح«ۀ (ع) در بار باقرامام از  حدیثیدر 

برتری داد ها  روح ۀو آفرید و به خود نسبت داد و بر هم ه ساختو برگزیدانتخاب کرد را 

 ، در روایات دیگـری از در آدم (ع)روح  از این یدندمۀ و در بار ).170، التوحید(صدوق، 

اسـت کـه    یروح ،آنکه  استآمده  اند، بیان شده یهآ ینهم توضیحدر که  (ع) ینصادق

فرمـان  سپس : و در روایتی )241/ 2خداوند آفرید، سپس در آدم از آن دمید (عیاشی، 

سـخن از   ،روایت دیگـر  درولی  ).170، التوحید(صدوق،  شد یدهو از آن در آدم دم داد

خداوند مخلوقی بیافرید و روحی انجام داده است: را دمیدن این که  برده شده یا فرشته

؛ عیاشـی،  172، التوحید(صدوق، پس در او دمید  فرمان داد یا فرشته بهسپس بیافرید 

 اسـت کـه   آدمروح  ،و مقصـود از روح آدم بـدن   ،مخلـوق این منظور از  ظاهراً ).241/ 2

و این به خدا روح  یدنِدماِسناد  ،و در این صورتدمید  آدمدر بدن را آن  ،ۀ مذکورفرشت

:   نک( 1است قرآن یاتآدر  ،مرگ و فرشتگان ۀفرشتبه خدا، ی سناد توفّاِهمچون  ،فرشته

  ).پانوشت ،172، التوحیدصدوق، 

های خـدا کـه روح همـۀ     روح مذکور، موجودی است از آفریده گفت توان می بنابراین

یا شود  میها دمیده  در آنای  توسط فرشتهبه فرمان خداوند ها از او نشأت گرفته و  انسان

انجـام  (روح) ایـن موجـود   خـود  روح انسانی، به فرمـان خداونـد توسـط     دمیدن که این

در کـه   چنـان  ؛)پانوشت ،172-170، التوحیدصدوق، ؛ 390/ 3: مالصدرا،   (نک پذیرد می

ـ « آمده اسـت: نیز در قرآن (ع)  یسیحضرت عبارۀ آفرینش  أَحْصَـنَتْ فَرْجَهـا     يوَ الَّتِ

کـه تعبیـری   ) 91 ،نبیـاء اال( »یها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آیَةً لِلْعالَمِینَفَنَفَخْنا فِ

روح توسـط خـود    یدندم ینا ظاهراًو دارد  حضرت آدم (ع)روح در مورد  یدندم مشابهِ

قالَـتْ   ٭ فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیا«آیـات  در  زیرا ؛انجام شده است

قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِأَهَبَ لَکِ غُالماً  * نِ مِنْکَ إِنْ کُنْتَ تَقِیاإِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمٰ

صـرفاً  مزبـور  روح کـه  دهـد   نشان میاز زبان روح » لِأَهَبَ«تعبیر  ،)19-17 ،(مریم »زَکِیا

:   نـک ( بشارت دهنـده نبـوده و در پیـدایش حضـرت عیسـی (ع) دخالـت داشـته اسـت        

که روح برگزیدۀ روح  ینا ،از روایات ذکر شده پیداستگونه که  نآ ).143 یلی،اسماع حاج

                                            
  .37؛ اعراف/ 61؛ انعام/ 11سجده/ ؛ 42زمر/  :  نک. 1
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ارواح بشـری  در نتیجه، و خداست، برتر از ارواح دیگر همچون ارواح مالئکه و بشر است. 

نَفَخْتُ فِیهِ «آیات در » مِنْ«که  غیر از روحی هستند که به خدا منتسب شده است؛ چنان

ابتدائیه است  ۀنشویکه ) 9 ،سجدهال( »وحِهِرُ نَفَخَ فِیهِ مِنْ«) و 29 ،حجرال( »مِنْ رُوحِي

تبعیضیه، به این مطلب اشاره دارد. البته این روح قابل تجزیه نیست و ارواح بشری و نه 

انـد یـا چـون     هایی هستند که از یک آتش بـزرگ گرفتـه شـده    نسبت به آن چون شعله

-389 /3: مالصـدرا،    نـک آیند ( های دیوار پدید می نورهایی که از نور خورشید در روزنه

مشخص  حد و مرزِ توان ینمبارۀ چیستی و چگونگی وجود آن در ) و 383-382و  390

) 389/ 3: همو،   نک(مختلف است  مراتبدرجات و  یدارا یراز ؛یا تعریفی دقیق ارائه داد

