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 معنا و ماهيت روح در قرآن از منظر تفسير مناهج البيان
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 چكيده
 و حقيقت. است آمده ميان به سخن آن اوصاف و »روح« از كريم، قرآن آيات از آيه نوزده در

 روح ماديت و تجرد نيز و آثار و هافرشتگان، كاركرد و انسان با روح ارتباط روح، كيفيت مصاديق
 در رايج، روح ديدگاه در. ستا بوده كنكاش مورد اسالمي متكلمان و مفسران ميان در ديرباز از

 اهللا آيت ديدگاه اساس بر است؛ اما انساني ناطقة نفس جمله گوناگون، از مصاديق داراي قرآن
، نظريه اين. ندارند داللت انساني نفس بر آيات اين از يكهيچ، ميانجي  ملكي محمدباقر

 را نفس تجرد براي آيات اين به استدالل و روح آيات تمام بخشوحدت را القدسروح به تفسير
 اين حامالن با آن وجودي ارتباط القدس، كيفيتروح علمي شأن تبيين. داندمي دليل از خالي

 از گذشته. است معناشناسي اين در ديگر تالشي واليت، و نبوت در آن جايگاه تحليل روح، و
 القدسروح به روح تفسير براي مفسر اين مهم مستند بيتاهل آيات، روايات ظاهري مدلول
 . است
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 مقدمه

 بعد شناخت به، عمده طور به انسان وجودي هويت شناخت اسالمي معتقدند متفكران
 سنت و كتاب. است بوده نظر مورد گوناگون علوم در همواره مسئله اين. او وابسته است روحي

 تفسير بر تكيه با نوشتار اين. است آن هاي ويژگي و روح حقيقت در شناختي منابع جمله زا نيز
 قرآن آيات در »روح« معناشناسي به، ميانجي ملكي محمدباقر اهللا آيت تأليف البيان مناهج

توان گفت  مي اجمال به. كندمي بازنمايي ديني شناسينفس در را نويي نظرية و پردازدمي
 ناطقة نفس، آمدهها  آن در »روح« واژة كه ايگانهنوزده آيات از يكهيچ در، نظريه اين مطابق
 احاديث در تفقه و آيات متن در تدبر با كندمي تالش ملكي اهللا آيت. است نبوده مراد انساني

روح« معناي به قرآن در روح كه است باور اين بر او. برسد روح معنايي وحدت تفسيري، به
 هم معصومان روايات و اوصياست و انبيا به سبحان خداوند جانب از اعطايي لمع و »القدس
 هاييبحث مطالعة با. كندنمي بيان آيات اين مجموعة براي روح حقيقت دربارة ديگري تفسير
 توانمي نيز ديگر آيات برخي تفسير در االيمانروح  و القدسعلم، روح علم، نفس، عرش چون
 . كندمي تكميل را روح شناسيمعنا كه يافت البيان مناهج رتفسي در مفيدي نكات

 قرآن نظرية روح در . ابعاد1

 به سخن آن گوناگون ابعاد از و رفته كار به مختلفي هايتركيب با كريم قرآن در» روح«
 در آن جايگاه و القدسروح باب روايات بازخواني ضمن ملكي اهللا آيت نظرية در. است آمده ميان
 چالش به انساني نفس باب در انديشمندان قرآني مستندات از ايامامت، پاره و سالتر نظام

 تجرد در آيات برخي به استشهاد در بازنگري و يادشده، اصالح نظرية پذيرش. شودمي كشيده
 و انساني مجرد روح ابداع و آفرينش چگونگي چون: مباحثي در آن فلسفي و كالمي نتايج و روح

 ضروري را آن مانند و بدن و نفس ارتباط و روح نفس، نفخ قدم و الهي، حدوث مرا به آن استناد
 الحديثيفقه تحليل در نگريجامع و روح معناي كشف در معصوم حديث از گيريبهره. سازدمي
 كرده و ترديد دچار را كالمي غالب ديدگاهـ آدم  در روح نفخ آيات ويژهبهـ  قرآن در »روح« واژة

 القدسروح روح، در قرآني هايتركيب برخي. كندمي تضعيف را روح تجرد آنيقر گاهتكيه
 ملكوتي موجود و غيرانساني روح به تحليل اين در نيز كاربردها ساير و دارد مصداقي صراحت

 از بحث مورد تفسيري نظريه عزيمت است؛ همين، نقطة متعلق مالئكه جهان به گردد كهبازمي
 9F1.هاستديدگاه ساير

                                                             
 . نآ با همسو قرآني تعابير يا» نفس« است، نه» روح« واژه محور بر ديدگاه اين اساس كه است الزم نكته اين به . توجه1
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 و تفسيري بعد نخست،: نگريست زاويه دو از را ملكي اهللا آيت نظرية توانمي اساس اين بر
 بعد بر مبتني كه آن اعتقادي و كالمي كاركردهاي، دوم و قرآن در روح معناي كشف كيفيت
 و كليدي نكات روح، آيات تفسير ذيل ايشان است آن بر نگارنده حال عين در. است نخست

 هايآموزه از بسياري فهم مسير كه كندارائه مي امامت و نبوت مباحث وزةح در را گشايي راه
 سپس و پردازيممي ايشان تفسيري نظرية تبيين به ابتدا ما. سازدمي هموار را راهنماشناسي

 . كنيممي بررسي را بحث كالمي كاركردهاي و نتايج

 قرآن در روح تفسيري . نظرية2

 اهتمام رسدمي نظر به. است ترتيب و بنديدسته فاقد انالبي مناهج در روح تفسير آيات
 است، نه بوده انساني روح در واژه اين قرآني كاربرد نفي و روح معنايي وحدت تبيين ايشان
 بحث، آيات منظم و پيوسته ارائه براي نوشتار اين در. آن استعمال موارد و اطالقات بنديدسته
 . نيمكمي تقسيم كلي دستة چهار به را روح

 چيستي روح. 2ـ1

 در) 85: اسراء( »...ربي أَمرِ منْ الرُّوح قُلِ الرُّوحِ عنِ و يسئَلُونَك« مفسران، آيه اكثر نظر به
نهايي،  نظر اظهار بدون طبرسي. است اختالفي روح مصداق اما است، روح چيستي بيان مقام
 : است كرده مطرح را قول سه

 جوابافزايد، بيمي مشركان عناد بر پاسخ چون و است بدن در حرو چيستي از سؤال. الف
 . است مانده

 . است آن بودن مخلوق به تصريح» ربي أمر من« و است روح بودن مخلوق از سؤال. ب
 تأكيد قرآن انزال بودن الهي فعل بر» ربي أمر من« و است قرآن شده،سؤال روح از مراد. ج
 ). 675ـ674: 6، 1372طبرسي،  ر.ك:( دارد

 و انسان روح همان سؤال، مورد روحِ كه است اين مفسران برخي قطعي نظر، همه اين با
؛ طيب، 301: 5، 1346كاشاني،  ر.ك:( است روح تجرد و امر عالم به اشاره» ربي أمر من«

1369 ،8 :301 .( 
 انگارة كه جا آن از. است گشته نازل ثالثه اقانيم رد در آيه اين كه است آن بر ملكي اهللا آيت

