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  ماز منظر اسال وحدت يا دوگانگى نفس و روح

   وحدت يا دوگانگى نفس و روح

  از منظر اسالم

  ∗∗∗∗غالمرضا پرهيزكار

  چكيده

پـردازد، از  ىم ن دوآوحـدت نفـس و روح يـا دوگـانگى  ۀبررسى مسئلبه اين مقاله 
 ابتدا، - در مقايسه با روايات -با توجه به حجم كمتر و نيز اعتبار بيشتر آيات رو،  نيا

ضـمن آشـنايى بـا ادبيـات  اشاره شـده تـابه آيات مربوط به نفس و روح  ،اجمالبه 
فرضـيه حاصـل از مطالعـات اوليـه . موضوع، امكان طرح فرضيه تحقيق فـراهم شـود

راجعه تفصيلى به روايات و نيـز وحدت نفس و روح است كه شواهد اين فرضيه با م
به آيات شريفه استخراج گرديد و برای اتقان بيشتر بحث، ديدگاه  گرباريۀ دبا مراجع

حاصــل بحــث . گروهــى از مفســرين نيــز در زمينــه مــورد بحــث اســتخراج گرديــد
با ايـن . آوری پنج دسته شواهد دال بر وحدت روح و نفس از منظر اسالم است گرد

؛ اما نفس به همراهـى ايـن   مادی انسان اشاره دارد صرف بعد غيرتوضيح كه روح به 
در عـين حـال ايـن سـخن بـه معنـای . مادی با بدن و ورود به دنيا اشاره دارد بعد غير

  .وحدت كامل نفس و روح نيست

  ها واژه كليد

    .، نفس و بدنروح، نفس، بدن، وحدت
                                                           

 gpicac@gmail. com       آموختة حوزه علميه قم دانش ∗

 06/11/1389: تاريخ تأييد       1389/ 25/07: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
و از منظـر آيـات و روايـات  ختـهپردا نفـس و روح بـودن  » دوگانـه«يـا بودن  در اين مقاله به يكى

ايـن  نفـس و روح مـادی بـودن ه دليل مجـرد و غيـرن امر بيابررسى درون دينى . كنيم بررسى مى
كه با عالم غيب و مجردات مرتبطند، هـر  :نيتوانيم از لسان خدا و معصوم امتياز را دارد كه مى

مايه افكـار فلسـفى در  ايج حاصـل را دسـتچه بيشـتر خـود را بـه واقـع امـر نزديـك سـازيم و نتـ
تری  تواند افق روشن درست اين مسئله مىشدن  كه روشن ؛ چنان  خصوص نفس و روح قرار دهيم

های دينـى دربـارy  خواهند شناخت را فراروی آن دسته از دانشمندان علوم انسانى قرار دهد كه مى
مبـانى فلسـفى علـوم  كنـياازند كـه ای سـ گرايانـه های مـادی ماهيت انسانى را جايگزين شناخت

  . انسانى را به وجود آورده است

  ادبيات قرآنى روح و نفس

  روح در قرآن
از تـو دربـارy ؛ )يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربى(مۀ يركۀ ير آيدر تفس طبايىعالمه طبا

كـه انـد  ردهكاشاره  ىاتكبه ن )85هياسراء، آ( »كنند بگو روح از امر پروردگارم است روح سؤال مى
  . آوريم جا مى اش را در اين خالصه

روح در لغت به معنای مبدأ حيات است كه جاندار به وسـيله آن قـادر بـر احسـاس و حركـت 
شـود كـه از آنهـا آثـار نيـك و مطلـوب ظـاهر  بـر امـوری اطـالق مى شود و گاه مجازاً  ارادی مى

كـه مـراد از  )52شـوری، آيـۀ( )حاً من امرناو كذلك اوحينا اليك رو( ۀشود، همچون آيۀ شريف مى
اند به قرآن، روح اطالق شده؛ زيرا قـرآن نيـز همچـون روح كـه اجسـاد  روح، قرآن است و گفته

  . احياگر است، كند مرده را زنده مى
شـمرد  روح را حقيقتـى برمى ،قـرآن. اما در برخى تعابير، منظور از روح قطعاً مبدأ حيات نيسـت

تنزل المالئكه و الروح فيهـا بـإذن (: ديفرما ىنمونه م یبرا؛   است] يا خود ملك[كه همراه مالئك 
قل نزلـه ( ،)193-194شعراء، آيۀ( )...نزل به الروح االمين على قلبك(، )4آيۀ ،قدر( )ربهم من كل امر

و گـاه ، )17مـريم، آيـۀ( )تمثـل لهـا بشـراً سـوياً فارسلنا اليها روحنـا ف( ،)102نحل، آيۀ( )روح القدس
سـجده، ( )ثم سواه و نفخ فيه من روحـه( ؛شده آدميان دميده  همۀمنظور، آن حقيقتى است كه در 

و گاه نيز منظور از روح آن حقيقتى است  )72ص، آيۀ( )فاذا سويته و نفخت فيه من روحى( ،)9آيۀ
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، )22مجادلـه، آيـۀ( )قلوبهم االيمان وايدهم بـروح منـهاولئك كتب فى (. كه با مؤمنين همراه است
ينزل المالئكه بالروح مـن (؛   ندا دارد كه انبياء با آن در تماساشاره موارد نيز به حقيقتى  ىبرخدر 

مريم  بن و آتينا عيسى( ،)2نحل، آيۀ( )امره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه ال اله اال أنا فاتقون
  .)85بقره، آيۀ( )ايدناه بروح القدسالبينات و 
عالمـه . زنـده وجـود دارد ای از آيات اشاره به حقيقتى دارد كه در حيوانات و نباتـاتِ  در پاره

يسـئلونك عـن (در آيۀ اصلى مورد بحث يعنـى : گويد طباطبايى پس از توضيح نسبتاً مفصلى مى
 كـه روح از مقولـه امـر شـده اسـتن حقيقت روح بيا )85اسراء، آيۀ( )الروح قل الروح من امر ربى

انمـا امـره اذا اراد شـيئاً أن يقـول لـه كـن ( ۀاست و منظور از امر، امـری اسـت كـه در آيـۀ شـريف
  .)294-270 ، ص13ج ،1363، طباطبايي(است  )ن فيكونكُ (يعنى روح از مقوله  )82يس، آيۀ( )...فيكون

