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  چکیده

ای است که قدمتی به طول تاریخ دارد. برخی بر این باور بودند کـه   شناسی پدیده نفس
ر مشهود نیست و بعضی حقیقت اصلی انسان را جوهری بسـیط و  انسان جز همین ظاه

بُعـد غیرمـادی    ۀدانند که بدن تنها نقش مرکبی برای اوسـت. در زمینـ   ذاتی مجرد می
کنند. در  استفاده می» قلب«و » روح«، »نفس«انسان، دانشمندان اسالمی از واژگانی چون 

وجـود   ۀنرفته اسـت، بلکـه همـ    قرآن اصطالح نفس تنها در بُعد غیرمادی انسان به کار
روح نیز به معنـای رایـج    ۀگیرد. واژ انسان اعم از بُعد مادی و غیرمادی هردو را دربرمی

سـازوکار  تـوان دریافـت کـه روح،     می» امر« ۀنشینی آن با واژ امروزی آن نیست و از هم
یـان امـر و   امور عالَم در مخلوقات و در واقع رابط م ۀکنند جاریو  کننده اجرایی، تنظیم

شود کـه در   . با بررسی دقیق تمام آیات مربوط به قلب این نتیجه حاصل میخلق است
قـوای   ۀبُعد غیرمادی انسان است و کنترل کننـد  ۀقرآن کریم این قلب است که نمایند

  اوست.
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  پژوهش ۀمقدمه و پیشین
 اسـت،  و بنیاد تمام معارف بشری است و انسان همواره تـالش کـرده   خودشناسی اساس

رو در مواجهـه بـا    برای نیل به سعادت، خود را به این نوع از معرفت مجهز نمایـد. از ایـن  
راستی حقیقت انسـان  به«که  است همواره این پرسش مطرح بوده ،ای به نام انسانپدیده

اما فهم  ،ؤیت و جسمی غیرقابل انکار استشک انسان دارای ظاهری قابل ربی». چیست؟
و  »؟اصلی و فرعی آن کدامنـد  ءو اجزا ءاعضا« ،»گذرددر این جسم چه می«این مطلب که 

از دیربـاز مـورد    ،»؟هـایی دارد این جسم کیست یا چیست و چـه ویژگـی   ۀفرماند«اینکه 
  . است عالقه و توجه انسان بوده

 .ند که انسان دارای دو بُعد مادی و معنوی استاین باور مفسران براز امروزه بسیاری 
را » قلـب «اگرچه برخـی   ،نام دارد» نفس«یا » روح«و بُعد معنوی آن » جسم«بُعد مادی آن 

در علـومی چـون    های فراوانیزمینه سخن در ایندانند.  نیز معادل بُعد معنوی انسان می
  در تضاد با یکدیگرند.   و برخی راستاهمگفته شده که برخی  کالم، فلسفه و تفسیر

انـد، امـا    براساس آنچه گذشت، کتب و مقاالت متعددی در قدیم و جدید تألیف شـده 
اند. برخی مفسران مانند طبرسی ترجیح  نگاه خود به این موضوع نگریسته ۀهریک از زاوی

اند، تمامی مطالب مربوط به انسان را تنها در کتب تفسیری و در ذیل آیات مربوطـه   داده
ای در ایـن زمینـه    هـای جداگانـه   اورند، ولی برخی دیگر مانند عالمه طباطبـایی کتـاب  بی

اند. پژوهشگران معاصر نیز مقاالت متعـددی   گونه اند. متکلمان و فالسفه نیز همین نگاشته
  اند. انسان نوشته ۀدربار

ـ انـد.   آوری آراء اندیشـمندان پرداختـه   برخی در این زمینه با نگاهی تاریخی به جمع   ۀمقال
 ۀهـا در تبیـین آمـوز   هـای میـانی و کـارکرد آن    شناسی متکلمان امامی سده های نفس نظریه«

چـاپ شـده، همـین     1390، در سـال  نقـد و نظـر   ۀنقی خدایاری کـه در مجلـ   ، اثر علی»معاد
معناشناسـی  «رویکرد را داراست. اکثر مقاالت، رویکردی معناشناسـانه دارنـد. مقـاالتی چـون     

نفـس در  «و  1394 مطالعـات قـرآن و حـدیث،    ۀاز محمدتقی شاکر، مجل» یمروح در قرآن کر
از » قلب در قـرآن و ادبیـات عـرب   «و  1389 نقد و نظر، ۀاز رضا برنجکار، مجل» قرآن و روایات

  اند. از این جمله 1388انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،  ۀیحیی معروف، مجل
یـک تعریـف جدیـدی از      تقریبـاً هـیچ   مهم در ایـن مقـاالت آن اسـت کـه اوالً     ۀنکت

اند و ثانیاً میـان ایـن مفـاهیم ارتبـاط      ارائه نکرده» نفس، روح و قلب«اصطالحات کلیدی 
و   وثیقی برقرار نشده است، تا جایی که عموماً نفس و روح را در یک قالب تعریـف کـرده  

  اند. حتی گاهی قلب را نیز به آن منضم کرده
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بازتعریفی معناشناسانه از این مفاهیم ارائه دهد و ثانیاً تفاوت  این مقاله قصد دارد اوالً
ک از دیگـری بـه روشـنی    یـ  نحوی که وجه امتیاز هرها برقرار کند، بهمعناداری میان آن

  دریافت شود.
  

 نفس
تفـاوت و   آندر معـانی و کاربردهـای    کـه  است »نفس«از مفاهیم کلیدی در مورد انسان 

تری نسبت به این توان به فهم عمیققرآن می ۀبررسی و مطالع نظر وجود دارد. بااختالف
  یافت.مفهوم دست

  
 نفس در لغت. 1

، 1ج ،30 ؛113ص ،27[ نفس در لغت به معنـای تمـام و ذات و حقیقـت هرچیـز اسـت     
توانـد دارای مصـادیق متعـددی باشـد، بسـیاری از      . از آنجا که ایـن مفهـوم مـی   ]96ص
ترین معانی موجـود در  اند. شایعه مصادیق آن روی آوردهب ،جای معنای اصلیلغت به اهل
 اسـت  ها برای این واژه روح، خون و خود (تأکید برمعنای خودِ چیزی یـا کسـی)  نامهلغت

ــق، .]233، ص6ج ،7 ؛617ص ،36 ؛460، ص5ج ،6[ ــین و جــدایی   التحقی نفــس را تعی
هـت معنـوی یـا    چیزی از روی ذاتش تعریف کرده که از مصادیق آن انسـان اسـت بـه ج   

  .]219، ص12ج ،41[ظاهری 
  
 مفهوم نفس و کاربردهای آن در قرآن. 2

 ۀبـار از واژ  153و » نفـوس «بـار از   دو اسـت.  کـار رفتـه  بـه » نفس« ۀبار واژ 140در قرآن 
 ۀدرهمـ «استفاده شده است. برای این واژه معانی فراوانی ذکر شده، اما باید گفت » أنفس«

اگرچه مصادیق آن متفـاوت   ،تمام]، ذات و حقیقت شیء آمدهاین موارد نفس به معنای [
  ].11ص ،22[ »است

دارای سـه معنـای اصـلی دانسـته و در      البیـان مجمـع طبرسی نفس را در بخشـی از  
برای نفس معانی روح، تأکید و  ،9 بقره:ذیل  او. است آن افزوده سه معنا بر ،بخشی دیگر

، 1ج ،25[ نمایـد ای اصـلی نفـس معرفـی مـی    ولی در انتها ذات را معن ،ذات را برشمرده
مائده معانی اراده، غیب و عقوبـت را نیـز بـه معـانی نفـس       ۀدر سور همچنین،. ]133ص

آدمـی   جـان  ،185 عمران:آل براساسکند. از نگاه طبرسی یکی از معانی نفس اضافه می
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 یـز از که اگر از بدن خارج شود انسان دیگر حیـات نـدارد. معنـای غیـب را ن    است، همان
  .]413 و 412صص، 3ج ،همان[ برداشت نموده است ،28 ن:عمرا آل

: بـا تأمـل در   اسـت  طباطبایی نیز سیر تطور در معنای این واژه را چنین آورده عالمه
ای آید که این کلمه معنایی ندارد جز معنای کلمهدست می لفظ نفس به موارد استعمال