 امر مخلوق و الهي آفريدگان از ايآفريده را روح شريفه دارد، آية منافات توحيد آموزة با تثليث
 اهللا إِنَّ«: است آمده شده، چنين وارد آيه اين تفسير در كه روايتي در. كندمي معرفي پروردگار
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كارالَى تَبتَع و دأَح دمص دمالص و الشَّي ي ءالَّذ سلَي لَه فوا جإِنَّم و نْ  خَلْقٌ  الرُّوحم  هخَلْق  رٌ لَهصب  و
 توحيد به تذكر). 463: 1ق، 1404صفار، ( »و الْمؤْمنينَ الرُّسلِ قُلُوبِ في اهللا يجعلُه و تَأْيِيد قُوةٌ

 ذات ناپذيريتركيب و صمديت يادكرد. است مسيحيت در القدسروح جايگاه به ذاتي، ناظر
 هايويژگي داراي و الهي ايآفريده، روح. كندمي نفي را الهي ذات و روح انگاريخداوند، يگانه

 اين. كندمي مؤمنان و خدا فرستادگان هايقلب مختص را آن خداوند كه است بينايي و توانايي
 بيتاهل و انبيا با موارهه و است ميكائيل و جبرئيل از واالتر و تربزرگ مخلوقي روح

: 2؛ 682ـ681: 1ق، 1429كليني،  ك:ر.( است نوري و علمي وصف داراي و دارد همراهي
 وظايف انجام در آنان تسديد و توفيق ماية، ائمه و پيامبر با آن همراهي چنين هم ).290

صفار،  ر.ك:( است آنان بصيرت و دانش منبع و) 461: 1ق، 1404صفار،  ر.ك:( دين تبليغي
  ).462: 1ق، 1404

  پيامبران القدس باروح وجودي . نسبت2ـ2

 وحي. دارد اختصاص پيامبران نبوي شئون در القدسروح نقش بيان روح، به آيات از ايپاره
 . است آيات از دسته اين هايكليدواژه، انبيا به روح القاي و روح به روح، تأييد روح، نفخ

 اكرم القدس و پيامبرروح. 2ـ2ـ1

: شوري( »الْإِيمانُ و لَا الْكتاب ما تَدرِي كُنْت ما أَمرِنا منْ روحاً  إِلَيك أَوحينا و كَذلك« آيه در
 انزال به وحي استعمال موارد بيشتر كه جا آن از. است آمده ميان به سخن روح وحي از) 52

 انددانسته الهي كالم و قرآن حيو همان را روح مفسران دارد، برخي اختصاص آسماني كتب
؛ زمخشري، 28: 25ق، 1412؛ طبري، 58: 9، 1372؛ طبرسي، 178: 9ق، 1383طوسي،  ر.ك:(

 ). 234: 4ق، 1407
 فرشته توسط وحي و پرده پس از مستقيم، وحي وحي قسم سه به پيشين، كه آية به توجه

 . كشدمي چالش به را تفسير اين، اشاره شده) 51: شوري(
 نام پيشين، وحي قسم سه مانند نيز روح وحي كه رساندمي» كذلك« در» كاف« آيه ينا در
 از قرآن، بنابراين. كندمي جدا پيشين هايوحي با را آن سنخ» أو« جاي به واو با عطف اما دارد،

 است القدسروح همان روح اين. آيه اين در روح نه است پيشين آية در سوم تكليم بارز مصاديق
ق، 1404صفار،  ر.ك:( آوردمي ارمغان به را ايويژه علم، اكرمرسول  با وجودي رابطة با كه
 رتبة انبياست، اما مختص ارواح از القدسروح ).684ـ681: 1ق، 1429؛ كليني، 460ـ455: 1

 ديگر به ).454: 1ق، 1404صفار،  ر.ك:( است رسالت و نبوت مقام بر انبيا، مقدم به آن تعلق
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 ساززمينه و شودمي برخوردار القدسروح موهبت از آن با مقارن يا نبوت از پيش رسخن، پيامب
 ). 45: 6ق، 1404ميانجي،   ملكي ر.ك:( گرددمي گانهسه هايوحي دريافت
 در كه آيدمي ميان به سخن ايمان و كتاب از پيامبر پيشين ناآگاهي از آيه، ادامة در

 . پرداخت اهيمخو آن به نظريه اين كالمي كاركردهاي

 آدم حضرت القدس وروح. 2ـ2ـ2

 نقش و روح يادكرد با كه است مواردي جمله از نيز كريم قرآن در آدم آفرينش گزارش
 : است شده اشاره زير آيات در بحث اين. است شده همراه وي خلقت در آن

 ). 72: ؛ ص29: حجر( »ساجِدينَ لَه فَقَعوا روحي منْ فيه و نَفَخْت سويتُه فَإِذا« ب. و الف
 ). 9: سجده( »...روحه منْ فيه و نَفَخَ سواه ثُم«. ج

 بر خدا، دالّ به اضافه سبب به و انسان ناطقة نفس به ناظر روح نفخ رايج، آيات تفسير طبق
ق، 1390؛ طباطبائي، 160: 5، 1361؛ مالصدرا، 516: 6، 1374طبرسي،  ر.ك:( است نفس تجرد

 سرايت انسان نوع به را آدم در روح نفخ، مفسران اين. )404: 21ق، 1420؛ فخر رازي، 113: 2
 را تعاليباري و روح وجود مسانخت و ماديات از آن وجودي اعتالي» روحي« در اضافة از داده و
 از دمدمي آدم در": فرمود و«: شده بيان چنين الحكم اسرار كتاب در تفسير اين. گيرندمي نتيجه

 و. او تجرد درخور و است اهللا وجود سعه حسب وسعتش، به و اهللا، تجردشروح ، و"خودم روح
 ). 345: 1383سبزواري، محقق » ( شريفه آية اين شود شامل را آدم مطلق: گفتيم

 خلقت( آدم آفرينش بودن ايمرحله سه به توجه با بحث مورد نظرية طبق بر آيات اين فهم
 معناي به لغوي، تسويه منابع استناد به. يابدمي سامان) روح نفخ و تسويهطينت،  و گل از

 تسويه، پايان گفت توانمي). 383: 4ق، 1415فيروزآبادي،  ر.ك:( است شدن كامل و اعتدال
 رسيدن كه است روشن. رسدمي خود آفرينشي كمال به آن در كه است انسان خلقت پذيرفتن

 با شنيدن و ديدن مانند انساني افعال نيست، چراكه پذيرامكان نهات روحِ يا جسم با نقطه اين به
 حيات روح حلول انسان، با خلقت تسويه مرحلة حقيقت در. گيردمي انجام بدن و روح تركيب

 قرآني كاربردهاي ).56: 6ق، 1404ميانجي،   ملكي ر.ك:( شودمي محقق يافتهشكل طينت در
 آفرينش از متأخر روح نفخ پايه، مرحلة اين بر 10F1.است شدهياد معناي بر شاهد نيز »تسويه« واژة

 . است انساني بدن و روح ايجاد و كامل
                                                             

» فَعدلَك فَسواك خَلَقَك  الَّذي«)؛ 28ـ27(نازعات: » فَسواها سمكَها بناها * رفَع السماء  أَمِ خَلْقاً أَشَد أَ أَنْتُم«. مانند: 1
 فَتَمثَّلَ روحنا إِلَيها فَأَرسلْنا«؛ )38(قيامة: » فَسوى فَخَلَقَ علَقَةً كانَ ثُم«)؛ 7(شمس: » سواها و ما و نَفْسٍ«)؛ 7(انفطار: 