كار رفتـه  آنچه مسلم است روح در قرآن، در اين دو معنا به ،مصباح يزدی ىبه اعتقاد محمدتق
سـنخ  در مورد موجـودات هـم .روح انسانى) ب ؛موجودی كه از سنخ فرشتگان است) الف. است

 : توان به اين آيات اشاره داشت با فرشتگان مى
)نزل به الروح االمين(؛ )102نحل، آيۀ( )قل نزله روح القدس من ربك بالحق(

 ؛)193يـۀشعراء، آ( 
در قرآن وجـود  يىها عبارتدر همين راستا و  .)4قدر، آيۀ( )تنزل المالئكه و الروح فيها باذن ربهم

  . كند كننده انبياء و مؤمنين معرفى مى تأييدعنوان  دارد كه روح را به
شـان حضـرت ياو مـادر  7دربـارy حضـرت عيسـى ،آيات مربوط بـه روح انسـانى دوم ۀدست
 مـۀيركتـوان بـه آيـۀ  دربارy حضرت مـريم مى. هاست و عموم انسان 7و حضرت آدم 3مريم

)...عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ةمريم ابن(
ه كـ رد چنانكاشاره  )12تحريم، آيـۀ( 

القاهـا الـى مـريم و  ةوكلمـ(؛ اطالق شـده اسـت »روح« 7ر سورy نساء به خود حضرت عيسىد
انى ( : است، مثل آيۀ سورy ص7جا كه مخصوص حضرت آدم يا آن )171نساء، آيـۀ( )...روح منه

  . )72-71ص، آيۀ( )من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين خالق بشراً 
های بعـدی نيـز اشـاره  تواند بر وجـود روح در انسـان حضرت آدم است مىبارy كه در هاين آي

خلقه و بدأ خلق االنسـان مـن  ءالذی احسن كل شى( ۀآي اما. ؛ زيرا آنها از نسل آدمند  داشته باشد
ثم سواه و نفخ فيه من روحه و جعل لكـم السـمع و  * من ماء مهين ةثم جعل نسله من سالل*  طين

 ۀبـه همـ ميبه طور مستق وجود روح را ،ظاهر هب )9-7سجده، آيۀ( )االبصار و االفئده قليًال ما تشكرون
كـه احـاديثى چنـد، نفـخ  چنان .)354-349 ، ص3-1، ج1373مصباح يـزدی، : نك(دهد  ها نسبت مى انسان
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  . دهد ها نسبت مى انسان ۀروح را به هم
آيـد ايـن اسـت كـه  برمىن واژه يـاآنچه از مـوارد اسـتعمال  یزديمصباح  ىبه اعتقاد محمدتق

اطالق روح بر فرشتگان و موجودی همسنگ با فرشته، بـا اطـالق روح بـه روح انسـانى  ،گمان بى
اين وجه مشترك، بدين معناست كه يا لفظ برای همان وجـه مشـترك وضـع  .وجه مشتركى دارد

وجـه (م بـه همـان مناسـبت كـ شده و مشترك معنوی است و يا اگر مشـترك لفظـى باشـد دسـت
؛ توضيح آن كه در همه مـوارد   به معنای ديگر منتقل شده است از يك معنا) اشتراك و يا مناسبت

شـود كـه دارای حيـات و شـعور اسـت و موجـودی اسـت  مذكور، روح بر موجـودی اطـالق مى
همـان، (شـود  اطـالق نمى ،شـعور نـدارد و همچنـين بـر خداونـد ؛ اما روح بر موجودی كه   مخلوق

  .)356-355ص

  نفس در قرآن
اتقـوا ربكـم ( فۀيشـر كه عالمه طباطبـايى در ذيـل آيـۀ ؛ چنان  يز استبه معنای ذات يك چ نفس

منظـور از نفـس بـه طـوری كـه از لغـت «: يـدگو مـى )1نسـاء، آيـۀ( )الذی خلقكم من نفس واحده
 نفس چيزی است كه انسان به واسطه آن، انسان است و آن عبارت... آيد، عين هر چيز است برمى

، 4ج ،1363 ايى،بـطباط( »و روح بـه تنهـايى در زنـدگى بـرزخست از مجموع روح و جسم در دنيـا ا
 ،6 ج ،ق. ه1402 نجفـى، :كن(آمده است ز ين الجدید ف. تفسیر القرآن ال�ریمهمين معنا در كتاب  )213ص
اسـت كار رفته كه در كاربرد اول آن به معنای هر انسـانى  نفس دوبار به yدر آيۀ ذيل واژ .)169 ص
   .)111نحل، آيۀ( )...يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها( :)استكه مركب از بدن و روح (

لنبلونكم بشىء من الخـوف والجـوع ونقـص مـن االمـوال واالنفـس والثمـرات وبشـر ( ۀدر آي
اّهللاٰ يتوفى االنفـس (: همچون ىاما در آياتز اطالق شده، ينفس بر جسم ن، )155بقره، آيۀ( )الصابرين

ها فيمسك التى قضى عليها الموت و يرسل االخـری الـى اجـل حين موتها و التى لم تمت فى منام
. انسـان داللـت دارد یرمـاديتنها بر بعـد غ )42زمر، آيـۀ( )مسمى ان فى ذلك آليات لقوم يتفكرون

ناميـده شـده، » نفـس«جـا  روشن است كه در هنگام مرگ صرفاً بعـد غيرمـادی انسـان كـه در اين
يا در هنگام خـواب، بـدن بـر جـای خـود بـاقى و ماند  شود و بدن باقى مى كامل گرفته مىطور  به

را بـه ضـمير » انفـس« )83يوسـف، آيـۀ( )قال بل سّولت لكم انفسكم(فۀ يۀ شرين در آيهمچن. است
است كه مجموع جسـم و روح اسـت » مكُ «از  دهد كه نفس غير اضافه كرده و اين نشان مى» مكُ «

  . كه بعد غيرمادی آنهاست، اشاره دارد) ها شما انسان(= بخشى از كم و در واقع، به 



 

 