بـرای تأکیـد    تنها ،کار برندالیه بهجدای از مضافشود. اگر این لفظ را که بدان اضافه می
. سپس استعمال این لفـظ  حتی برخداوند ،چیزی قابل اطالق است بر هر ،رو از این. است

شخص انسان که مرکب از بـدن و روح   در مورد انسان شیوع یافته و حتی بدون اضافه بر
کُلّ نفسٍ تجادل  ، مانند:تاس کار رفتهدو معنا در یک آیه به اطالق شده. گاهی هر ،است

کند. پس از آن ایـن کلمـه   انسانی از خودش دفاع می یعنی هر ]،111 النحل:عن نفسها [
ماننـد حیـات،    ،قوام شخصیت انسان اسـت  ۀچون آنچه مای ،است کار رفتهمعادل روح به

سپس ایشان در مورد معانی دیگر نفـس  ]. 312، ص14ج ،24[ علم و قدرت از روح است
گذاری دم و بازدم به نفَس و نیز خـون و نطفـه   فَس احتمال داده که منشأ نامنَ ۀواژو نیز 

س این باشد که این امور در قوام انسان نقش اساسی دارند   .]191، ص6همان، ج[ به نفْ
معنـای اصـلی نفـس در     ،طباطبـایی از نظر بزرگانی چون طبرسـی و عالمـه   بنابراین،

 ،کار رفتـه چیز است که در مورد خداوند و انسان به ذات و حقیقت هر تمام،همان  ،قرآن
بـر اسـاس    اگرچه ممکن است به جهت مصادیق در آن تفاوت و تنوع وجود داشته باشد.

اصلی و جسـم   ۀاعم از حقیقت وجودی و جوهر ؛وجود انسان ۀنفس انسان یعنی هم این،
ران و متکلمـان ایـن   بسیاری از فالسفه و برخـی از مفسـ   در مقابل،. او ۀجوهر فقطاو، نه 

[ماننـد:  در بسـیاری از آیـات    برنـد.  کـار مـی  اصـلی انسـان بـه    ۀاصطالح را تنها در جوهر
نفس در همین معنا استعمال شده و مـراد از آن تمـام حقیقـت    ]، 44:ةالبقر و 6األحزاب:

  تعبیری همان خود انسان است. انسان یا به
ارای مفهومی مرکب و دارای اجـزاء  د ،ترتیب، نفس که تمام انسان و ذات اوست بدین

 ۀدر قرآن عام بـوده و دایـر   ،است که نسبت به مفهوم قلب و جسم (باطن و ظاهر انسان)
تواند به هریک از اجزایش گیرد. هرچند براساس عرف عرب میرا دربرمیتری از آنوسیع

 فس ذکر شـده برای ن یا مصداقمعنا  15در کتب و مقاالت تا  حال  با این نیز اطالق شود.
عالوه بـر   ،بنابراین 1شود.برخی تنها موجب سردرگمی مخاطب در فهم آیات قرآن میکه 

                                                                                                                                        
، وجـود  ]40، ص14؛ 140ص ،13: ـ نکـ [، نیروی درونـی  ]15ص ،39: ـ نک[برای نمونه: اصل و بنیان  .1

  !،35[، علـم  ]17، ص9ج ،40[، عقوبـت  ]8، ص13ج ،9[، عقـل  ]41، ج15 ؛8، ص10: ـ نک[برزخی 
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معنای اصلی نفس در زبان عربی و کاربرد آن در قرآن که همانـا ذات و خـود یـک چیـز     
 است و در مورد انسان نیز به همین معناست، معانی دیگری کـه بـرای آن شـمرده شـده    

هم در صـورتی کـه مغـایر بـا معنـای       آن ،است آن خی مصادیقواقع معرفی بر در است،
  اصلی و مفهوم مدنظر قرآن کریم نباشد.

  
 روح

شناسی است که در تعریـف  انسان ۀرمز و راز و پردامنه در حوز های پریکی از واژه »روح«
نظرهای فروانی وجود دارد. گروهی از مفسران در این راه با فیلسوفان، ماهیت آن اختالف

. این در حالی اسـت کـه   هستنداز آنان  متأثر و کلمان، عرفا و روانشناسان همسو شدهمت
 شـود پای روشـنی از ایـن واژه دیـده نمـی     در متون پیش از قرآن کریم در زبان عربی ردّ

  ].9ص ،21[
روح از طریـق کاربردهـای آن در    ۀدستیابی بـه فهـم واژ   ،آنچه در اینجا مدنظر است

کـه   پژوهش این اسـت سؤال  ،گر نظرها با آن است. به بیان دیگربستر قرآن و تطبیق دی
سـازگار   ،بـا تعـاریف علـوم مختلـف از آن     است، روحی که در قرآن استفاده شده ۀآیا واژ
  ؟یا خیر است
  

 روح در لغت. 1
بـه ذکـر مصـادیقی از آن اکتفـا     اهل لغت تعریف واضـحی از روح نـداده و تنهـا    چند هر

 توان به برخی مطالب دست یافت. ابن فارس معتقد استمنابع میبا بررسی  ، امااند کرده
را  »ریـح « او همچنین. ]454، ص2ج ،6[ وسعت، انبساط و گستردگی است» روح« معنای

را به معنای نسـیم  » رَوح«تبدیل شده و » یاء«به » واو«نیز از همین اصل دانسته که در آن 
ی اصلی در این ریشه همان آشکار شدن نویسد: معنامصطفوی می. ]همان[ داندو هوا می

. وی جریـان رحمـت، جریـان وحـی،     ]270، ص4ج ،41[ و جریان یک امر لطیف اسـت 
ی فیض حق، ظهور مقام نبوت و نازل شدن کتاب را از مصادیق ظهور مظاهر قدسی، تجلّ

]. در این مورد همان[ روح معرفی کرده، فسحت و وسعت را از آثار ظهور و جریان دانسته
روح و دیگر کلمات وابسته بـه آن بیـابیم، بـه     ۀگر بخواهیم یک معنای اصلی برای کلما«

است و ریح بـه معنـای نسـیم    » ریح«این کلمات  ۀرسد با توجه به اینکه اصل همنظر می
                                                                                                                                        

 .]234، ص6ج ،7[و برادر  ]113، ص4ج ،27[، مردم ]396، ص2ج "
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است. روح نیز » جریان«هواست، باید بگوییم قدر مشترک معانی این کلمه و مشتقات آن 
رود و گـاه در  در جریان مادی به کار می ییابد؛ گاهیحاصل یک امری است که جریان م

جریان معنوی. با دقت در موارد کاربرد مشـتقات ایـن کلمـه، همـین معنـا مـورد تأییـد        
تفاوت روح و ریـح را در   ،نیز ضمن تأیید این مطلب مصطفوی. ]9ص ،21[ »گیردقرارمی
ظـاهری و مـادی مـورد    داند که روح در جریان معنوی و ریح در جریان و تحرک این می

  .]270، ص4ج ،41[ گیرداستفاده قرارمی
 ۀاند و به مفهوم اساسـی و اصـلی ریشـ   به ذکر مصادیق روی آورده لغوی بیشتر منابع
س، نفَس، فرَح، امر و حکم، آنچه نفس بـه  «. برخی، مصادیقی چون اندروح دقت نکرده نفْ

، 2ج ،7[انـد   را برگزیـده » ای چـون انسـان کـه انسـان نیسـت      آن وابسته است و آفریـده 
رحمت، جبرئیل، وحی، قرآن، امر نبوت، جن «های  بعضی دیگر مصداق ].464-459صص

ای  و عـده  ]272و271صـص ، 2ج ،2[انـد   را ذکر کرده» و آنچه زندگی به آن وابسته است
 ]245ص ،36[» خـون «، ]355، ص2ج ،27[» ایمان«، ]367، ص1ج ،12[ (ع)نیز به عیسی

  اند. اشاره داشته ]307، ص1ج ،35[ ،»هنوعی فرشت«و 
  

 روح در اصطالح. 2
دانشمندان از روح تعـاریفی متفـاوت و متناسـب بـا همـان علـم ارائـه         ،در علوم مختلف