چنانچه نگشته است. اما به هر روی  مشخصی برای آن تعیینحد در آیات و روایات نیز و 

تمال داد که روح انسانی در جـنس و  توان اح می باشد منشأ ارواح بشری بوده ،این روح

  باشد.با آن  و مشابهت سنخیت نوعی ماهیت، دارای

  

  

  گیری یجهنت

از  یا دسـته قـرآن و   یـات در آکه مقصـود از آن   ستخدا های یدهاز آفر یکیروح  .1

کـه بـه   اسـت  از جنس امر  این موجود .استی از روح انسان یرمعصومان (ع)، غ یثاحاد

بدون وساطت اسباب و وسایل وجودی آفریده شده و تـدریج و  خواست خداوند متعال و 

کلمـۀ خـدا و از ملکـوت     ،از همین رو و تمهید، در آفرینش آن هیچ نقشی نداشته است

 .استخوانده شده 

از زمـرۀ فرشـتگان    و اسـت روح، موجودی مستقل، دارای حیـات، علـم و قـدرت     .2

تشریف و تکریم از باب  ،به خدا انتساب روحو  ها بلکه موجودی است بزرگتر از آن ؛نیست

همچون ارواح مالئکـه و  ارواح  یربر ساروح  یو برتر یدگیبرگز ،انتساباین علت بوده و 

 .استبشر 

خدا، در ایستادن در پیشگاه خدا در  یروح در نزول در شب قدر، در عروج به سو .3

 فرشتگان است.همراه با ظاهراً در وحی و رساندن پیام الهی به پیامبران، روز قیامت و 

 تـوان  یرو نم یناز هم دارد؛ حقیقتی واحد است که مراتب و درجات مختلفروح  .4

 و کاربردهای مختلف این واژه در قرآن همچونکرد آن مشخص  یبرا یحد و مرز روشن
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هـای   ین، بیـانگر مراتـب یـا صـورت    القدس و الروح األمـ  ، روحالروح ،روحي، روحناروح، 

 ند.ا گی از یک سنخ و یک حقیقتهممختلف یک وجود بوده هرچند 

روایات، مرتبۀ واالیی از روح، همراه رسول خدا (ص) و ائمـه و  برخی از  اساس بر .5

اوصیای پس از اوست که همراه هیچ یک از پیشینیان نبوده است و این روح، هـر زمـان   

سـازد و   نمایـد، بـاخبر مـی    دهـد، موفـق مـی    که خداوند اراده کند، ایشان را آموزش می

 کند. می  هنماییرا

و  هسـتند، از نظـر قـرآن    یکه منکر وجود روح انسان گرایان یبر خالف پندار ماد .6

 است. یرو انکارناپذ یقطع یاست که وجود آن امر ی، انسان برخوردار از روحروایات

 تـوان  یمـ  یـات رواو  یـات با توجه به آ ،یارتباط روح و روح انسان یچگونگ ارۀدر ب .7

 یموجـود خداسـت،   یـدۀ روح برگز وبه خدا منتسب شده قرآن  یاتکه در آ یروح گفت

در  یا و به فرمـان خداونـد توسـط فرشـته    ها از او نشأت گرفته  انسان ۀاست که روحِ هم

روح روح انسانی، به فرمان خداونـد توسـط خـود     دمیدن که ینا یاشود  می یدهها دم آن

قرآن به خـدا   یاتهستند که در آ یاز روح یرغ یارواح بشر ،و بدینسان ؛پذیرد میانجام 

 .منتسب گشته است

  

 

  شناسی کتاب

 .قرآن کریم -1

 .ش1376، يچاپ اول، قم، دفتر نشر الهاد ،الصحیفة السجادیة -2

تحقیق: محمود محمد  ،النهایة في غریب الحدیث و األثر ،ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد -3

  .ش1367، طناحی، چاپ چهارم، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان

پاریس، دار چا،  تحقیق: فؤاد األهواني، بی ،حوال النفسأرسالة  ،بن عبدهللا ینحس ینا،ابن س -4

  .م2007، بیبلیون

تصـحیح و   .هللا علـیهم  یتحف العقول عن آل الرسول صل ،ی، حسن بن علیابن شعبه حران -5

  .ش1363، اکبر غفاری، چاپ دوم، قم، جامعۀ مدرسین تعلیق: علی

  ، چـاپ دوم، تهـران، دار الکتـب اإلسـالمیة     ،إقبـال األعمـال   ،یبـن موسـ   یابن طاووس، عل -6

  .ق1409

، عبد السالم محمد هارونتحقیق و ضبط:  ،معجم مقاییس اللغة ،ابن فارس، أحمد بن فارس -7