 ). 17(مريم: » سوِيا بشَراً لَها
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» سويته« بر تفسيري عطف را» فيه نفخ« و» فيه نفخت و« جملة تواننمي تفسير اين طبق
 شده دميده او در حيات روح و يافته شكل انسان تسويه، بدن مرحله در دانست، زيرا» سواه« و

 روحي پس. بود خواهد حاصل تحصيل و تسويه، تكرار از پس روح نفخ صورت اين غير است؛ در
. هاستانسان عموم آنِ از كه است حياتي روح از شود، غيرمي دميده تسويه مرحلة از پس كه
 كه شودمي استفاده روح نفخ بر )ساجِدين لَه فَقَعوا( آدم به فرشتگان سجدة تفريع از چنين هم

 . دارد پي در را فرشتگان سجدة كه است جايگاهي چنان داراي آدم در شدهنفخ روح
 اسما، فرشتگان به آدم علم از خداوند اخبار از پس كه است شده اشاره ديگر آيات در

 ايمرحله بحث، به مورد آيات آيات، به سان اين). 34ـ30: بقره( كردند سجده او بر بالفاصله
 تعليم به آدم كه دارد» اسماء علم« جايگاه از نشان و كندمي داللت آدم آفرينش از ويژه
 . است شده برخوردار آن از الهي

 و است مرتبط او اسماي علم با آدم به شدهدميده نيز، روحِ بيتاهل روايات طبق بر
 تَعالَى اهللا إِنَّ«: خوانيممي حسين امام از حديثي در. خلقتند تسوية از پس ايدو، مرحله هر
: 11ق، 1403مجلسي، ( ...»الْملَائكَةِ علَى و عرَضَهم ء شَي كُلِّ أَسماء  و علَّمه  و سواه آدم خَلَقَ لَما

 پيوند چنين را فرشتگان سجدة و اسماء به آدم علم اميرالمؤمنين چنين هم). 150
 عرَّفَه حيثُ من العلمِ سابِقِ من بِه خَصه ما أَراهمو  للمالئكَة فَضلَه آدم، أَبانَ اهللا خَلَقَ فَلَما«: دهدمي
ندع هنبائاست اهإي لَ. األَشياء أَسماءعاهللا فَج محراباً آدو قبلةً و باباً و كعبةً م إليها أًسجد و  األبرار

 قرار قبله سبب اسماء حديث، علم دو اين لتدال به). 194: ق1427ديلمي، ( »األنوار الروحانيين
 . است بوده تسويه و تقديري خلق از پس و فرشتگان سجدة در آدم گرفتن

 نفخ. هستند او در منحصر و آدم حضرت دربارة صراحتبه  روح نفخ آيات اوالً، بنابراين
 از مراد ؛ پساوست بدن به الحياتروح  تعلق و تسويه مرحلة از پس آدم مورد در حتي روح
 به، ثانياً. دارد نام »القدسروح« روايات لسان در كه است ناطقه نفس از شده، غيردميده روحِ

 شأن است، به مستفاد» روحي« تعبير از القدس، كهروح رفعت و شرافت احاديث، حكمت داللت
روح رايب احاديث در كه صفاتي و اسماء به علم كه است روشن. گرددبازمي آن علمي و نوري

 . شودنمي يافت انسان ناطقة نفس در، شده برشمرده القدس

  عيسي حضرت القدس وروح. 2ـ2ـ3

 القدسروح به مويد پيامبري و) 91: ؛ انبياء171: نساء( خدا روح كريم قرآن در مسيح
روح به تأييد »بقره« سورة از آيه دو در. است شده توصيف) 110: ؛ مائده253و  87: بقره(
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بِروح  و أَيدناه الْبينات مرْيمابنَ  عيسى و آتَينا«: است آمده او به بينات دادن از پس لقدسا
 ).253و  87: بقره( »القدس
 ويژگي بيان براي» بينات« به» القدسبروح  ايدناه« جملة عطف ملكي، اهللا آيت ديدگاه در

 و معجزات سنخ از است، اما الهي معجزات از سالقدروح به عيسي تأييد. است القدسروح
 كه است نوري و القدس، علمروح ).54: 6ق، 1404ميانجي،   ملكي ر.ك:( نيست او ويژة بينات
 و ادراك معجزات، قابل ساير برخالف و دارد پي در را آن حقايق و هستي بر عيسي احاطة
 به انبياست، تأييد تمام مشترك واحار از القدسروح چون چنين هم. نيست او امت براي ظهور
ميانجي،   ملكي ر.ك:( بود نخواهد او براي اختصاصي بينات از و عيسي ويژة نيز القدسروح

 كه رو آن از؛ است عام ديگر نظري از و خاص نظر يك از القدسبنابراين، روح). 54: 6ق، 1404
 ارواح از كه حيث آن از و است، خاص عيسي عمومي معجزات و بينات از متفاوت سنخي

 هر مرگ با القدسروح كه شده تصريح روايات در. است شود، عاممي محسوب انبيا تمام ويژة
 ر.ك:( شودمي منتقل معصوم امامان به اكرم رسول رحلت با و بعدي پيامبر به پيامبر
 ). 670: 1ق، 1429؛ كليني، 454: 1ق، 1404صفار، 

» جبرئيل« آيه دو اين در القدسروح از مفسران، مراد كثرا نظر از كه است در حالي اين
، 1363؛ كاشاني، 52ـ50: 2ق، 1408رازي،   ؛ ابوالفتوح341ـ340: 1، 1368طوسي، : رك( است

 دليل رسدمي نظر به ).317ـ316: 1ق، 1415؛ آلوسي، 321ـ320: 1ق، 1412؛ طبري، 231: 1
روح حديثي شايع معناي از اعراض بودن وجهي، بالبيان مناهج تفسير در فوق ديدگاه از عدول

 معصومان و انبيا ويژة علم معناي به صراحت به شيعه احاديث در القدسروح. است القدس
 تسديد و توفيق تعابير با مرادف و علمي القدس، تأييدروح به عيسي تأييد و شده استعمال

 . است
 شده ياد پيري در و گهواره رد عيسي آمدن سخن به سبب القدسروح ديگري آية در
 القدس بِروح أَيدتُك إِذْ والدتك  و على علَيك  نعمتي اذْكُرْ مرْيم ابنَ عيسى يا اهللا قالَ إِذْ«: است
تُكَلِّم ي النَّاسف دهالْم الً وگزارش چنين را گهواره در وي كالم كريم قرآن). 110: مائده( »كَه 
 كه است اين فوق آية دو مفاد). 30: مريم، (»نَبِيا  و جعلَني الْكتاب آتاني اهللا عبد إِنِّي«: كند مي
 و پيامبري مرتبت به دانا را او و بخشدمي ويژه قدرتي و علم خود صاحب به القدسروح، اوالً
 مقام بر مقدم نبي در القدسروح تحقق، ثانياً؛ كندمي طبيعي حالت غير در گفتن سخن بر توانا

 واجديت آينده، به بعثت و نبوت از دهيخبر است، زيرا ارسال و بعث مرحلة و رسالت و نبوت
 كه چنان)؛ 54: 6ق، 1404ميانجي،   ملكي ر.ك:( اوست رسالت و نبوت مقام از پيش القدسروح
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 القُدسو بِروح  مرْسلينَ و غَيرَ سلينَمرْ أَنْبِياء بعثُوا  القُدسفَبِروح «: كرده تصريح اميرالمؤمنين
 ). 454: 1ق، 1404صفار، ( »الْأَشْياء جميع علموا