طـور جداگانـه بررسـی    آیه بـه  مصادیق و معانی روح را در هر اغلبمفسران نیز  .اند کرده
  اند:  شمردهبر عنا برای روح م 10 نحوی است که بیش ازاند. این پراکندگی بهکرده

، انواعی از فرشتگان، ترحمت، قوت و قدر و حیات ۀنبوت، مای (ع)،وحی، قرآن، عیسی
نفخـه، نصـرت، حجـت و    تر از فرشتگان یا موجودی مستقل یا نوعی نیرو، مخلوقی بزرگ

 ،17 ؛58، ص9ج ،25: ـ نکـ [. نفس یا روح انسـان نور و برهان، لشکری از لشکرهای خدا، 
ــص، 4ج ــص، 3ج ،28 ؛234، ص32ج ،32 ؛781 و 156ص ــص، 6و ج 402 و 401ص  ص

 ، ص17و ج 206 و 205 صــص ، 6ج ،8 ؛279، ص2و ج 382، ص1ج ،38 ؛360 و 359
  ].125 و 124صص، 2و ج 18

شـود.   چندین تعریف از روح به نقل از علما و اندیشمندان دیـده مـی  البیان مجمعدر 
 :کنـد  در مورد روح وجود دارد اشـاره مـی   85 ء:سراالطبرسی به اختالف نظری که ذیل ا

را قـرآن   انـد و برخـی آن   اند، برخی به جبرائیل برگردانده برخی قائل به روح انسانی بوده
کنـد کـه مـذهب اکثـر متکلمـان و       . وی ادعا می]675 و 674صص، 6ج ،25[اند  دانسته
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در منافذ موجـودات  آمد وسیدمرتضی آن بوده که روح، جسمی رقیق و همان هوای در رفت
کننـد کـه    بغداد نیز روح را حیاتی معرفی مـی  ۀزنده است. شیخ مفید، بلخی و برخی معتزل

کنـد و طبرسـی در مـورد اسـواری      قدرت، علم و اختیـار مـی   ۀمحل خود را آماده و شایست
 ،از معـانی رایـج بـرای روح   گوید: وی معتقد است روح معنایی در قلـب اسـت [همـان].     می

ـ  کتـاب  «. غزالـی در  ]139، ص5، ج9؛ 369، ص16 ؛291، ص3، ج33[ اسـت  سهمان نفْ
ایـن اشـتراک در   ]. 166، ص31[ »حقیقتـک  نفسک و هيالروح : «است که آورده »األربعین

هـای خـود   ای در پژوهشعده ]. امروزه51و  50، صص3، ج4: ـ [نک دارد هممعنا مخالفانی 
خصوص در قرآن کریم اثبـات  به ،برای روح یگانهند تا مفهومی واحد و حقیقتی اهآن شد بر

  2اند.نیز در جهت واگرایی و تکثر معانی و مصادیق روح قدم برداشته افرادی 1کنند.
حیـات و عامـل شـعور و     ۀطباطبایی در مجموع روح را موجودی مستقل، مایـ  عالمه
ح رو ،. از نگـاه عالمـه  ]195، ص19جو  195، ص13ج، 205، ص12ج ،24[ دانداراده می

در قرآن گاهی در معنای حقیقی و گاه در معنای مجـازی اسـتعمال شـده کـه در مـورد      
 مانند علم، قـرآن یـا هـدایت اشـاره نمـود      ،توان به آثار نیک و مطلوبمعنای مجازی می

مراتـب و   کـه  اسـت  . وی معتقد اسـت کـه روح حقیقتـی واحـد    ]195، ص13جهمان: [
، روح مـؤمن بـا   هاسـت  عمـوم انسـان   ز روح. روح حیوانات متفاوت ای دارددرجات مختلف

، 12جهمــان: [ بــا دیگــران یکــی نیســت ءروح موجــود در انبیــا و تفــاوت دارد اندیگــر
ـدهم بـروحٍ منـه)    نوشـته اسـت: از ظـاهر عبـارت     22 مجادله:ایشان ذیل ]. 207ص  (وأیّ

آن روح بشری که در همه وجـود دارد، روح دیگـری دارنـد     آید که مؤمنان عالوه بر برمی
بخشـد کـه شـاید همـان حیـات      که حیاتی دیگر همراه قدرت و شعور جدید به آنان می

ها اشاره به آن 28 حدید:الو  97 نحل:ال، 122نعام:الهای اطیبه و نوری باشد که در سوره
  .]197، ص19جهمان: [شده 

مشـترک معنـوی درنظـر     مثابـه های معاصر، روح در تمام آیات بـه از پژوهشدر یکی 
گرفته و مورد  های روح در شش دسته جابندی تمام استعمالسیمقه. در یک تگرفته شد

دو وجـه اشـتراک    هـا ی آنسپس از تمام ]،192-165، صص20[ است بررسی قرارگرفته
نظـر   ،نویسندگان بر اساس این،. ]186صهمان، [ »حیاتو  کمال« است: استخراج شده

اند. یعنـی  و عنصر کمال را به آن افزودهمبنی بر مبدأ حیات بودن روح را پذیرفته  ،عالمه

                                                                                                                                        
 .]192-165صص ،20؛ 52-11صص ،14 ؛21-6صص ،21[ : ـ نمونه نک برای .1
 .]154-133صص ،13؛ 44-38صص ،15[ :ـ نک .2
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بخشـی در کنـار هـم     کار رفته دارای دو مفهوم حیات و کمالروح در قرآن به ۀواژ جا هر
  است، اگرچه ممکن است در برخی آیات یکی از این دو اهمیت بیشتری داشته باشد.

 ،نـوعی  بـه  توان گفت که ایـن مؤلفـه  می ،»کمال و رشد«بخشیدن به مفهوم با وسعت
جـای قـرآن    شـود کـه روح در همـه    نتیجه اگر پذیرفته گیرد و درمی بر حیات را نیز در

برابـر   واقع یک مفهوم وسیع (با مصادیق مختلف) در در ،دارای مفهوم کمال و رشد است
تر ای کاملتوان فرضیهاساس قرآن می برهمه  با این .است کاربردهای روح پیشنهاد شده

و  باشـد  بیشتری با آیات مختلف و بـا مصـادیق متفـاوت داشـته     پوشانیهمتا  ،ارائه کرد
  . شامل شودتری را مفهوم وسیع

  
  امر در قرآن  روح و همنشینی. 3
هـیچ تعریفـی از    هـا، اما بر اسـاس آن  است، کار رفتهروح به ۀبار واژ 21در قرآن چند هر

از جانـب مفسـران و    بـاره اگرچـه در ایـن  مفهوم و حقیقـت روح قابـل برداشـت نیسـت.     
 اإلسـراء: [ مانند (ویسئلونک عن الروح قل الروح من أمر ربـی) اندیشمندان برخی از آیات 

  .اندمورد توجه قرارگرفته بیشتر]، 85
طباطبایی آن است که در این آیه از ماهیت روح سؤال شده و خداونـد در   نظر عالمه

. ایـن بـدان   ]196، ص13ج ،24[ معرفـی نمـوده اسـت   » امـر «را از جنس آن ،مقام پاسخ
ن«معناست که از نگاه ایشان  است که بـرای بیـان ماهیـت    » بیان جنس«در آیه از نوع » مِ

 »امر« همنشین »روح«مورد دیگر نیز  در چهار جز این، بهرود. کار میپیش از خود به ۀکلم
ن واژه مـورد  توجه به اینکه مفهوم امر در این آیات با روح مرتبط است، ابتـدا ایـ   است. با

آوردن مفهومی کلی در مورد کارکرد اصـلی روح   دستگیرد و سپس با بهمی بررسی قرار
  شود.به تطبیق مصادیق دیگر آن پرداخته می ،در قرآن

  
  »امر« ۀمفهوم ریش. 3-1
 ؛207، ص15ج ،9[ جمع آن اوامر استو دادن و مخالف نهی بوده  درمعنای فرمان» امر«

 ۀگیـرد و نتیجـ  مـی  چیز مطلوبی که مورد فرمان قـرار  س به هر. سپ]283، ص10ج ،23
امر اطالق شد که جمـع   ۀکاری نیز واژ اجرای یک دستور است و پس از آن به مطلق هر