129  

ت 
حد

و
 يا

نگ
گا
دو

 ي
الم

س
ر ا

ظ
من
ز 
ح ا

رو
و 
س 

نف
 

 

  طرح مسئله و فرضيه پژوهش
روح در مواردی بر فرشته يا موجودی همراه  هك توان گفت بندی آيات مربوط به روح مى با جمع

 نفـس نيـز در. موارد، منظور از روح، بعد غيرمادی انسـان اسـت ىبرخدر و با فرشته اطالق شده، 
  . يك معنا به همان بعد غيرمادی انسان داللت دارد

بر يك چيز داللت » نفس«و » روح«اين نوشتار آن است كه با توجه به آيات و روايات  هفرضي
 yبـه فعليـت بيشـتر رسـيد حالـتِ  »نفـس«لحاظ وجودی وحدت دارند با اين تفاوت كه  دارند و به

برای اثبات و يا تأييد فرضـيه . روح پس از ورود انسان به جهان مادی و همراهى روح با بدن است
د و آن را قرين نساز مدعا را محتمل مىن ياپردازيم كه  مذكور به ذكر شواهدی عمدتاً روايى مى

  . كشد اين فرضيه را به نوعى به چالش مى ثيدااح ىمفاد برخچند  ؛ هر  دهد به صحت نشان مى
م ين بحـث بـه دو قسـم تقسـيدر ا البته هك-ديدگاه گروهى از مفسران به پيش از ذكر شواهد، 

اشـان،  در برخى تعبيرات خود يـا در ارتكـاز ذهنى مك دستيك گروه  :؛كنيم اشاره مى -شود ىم
  . ند ا اند و گروه ديگر بين آنها فرق گذاشته را يكى انگاشته )نفس و روح( اين دو

 )42زمــر، آيــۀ( )...اّهللاٰ يتــوفى االنفــس حــين موتهــا(عالمــه طباطبــايى در ذيــل آيــۀ : گــروه اول
، 17، ج1363، طباطبـايي ( )...است كه متعلق به بدن ما است» ارواح«همان » انفس«مراد از «: ديگو مى
 - اسـتفاده شـده» نفـساَ « yكه در آيه از واژ  با آن -همين آيه  ترجمۀدر ز ين تفسیر نمونهدر  .)407 ص

 ن مؤلـفيهمچنـ )476 ، ص19 ، ج1366مكـارم شـيرازی، : كنـ( ؛ شده استمعنا » ارواح«به چندين بار، 
كـه  چنان )295 ، ص9 ، ج1366قريشـى، : كنـ(اين دو را يكـى بـه حسـاب آورده  احسن الحـدیثتفسير 

 )451 ، ص1373 مصـباح يـزدی،(اسـت  ردهكترجمه » روح«به را در آيۀ مذكور » نفس«مصباح يزدی 
استفاده كرده ه يدر ترجمۀ آ» روح« y نفس از واژyمطهری نيز به همين ترتيب به جای واژ ىمرتض
  .)117 ، ص3 ، ج1369مطهری، (است 

اّهللاٰ يتـوفى (اند و در ذيـل آيـۀ  تفـاوت گذاشـته» روح«و » نفس« انيماما گروه دوم از مفسران 
جالـب . نفـس و روح انيـمانـد كـه فـرق اسـت  تصـريح كرده )42زمر، آيۀ( )...االنفس حين موتها

 انيـمموارد تصـريح بـه تفـاوت . جاست كه گروه دوم از نظر تعداد بر گروه اول فزونى دارند اين
، 1372رازي، ؛ 30 ، ص9 ج ،ر القـرآنیتفسـ .ان فـیـالتب، ىخ طوسـيشـ(توان در تفسير تبيان  نفس و روح را مى

-4، حسينى شاه عبـدالعظيمى ؛874 ، ص3، ج1363، ريف الهيجىش ؛327ص ،8، ج1344كاشانى،  ؛327 ، ص16ج
اين تفاسـير آن اسـت كـه  ۀمشترك در هم  ۀكتن .دركمشاهده  ريگر تفاسيد و )248، ص11 ، ج1363
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نيـز بـه حـديثى از عياشـى از امـام  گـاهعبـاس اسـت و  دليل آنها بر تفاوت، عمدتاً حـديثى از ابن
تفسـیر نـورالثقلین شـود و  حاديث در اين زمينه به اين دو، محدود نمىكنند، لكن ا استناد مى7باقر

كند كه در ادامه بحث به آنها پرداخته خواهد شد و به  احاديث ديگری، معارض با آن دو نقل مى
 د،حسـاب آور روح و نفـس بـهبودن  توان شاهدی بر يكى رسد مجموع اين روايات را مى نظر مى

  . آنها انيمنه تفاوت 

  دال بر وحدت نفس و روح شواهد

  ديگر روح و نفس به جای يك یها هكاربرد واژ: دسته اول. 1
؛ يعنـى در يـك   انـد كار رفته ديگر بـه به جای يك» روح«و » نفس«های  ه برخى روايات واژر د

  . مقصود از هر دو نيز يك چيز است روايت واحد از هردو واژه استفاده شده و
» قــبض روح«اذا اراد اّهللاٰ تبــارك و تعــالى (: كنــد نقــل مى 9از پيــامبر7امــام صــادق) الــف

... عنـدی ةريحـ ال» بروحـه«فـأتينى ... المؤمن قال يا ملك الموت انطلق انت و اعوانك الى عبدی
در اين حديث دو تعبير  .)208 ، ص8ق، ج . ه1403مجلسي، (» ...ثم» يخرج نفسه«فاليزال فى راحه حتى 

روشن است وقتى قبض صورت گيرد در واقـع خـروج . آمده است »خروج نفس«و  »قبض روح«
بايـد يـك چيـز  زيـنمتعلقشـان  ،چون دو فعل به يك معنا و يك اتفاق اشـاره دارد. رخ داده است

  . باشد
قـال فيفـتح عينيـه فينظـر ... (: فرمايد در توصيف مؤمن در هنگام مرگ مى 7امام صادق) ب