 در. است آمده» روحنا« و» منه روح« تعابير با عيسي و القدسروح رابطة ديگر، آية دو در
 دربارة كتاب اهل اعتقاد از سخن) 171: نساء(  »منْه و روح مرْيم  إِلى أَلْقاها و كَلمتُه« آيه

 به القاشده الهي روح و خدا از كلمة مخلوقيت بر تأكيد با كه اوست شخصيت در غلو و عيسي
 از روح كه روست آن از »منه روح« به عيسي شدن ناميده. است شده نفي او الوهيت، مريم
: عيسي خود است، نه القدسروح، روح اين ذيل حديث طبق. اوست مخلوق و خدا سوي

»أَلْتاهللا سدباعأَب ْنلِ عزَّ اهللا قَوع لَّ وج "وحر و  نْه؛ قَالَ"م  يه  وحخْلُوقَةٌ  اهللا  را مي اهللا خَلَقَهف 
مى آديسع 327: 1ق، 1429كليني، ( »و .( 

. است سالقدروح حامل و واجد عيسي كه است آن عيسي به» اهللا روح« نسبت دليل
 »خدا روح« او خود كه است نيرومند چنان ارتباط اين و است القدسروح به مؤيد عيسي
 با آدم دربارة نسبت همين كه چنان)؛ 81: 6ق، 1404ميانجي،   ملكي ر.ك:( است شده ناميده
 . است شده بيان» روحي« كلمة

 تفسير وحي و ي، جبرئيلعيس به را آيه اين در روح اسالمي مهم تفاسير اكثر، است گفتني
رازي،   ؛ ابوالفتوح223: 3، 1372؛ طبرسي، 402ـ401: 3، 1368طوسي،  ر.ك:( اندكرده

؛ 271: 11ق، 1420؛ فخر رازي، 150ـ149: 5ق، 1390؛ طباطبائي، 206ـ205: 6ق، 1408
 ). 200ـ199: 3ق، 1415آلوسي، 
 فَرْجها أَحصنَت  و الَّتي«: است آمده ميان به سخن مريم به روح نفخ از ديگر ايآيه در
پيشين،  آية كنار در آيه اين). 91: انبياء( » للْعالَمين آيةً و ابنَها و جعلْناها روحنا منْ فيها فَنَفَخْنا

 يگانگي به مستند وحدت اين. است مريم به روح نفخ و كلمه القاي معنايي وحدت بر تأكيدي
 كلمة القاي از سخن، يكي در. است آيه دو هر در عيسي آفرينش كيفيت گزارش و موضوع

 يك عيسي آفرينش واقعة در اوست؛ پس به خدا روح نفخ از سخن ديگري در و مريم به خدا
 نتيجة. است شده تعبير روح نفخ به گاه و كلمه القاي به گاه فعل اين از گرفته، اما صورت فعل

 از است؛ هرچند مريم به القاشده كلمة و شدهدميده روح مصداقي فعل، وحدت دو اين وحدت
 به نظر با عيسي بودن كلمه. است شده لحاظ خاص جهتي و عنايت هر كدام در واژگاني نظر

 اين كه است آن لحاظ به او بودن روح و اوست، اعجازي والدت و» كُن« كلمة با وي مخلوقيت
 است عيسايي همان خدا كلمة ديگر، سخن به. است علم عرش حامل و القدسروح كلمه، واجد

  ).84ـ83: 6ق، 1404ميانجي،   ملكي ر.ك:( است القدسروح واجد كه
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 پيامبران ساير القدس وروح. 2ـ2ـ4

 يوم لينْذر عباده منْ يشاء منْ  على أَمرِه منْ الرُّوح يلْقي ذُو الْعرْشِ الدرجات رفيع« آيه در
 . است شده اشاره برگزيده بندگان به روح القاي به) 15: فرغا( » التَّالق

 موضوع در كاررفتهبه افعال از» القا«ديديم،  عيسي حضرت به مربوط آيات در كه چنان
 در »عرش«. است» ذوالعرش« وصف از پس فوق آية در القا اين. بود القدسروح و اهللا كلمة
 اشگيرياندازه و تقدير كه است علمي آن روشن معناي دارد، ولي متعددي اطالقات قرآن

 از كه چنان ).61: 6ق، 1404ميانجي،   ملكي ر.ك:( است محيط امور تمام بر و غيرممكن
 چيز همه به آن حامل كه است ايشدهافاضه يا محمول پيداست، عرش، علم متعدد احاديث
 آن حامالن و عرش حقيقت، ديگري حديث در). 322: 1ق، 1429كليني، ( يابدمي تام آگاهي
كليني، ( »اهللا شَاء ممنْ و أَربعةٌ منَّا أَربعةٌ ثَمانيةٌ  الْعلْم و الْعرْش  الْعرْشِ حملَةُ«: شده بيان چنين
 حمل را عرش خداوند كه جاثليق سؤال به پاسخ ضمن در اميرالمؤمنين). 325: 1ق، 1429

 الَّذي  الْعلْم و هو... أَربعةٍ أَنْوارٍ منْ تَعالَى اهللا خَلَقَه الْعرْش إِنَّ«: يدفرمارا، مي خدا عرش يا كندمي
لَهملَةَ اهللا حم319: 1ق، 1429كليني، ( »الْح.(  
 عرش. است يكي القدسروح و عرش حقيقت كه آيدمي دستبه  آن نظاير و مزبور روايات از
 به نسبت كه است آن مالك ديگر، خدا آيات برخي آيه و اين بقط كه است محمول علم همان

» ذوالعرش« است علم اين مالك خداوند كه رو آن از دارد؛ يعني نام القدسروح آن محموالن
 علَي أمره من الرُّوح يلقي« به است، تعبير برگزيدگانش به آن القاكنندة كه جا آن از و شده ناميده

 آن با كه اوصياست و انبيا به متعال خداوند از علم، مفاض اين. است دهش »عباده من يشاء من
 آن با انذار و رسالت امر اساساً و شودمي شناخته امام و نبي براي خالفت و نبوت، رسالت، امامت

  ).62: 6ق، 1404ميانجي،   ملكي ر.ك:( گرددمي كامل و تمام
 اهللا أنّ جميعها من فيستفاد«: نويسندمي شعر روايات توضيح در ديگر جاي در ملكي اهللا آيت

  ملكي( »العلمي الروح بهذا و أيدهم به فاستضاؤوا و أضائهم أرواحهم علي القدسي النور هذا أفاض
: كندمي بيان بحث مورد آية تفسير در را مضمون همين كه چنان)؛ 345: 6ق، 1404ميانجي، 

المقرّبين،  عباده من يشاء من علي سبحانه اهللا من المفاض العلم هو المقام في الرّوح من المراد أنّ«
 ). 62: 6ق، 1404ميانجي،   ملكي( »الصديقين األوصياء أو األنبياء

 چون ديگري پيامبران، معاني به روح القاي موضوع بودن ممتاز بر تأكيد با ادامه در ايشان
؛ طبرسي، 62: 9، 1368طوسي،  ك:ر.( را جبرئيل يا انبيا، وحي، نبوت بر شدهنازل قرآن، كتب

؛ فخر رازي، 33: 24ق، 1412؛ طبري، 51: 2ق، 1408رازي،   ؛ ابوالفتوح536: 6، 1372
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 دانسته آن مقام از خارج و آيه بر منطبق غير) 308: 12ق، 1415؛ آلوسي، 498: 27ق، 1420
  ).62: 6ق، 1404ميانجي،   ملكي ر.ك:( است