انـد  لغـت ذکـر کـرده   . معانی دیگـری کـه اهـل   ]160-157صص، 1ج ،41[ آن امور است
یـک را   کـه هـر   انـد واژه ها و از مصـادیق ایـن  نمونه ،(مانند: حال و حالت، دین و تقدیر)
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 ،41 ؛21ص ،36 ؛88صـص  ،16: ـ نکـ [ نحوی به معنای اصلی ریشه برگردانـد توان به می
  .]157، ص1ج

کار نرفته و بنـابراین  در معنای اصلی خود به ،85اإلسراء:  باید اذعان داشته که امر در
ها دستور در آنآیاتی از قرآن است که معنای فرمان و  ،کننده است آنچه در اینجا تعیین

لغت و مفسران به معانی و مصـادیق دیگـری   آیاتی که در آن اهل ؛مشهود و واضح نیست
  به درک صحیحی از آن آیات دست یابند.  با این وسیله روی آوردند تا 

امـر بـه   «نویسـد:  می ]54 األعراف:[ (أال له الخلق واألمر) طباطبایی ذیل عبارت عالمه
دادن و  مع آن امور است و مصدری است که در معنای دسـتور ج ،معنای شأن و کار بوده

رود و بعید نیست که در اصل هم بـه  کار مینظر به کردن دیگران به انجام کار مورد وادار
امـر و   ۀمعنای نتیج به و مصدر استعمال شده صورت اسممعنا باشد. پس از آن به همین

 ۀهر حیات اوست و این منطبق بـا همـ  آن نظمی است که در جمیع کارهای مأمور و مظا
آن شـأن و   ،چیـز  هم توسعه یافتـه و امـر هـر    کارهای انسان در حیاتش است. سپس باز

اش را تنظیم کند و حرکات و سکنات و اعمال و ارادهکاری شد که وجودش را اصالح می
ه«معنای  ..کند.می رُ اإلنسانِ إلی ربّ اش بـه  نـدگی این است که تدبیر انسان در مسیر ز» أمْ

  ].151 و 150صص، 8ج ،24[» دست پروردگار اوست
آیه از قرآن کریم  رسد که معنای تدبیر برای امر کامل نباشد، زیرا در چهارنظر می به

ر«در کنار » امر« ر األمر« صورت ترکیب و در این 1آمده» یدبّ  ای دیگر معناباید به گونه »یدبّ
  شود. به این آیه بنگرید:

ن یملک السمع واألبصار ومن یخرج الحیّ مـن  (قل من یر زقکم من السماء واألرض أمّ
ر األمر...)   ].31[یونس:  المیت ویخرج المیت من الحیّ ومن یدبّ

کسی در تمامی امـور مربـوط بـه انسـان و هسـتی       چه«نوشته:  در توضیح آیه قطب سید
مسیر دقیـق خـویش   افالک در  ۀدهند کسی ناموس هستی که حرکت تدبیرکننده است؟ چه

 کند؟ و چـه کسی حرکت این زندگی با این نظام دقیق را تدبیر می کند؟ چهاست را تدبیر می
  ].1782، ص3، ج18» [کند؟اشتباه مدیریت میبیهای اجتماعی بشر را کسی سنت

در عبارات سیدقطب معنای امر توسعه یافته و سخن از تنظیم نظام و حرکت عالم بـا ایـن   
 هم قرارگـرفتن امـر و خلـق در عبـارت     است. از سوی دیگر برخی به جهت کنار دقت و عمق

  دارد.دو مفهوم تفاوتی آشکار وجود  این باورند که میان این بر (أال له الخلق واألمر)

                                                                                                                                        
 ].5 السجدة:[ ]؛2 الرعد:[ ]؛31 و 3یونس: [ .1
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با توجه به نظر اهل لغت و مفسران در مورد امر و پس از بررسی مجموع آیات مربوط 
تـوان معـادلی بـرای معنـای دوم ایـن واژه      مـی  ،تآن با دیگـر کلمـا   همنشینیبه امر و 

 با تمام آیات، بازگشت آن نیز بـه  همخوانیو  ءپیشنهاد داد که ضمن هماهنگی با این آرا
 سـاختار  «معنـای   بـه امـر در قـرآن   . باشـد » دادنفرمان«همان معنای اول و اصلی یعنی 

شـدن اهـدافی    محقق در جهت ،»افزار هدایتینرمو یا  راهبردی ۀبرنامیا  فرماندهی
  اند. آن خلق شده برایاست که هستی و موجودات 

بـا   اسـت  امـر متناسـب  ایـن   1یک از مخلوقات عالم از جمله انسان دارای امر هسـتند.  هر
آنکه آفریننـده و   ست که خداوند عالوه برا معنا به آناند و این شده خلق  اهدافی که برای آن

(إنّ ربکـم الـذی خلـق     ها نیـز هسـت:  امر آن ۀتدبیر کنندمالک تمام مخلوقات است، مالک و 
السماوات واألرض فی ستة أیام ثمّ اسـتوی علـی العـرش یغشـی الیـل النهـار یطلبـه حثیثـا         

آنچه در این آیـه   ].54[األعراف:  والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له الخلق واألمر...)
بـه رکـن دیگـر     ،هـا و زمـین  خلقـت آسـمان   قابل مشاهده است آن است که پس از تذکر به

طـور کامـل فیزیکـی و همـراه بـا زمـان و مکـانی        . اولی بهاست آفرینش یعنی امر اشاره شده
  راهبردی است. ۀریزی یا همان برناممشخص و دیگری از نوع تدبیر و برنامه

مخلوق دیگری) در مسیر درسـت خلقـت    ها و زمین (و هربرای آنکه آسمان ،بنابراین
سوی هدفشان از آفرینش که از سوی خداوند مشخص شده حرکت  گیرند و به ود قرارخ

فرماندهی مشخص دارند کـه خداونـد نـام     ساختارریزی دقیق و یک  کنند، نیاز به برنامه
 سـاختار راهبـردی و   ۀروست که این برنامـ از آن نامگذاریرا امر نهاده است. شاید این آن

ر و نهـی کـردن مخلوقـات و کنتـرل حرکـات و رفتارهـای       فرماندهی به نوعی در حال ام
ها امور ایـن عـالم را تشـکیل    هرمخلوقی دارای امر خود است و جمع میان آن هاست. آن
آن بـه معنـای تمـام    » الــ «فوق با توجـه بـه نـوع     ۀدر آی» الخلق«گونه که  دهد. همانمی

خلوقـات اسـت. بنـابراین    األمر نیز در معنای تمام امور مربوط بـه ایـن م   ،مخلوقات است
 ۀآگـاه باشـید کـه خداونـد مالـک همـ      «چنین خواهد بـود:   (أال له الخلق واألمر) ۀترجم

  ».هاستمخلوقات و امور آن
فصلت پس از مطرح شـدن   ۀامر و خلق منحصر در این آیه نیست. در سور همنشینی

ل (فقضاهنّ سبع سموات فی یـومین وأوحـی فـی کـ     خلقت زمین و سپس آسمان آمده:
و  ءدر این آیه نیـز صـحبت از القـا    ].12 فصلت:[ سماء أمرها ... ذلک تقدیر العزیز العلیم)

                                                                                                                                        
   .]12 فصلت:[ ]؛36 األحزاب:[ ]؛ 10 الکهف:[ ]؛50 التوبة:[: ـ نک .1
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ریـزی   آسمان است. ایـن همـان برنامـه    های راهبردی ویژه و مخصوص به هروحی برنامه
خداوند دانایی است که درکارهایش هـیچ   ۀشد گذاری حساب گیری و اندازه دقیق و اندازه

  ]. 29 لقمان: ؛12 النحل: ؛12 : الطالق:ـ نک [همچنین شودخللی وارد نمی
شـده بـه سـوی هـدفی      بنـدی مشخص و زمـان  ۀحرکت براساس برنام ،در این آیات

ایـن   ۀتوان با مقایسـ نوعی توضیح همان تسخیر خورشید و ماه است. لذا می به ،مشخص
ه کـه همگـی بـه    آیه چنین گفت که خداوند تدبیر امور این مخلوقات را چنان قرارداد دو