الـى محمـد و اهـل بيتـه،  ةالمطمئنـ» الـنفس«ه فيقول يا ايتها مناٍد من قبل رب العز» روحه«فينادی، 
و  -يعنى محمـد و اهـل بيتـه ـ  ارجعى الى ربك راضيه بالواليه مرضيه بالثواب فادخلى فى عبادی

 .)196 ، ص6همـان، ج(» و اللحـوق بالمنـادی» روحه«ادخلى جنتى فما من شىء أحب اليه من استالل 
» روح«كند كه در هنگام مرگ، منـادی از سـوی خـدا  بيان مىاين حديث مقصود ما را به روشنى 

بـر آن خـدا در مقـام افـزون ؛   سـوی پروردگـارت بـازگرد مطمئنه بـه» نفس«ای   دهد كه را ندا مى
بيـان  ۀكه سراپا تسليم در برابر خداسـت و در عرصـ-اما امام معصوم » نفس«ای  : گويد خطاب مى

اسـتفاده » روح«آمده از  قرآنكه در » نفس« yبه جای واژ -معارف دينى حتى سهو و خطا هم ندارد
  . گويد امام نيز در همان مقام خطاب، سخن مىكه  حالى كند در مى

 7امامو كنند  در هنگام مرگ با ما چه مى :دپرس مى 7باقر محمد ابوحمزه ثمالى از امام) ج
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 9پيـامبر ودندفرم در ادامه و  »...هههنا ـ ثم اهوی بيده الى نحر» نفسه«إال يبلغ «: فرمودنددر پاسخ 
اخرجـى الـى روح اّهللاٰ » الروح«ايتها «: گويند آيند و به او مى باالی سر مؤمن مى7و حضرت على

  .)178 ، ص6همان، ج(» ...و رضوانه
 ،بـه نقـل از ابـوهريره ،ه از دیدگاه ادیانبnپژوهش. دربارۀ روح و َشحديثى از اهل سنت در كتاب ) د

ان المؤمن ينـزل بـه المـوت ويعـاين « : اند كار رفته جای هم به آورده شده كه در آن اين دو واژه به
الـى السـماء فتأتيـه » روحه«واّهللاٰ تعالى يحب لقائه إن المؤمن تصعد » نفسه«مايعاين يود لو خرجت 

   .)17 ، ص1380سپری، (» ارواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفه من اهل الدنيا
اما مضـمون آن در احاديـث شـيعه وارد  ،غيرمعتبر بدانيم یسندبه لحاظ گرچه ارا حديث  اين
كه بر فرض جعـل، بـاز حكايـت از ارتكـاز ذهنـى شخصـى دارد كـه در  بر اينافزون  است، شده

  . استقائل نبوده روح و نفس  انيمزيسته و تفاوتى  صدر اسالم مى
جـای  دو واژه بهن يا 7يا على 9ر عصر پيامبركه د اين تواند شاهدی باشد بر اين حديث مى

  . اند رفته ىمكار  هم به

  در هنگام خواب از بدن روح و خروج نفس: دوم ۀدست. 2
 اّهللاٰ يتـوفى االنفـس حـين( فۀيشـرشود كـه در ذيـل آيـۀ  دسته دوم شامل احاديث متعددی مى

خروج روح يـا نفـس از بـدن در  ۀاين دسته روايات به مسئل. ده استشنقل ) 42ه يزمر، آ( )...موتها
گونـه  در برخـى از ايـن احاديـث اين. دنـخروج هر دو در هنگام مرگ اشاره دار هنگام خواب و

؛ مگـر هنگـام مـرگ كـه روح هـم   مانـد شـود و روح مى نفس خـارج مى ،آمده كه هنگام خواب
؛   شـود خـارج مى ؛ اما در رواياتى ديگر اين بيان وجود دارد كه هنگام خـواب روح  شود خارج مى

كـه بخـش  بحـاراالنوار؛ بـه جـز يـك حـديث از   ماند ساكت است البته، نسبت به آنچه در بدن مى
روح و نفـس قائـل شـده بودنـد  انيمآن دسته از مفسرانى كه به تفاوت . نامد مانده را نيز روح مى
  : استناد كرده بودند ليذصرفاً به دو حديث 

فـاذا نـام قبضـت نفسـه و بقيـت » روح«و » نفـس« آدم فى ابـن: عباس قال ابن) الف
روحه و الروح و الذی يكون بها الغطيط و النفس هى التى يكـون بهـا التمييـز فـاذا 

  .)31 ، ص9، همان، جر القرآنیتفس .ف التبیان ،طوسى(مات قبضت به نفسه و روحه 
» روحه«الى السماء وبقيت » نفسه«ما من احد ينام اال عرجت : 7جعفر  عن ابى) ب
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اجابـت » الـروح«فى بدنه وصار بينهما سـبب كشـعاع الشـمس فـان أذن اّهللاٰ فـى رد 
الحـويزی، (... اّهللاٰ يتـوفى االنفـس حـين موتهـا«وهو قولـه سـبحانه » الروح«، »النفس«

  .)487 ، ص4 ق، ج . ه1412
   :ن دسته استيث ايز از مجموعه احادير نيزحديث 

اذا آوی احـدكم إلـى فراشـه فليقـل «: فرمايد نقل شده كه مى 7از امام صادق) ج
عندك فاحتسـبها فـى محـل رضـوانك و مغفرتـك فـان » نفسى«اللهم إنى احسب 

همان، (رددتها الى بدنى فارددها مؤمنه عارفه بحق اوليائك حتى تتوفاها على ذالك 
  .)488 ص

اگر تنها اين دسته از روايات را در اختيار داشتيم، قضاوت آن گـروه از مفسـران صـحيح بـه نظـر 
 yنفـس از واژ yجـای واژ امـا در آنهـا بـهوارد شـده، آمد اما احاديث ديگری با همين مضـمون  مى

  . روح استفاده شده است
رد علـّى قال اذا قمت بالليل من منامك فقل الحمدّهللاٰ الذی «7جعفر  عن ابى) الف

   .)همان(ألحمده و أعبده » روحى«
دار و  در محل رضوان و مغفرت خود نگـه» نفس مرا«گفتيم خدايا هنگام خواب  در دعای قبل مى