  .ق1404، اإلعالم اإلسالميچاپ اول، قم، مکتب 
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چاپ سوم، بیروت، دار الفکر للطباعـة و النشـر و    ،لسان العرب ،ابن منظور، محمد بن مکرم -8

  .ق1414، التوزیع، دار صادر

 ی،استادول ین: حسیقتحق ،تأویل اآلیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ی، علیاسترآباد -9

  .ق1409 ،چاپ اول، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي

تحقیـق: علـي عبـدالباري     ،...روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ،، سید محمودیآلوس -10

 .ق1415، عطیة، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیة

تحقیـق: قسـم الدراسـات     ،البرهـان فـي تفسـیر القـرآن     ،، سید هاشم بن سلیمانیبحران -11

  .ش1374، مؤسسة البعثة، چاپ اول، قم،  سسة البعثةؤسالمیة ماإل

چاپ اول، قم،  ،الغارات أو االستنفار و الغارات ،ثقفی، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل -12

  ق1410، دار الکتاب اإلسالمي

چـاپ چهـارم،   تحقیق: أحمد عبـد الغفـور العطـار،     ،الصحاح ،بن حماد یلسماعا، جوهری -13

  .ق1407، دار العلم للمالیین ،بیروت

هـا بـر    آن یرشناخت روح و نفس در قرآن و تـأث « ،زهرا یهی،فق ؛محمدرضا یلی،اسماع حاج -14

-139، ص 23، سال ششم، شـماره  1389زمستان  ،ینوین دین یشۀاند ،»انسان یتشخص

 .ش1389، 162

،  الحلـیم عـوض الحلّـي    : عبدیقتحق ،معارج الفهم في شرح النظم، حسن بن یوسفحلی،  -15

  .ش1386 ،چاپ اول، قم، دلیل ما

، چاپ اول، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السـالم  ،قرب اإلسناد ،، عبدهللا بن جعفریحمیر -16

  .ق1413

، یداود عـدنان  صـفوان : تحقیق ،مفردات ألفاظ القرآن ، حسین بن محمد،یراغب اصفهان -17

   .ق1412، الشامیة ، بیروت ـ دمشق، دار القلم ـ الدارچاپ اول

تحقیق: محمدجعفر  ،القرآن تفسیر يروض الجنان و روح الجنان ف، حسین بن علی، رازی -18

، های اسالمی آستان قدس رضوی مشهد، بنیاد پژوهشچا،  ، بیمحمدمهدی ناصحـ  یاحقی

 ق.1408

مؤسسۀ آموزشی و پژوهشـی امـام خمینـی     ، قمچاپ اول،  ،یشناس انسان ،محمود ی،رجب -19

 .ش1379، (ره)

بیروت، دار الکتاب چاپ سوم،  ،و... عن حقائق غوامض التنزیل الکشاف ،محمود ،یزمخشر -20

 .ق1407، العربي

چـاپ اول، قـم، المرکـز العـالمي للدراسـات       ،المعـاد الجسـماني   ،الساعدي، شاکر عطیـة  -21

 .ق1426، اإلسالمیة

چاپ ، یرجائ یسید مهد :تحقیق ، یرسائل الشریف المرتض ،، علی بن الحسینیمرتض سید -22

 .ق1405، دار القرآن الکریم، قم، اول
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 یآیة هللا مرعش ۀقم، کتابخانچا،  بی ،الدرّ المنثور في التفسیر بالمأثور ،الدین جالل ،یسیوط -23
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بیروت، دار ابن کثیر، دار الکلـم  ـ    چاپ اول، دمشق ،فتح القدیر ،یمحمد بن عل ،یشوکان -24

  .ق1414، الطیب

، شـیخ مفیـد   ۀقم، کنگـر چاپ دوم،  ،اإلمامیة عتقاداتا ،یمحمد بن علصدوق، ابن بابویه  -25

 .ق1414

تصحیح و تعلیق: سید هاشم حسینی تهرانی، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات  ،التوحید ،همو -26

  .ق1398، وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم یاسالم

  .ق1395، چاپ دوم، تهران، اسالمیه ،کمال الدین و تمام النعمة ،همو -27

اکبر غفاری، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات  تحقیق و تصحیح: علی ،من الیحضره الفقیه ،همو -28

  .ق1413، وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم یاسالم

تحقیـق و   ،هللا علـیهم  یبصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صـلّ  ،صفار، محمد بن حسن -29

، ، چاپ دوم، قم، مکتبة آیة هللا المرعشي النجفيیباغ کوچه یتصحیح: محسن بن عباسعل

  .ق1404

قم، دفتر انتشـارات  چاپ پنجم،  ،تفسیر القرآن يالمیزان ف ،سید محمدحسین ،یطباطبای  -30