سوی اجل مسمای مشخص خود در حرکت باشند و در ایـن مسـیر در تسـخیر برنامـه و     
و » شـب و روز «شـود:  کـه گفتـه مـی    اند. براین اساس هنگامیفرماندهی خویش ساختار

هـا  راهبـردی آن  سـاختار تواند به امـر و  مسخر انسانند، یعنی انسان می» خورشید و ماه«
    ها مسلط شود.ق برآندست یابد و از این طری

تواند به معنای اصلی خود یعنـی  ها امر نمیبا بررسی و پیگیری دیگر آیاتی که در آن
  شود که امر در قرآن به دو معنای مشابه آمده:این برداشت تقویت می ،دادن باشدفرمان
 ؛فرمان و دستور دادن: معنای اصلی -
  .بردی مخلوقاتراه ۀفرماندهی و برنام ساختار :معنای مشابه -

  
  امر همنشینی بااساس  مفهوم روح بر. 3-2

راهبـردی   ۀفرمانـدهی و برنامـ   سـاختار روح با امر در ارتباط است و امر یعنـی   ،در قرآن
گونه که ریح نیـز بـه    همان ،است جریانمخلوقات. از سوی دیگر روح در لغت به معنای 

و  حیـات در آن نـوعی   ،ستهرجا سخن از روح ا رویکردها،طبق برخی  .همین معناست
سـازوکار   ؛روح«تـوان گفـت   با درنظر گرفتن تمام این مـوارد مـی   شود.دیده می کمال

واقـع رابـط    امور عالَم در مخلوقـات و در  ۀدهند و جریان کننده اجرایی، تنظیم
مـورد توجـه    ،یعنـی جریـان   ،معنای لغوی روح ،در این تعریف». میان امر و خلق است

بخشی و کمال که اعتقاد برخی محققان و پژوهشگران بود نیز در دل  است. معنای حیات
حیـات   اهای راهبردی در این عالم هماناین تعریف نهفته است، زیرا یکی از امور و برنامه

  بخشی است. و کمال
ن«که  استآن  85اإلسراء: نظر عالمه ذیل   ،بیانیه بوده و روح از جنس امر اسـت  ،»مِ

ن«اما براساس این نظر  بگـو   :اسـت معنای آیه نیـز چنـین    و »ابتداء الغایة«در این آیه » مِ
ای که وجود دارد این است کـه در ایـن آیـه آغـاز     نکته .استامر پروردگارم  سویروح از 
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ایـن موضـوع خللـی در     .اسـت  ولی به نهایت آن اشاره نشده ،حرکت روح مشخص است
در جمالتـی دیـده    ئیـه ول مـن ابتدا طـور معمـ  زیرا هرچند به ،کنداصل ماجرا ایجاد نمی

اما این یک اصل ثابت نیست. ضـمن اینکـه در    ،شود که انتهای آن نیز مشخص باشد می
 تـوان ابتـدا و انتهـا را یافـت:    ها مـی زمینه آیات مرتبط دیگری وجود دارند که در آن این

کنـار   آیـه در در این  ].2النحل:(ینزل المالئکة بالروح من أمره علی من یشاء من عباده) [
برخـی بنـدگان    ،یـافتن روح نیـز مشـخص شـده و در اینجـا مقصـد       جریان مبدأ، مقصدِ

روشن است کـه   .شودنیز دیده می» یُلقی«با لفظ  15 غافر:پروردگارند. همین مضمون در 
ها جهت و مبدأ و مقصد وجـود دارد و  هایی هستند که در آندو از فعل هر ،القاء و تنزیل

» نـزّل «خداوند جریان یافته. فعل  ۀروح از امر به سوی بندگان شایست ،فوق ۀدو آی در هر
خود دارای ویژگی خاص دیگری است و آن اینکه جهت این فعل تنهـا از بـاال بـه سـمت     

  همین است کـه در ایـن آیـه بـه    برای . ]827، ص2ج ،3 ؛367، ص7ج ،33[ پایین است
  شود. وقیت نیز منتقلتا این ف ،استفاده شده» علی«از حرف » إلی«جای 

امور عالم از آسـمان تـا زمـین را تـدبیر      ،آن ۀاین روح است که خداوند به واسط پس
  واسط میان امر خداوند و خلق اوست. ۀکند و روح است که حلق می

ن«جز معنای ابتدا،   . در ایننیز دانست »یهتعلیل«توان در آیات مربوط به روح را می» مِ
چنـین خواهـد بـود: بگـو روح بـه جهـت        (قل الروح من أمر ربی)، صورت معنای عبارت

(تنـزّل   ۀآیـ  تـوان  ایـن اسـاس مـی    همچنین برشود. (اجرای) امر پروردگارم فرستاده می
فرشـتگان  « را چنین ترجمه نمـود:  ]4 القدر:[المالئکة والروح فیها بإذن ربهم من کلّ أمر)

امـری نـازل    ] هـر  یر، تنظـیم و اجـرای  و روح در آن شب به اذن پروردگارشان براى [تقد
 . هسـتی بـر  مورد بررسی قـرار داد توان در تمام آیات را می معنا برای روح این. »شوند مى

 چیـز را دربرگرفتـه   همـه  خداوند رحمـان و رحمت  1است اساس رحمت الهی پدید آمده
ن نیـز  یـافت  حیـات  وبخشی اسـت  کمال ش،ترین آثار و ظهور بیرونی رحمت. از مهماست
کـه بایـد    هسـتند امر خداونـد   ۀ. این حیات و کمال در مرتبشودآن محسوب می ۀمقدم

روح نیز در برخی از آیات مربوط به حیات و کمـال   ۀطرفی واژ از یابد. توسط روح جریان
یافتن رحمت از امر پروردگـار بـه سـوی مخلوقـات      جریان ،باید گفت روح .شوددیده می

کنـد. ابتـدا ایـن    روح نقشی اساسی ایفا مـی  (ع)،جرای تولد عیسیاست. برای نمونه در ما
شـود و او روح را چـون انسـانی معتـدل و     فرسـتاده مـی   )س(روح است که به سوی مریم

                                                                                                                                        
  ].64، ص11، ج24[برداشت نموده است.  خلقت براساس رحمت را ]،119 هود:[ طباطبایی ازعالمه .1
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خدا بـرای   ۀگوید و خود را رسول و فرستادسخن میوی روح با  .بیندعیب و نقص می بی
یجه این روح همان روح خدا و نت . در]19 و 17 مریم:[ کندمعرفی می (ع)بخشیدن عیسی

وجـود   بـه  (ع)شود تا عیسیدمیده می )س(از اوست. سپس روح خدا در رحم مریم ۀفرستاد
  ]. 12 و التحریم: 91 األنبیاء:[ آید

طور قطع روح (انسانی و مجرد) به ،آیه رفته در این دو کارباید دقت داشت که روح به
نشده تا روحی  ی هم تشکیلاو بلکه نطفه زیرا هنوز جسمی وجود نداردنیست،  (ع)عیسی

 ۀآوردن نطفـ  پدید ،شود و دارای روح گردد. بنابراین کار روح در این مرحله در آن دمیده
 ،نهایـت  بـدون دخالـت انسـان و مخلوقـات دیگـر اسـت. در       )س(در رحـم مـریم   (ع)عیسی
ی از جانب خداونـد  روح ،بخشیده بود به اوتوجه به امکاناتی که خداوند  با ،خود (ع)عیسی

 به این .]171 النساء:[ بخشی را با دمیدن خود انجام دهد توانست این حیاتگشت که می
جـا تعریـف و    گیرد و روح در همـه ترتیب تمام کارکردهای روح در این چهارچوب قرارمی

ویژگی تأیید بـرای روح ذکـر    که آیه از قرآن در چهار از جمله مفهوم ثابتی خواهدداشت.
و در ، ]110 و المائـدة:  253و 87 البقـرة: [ اسـت  (ع)مورد آن در مورد عیسی که سهشده 

  ]. 22 المجادلة:[ کندای از مؤمنان را تأیید مییک آیه روح دسته
پیامبران است. در اینجا نیز روح نقش رابـط میـان    ادیگر، ارتباط روح و وحی ب ۀنمون