  . گرداند به من باز مى »روح مرا«گوييم كه در هنگام بيداری  در اين دعا، خدا را سپاس مى
واّهللاٰ ما مـن عبـٍد مـن  :7قال اميرالمؤمنين: 7جعفر عن ابى7عبداّهللاٰ  عن ابى) ب

الى السماء فيبـارك فيهـا وان كـان قـد اتـى عليهـا » روحه«شيعتنا ينام اال اصعد اّهللاٰ 
فى رياض جنته وفى ظل عرشه وان كان اجلهـا  اجلها، جعلها فى كنوٍز من رحمته و

متأخراً بعث بها مع امنته من المالئكه ليردوها الى الجسد الذی خرجت منه لتسـكن 
   .)نهما(. ..فيه

در اين حديث به جای خروج نفس در هنگام خواب، خروج روح آمده، اما بـه بخـش دوم يعنـى 
ای نداشـته و بـه تبـع آن  اشـاره ،شخص استماندن  ای از آن در بدن كه مربوط به زنده بقاء مرتبه

در اين حديث به صعود روح به آسـمان  ،بنابراين. نامى هم بر آن بخش باقيمانده نهاده نشده است
پردازد و در حديث قبل به حمد االهى به دليل بازگشت روح بـه بـدن اشـاره  در هنگام خواب مى

  . دارد
اما ما سألت عن امر االنسان اذا نام اين تذهب روحـه ... «: 7امام حسن مجتبى) ج
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ك صـاحبها لليقظـه فان روحه معلقه بالريح والريح معلقه بالهواء الى وقت ما يتحـر
  .)489 همان، ص(... فان اذن اّهللاٰ عزوجل برد تلك الروح على صاحبها

نازله انسان است كه غطـيط را  ۀعباس روح مربوط به مرتب كه اگر طبق حديث ابن سخن ديگر آن
و حيـات بـودن  كردن در هنگام خواب كه شايد نمادی از زنـده ؛ يعنى خرخر  دهد به آن نسبت مى
ها  خداونـد در عـالم ذّر بـا ارواح انسـان: ؛ پس چرا در ديگـر احاديـث آمـده  باشدحيوانى شخص 

تمييز انسـان  yميثاق بست، آيا منظور، ميثاق بستن با بعد حيوانى انسان است يا برعكس ميثاق با قو
  . نامد عباس آن را نفس مى ؛ چيزی كه ابن  بسته شده

عبـاس  كند كه قابـل جمـع بـا حـديث ابن ل مىنق بحاراالنوارعالمه مجلسى حديثى ديگر را در 
  : كند است و واقعيت امر را بهتر روشن مى

فى البـدن والـذی يخـرج منـه، روح  ة، إن المرء اذا نام فان روح الحيوان باقي7الحسن عن ابى
عباس در اين روايت هم آمده كه مرتبـه  مضمون حديث ابن )43 ، ص58جق، . ه 1403مجلسي، (» العقل
ماند و مرتبـه عاليـه آن  در هنگام خواب در بدن مى) روح الحيوان، والذی يكون بها الغطيط(نازله 

؛ منتهى در اين حـديث، هـر دو مرحلـه را بـه روح   رود باال مى) روح العقل، التى يكون بها التمييز(
  . كار برده است عباس كه نفس را معادل روح العقل به ابن ؛ بر خالف حديث  نسبت داده

عالى از بعد غيرمـادی انسـان  ۀگويد در هنگام خواب مرتب عالوه بر اين دو حديث اخير كه مى
احاديث ديگـری نيـز بـه مضـمونى  -كه اسمش روح باشد يا نفس نظر از اين  صرف -رود  باال مى

كه در بيـداری و بـه هنگـام انجـام برخـى امـور دنيـايى كـه در ؛ به اين معنا   شبيه به آن اشاره دارد
؛ چيـزی   كنـد متعـالى روح، از بـدن مفارقـت مى ۀگيرد، مرتب راستای تمنای دل و لهويات قرار مى

؛ برای مثال، در روايت داريـم كـه انسـان مـؤمن   مثل هنگام خواب كه عملى همراه با غفلت است
شود و پـس از توبـه روح ايمـان بـه او  مان از او خارج مىمرتكب شود، روح اي) زنا(چون گناهى 

كنـد، بـا توجـه بـه  در اين حاالت كه روح ايمان مفارقت پيدا مى )193 ، ص64همان، ج(گردد  بازمى
  . ماند شخص، بايد گفت روح حيوانى در بدنش باقى مىبودن  زنده

ر هنگـام خـواب از بـدن رسد دو تعبير روح و نفـس بـه امـری واحـد كـه د بنابراين، به نظر مى
آنچـه در هنگـام خـواب : البته، با توجه به برخى قـرائن بايـد گفـت. ، اشاره دارندكند مفارقت مى
ماند و سبب بقاء حيات برای فـرد  كند، بخش متعالى از آن امر واحد است و آنچه مى مفارقت مى
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راتبـى دارد كـه در آن امـر واحـد شـؤون و م ،متعالى آن است و در واقع است بخش زمينى و غير
كـه ) جسـم و روح(= نامگذاری آن شؤون و مراتب نيز ممكن است از همان يك يا دو اسم كلى

  . ايم، استفاده كنيم برای كليت آن امر واحد در نظر گرفته

  ميثاق با روح و نفس در عالم ذر: سوم ۀدست. 3
د نـبه عـالم ذر اشـاره دار احاديث متعدد كهان يمدر  .كنيم در اين دسته به دو روايت اشاره مى

  : ؛ مثل حديث ذيل  روح استفاده شده yعمدتاً از واژ
إن االرواح جنود مجنده فما تعارف منها فى الميثاق ائتلف ههنا و مـا 7عبداّهللاٰ  ابى

  .)139 ، ص58ج همان، (... تناكر منها فى الميثاق اختلف ههنا
نفـس اسـتفاده  yجای روح از واژ به -اردكه به روز ميثاق و عالم ذر اشاره د-لكن در يك حديث 

 واژyروح واژy جـای  اگر تعابير نفس و روح از دو امر متفاوت حكايت دارند، چـرا بـه. شده است
  ار رفته است؟ك بهنفس 