 رشتگانف القدس باروح وجودي نسبت. 2ـ3

 جبرئيل القدس وروح. 2ـ3ـ1

: شعراء( »الْأَمينُ الرُّوح بِه نَزَلَ«: االمينروح تعبير با سه جبرئيل به روح اطالق قرآن در
 فَأَرسلْنا«... : روحنا و) 102: نحل( ...»بِالْحقِّ ربك منْ القُدس روح نَزَّلَه قُلْ«: القدسروح)، 193
 . است آمده) 17: مريم( »سوِيا بشَراً لَها فَتَمثَّلَ روحنا إِلَيها

امين، پيام جبرئيل همان القدسروح و األمينروح كه دهدمي نشان نخست آيه دو ظاهر
شده،  داده نسبت القدسروح يا االمينروح به كه چنان هم تنزيل فعل، طرفي از. است وحي رسان

  على نَزَّلَه فَإِنَّه لجِبريلَ عدوا كانَ منْ قُلْ« است؛ مانند تهرف كاربه  جبرئيل مورد در صراحت به
  ).76: 6ق، 1404ميانجي،   ملكي ر.ك:) (97: بقره( »...قَلْبِك

» روحنا« از مراد، سوم آية در مريم براي روح تمثل و ارسال تعبير به توجه با چنين هم
: گويدمي مريم به خطاب شدهارسال آيه، روح همين از بعد آية دو در كه چنان؛ است جبرئيل

 لَقَولُ إِنَّه«: است آمده جبرئيل سخن دربارة ديگر جاي در و) 19: مريم( » إِنَّما أَنَا رسولُ ربك«
 ). 19: تكوير( » كَرِيم رسولٍ

 قول اين بر مفسران از بسياري و دارد جبرئيل ناميدن القدسروح از نشان استظهارات اين
ق، 1408رازي،   ؛ ابوالفتوح320: 7، 1373؛ طبرسي، 115: 7ق، 1383طوسي،  ر.ك:( متفقند

همسو،  آيات در دقت با ).467: 7ق، 1415؛ آلوسي، 530: 24ق، 1420؛ فخر رازي، 396: 14
 با القدسروح وجودي رابطه تواناهللا، ميروح به او تسمية وجه و عيسي به مربوط آيات ويژهبه

 پذيرفته، را جبرئيل به روح اطالق هرچند نيز ملكي اهللا آيت. دانست گذارينام اين دليل را افراد
 آيات اين در روح واژة اطالق شايد: «است كرده بيان گونهاين را خود نهايي نظر ديگر جاي در
 قدرت و حيات و علم عرش بودن دارا اعتبار به، عيسي و جبرئيل اشخاص، مثل بعضي بر

 بر» القدسروح« و» االمينروح« اطالق، ترتيب بدين ).87: 6ق، 1404ميانجي،   يملك(» باشد
 و مالئكه با القدسروح تغاير بر كه است رواياتي و آيات با معارض ابتدا در گرچه جبرئيل
 ديدگاه از القدس، كهروح با جبرئيل وجودي ارتباط به توجه با دارند، لكن داللت جبرئيل

 تأكيدي خود اين. گرددمي است، موجه القدسروح علم از او منديبهره نهما ملكي اهللا آيت
 . است قرآن در روح معنايي وحدت تفسيري نظرية بر ديگر
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 و روح عينيت بر دليل را جبرئيل بر روح گذارينام صرف نيز طباطبائي عالمه، است گفتني
 ). 8: 20 و 100: 13ق، 1390طباطبائي،  ر.ك:( داندنمي جبرئيل

 فرشتگان ساير القدس وروح. 2ـ3ـ2

آيات،  اين ميان در. است شده ذكر» مالئكه« كنار در» روح« آيات، واژة از ديگري شمار در
 مالئكه عروج به آيه يك و مالئكه و روح قيام به آيه روح، يك و مالئكه نزول به آيه دو ترتيب به
 . دارد اشاره روح و

 عطف مالئكه بر روح)، 4: قدر( »أَمرٍ كُلِّ منْ ربهِم بِإِذْنِ فيها الرُّوح و الْمالئكَةُ تَنَزَّلُ« آيه در
ينَزِّلُ الْمالئكَةَ بِالرُّوحِ منْ «: است خورده پيوند مالئكه به» باء« حرف با روح ديگري در و شده

 مانند نيز روح كه دارد لتدال نخست آية در عطف). 2: نحل( »منْ يشاء منْ عباده...  أَمرِه على
 .است شده تأكيد احاديث در عطف اين به استناد. است مباين آنان با دارد، اما نزول مالئكه

 زِيادةَ و استَوجب قَالَ ولد إِذَا الْإِمامِ أَمرِ منْ شَيئاً فَذَكَرَ عبداهللاأَبِي مع كُنْت«: گويدمي بصيرابو
 خَلْقٌ و الرُّوح الْملَائكَةِ منَ جبرَئيلُ قَالَ  جبرَئيلَ  الرُّوح  أَلَيس فداك جعلْت فَقُلْت الْقَدرِ يلَةِلَ في الرُّوحِ
ظَمنَ أَعكَةِ ملَائالْم سقُولُ اهللا أَلَيكَةُ تَنَزَّلُ  يالئالْم الرُّوح 464: 1ق، 1404صفار، ( » و .( 

 وظيفة دهدمي نشان »الْقَدرِ لَيلَةِ في الرُّوحِ زِيادةَ استَوجب« جمله در روح توسط دندا فزوني
  ملكي ر.ك:( است القدسروح ويژة كاركرد كه است امام معلومات قدر، افزودن شب در روح اين

 روح مالئكه، و جزء مزبور، جبرئيل حديث تصريح و تفسير اين طبق ).86: 6ق، 1404ميانجي، 
 روح از مفسران، مراد اكثر گفتة به كه است حالي در اين؛ است آنان با متفاوت موجودي

رازي،   ؛ ابوالفتوح790: 10، 1373؛ طبرسي، 386: 10ق، 1383طوسي،  ر.ك:( است »جبرئيل«
؛ آلوسي، 234: 32ق، 1420؛ فخر رازي، 781: 4ق، 1407؛ زمخشري، 356: 20ق، 1408
 ). 418: 15ق، 1415
 مالئكه نزول نيز) 2: نحل( ...»عباده منْ يشاء منْ  على أَمرِه منْ بِالرُّوحِ الْمالئكَةَ ينَزِّلُ« آيه در

 روح تفسير كليد» بالروح« در باء حرف معناي البيان مناهج تفسير در. است آمده روح همراه به
ي مصاحبت با ظاهر آيه سازگار است. در ميان معاني محتمل، معنا ملكي اهللا آيت اعتقاد به. است

  بر پاية اين تفسير، روح موجودي متفاوت با مالئكه، اما همراه آنان در نزول است (ر.ك: ملكي
را به معناي تعديه » بالروح«). در برابر اين تفسير، طبرسي باء در 62: 6ق، 1404ميانجي، 

)؛ اين در حالي است كه تفسير 537: 6، 1373داند (طبرسي، گرفته و مراد از روح را قرآن مي
در پاسخ به پرسش ابوبصير از تفسير آيه  تابد. امام از آيه، ديدگاه فوق را برنمي امام باقر
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قِّههم و و مع الْأَوصياء لَا تُفَارِقُهم تُفَ  معهم  تَكُونُ  جبرَئيلُ الَّذي نَزَلَ علَى الْأَنْبِياء و الرُّوح«فرمايد:  مي
 ). 463: 1ق، 1404(صفار،  »تُسددهم منْ عنْد اهللا