که باید بـه انـذار    ایوحیکند. همان فا میامر خداوند و خلقش را در قالب انتقال وحی ای
انجامید. به ارتبـاط میـان روح، امـر و انـذار در ایـن آیـه       به اقوام خود می ءو هشدار انبیا

  ].15 غافر:یوم التالق) [ لینذرعلی من یشاء من عباده  من أمره الروحَ(یلقی  بنگرید:
مورد قیامـت هشـدار دهنـد.     شود تا آنان به بندگان خدا درمی ءروح بر پیامبران القا

علی من  من أمره بالروح(ینزّل المالئکة  مفهومی که در این آیه نیز قابل مشاهده است:
  ].2 النحل:[ ...) أن أنذروایشاء من عباده 

 تنهایی این امور را در مسیر اجـرا قـرار  گاهی روح به ،با توجه به این آیه و آیات دیگر
امـور   ،هـا بـا کمـک روح   کند. یعنی فرشتهراه استفاده میدهد و گاه از مالئکه در این می

کنند که حاصل آن بایـد هشـدار دادن پیـامبران در مـورد     عالم را به پیامبران منتقل می
شود. ممکن است  الهی است تنظیم ۀتا امور عالم براساس آنچه اراد توحید و قیامت باشد

مسـیر   یم حرکـت مخلوقـات در  گاهی امور، نیاز بـه اصـالح داشـته باشـند و بـرای تنظـ      
بایـد وارد  » روح«صورت شده نیاز به دخالت و جریان رحمت الهی باشد، در این بینی  پیش
  .  دهد) کند (همان اتفاقی که هرسال در شب قدر رخ می شود و امور عالم را تدبیر عمل
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شـده اسـت نیـز    مـی نـازل  پیـامبران   که بـر  ایوحیتوان گفت که با این توضیح می
و سـازوکار   ،نـوعی رابـط میـان امـر و خلـق     یعنی خود به ؛تواند کار روح را انجام دهد می

هـا یـا   یا سایر انسان حقایق و امور عالم را دراختیار پیامبران ،اجرایی امر باشد. زیرا وحی
 ۀشـود و مخلوقـات درمسـیر اراد    و درنتیجه امور عالم اصـالح مـی  دهد می قرار موجودات

 (ع)گونه که عیسـی  توان وحی را روح نامید (همانصورت می در این د.شون الهی تنظیم می

 52 شـوری: روست که قـرآن در  رحمت الهی است). شاید از این ۀیعنی واسط ،خود، روح
  1.روح نامیده شده است

 ای بـر بیگانـه  امن و بدون تحریف و دخالت هـر  مسیریاز آنجاکه وحی باید از طریق 
ای تر است، در آیـه خصوص پررنگهامنیت در این امرِ ب ویژگیِ شود و قلب پیامبران نازل
بر آنکـه وحـی را بـه روح نسـبت      شده تا عالوه استفاده »الروح األمین« از قرآن از عبارت

رابـط میـان امـر     که ، الروح األمینشود. بنابراین را نیز یادآورو امنیت آن امانتداریدهد، 
یند و جریان نزول وحی در اسالمت را دارد که فر امن و مسیری، حکم است الهی و خلق

نیـز   »روح القـدس « همین مسـئله در مـورد   .پذیردبه شکلی مطمئن انجام می مسیراین 
هـا محتـاج نـوعی    آنگاه که پای اموری در میان است کـه اجـرای آن   ،صادق است. یعنی

ده شده اسـت.  استفا عبارتاین از  ،شود خدایی آن ضمانت ۀقداست و پاکی است تا جنب
  .آیاتی که در آن صحبت از تأیید است یا 102النحل: مانند

چیز که این مهـم   کس یا هر روح است و هر، سازوکار اجرایی و رابط میان امر و خلق
 کـه  (ع)روح بودن قـرآن و عیسـی   ،واقع خود، روح است. با این تعریف دار باشد در عهده را

گونه که درکنـار هـم آمـدن     شود، همانه میتوجی اندفیض و جریان رحمت الهی ۀواسط
زیرا مأموریت یک فرشته در ایـن عـالم    ؛همین دلیل استروح و فرشتگان در قرآن نیز به
   .]6 التحریم:[ کندین کار نافرمانی نمیا نیز اجرای اوامر الهی است و در

 و 4 المـارج: [صـراحت مطـرح شـده اسـت      این همراهی فرشتگان با روح در آیاتی به
جهـت ادبـی   نیز به ]2[النحل: » ینزّل المالئکة بالروح من أمره« در عبارت» باء«]. 38النبأ: 
شـوند، و  همراه روح از سوی امر مأمور به اجـرا مـی  یعنی مالئکه به ،باشد» مصاحبت«اگر 
 در دهنـد. کار را انجام مـی جستن از روح آن باشد یعنی با استعانت و بهره» استعانت«اگر 

بر اساس کردن برخی امور عالم هستند. همراه فرشتگان در حال اجراییروح به ،اتاین آی

                                                                                                                                        
 ،37 ؛13، ص6ج ،19 ؛58، ص9ج ،25 ؛75، ص18ج ،24[: ـ کـ ندر مورد قرآن بودن روح در این آیه  .1
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   541   »نفس، روح و قلب«تحلیل بُعد غیرمادی انسان در قرآن بر پایۀ معناشناسی و بازخوانش واژگان 

اینکه یکـی   هاست، نهخود ماهیتی جدا از فرشتگان دارد و موجودی درکنار آن ،روح این
با رویکرد رابط بودن میان امر و تمام کاربردهای روح در قرآن  ،ترتیبها باشد. بدیناز آن
است که  ای پنج آیه ،مانده زمینه باقی رگرفت. تنها آیاتی که در اینمورد بررسی قراخلق 

آمـده کـه   (ع) مورد آن در ماجرای خلقت عیسی دو ؛در آن موضوع نفخ روح مطرح است
 به یـک شـکل:   آیه دقیقاً دو .است(ع) مورد آدم مورد دیگر نیز در بررسی آن گذشت. سه

 یو سوم] 72] و [ص: 29اجدین) [الحجر: (فإذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له س
اه ونفخ فیه من روحه) با کمی تغییر آمده:   ].9[السجدة:  (ثم سوّ

و در (ع) تنهــا در مــورد عیســی ،»و تحــریم ءانبیـا «هــای مفســران روح را در ســوره یتمـام 
 را بـه ای که برخی نفـخ روح در آن دانند. تنها آیهمی(ع) منحصر در آدم» حجر و ص«های  سوره

چند برخی دیگر ایـن آیـه    هر .است 9سجده:اخیر یعنی  ۀآی ،دهندها تعمیم میتمامی انسان
برخـی از تفاسـیر کـه نفـخ روح در ایـن آیـه را در مـورد تمـام          گردانند.برمی(ع) را نیز به آدم

البیـان،   تفسـیرالقرآن، أطیـب  يالبیان، التبیـان فـ  المیزان، مجمع«دانند عبارتند از: ها می انسان
داننـد  می(ع) و برخی که نفخ روح در آیه را تنها در مورد آدم »القرآنظالليالتحریر والتنویر و ف

الغیــب، البحــرالمحیط، الجــامع ألحکــام القــرآن، تفســیرالقرآن العظــیم  مفــاتیح«عبارتنــد از: 
 (الذی أحسن کلّ شیء خلقه وبدأ خلـق اإلنسـان مـن    ».التفسیرعلمکثیر) و زادالمسیر فی (ابن

ثمّ سوّاه ونفخ فیه من روحه وجعل لکـم  » 8«ثمّ جعل نسله من ساللة من ماء مهینٍ » 7«طینٍ 
هفـتم سـخن از تمـام     ۀدر آیـ ]. 9- 7السمع واألبصار واألفئدة قلـیال مـا تشـکرون) [السـجدة:     

ـل مطـرح     ،ها توسط خداوند استمخلوقات و خلقت نیکوی آن سپس آغاز خلقت انسـان از گِ
نهم نیز ماننـد   ۀدر آی. رسد تا از نطفه به وجود آیدن نوبت به نسل انسان میپس از آ. شودمی
آخـر نوبـت بـه سـمع و ابصـار و       درو  شـود موضوع تسویه و نفخ روح مطرح می »حجر و ص«