التخاصموا الناس فان الناس لواستطاعوا ان يحبونا ألحبونا، إن اّهللاٰ : 7جعفر عن ابى
، 5همـان، ج(فاليزيد فيهم احٌد ابـداً و اليـنقض فـيهم احـد ابـداً » النفس«اخذ ميثاق 

  .)251ص 
تـوان در يـك  روايات ايـن دو بخـش را مى ۀو هم اند اين شواهد به شواهد دسته اول نزديك البته

   .گروه جای داد

  لحاظ كاركردهای يكسان برای روح و نفس: چهارم ۀتدس. 4
پـردازيم كـه در برابـر مـدعای مـا، يعنـى  پيش از بيان اين دسته از احاديث، به طرح سؤالى مى

سؤال اين است كه اگر اين دو يكـى هسـتند، چـرا نـوع نگـاه . گيرد وحدت نفس و روح قرار مى
بـرای روح قائـل اسـت بـرای  قـرآنى كه قدس و احترامتچرا . قرآن به روح و نفس متفاوت است

كـه در هـر حـال مقـرب درگـاه -نفس قائل نيست؟ روح يا فرشته است يا موجودی همراه بـا آن 
شدن  سجده ۀو يا آن حقيقتى است كه چون در بدن مادی حلول كند، آدم را شايست -االهى است

ارجعـى الـى  *ةالنفس المطمئنيا ايتها (خداوند در آيۀ هرچند . سازد فرشتگان مقرب مى ۀبه وسيل
گونه با عبارتى نغز و زيبا بـه  شمارد و اين نفس را نيز محترم و بزرگ مى )30-28فجر، آيۀ( )...ربك

؛ مثـل ايـن سـخن   آيد و يا احاديثى كـه در مـدح و كرامـت نفـس وارد شـده اسـت استقبالش مى
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، کلمـات قصـارالبالغـه،  نهج(» تهمن كرمت عليه نفسه هانت عليـه شـهوا«: فرمايد كه مى 7اميرمؤمنان
؛ زيـرا نفـس را همسـنگ   سـتمـدعای مالكن اين دسته از آيات و احاديث مؤيد  )755 ، ص499ش

بودن  آيـات نفـس را از مقـام واالی مطمئنـهبرخـى جاست كه در  ؛ اما مسئله اين  دهد روح قرار مى
مـا أبـرء نفسـى إن الـنفس ألمـاره «كنـد  ها معرفى مى كننده به بدی را بسيار امر كشد و آن فرو مى
كلى آدمـى را بـه  نفس به طـور«: گويد مى هعالمه طباطبايى در ذيل اين آي )53يوسف، آيۀ(» بالسوء

قال بـل سـولت لكـم (يا در آيۀ  )269، ص11، ج1363، طباطبـايي (» دارد ها وامى ها و زشتى سوی بدی
نهـى (دهد يا در آيۀ  تسويل و آراستن كار نادرست را به نفس نسبت مى )83يوسف، آيۀ( )انفسكم

كند كـه هـر  نفس را رونده به سوی هوی و هوس معرفى مى )40نازعات، آيۀ( )...النفس عن الهوی
  . كس نفس را از اين كار بازدارد، بهشت جايگاه اوست

وارد مـذمت نفـس در احاديـث بسـياری كـه  بـهتـوان  نفـس مى مّ در تأييد آيات مربـوط بـه ذَ 
 9معـروف اسـت كـه چـون پيـامبر؛ 7حـديث امـام صـادق ،؛ بـرای نمونـه  ردكاشاره   ،ندا شده

آفـرین بـر قـوم. کـه جهـاد : گروهى را برای جنگ فرستاد و آنها از جنگ بازگشتند، حضرت فرمود
! یـا رسـول اللـهجهـاد اکبـر چیسـت؟ : گفته شد. اصغر را پشت سر گذاشتند، ل�ن جهاد اکبر باق. مانده است

ترين  يا در حديثى ديگـر كـه نفـس هـر كـس، دشـمن .)13 ، ص5 ، ج1367كلينـى، ( نفس جهاد :فرمود
  .)295 ص، الداع. ةعدحلى، ( 1دشمنان آن شخص، معرفى شده است

كـه اگـر روح و شـود  پرسـش مطـرح مىحال با توجه به اين مجموعه از آيات و روايات ايـن 
بيشتر مذمت شـده اسـت تـا چرا روح مدح شده اما ذم نشده است و چرا نفس  ،نفس يكى هستند

تـوان  در پاسـخ مى گر تفاوت مـاهوی ايـن دو نيسـت؟ روح و نفس حكايت تمايز ميانمدح؟ آيا 
روح نيـز  ،امـا در برخـى روايـات ،اگرچه روح در آيات قرآنى در مظان ذم قرار نـدارد هك گفت

های مختلفى بـه حسـاب  اين روايات انسان را دارای روح. نفس به نوعى مذمت شده است ماننده
آورد كه برخى از آنها همچون نفِس مذموم و مربوط به دنيا و تعلقات مادی اسـت و انسـان را  مى

در توصيف سـه گـروه  7باره حديث مفصلى از حضرت على در اين. اندازد به هوی و هوس مى
نقـل شـده كـه نسـبت بـه » اصـحاب الشـمال«و » اليمين اصحاب» «السابقون«عنى يقرآن مورد اشاره 

كـه سـخن رفتـه اسـت پـنج روح  ازدر ايـن حـديث، . تر اسـتديگر احاديث در اين باب، گويـا
 ويـژyروح القـدس . االيمان، روح القوه، روح الشهوه و روح البدن القدس، روح   روح: عبارتند از
بـه  كه احاديث ديگـری نيـز روح ايمان در مؤمنان نيز وجود دارد، چنان اما. است] و ائمه[پيامبران 
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القـوه، روح  های مشرك و معاند بـا ديـن حـق، تنهـا دارای روح  انسان اما؛   اين مطلب اشاره دارند
با روح قوت به جنگ بـا دشـمن و رفـع و : فرمايد دربارy پيامبران مى 2.البدن هستند الشهوه و روح  

رسـند و بـا زنـان جـوان ازدواج  پردازند و با روح شهوت به غـذاهای لذيـذ مى رجوع زندگى مى
كردن و  است يعنى همان، حركت» دب و درج«كنند و سرانجام روح بدن كه مربوط به  حالل مى

   :مدهدر بخشى از اين حديث دربارy انسان مؤمن آ. رفتن
تشجعه روح القوه و تزيّن و قد تأتى عليه حاالت فى قوته و شبابه يهّم بالخطيئه ف... 