 .ق1417، قم ۀعلمی ۀمدرسین حوز ۀجامع یاسالم

، یچـاپ اول، مشـهد، نشـر مرتضـ     ،أهـل اللجـاج   یاالحتجاج عل ،ی، احمد بن علیطبرس -31

  .ق1403

چاپ   ،یمحمدجواد بالغ :مقدمه ،تفسیر القرآن يمجمع البیان ف ،فضل بن حسن ،یطبرس  -32

  .ش1372، تهران، انتشارات ناصر خسروسوم، 

 :تحقیق، یابزرگ تهرانقشیخ آ :مقدمه ،تفسیر القرآن يالتبیان ف ،حسنالمحمد بن  ،یطوس -33

  .تا ، بیيحیاء التراث العربإدار  ،بیروتچا،  ، بییعامل قصیرحمد أ

الخرسان، چاپ چهارم، تهران، دار الکتـب    یتحقیق: حسن الموسو ،تهذیب األحکام ،همو -34

 .ق1407، اإلسالمیة

 .ق1380، چاپ اول، تهران، المطبعة العلمیة ،تفسیر العیّاشي ،، محمد بن مسعودیعیاش -35

حیـاء  إبیـروت، دار  چاپ سـوم،   .مفاتیح الغیب ،بوعبدهللا محمد بن عمر، ایفخرالدین راز -36

  .ق1420، يالتراث العرب

  .ق1409، چاپ دوم، قم، نشر هجرت ،کتاب العین ،، خلیل بن أحمدیفراهید -37

مقدمه: نصر  ،ةالقاموس المحیط و القابوس الوسیط في اللغ ،فیروزآبادی، محمد بن یعقوب -38

  .تا ، بیچا، بیروت، دار العلم للجمیع الهوریني، بی

چاپ دوم، قـم،   ،المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي ،، أحمد بن محمدیفیوم -39

  .ق1414، مؤسسۀ دار الهجرة
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چاپ اول،  ،تحقیق: محمد باسل عیون السود ،ویلأمحاسن الت ،الدین محمد جمال ،یقاسم -40

  .ق1418، دار الکتب العلمیة بیروت،

  .ق1412، چاپ ششم، تهران، دار الکتب اإلسالمیة ،قاموس قرآن ،اکبر ی، سید علیقرش -41

  ، چاپ چهارم، قم، یجزایر یتحقیق: سید طیب موسو .تفسیر القمي ،بن ابراهیم ی، علیقم -42

  .ش1367، دار الکتاب

الدین  تصحیح و مقابله: شیخ نجم ،الکافياألصول من  ،، محمد بن یعقوب بن اسحاقیکلین -43

، چاپ چهارم، تهران، دار یو محمد آخوند یاکبر غفار ینویسی: عل آملی، تحقیق و حاشیه

  .ق1407، الکتب اإلسالمیة

چاپ اول، تهران، مؤسسة الطبع و النشر في  ،تفسیر فرات الکوفي ،، فرات بن ابراهیمیکوف -44

  .ق1410، وزارة اإلرشاد اإلسالمي

تعلیقـات: ابوالحسـن    ،شرح الکافي ـ األصـول و الروضـة    ،، محمدصالح بن احمدیمازندران -45

  .ق1482، شعرانی، چاپ اول، تهران، المکتبة اإلسالمیة

و  یقتحق ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ی، محمدباقر بن محمدتقیمجلس -46

 .ق1403، بیروت، دار إحیاء التراث العربيچاپ دوم،   از محققان، ی: جمعیحتصح

، چـاپ دوم، تهـران، دار الکتـب اإلسـالمیة     ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،همو -47

  .ق1404

چاپ اول، تهران، وزارت فرهنـگ و   ،التحقیق في کلمات القرآن الکریم ،، حسنیمصطفو -48

  .ش1368، ارشاد اسالمی

 .تا ، بیچا، [تهران،] صدرا بی ،یآثار استاد شهید مطهرمجموعه  ،مرتضی، یمطهر -49

چاپ اول، قم، المؤتمر العـالمي أللفیـة الشـیخ     ،المسائل السرویة ،مفید، محمد بن محمد -50

 .ق1413، المفید

  .ق1414، چاپ دوم، قم، کنگرۀ شیخ مفید ،تصحیح اعتقادات اإلمامیة ،همو -51

تعلیـق: مـولی علـی     ،شرح أصول الکـافي  ،یابراهیم شیرازالدین محمد بن  مالصدرا، صدر -52
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