و ثانياً، » الروح تكون معهم«تأكيد دارد: » باء«اين حديث اوالً، بر معناي مصاحبت حرف 
 كه گذشت، اوصاف كند. چنان تفسير روح به قرآن را مخدوش مي» و مع األوصياء«جمله 

القدس است. از طرفي،  از تعابير حديثي و معرِّف روح» ددهمتس«و » تفقّههم«، »ال تفارقهم«
با جداسازي كاركرد فرشتة وحي و روح، حكم به مغايرت اين دو كرده است. فرشتگان  امام

شوند، اما روح هم با پيامبران و هم با اوصياي آنان است. جبرئيل  فقط بر پيامبران نازل مي
رد، اما روح ماية تفقه و تسديد علمي انبيا و اوصياست. وظيفة رساندن وحي و انزال قرآن را دا

 وجه خواهد شد.  حال اگر مراد از روح در آيه، قرآن باشد، تفصيل كاركردي وحي و روح، بي
و   الرُّوح  يوم يقُوم«ذكر شده است: » قيام«اي ديگر، روحِ همراه مالئكه داراي فعل  در آيه

كه نظر خود را بيان كند، به  ). شيخ طوسي در تفسير اين آيه بدون آن38بأ: (ن ..»الْمالئكَةُ صفا.
آورد كه روح در آيه، جبرئيل است.  كند. وي ابتدا قول ضحاك و شعبي را مي ذكر اقوال اكتفا مي

تر از مالئكه است و خود، اين قول  اي بزرگ كند كه روح، فرشته عباس نقل مي مسعود و ابن از ابن
گويد كه اين روح، روح فرزندان آدم  داند. سپس از قول حسن و قتاده مي ز شيعه ميرا مروي ا

ها در فاصلة نفخ صور اول  كند كه اين روح همان ارواح انسان عباس ذكر مي است. در پايان از ابن
ق، 1383(إماته) و نفخ صور دوم (احياء) است كه قبل از رد ارواح به ابدان قرار دارند (طوسي، 

داند  تر به خدا مي تر از مالئكه و نزديك تر و شريف ). زمخشري اين روح را روحي بزرگ249: 10
جا رب النوع انساني است  گويد كه روح در اين ). گنابادي نيز مي691: 4ق، 1407(زمخشري، 

القدس نام  تر از مالئكه، بلكه فوق عالم امكان است. اين روح كه روح مرتبه تر و بلند كه بزرگ
). 230: 4ق، 1408و اوصياي اوست، نه ديگر پيامبران (گنابادي،  رد، تنها با پيامبر اكرمدا

تر از همة فرشتگان  اي بزرگ كند كه روح در اين آيه، فرشته نقل ميتفسير قمي كاشاني از  فيض 
). عالمه طباطبائي نيز معتقد 277: 5ق، 1415كاشاني،  است (فيض  و همراه پيامبر و ائمه

) بدان 85(إسراء:  »قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربي«اين همان روح مخلوق امري است كه در آيه است 
 ). 171: 20ق، 1390اشاره شده است (طباطبائي، 

 »تَعرُج الْمالئكَةُ و الرُّوح إِلَيه«اي ديگر به مالئكه و روح نسبت عروج داده شده:  در آيه
: 10ق، 1383طوسي، دانند (ر.ك:  راد از اين روح را جبرئيل مي). بيشتر مفسران م4(معارج: 

؛ 609: 4ق، 1407؛ زمخشري، 5: 10، 1346كاشاني، ؛ 404: 19ق، 1408؛ ابوالفتوح رازي، 114
طبرسي معتقد است علت ذكر ). 64: 15ق، 1415؛ آلوسي، 638: 30ق، 1420فخر رازي، 
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عالمه )، اما 530: 10، 1372طبرسي،  (ر.ك: داشت اوست جداگانة جبرئيل، تشريف و بزرگ
كند: اين روح غير از مالئكه  طباطبائي روح در اين آيه را مانند آية پيشين تفسير و اضافه مي

). گنابادي نيز مانند آية قبل، رب النوع انساني و 171: 20ق، 1390است (طباطبائي، 
  ).203: 4، ق1408(گنابادي،  داند القدس را معناي روح در اين آيه مي روح

اهللا ملكي اين اظهارات غير قابل اتكا و مراد از روح  هاي مزبور، از نظر آيترغم ديدگاهعلي
نامشخص است. به اين دليل، بهترين شيوه در مواجهه با اين دو آيه، احتياط و واگذاري علم 

سد علت ر ). به نظر مي87: 6ق، 1404ميانجي،   است (ر.ك: ملكي بيت ها به خدا و اهل آن
توقف در تفسير اين دو آيه، ناسازگاري فعل قيام و عروج با خصوصيت علمي و ديگر اوصاف 

القدس است. وانگهي اين دو آيه فاقد مستند حديثي در تفسير است؛ گرچه بر  وجودي روح
همان » نبأ«سورة  38ابراهيم نقل شده، روح در آيه   از علي بن تفسير قمياساس حديثي كه در 

 ). 402: 2ق، 1404قدس است (قمي، ال روح

 القدس با مؤمنان . نسبت وجودي روح2ـ4

  ... أُولئك كَتَب في«از نظر قرآن كريم، مؤمنان راستين نيز با روحي الهي در ارتباطند: 
 ). 22(مجادله:  »... قُلُوبِهِم الْإيمانَ و أَيدهم بِرُوحٍ منْه

يد به آن، داراي اختالف است. تقويت به نور ايمان تعيين مصداق اين روح و تفسير تأي
رازي،   )، تقويت به نصرت الهي (ابوالفتوح383: 9، 1372؛ طبرسي، 557: 9ق، 1383(طوسي، 

) و نور قلب (آلوسي، 497: 4ق، 1407)، تأييد به لطف الهي (زمخشري، 92: 19ق، 1408
 ) از جمله آراي تفسيري است. 230: 14ق، 1415

» كتب في قلوبهم االيمان«بر » ايدهم بروح منه«معتقد است عطف جمله   لكياهللا م آيت
گر تفاوت تأييد مؤمن به روح الهي با كتابت ايمان در قلوب است. مراد از تأييد به روح،  نشان

اشتداد و ازدياد معرفت است كه با آن رغبت و اقبال شخص به انجام اعمال ايماني فزوني 
ر شمار محبوب كردن و آراستن ايمان و ناپسند جلوه دادن كفر و نافرماني يابد. اين تأييد د مي

بيان شده است. ) 7(حجرات:  »قُلُوبِكُم  و لكنَّ اهللا حبب إِلَيكُم الْإيمانَ و زينَة في«است كه در آيه 
فعل او و  ايمان مكتوب نيز همان معرفت فطري و فعل الهي است و تأييد و إحكام اين ايمان، به

واسطة روح الهي است. در حقيقت تعلق اين روح به مؤمن، معرفت به خدا را اشتداد  به 
كند. تفسير تأييد روحي خداوند به اشتداد  بخشد و قلب او را استوار و مطمئن به ايمان مي مي

ان علم، گوياي آن است كه روح در اين آيه با آيات سابق تفاوت معنايي ندارد. روح مؤيد هم
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القدس در مرتبة كمال،  شود. روح القدس است كه پرتوي از علم او به قلب مؤمن تابانده مي روح
اي است كه از آنِ انبيا و اوصياست؛ اما روحي كه ايمان مؤمنان را تسديد و تأييد  علم ويژه