له روح الشهوه و تقوده روح البدن حتى توقعه فى الخطيئـه فـاذا مسـها انـتقض مـن 
  ...  االيمان و نقصانه من االيمان ليس بعائد فيه او يتوب
كنـد كـه حـق را شـناختند و  حضرت در ادامه، مصداق اصحاب المشئمه را اهل كتابى معرفى مى

شود و تنهـا روح قـوت، روح شـهوت و روح بـدن را  ح ايمان سلب مىاز اينان رو. كتمان نمودند
  .)65-67 ، ص25جق، . ه 1403مجلسي، (. دارند

دهـد و او را بـه  كشاند، به او قـوت قلـب مى سوی گناه مى القوه فرد را به طبق اين روايت روح
الشـهوه  سازگاری دارد يـا روح ) ارهنفس امّ (= نفس بودن  اره به سوءاين معنا با امّ . دارد مى گناه وا

نفـس «آرايـد، كـاری كـه  كنـد و آن را مى طبق اين حديث، كار خالف را بـرای فـرد تـزيين مى
  . الشهوه است روح دادن  تسويل نفس، همان، زينت هكبه اين معنا ؛   دهد انجام مى» گر تسويل

در حديثى ديگر بـه  .ه استداد گری را به روح نسبت  و تسويلبودن  اين حديث، اماره به سوء
اگـر نفـس امـاره، فـرد را بـه . اسـت )گر مالمـت( نفـس، لوامـه. شده استاشاره روح بودن  لوامه

در دو روايـت ذيـل، . كند كـه چـرا چنـين كـردی كشاند، نفس لوامه او را سرزنش مى گناهى مى
  . گری به روح االيمان نسبت داده شده است همين مالمت

االيمان التفعـل  ان للقلب اذنين فاذا هّم العبد بذنب قال له روح « :7عبداّهللاٰ  عن ابى
  .)199 ، ص66 ج، ق. ه 1403مجلسي، (... و قال له الشيطان افعل

اليزنى الزانى و هو مـؤمن  9أرأيت قول النبى: 7عبداّهللاٰ  قلت البى: عن زراه قال
قلت ] زراره[قال  ينزع منه روح االيمان،] 7االمام[االيمان؟ قال  قال ينزع منه روح

؛ ثم قال هذا اجدر أن تفهمه، اما رأيت االنسان   فحدثنى بروح االيمان، قال هو شىء
قـال هـو . يهّم بالشئ فيعرض بنفسه الشـىء يزجـره عـن ذالـك و ينهـاه؟ قلـت نعـم

  .)193 ، ص66 همان، ج( ذلك
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در ايـن ميـان نفـس . شـود االيمان نيـز روشـن مى طبق اين دو حديث همسنگى نفس لوامه و روح
: 7علـى حضـرت چـرا كـه طبـق حـديث پيشـين از. است؛تطبيق قابل االيمان  با روح نيزمطمئنه 

ايـن جملـه از حـديث دربـارy  )65 ، ص25 همـان، ج(» بـه شـيئاً  ايشركو  اّهللاٰ ولم ابروح االيمان، عبدو«
كه در  ؛ چنان  شود االيمان به پيامبران اختصاص ندارد و شامل مؤمنان هم مى ان است اما روحپيامبر

ايـن روح و شدن   با فعال. االيمان همه مؤمنان نسبت داده است روايتى ديگر همين عمل را به روح
شـدن و  يابـد و انسـان شايسـتگى نفـس مطمئنه عبادت خالصانه، هدف از خلقت انسـان تحقـق مى

فجـر، ( )ارجعـى الـى ربـك ةيا ايتها النفس المطمئنـ(كند  گشت از دنيا به سوی خدا را پيدا مىباز
  .)28آيۀ

االيمان نيز اشـاره بـه همـين  و روح اند مربوطبنابراين، نفس مطمئنه و لوامه به بعد متعالى انسان 
ن انواع نفـس و ميااين تطبيق و هماهنگى . ايم نيافتهالبدن مطابقى  نون برای روحكالبته تا. بعد دارد

  . نفس و روح استبودن  انواع روح دسته چهارم از شواهد دال بر يكى
: كنيم اسـت روايتـى نقـل مـى :انبياء و ائمـهويژy القدس كه   تكميل بحث دربارy روحبرای 
  َو روح... ؛  رواحٍ ا ةخمســ 9يــا مفضــل ان اّهللاٰ تبــارك و تعــالى جعــل للنبــى«: 7عبــداّهللاٰ  عــن ابى

القـدس  روح القدس، فصار فـى االمـام و روح » انتقل« 9النبوه، فاذا قبض النبى القدس، فيه حمل
الينام و اليغفل و اليلهو و اليسهو و االربعه االرواح تنام و تلهـو و تغفـل و تسـهو و روح القـدس 

ت فـداك يتنـاول االمـام مـا ثابت يری به ما فى شرق االرض و غربها و بّرها و بحرهـا، قلـت جعلـ
  .)106، ص17جق، . ه 1403مجلسي، (» ببغداد بيده؟قال نعم و مادون العرش

شود آن است كه، طبـق ايـن  اولين نكته قابل استفاده از اين حديث كه با بحث روح مرتبط مى
ايـن . شـود منتقل مى 7است، با مرگ او به امام 9القدس كه يكى از ارواح پيامبر روايت، روح

بتـوان گفـت منظـور از آن، همـان  شـايد ،رو ايـن از. ضمون در احاديث ديگری نيز آمـده اسـتم
مـريم البينـات و  و آتينا عيسى بن(آيد  به كمك پيامبران مى قرآناست كه طبق بيان  »القدس  روح«

 )اولئك كتب فى قلوبهم االيمـان و ايـدهم بـروح منـه(يا آيۀ  .)85 بقره، آيۀ( )ايدناه بروح القدس
  . و حديث پيشين بر همين معنا داللت دارد هدر اين جا نيز به قرينه آيه ك )22مجادله، آيۀ(