  مهم وجود دارد: ۀدر مورد این سیاق چند نکت .رسدافئده می
در این سیاق رعایت  »ثم« تکرار ۀواسطبه این باشد که ترتیب زمانی الف) اگر فرض بر

ل و سپس نسـل او از نطفـه بـه     (ع)صورت چگونه امکان دارد تا ابتدا آدمشده، در این از گِ
روست که قـائالن بـه   شود. از این ها روح دمیدهبعد از آن در تمامی آن تازه وجود آیند و

ـل بـوده   شروع خلقت انسان  :هفت فرموده ۀاین باورند که اگر در آی بر تکامل ۀنظری از گِ
ای نام هشت از مرحله ۀهاست و در آیهای ابتدایی اقیانوسسلولی است، منظور همان تک

سپس نوبت بـه نسـل انسـان     ،آیندوجود میبرد که در آن موجودات از طریق نطفه بهمی
ظاهر به شکل انسان امروزی درآیند و سپس در میـان   شده و در رسد که ابتدا تسویهمی
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ـ  شود روح دمیده شد تا مجتبی و برگزیده از (ع)آنان به آدم . ]123-119صـص  ،44ک: [ن
  صورت باید گفت که ترتیب زمانی در این سیاق رعایت نشده است.در غیر این

تنها از ضمیر مفرد مذکر غایب استفاده شده که گاهی در مورد خداونـد و   ،سیاق درب) 
ضمیری کـه مربـوط بـه انسـان اسـت از       ،نهم ۀاما در انتهای آی ،گاهی در مورد انسان است

باشـد،  (ع) هفـت آدم  ۀشود. اگر منظور از انسـان در آیـ  مفرد غایب به جمع حاضر تبدیل می
ایـن دو  از جملـه   .باشـد (ع) گردد نیز همگی بایـد آدم الجرم مرجع ضمایری که به آن برمی

(ع) ای انسان را آدمهتوان در آیزیرا به جهت ادبی نمی ،»من روحه هونفخ فی هثم سوّا«ضمیر: 

  ها تعمیم داد.گردد را به تمام انسانای دیگر ضمیری که به آن برمیاما در آیه ،دانست
ماجرا چنـین خواهـد بـود کـه      تکامل ۀدر صورت پذیرفتن تطبیق این سیاق با نظری

ایـن آیـه سـخن از آغـاز      بلکه نوع انسان است و خداوند در ،(ع)هفت نه آدم ۀانسان در آی
ل کرده (یعنی همان تک خلقت نوبت بـه   ،ها) و پس از اشاره به نسل واسطهسلولی او از گِ

 اسـت کـه در او از روح دمیـده    (ع)آدم رسد. اما دراین نظریه نیز ایـن تنهـا  خود انسان می
ای ای برخوردارشود، نه آنکه به یکباره مجموعهشود تا نسبت به دیگران از امتیاز ویژهمی

ی روح شده باشند. این بدان معناست که در این آیات نیز نفـخ روح تنهـا   ها دارااز انسان
هـا صـادق   و آنچه در مورد تمـام انسـان   ،هاصورت پذیرفته نه تمام انسان (ع)در مورد آدم
التفـات و تغییـر ضـمیر از     جهـت   هم به آن است، » السمع واألبصار واألفئدة« است همان

  مفرد غایب به جمع مخاطب.
  دیگر بنگرید: ۀر به شباهت عبارات این سیاق و دو سورج) باردیگ

  (فإذا سویته ونفخت فیه من روحی)
 (ثم سواه ونفخ فیه من روحه)

گوید. با توجـه  خداوند از تسویه و سپس از دمیدن از روح سخن می سه مورد، در هر
 هدر ایـن دو سـور   نفـخ روح  ۀو اینکه مفسران در اینکه تنها گزینـ  »حجر و ص«به سیاق 

سـوم نیـز    ۀتوان نتیجه گرفت کـه آیـ  می ،اند ها تردید نکردهاست و نه تمام انسان (ع)آدم
است و نظر خـالف آن بـه قرینـه و شـاهد      (ع)دیگر و تنها در مورد آدم ۀراستا با دو آیهم

حقیقت روح در ایـن آیـات نیـز صـادق اسـت و       تعریف بر اساس این ، محکم نیاز دارد.
تـوان  حـال مـی   .گیـرد می بر تمام آیات قرآن را در ،کارکرد از روحدرنتیجه این تعریف و 

چنین ادعا نمود که کاربرد این واژه در قرآن از باب اشتراک معنـوی اسـت نـه اشـتراک     
روح در برخی از آیات با برخی دیگر به کلی متفـاوت   مفهوم چنین نیست کهلفظی و این
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کاربردهای واژه و مفهوم روح در قـرآن  که این تعریف، تنها حقیقت و  گفتنی است باشد.
روح و ارواح در مـوارد مختلفـی کـاربرد     ۀواژدو گیرد، زیـرا در روایـات   می بر کریم را در

  وجود ندارد.  مقالهد که مجال بررسی آن در این ندار
  

 قلب
اصـلی انسـان در    ۀنفس و روح نشان داد که این دو مفهوم بیـانگر جـوهر   ۀدو واژ ۀمطالع

انسـان یـاد نکـرده،     ۀکننـد  عامل کنتـرل  مثابهبهند. خداوند در قرآن از نفس قرآن نیست
و مغز را فرمانـده یـا حتـی ابـزار اصـلی تعقـل و        هدایت و ضاللت را به روح نسبت نداده

توان دریافـت کـه   است. از سوی دیگر با دقت در آیات قرآن می احساسات معرفی ننموده
شدن این مطلب که آیا قلـب   وردار است. برای روشنای برخاز اهمیت ویژه »قلب«مفهوم 

و مفهوم قلـب   نیاز است تا نگاه قرآن به واژه ،باشدانسان  مادی بعد غیر ۀنمایندتواند می
  شود.  ای نو مورد بررسی بیشتری قرارگیرد و به جزئیات آن توجهاز زاویه

  
 قلب در لغت. 1

، 5ج ،6[ ص و نـاب و شـریف هرچیـزی   الـف) خـال   معنای اصلی آمده است: برای قلب دو
از طرفــی ]. 434، ص5ج ،23؛ 685، ص1ج ،7[ ب) دگرگــونی ]؛373، ص1ج ،3 ؛17ص

ایـن   . بـر ]143، ص9ج ،9[ سـینه اسـت   ۀگوشـت صـنوبری درون قفسـ     قلب همان تکه
 ترین عضو انسان استترین و رفیعترین، شریفزیرا خالص ،اندقلب را قلب نامیده ،اساس

گونه که از نگاه برخی دیگـر قلـب را بـه جهـت      ، همان]143، ص9ج، 9؛ 17، ص5ج ،6[
  ].687، ص1ج ،7و  681ص ،16[ اندکثرت تقلب و دگرگونی به این نام خوانده

  
 مفهوم قلب در قرآن . 2

ایـن   سـینه اسـت؟ برخـی بـر     ۀآیا مفهوم قلب در قرآن همان عضو صنوبری درون قفسـ 
در قرآن سخن از قلب انسان است، منظـور همـان   طور است. یعنی هرجا باورند که همین

نیـز بـا    . گروهـی ]154-129صـص  ،42؛ 49و48صص ،11: ـ نک[ قلب داخل سینه است
 آن یدانند، ولی قائل به استعمال مَجـاز  اینکه معنای حقیقی قلب را قلب درون سینه می

  .]276، ص1ج ،29[هستند در قرآن 
قلب، قلب درون سـینه و ظـاهری    ۀی واژمورد در هیچ ادعای این مقاله این است که
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ای که وجـود دارد آن اسـت   جا قلب باطنی مدنظر است. تنها مسئلهدهد و همهمعنا نمی
-تا آنجا که مفاهیمی چون تعقل و هدایت ،بیشتری یافته ۀکه مفهوم قلب در قرآن توسع
ربردهـای آن  مفهوم قلب در قرآن با توجه بـه کا  ،درنتیجه پذیری را نیز دربرگرفته است.