 گري زيباي ايمان بر كند، شعاعي از همان علم است كه موجب گرايش به اعمال نيك و جلوه مي
سوره  38حديثي كه در تفسير آيه ). 75ـ74: 6ق، 1404ميانجي،   شود (ر.ك: ملكي بنده مي

القدس  جا كه در وصف روح نقل كرديم، در تعلق اين روح به مؤمنان صراحت دارد؛ آن» اسراء«
پر واضح است كه ). 463: 1ق، 1404(صفار،  »يجعلُه اهللا في قُلُوبِ الرُّسلِ و الْمؤْمنينَ«فرمايد:  مي

متفاوت  القدس در مقايسه با معصومان مندي برخي مؤمنان از روح ميزان و كيفيت بهره
يابد و بر اساس آن  القدس، ايمان را نيكو و محبوب خويش مي حقيقي به تأييد روح است. مؤمن 

 نالقدس با معصوما  كند. اما رابطة وجودي روح مداري خود را تحكيم مي داري و دين دين
تري است كه متناسب با مقام رسالت و امامت، آثار متفاوتي را به دنبال دارد. تعلق  رابطة متعالي

موجب عصمت، علم به اشيا و حوادث گذشته و آينده و هموار  القدس به انبيا و ائمه روح
ه كند. از اين نكت شان بر خلق را اثبات مي گري آنان گشته و فضيلت و برتري شدن مسير هدايت

القدس  هاي مختلف، روح توان تعارض آن دسته از احاديثي كه در مقام شمارش ارواح انسان مي
اهللا ملكي به  كنند با اين آيه و ديگر احاديث حل كرد. هرچند آيت را مختص انبيا و ائمه بيان مي

اين القدس با مؤمنان بيان كرد، به حل  اين تعارض نپرداخته، اما آنچه در كيفيت ارتباط روح
شود،  القدس مختص انبيا و ائمه معرفي مي جا كه روح توان گفت آن رساند. مي تعارض مدد مي

پايان، عصمت و...  همراهي هميشگي اين روح و آثار قدسي و ملكوتي آن مانند علم لدنّي و بي
به  اند. اما در جايي كه تأييد مؤمنان بهره ها بي مراد است؛ كماالتي كه ديگران به يقين از آن

القدس  تر و منور شدن از پرتوي از نور الهي روح مندي نازل گردد، بهره القدس طرح مي روح
گردد. در روايات، به  مقصود است كه فقط سبب تقويت ايمان و گرايش به اعمال ايماني مي

القدس تصريح شده است (ر.ك: كليني،  مندي برخي شاعران و اصحاب امامان از روح  بهره
 ).324: 47و  69: 29ق، 1493؛ مجلسي، 266: 2ق، 1378؛ صدوق، 252 :15ق، 1429

 . كاركردهاي كالمي معناي روح در قرآن3

بر اساس مجموع آيات و روايات روشن شد كه تفسير روح در قرآن به غير از معناي 
صحيح نيست. از طرفي، تأمل در اين آيات نشان داد طرح موضوع روح در كالم » القدس روح«

ويژه بحث نبوت و امامت در هم تنيده است؛ از اين رو، عدم  ا برخي مباحث اعتقادي، بهالهي ب
القدس در اين نظريه، موجب تغيير  پذيرش تفسير روح به نفس ناطقه و نيز تبيين جديد از روح
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ترين آثار كالمي نظرية  هاي كالمي مطروح در آيات روح است. در ادامه به مهم نگرش به آموزه
 پردازيم.  مي مورد بحث

 و حكمت سجود فرشتگان بر او . تبيين جديد از روح موجود در حضرت آدم3ـ1

شده به آدم، چگونگي  از جمله مباحث ديرين ميان متكلمان و مفسران، چيستي روح نفخ
اين نفخ، نسبت روح آدم با خدا و حكمت سجود فرشتگان بر وي و توجيه اين سجده است. 

قُل «اي اهداف كالمي (مانند اثبات تجرد نفس از جملة  فان به دليل پارهبرخي متكلمان و فيلسو
هاي رايج از جمالت قرآني (مانند آيات نفخ روح به آدم)، شماري  ) يا برداشت»الروح من أمر ربي

 اند. از آيات روح را به روح و نفس انساني حمل كرده
ني استوار شده و مباحث يادشده شده بر پاية روح انسا بر اين اساس، غالب نظريات ارائه

ر.ك: بغدادي،  هاي گوناگون قرار گرفته است (براي حكمت سجده بر آدم وگو محور گفت
؛ مفيد، 269: 3ق، 1416؛ براي مسئله نفخ روح ر.ك: اندلسي 51ق: 1401؛ حلي، 245ق: 1408
دالل به ؛ براي است208: 1996قيم جوزي،  ؛ ابن282: 2002؛ جاحظ، 32ـ31: (الف)ق 1413

 ). يكي از نتايج46ق: 1406؛ رازي، 177ق: 1420تجرد روح ر.ك: فاضل مقداد، 
 اهللا ملكي، رفع اين مناقشات كالمي و هموار مهم معناشناسي روح در قرآن در نظرية آيت

، روحِ بيت كه گذشت، طبق روايات اهل كردن مسير فهم اين دسته از آيات است. چنان
 تسويه و تكميل خلقت اوست. نفخ اين روح با موضوع تعليم اسماء شده به آدم پس از دميده

القدس منبع علم آدم به اسماء است و اين كمال سبب برتري بر  به آدم پيوند دارد. روح
 باشد. بنابراين، تمام اقوال گر سجدة آنان بر آدم (قبله قرار گرفتن آدم) مي فرشتگان و توجيه

شده به آدم و استدالل به تجرد آن،  ه بودن روحِ دميدههاي مبتني بر نفس ناطق و ديدگاه
 ناصحيح خواهد بود. 

 . چگونگي علم پيامبر به صدق وحي3ـ2

كند، اما صدق و حقانيت وحي بر  در ديدگاه كالمي، معجزه، صدق گفتار پيامبر را ثابت مي
عه و سنّي به شود؟ اين پرسش با ضميمه به حديثي كه در منابع شي خود پيامبر چگونه ثابت مي

: 1ق، 1407؛ بخاري، 195: 18ق، 1493مشهور شده (ر.ك: مجلسي، » داستان ورقة بن نوفل«
هاي مجعول همراه شده، شبهة عدم آگاهي پيامبر  ) و گاه با شاخ و برگ139: 1تا،  ؛ مسلم، بي8

هاي  از نزول فرشتة وحي را به وجود آورده است. متكلمان در پاسخ به اين پرسش، پاسخ
آميز است. شيخ مفيد در ضمن پاسخ به پرسشي دربارة چگونگي  اند كه غالباً تكلف وناگوني دادهگ
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گونه است كه خدا كالم را در جسم  نحوة دريافت پيام الهي اينگويد:  ارتباط خداوند با نبي مي
ند فهما كند كه با آن كالم، به شخصي كه شايستگي خطاب دارد مي يا هوا يا چيز ديگر ايجاد مي

فهمد كه اين كالم خداي متعال است  مي كه اين كار از غير خدا ساخته نيست؛ پس پيامبر 
گاه به مقام نبوت نايل  انبيا آنقاضي سعيد قمي بر آن است كه  ).39ـ38ق (ب): 1413(مفيد، 