 ،قلـب فرمانـده   بـر اسـاس ایـن،   برابر با مرکز ادراک، احساس و هیجان در انسان اسـت.  
قلـب در اصـطالح   «واقـع   . دراسـت  اش بعد غیرمـادی  ۀو نمایند انسان ۀو جوهر حقیقت

سه  عد ادراک، عاطفه و عمل است. قرآن کریم این هرقرآنی مرکزی است که شامل سه بُ
یکدیگرند. معرفت و ادراک باعث ایجـاد   مترتب بر ،ه از نظر ایجادرا به قلب نسبت داده ک

(ترک گناه، استغفار). ایـن   هستند مقوالت عاطفی (خوف، رجا، حبّ) و اینها موجب عمل
ب از روایات نیز استفاده می قلب در اصطالح قـرآن  «بیان دیگر  به ].30ص ،43[ »شودترتّ

عـدی خـاص از   ته ممکن است در یک آیه بـه بُ دهد. البتمام حقیقت انسان را تشکیل می
  ].54، ص1ج، 34[ »ولی این به معنای انحصار قلب در آن بعد نیست ،شود قلب اشاره

  
 کاربردهای قلب. 3
 112بار مثنی و  بار به شکل مفرد، یک 19بار به کار رفته است؛  132قلب در قرآن  ۀواژ

مرکـز  « )الـف : شـده  قلب نسـبت داده بار جمع. معانی و مفاهیم زیادی در این آیات به 
 التوبـة: [ و شـک  ریـب و  ]179 األعـراف: [ تفقه، ]46 الحج:[تعقل   ؛»ادراک و تشخیص

 البقـرة: [، مـرض  ] 89و 88 الشـعراء: [سلم  ؛»مرکز عواطف و حاالت درونی« )ب ]؛45
 الحشـر: [، کینـه  ]159 عمـران:  آل[، غلظـت  ]35 غـافر: [، تکبر ]74 البقرة:[قساوت  ]،10
، آرامـش  ]28 الرعـد: [، اطمینـان  ]156 عمران: آل[، حسرت ]151 عمران: آل[، رعب ]10

مرکـز هـدایت   « )ج ]؛27 الحدیـد: [و رأفت و رحمت  ]16 الحدید:[، خشوع ]4 الفتح:[
و عدم هـدایت   ]11 التغابن:[مرکز هدایت  ؛»(تقوا) و عدم هدایت (ضاللت و انحراف)

 ؛»محل نـزول وحـی  « ه]. 18 و غـافر:  10 حزاب:األ[ ؛»جان آدمی« )د 1.]8 عمران: آل[
  ].194و193 و الشعراء: 97 البقره:[

جـا  مالحظه شد که در تمامی این موارد مراد از قلـب، قلـب ظـاهری نیسـت و همـه     
 کنـد نمود. این قلب است که گنـاه مـی   هرا به روشنی مشاهدآن یفرمانده ۀتوان جنب می

شود یا و ایمان است و قلب است که هدایت می ، قلب است که جایگاه کفر]283 البقرة:[
                                                                                                                                        

ه، طبع و یا توان مواردی که در آن ایمان در قلب مؤمن زینت داده شده یا تطهیر شده یا برآن اکنّمی .1
 سمت قرارداد.ختم زده شده را نیز در این ق
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برد  توان به نکاتی پیتوجه به کاربردهای قلب در قرآن می با پیماید.طریق ضاللت را می
شـود. قلـب   های قلب، جایگاه و اهمیت آن نیز روشـن مـی  که عالوه بر آشنایی با ویژگی

ای اختیـار اسـت و   فـردی اسـت؛ قلـب اسـت کـه دار     های منحصر بهانسان دارای ویژگی
قلب است که در حال اکتسـاب و آمـوختن اسـت، چـه در     ، ]5 األحزاب:[ کندانتخاب می

قلـب در حـال حرکـت اسـت یـا رشـد       . ]225 البقرة:[ جهت مثبت و چه در جهت منفی
هـایی چـون   صـورت دارای ویژگـی  در ایـن  کـه  ]11 التغـابن: [ شـود کند و هدایت می می

شود و خداونـد نیـز در ایـن    به سوی پروردگار و خشوع می ، انابه و بازگشتاسالمت، تقو
هـایی  بندد، و دارای ویژگـی می شود، زنگاریا منحرف می 1دهد.ها، ایمان را زینت میقلب

شـود و خداونـد نیـز بـر ایـن      چون قساوت، مرض، نفاق، بیزاری از دین خدا و تکبـر مـی  
 ۀآری فرماندهی انسان بر عهـد  2د.کنها مهر زده و راه بازگشت را به کلی مسدود می قلب

هاست. قلب جوهره، حقیقت و ماهیت اصلی انسان است که بـا ابـزاری   قلب با این ویژگی
  به نام بدن و جسم مشغول ادراک، احساس و عمل است.

شناسـی و  که قدرت فهم و تحلیـل در اختیـار قلـب اسـت و خودشناسـی، جهـان       حاال
سـازد و  انسانی را قلب او می هویت هر پس هاست،نها نیز در گرو قلب آخداشناسی انسان
 ها، باید قلـب هـر  شدن بدن با همان ویژگیعالوه بر ساخته (در قیامت)، در هنگام بازسازی

گیرد و آنچـه بـرای   می باشد. آنچه مورد خطاب بایدها و نبایدها قرار انسان نیز وجود داشته
شود قلب است، اگرچه بـدن و جسـم   اش میگیرد و دچار عذاب و پادمی داوری مدنظر قرار

  ناپذیر از قلب و ابزاری برای کسب آگاهی و اجرای فرامین اوست.انسان نیز جزئی جدایی
  

  گیری  نتیجه
را. » قلـب «ای  و عـده » نفـس «داننـد، برخـی    را نماینده بُعد غیر مادی انسان می» روح«گروهی 

بلکه سازوکار اجرایی و رابط میان امـر الهـی    ،کار نرفتهروح در قرآن در مورد حقیقت انسان به
جمـع آن یعنـی    هیچگـاه روست که با خلقش و جریان رحمت الهی در مخلوقات است. از این

تنهـا   ،روح ۀهم در مورد انسان در قرآن کاربردی ندارد. از میان کاربردهای قرآنی واژ آن ،ارواح
 ،ته آن نیز در جای خود صحیح نیسـت دهند و البرا به انسان نسبت میپنج مورد است که آن

دارد. بنابراین، هر کجا بـه ایـن واژه در آراء تفسـیری    روح در روایات معانی دیگری نیز  هرچند
                                                                                                                                        

 .]7 الحجرات:[و  ]16 الحدید:[، ]33و32 ق:[، ]32 الحج:[، ]89 و 88 الشعراء:[: ـ نک .1
 غـافر: [، ]45 الزمـر: [، ]77 التوبـة: [، ]29 محمد:[، ]43 األنعام:[، ]14 المطففین:[، ]7 عمران: آل[:  ـ نک .2
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  .برخوردیم، باید روشن کنیم که توجه مفسر به کدام کاربرد این واژه بوده است
را آن کنـد و کـه بـر بـدن حکومـت مـی      ای مجرد از ماده نامیرا و نفس نیز آن موجود

و بـه تمـام انسـان     »کلّ نفس ذائقـة المـوت  « داده نیست. نفس میراست مرکب خود قرار
آنچـه در مجمـوع    ۀکننده و خالصه همـ کننده، درکهای درون او، هدایتیعنی بدن، قوه
 ءدرونی و حقیقت انسان است که تمام اعضـا  ۀشود. قلب جلوسازد اطالق میانسان را می

اختیار دارد. قلب دارای قوایی چون سمع، بصر و فؤاد یـا عقـل و    دیگر را چون ابزاری در
ای از اطالعات اکتسـابی و غیراکتسـابی اسـت    گونه که دارای مجموعهعاطفه است، همان
 پـردازد. شود و با ابزار بـدن بـه فعالیـت مـی    گیری شخصیت انسان می که منجر به شکل

ای گونـه و نخاع گسستنی نیست. بهحیاتی بدن چون قلب، مغز  ءمیان قلب و اعضا ۀرابط
در عمل قلبی هم درکار نیسـت و   ،یک از این مجموعه به کار خود ادامه ندهد که اگر هر

توان انسانی را تصور کرد که قلب (بـا ایـن   همین ترتیب نمی انسان دیگر حیات ندارد. به
  ادامه دهد.ای به حیات خویش کنندهها) نداشته باشد و بدون هیچ قدرت کنترلویژگی
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