شوند كه به مقام نفس كليه رسيده باشند و مقام نفس كلية الهيه عبارت است از: كتاب  مي
خواهد  لوح محفوظ يا ام الكتاب. كتاب مبين و... منشأ علم جبرئيل است كه ميمبين يا 

رسان به انبيا باشد؛ در نتيجه، پيامبر به سرچشمة علم جبرئيل آگاه است. بنابراين هيچ  پيام
). 396: 3ق، 1415شود، ندارد (قاضي سعيد قمي،  ترديدي در الهي بودن آنچه بر او نازل مي

است خدواند به دو طريق در الهي بودن وحي، پيامبرش را مطمئن  عالمه مجلسي قائل
دهد و يا علم ضروري و حضوري در نفس پيامبر ايجاد  اي به او نشان مييا معجزهگرداند:  مي
شده، منشأ الهي دارد  كند كه به واسطة آن مطمئن شود كه اين سخن يا اين حقيقت دريافت مي

مازندراني منشأ اطمينان را قدرت وهبي الهي در نفس  ). مالصالح56: 11ق، 1493(مجلسي، 
: 5ق، 1388شود (مازندراني،  داند كه با آن حقانيت الهام و وحي بر نبي ثابت مي پيامبر مي

 ). 146ـ145
با  القدس از نظر ملكي ميانجي صرف نظر از داوري دربارة اقوال مزبور، مقايسة تحليل روح

تري دارد. بر اساس تبيين ايشان از  اه ملكي غنا و قوت افزوندهد، ديدگآراي يادشده نشان مي
اي مقدم بر  القدس داراي مرتبه مندي از روح القدس در نظام نبوت و رسالت، بهره جايگاه روح

مقام نبوت است. پيامبر با اين دارايي علمي كه عصمتي بالذات دارد، به استقبال نبوت و وحي 
كند. در اين  ي مربوط است، بالعيان و الحقيقة دريافت ميرود و هر آنچه به شئون نبو مي

تر از آن است كه صدق وحي را بدون اعطاي ويژة  تر و ملكوتي ديدگاه، شأن پيامبر بسيار متعالي
را » توفيق الهي«توان تعبير  الهي كه علمي برتر از علم حصولي يا حضوري است، درك كند. مي

علم پيامبر به حقانيت و الهي بودن پيام جبرئيل معرفي كه در برخي روايات به عنوان عامل 
القدس آمده (مجلسي،  كه در وصف روح» يوفّقه«)، با تعبير 257: 18ق، 1493شده (مجلسي، 

 )، همسو دانست. 68: 25ق، 1493

 . اثبات عصمت پيامبر در طول حيات 3ـ3

رة آن است. در ، مسئله عصمت و گستميانجي از ديگر كاركردهاي كالمي نظرية ملكي
القدس به عالم انوار و ارواح پيش از ابدان بازگشته و تصريح شده كه  روايتي مرتبة واجديت روح
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 كردند و به اين سبب در دنيا القدس، در آن عالم عبادت مي با تأييد روح بيت پيامبر و اهل
لقدس از هنگام ا ). طبق اين حديث، روح442: 2ق، 1429قدمند (كليني،  در اعمال عبادي ثابت

است و كاركرد ويژة خود را در سراسر عمر آنان ايفا  والدت تا پايان عمر همراه با معصومان
كند. از طرفي، وجود اين روح ماية اجتناب صاحبش از لهو و لعب است (ر.ك: صفار،  مي

 ). نتيجة اين دو مقدمه، عصمت نبي و امام از گناهان (دوري از لهو و447: 1ق، 1404
حداقل اثر آن است) در طول زندگي ـ پيش از نبوت و امامت و پس از آن ـ است. تا جايي  لعب

القدس و سود جستن از آن در اثبات  دهد، اين نوع نگاه به روح كه آثار كالمي به ما نشان مي
سابقه است. هرچند متكلمان اماميه در اصل اين گسترة زماني اتفاق  گسترة زماني عصمت بي

 ؛ فاضل192ق: 1426؛ حلي، 26ق: 1406؛ طوسي، 165: (ج)ق 1413(مفيد، نظر دارند 
 القدس و بهره بردن از احاديث آن، غفلت )، اما در استدالل به اثر ويژة روح304ق: 1405مقداد، 

 شده است. 

 » ما كنت تدري ما الكتاب و ال االيمان«. مدد به شبهة عدم علم پيامبر ذيل آيه 3ـ4

گاه جاهل  هيچ القدس به نبي، پيش از نبوت و رسالت است، نبي اكرماگر مقام تعلق روح
به كتاب و ايمان نخواهد بود؛ از اين رو، دخالت دادن حيثيت زماني در تفسير جملة مزبور 

وحي «القدس به پيامبر كه از آن در اين آية شريفه به  نادرست است. به ديگر سخن، القاي روح
كتاب و ايمان است. بنابراين، جملة نافية فوق در حكم جمله  تعبير شده، موجب علم به» روح

القدس به تو وحي نشده بود، به كتاب و ايمان آگاه نبودي. اما مسلّم است  شرطيه است: اگر روح
هاي ايماني، عبادي و  بوده و منشأ آگاهي القدس از ابتداي خلقت همراه پيامبر كه روح

باهللا و عالم  از بعثت و نزول فرشتة وحي نيز مؤمن پيش  عصمت وي گشته است. پس پيامبر
 به معارف كتاب خدا بوده است. 

 بندي جمع

معناي روح در قرآن با دو مرحلة نفي و اثبات  ميانجي  اهللا ملكي در نظرية تفسيري آيت
قابل تحليل است. در مرحلة نفي، تفسير آيات روح به نفس ناطقة انسان مورد بازنگري و تجديد 

گيرد و استدالل به برخي از اين آيات به سود تجرد نفس، سالبه به انتفاي موضوع  قرار مينظر 
سورة معارج  4شود. در مرحلة اثبات نيز معناشناسي روح در قرآن (به استثناي آيات  قلمداد مي

نگري به آيات و تحليل روايات  ها سكوت شده) بر اساس مجموعه سورة نبأ كه در تفسير آن 38و 
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القدس يا  ه، داراي وحدت و انسجام است. در اين ديدگاه، مراد الهي از روح در قرآن، روحشيع
آيد كه  دست مي علم ويژة انبيا و اوصيا و بندگان مقرب است. با بررسي مجموع احاديث به 

القدس، علمي اعطايي و برتر است و از وجوه امتيازي معصومان از غير معصومان به شمار  روح
شود. اين  يرا خود اين علم معصوم بالذات است و دارندة آن به مقام عصمت نايل ميرود، ز مي

القدس  ، آيات روح را به داللت واحد و سازگار بر روحبيت گيري از احاديث اهل نظريه با بهره
گردانده، از هر گونه برداشتي كه معناي واحد روح در قرآن را متعدد يا ناهماهنگ جلوه دهد،  باز

 ماند.  ر ميبه دو
از سوي ديگر، ايشان خلط دامنة كاربردهاي حديثي روح و معناي يگانة قرآني آن را 

كار رفته،  تابد و معتقد است كه هرچند اين واژه در روايات گاه به معناي نفس انساني به  برنمي
د. اما مدلول آيات روح، به استناد روايات تفسيري، با مدلول اين دسته از احاديث متفاوتن

دهد كه  الحديثي ايشان در تفسير آيات روح نشان مي هاي فقه ها و تالش چنين بررسي هم
 و در مقام نبوت و واليت، قابل تحليل است.  القدس از كماالت علمي معصومان روح
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