ضى اسـت كـه بـرای رَ ؛ بلكه نيرويى عَ   روح القدس جزء ذات پيامبر نيست: بنابراين، بايد گفت
االيمان پيامبر يا هـر فـرد ديگـری جـزء ذات   ؛ اگرچه روح  شود ايفای نقش پيامبری به او اعطا مى

  . اوست
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های  بنـدی وارد شـده و حتـى در تقسـيم »روح«و » نفـس«مدح و ذم برای هر دو عنوان  اگرچه
؛ اما بـه   ه شدهقرار دادكاركردهايشان، هر نوع از روح معادل نوعى از نفس اساس  نفس و روح بر

آن، فزونى بيشتری بـر روايـات مربـوط شدن  رسد روايات مربوط به مذمت نفس و دنيايى نظر مى
اين اختالف را بتوان با توجه به معانى مختلفى كه در آغاز بحث برای شايد . رندبه مذمت روح دا

ُ : جا گفتيم در آن. نفس و روح برشمرديم، توجيه كرد شـود  مجرد انسان حمل مى عدگاه نفس بر ب
؛ يعنـى همـه وجـود آن   الشـىء اسـت ذات ،م و گاه منظور از نفسدانستيكه آن را مساوی با روح 

كـه اصـالتاً  ؛ امـا انسـان بـا توجـه بـه اين  شىء كه دربارy انسان، به معنای مجموع روح و بدن است
ُ گـ شود و به ايـن دنيـا پـا مى همان روح است، وقتى با بدن همراه مى ش او را ا عـد جسـمانىذارد، ب

كند و اين تعلـق خـاطر امـری  سازد و برايش تعلق خاطر به اين جهان ايجاد مى زمينى و دنيايى مى
شـود بـه  اسـتفاده مى »نفس«واژy وقتى در روايات از  هك شايد بتوان گفترو،  اين از .است مذموم

؛   شـود بيشتر مورد مذمت واقـع مى و،ر و از همين نوعى اشاره به بدن و دنيا در آن لحاظ شده است
شـود و  آن توجـه مىشـدن  شـود كمتـر بـه دنيـايى به خالف آن، وقتى از تعبيـر روح اسـتفاده مى

  . سازد را برای طرح دسته پنجم از شواهد فراهم مى ته زمينهكناين . شود كمتر مذمت مىبنابراين، 
  همراهى يا جدايى از بدن، روح ونفس : پنجم ۀدست. 5

يـك نمـودار زمـانى، از عـالم ذر تـا صورت   احاديث يا آيات مربوط به نفس و روح را به اگر
توان اين سير منطقى را مشاهده كرد كـه هرگـاه سـخن معصـوم  م، تقريباً مىدر نظر بگيري قيامت،

استفاده شده و هر گـاه نـاظر بـه مجمـوع جسـم و  »روح«واژy است از ناظر صرفاً به بعد غيرمادی 
 »نفـس«واژy يا ناظر به روحى است كه در ارتباط با بدن مادی قـرار گرفتـه اسـت، از  ،روح است

 كه توضـيح شود مطرح مى ـناقص چند  هر ـيك استقراء اساس  اين فرضيه بر. استفاده شده است
  . آيد در ذيل مى آن

ز ؛ بـرای مثـال، آن دسـته ا  آمـده اسـت »روح« واژy بـدن تدر روايات مربوط بـه قبـل از خلقـ
ُ : گويد رواياتى كه مى  واژyدو هزار سال پـيش از بـدن آنهـا آفريـديم، از را ها  عد غيرمادی انسانب

ان اّهللاٰ خلق االرواح قبل االجساد بـألفى « :قال 7ابوعبداّهللاٰ  ،؛ برای نمونه  استفاده شده است »روح«
و ... « :ه فرمودنـدكـنقـل شـده  7اميرالمؤمنينهمچنين از  )308 ، ص8 جق، . ه 1403مجلسي، ( »...عامٍ 

بـيش از احاديـث در ايـن زمينـه  )127 ، ص24 همان، ج(» لكن اّهللاٰ خلق االراوح قبل االبدان بألفى عامٍ 
  .)...و ؛41 ، ص58 ج ؛119 ، ص26 ج ؛119 ، ص26 ج؛ 25 ، ص5 همان، ج: نك(است اين 
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. انـد يـارانى گـرد هـم آمدهد ارواح مردم در اين دنيا چون نگوي كه مى اند ىديگر احاديث ۀدست
؛ در نتيجه پس از تعلق بـه   اند ديگر را شناخته گروهى از آنها قبل از تعلق به بدن و در نزد خدا، هم

بدن نيز احساس نزديكى و آشنايى با هم دارند و برعكس گروهى ديگر از ارواح كه در نزد خـدا 
بـه » روح« واژy؛ در اين دسته از احاديث نيـز   هم اختالف دارند ديگر را نشناختند، در دنيا نيز با هم
  : برای نمونه ؛است ار رفتهك

االرض و  االرواح جنود مجنده فما تعارف منها عنداّهللاٰ ائتلف فى :يقول7ابوعبداّهللاٰ 
 31، ص58ج ؛241 ، ص5 ج ؛135 ، ص58 همـان، ج(االرض  ما تناكر عنـداّهللاٰ اختلـف فـى

  .)...و
 برای اشاره بـه آن بارهـاشود  وقتى با بدن همراه مى -در دسته ديگری از روايات  -اما همين روح 

وأسـألك ان «بعـد از نمـاز  7از ابوعبـداّهللاٰ  منقولهمچون دعای  .شود استفاده مى »نفس« yاز واژ
، 3 ، همـان، ج1367كلينـى، (» ...عين ابداً ما أحييتنـى ةتعصمنى من معاصيك والتكلنى الى نفسى طرف

  .)346 ص
؛ امـا   مادی با بعد مادی انسان تركيب شده اسـت اين احاديث به زمانى مربوط است كه بعد غير

 از واژyرود،  بـه عـالم بـرزخ مـى شـود و  كه بعد غيرمـادی از بـدن خـارج مى همين -در روايات -
تـه كار رف در آن به »روح« واژyكنيم كه هم  برای نمونه دو حديث نقل مى. شود استفاده مى »روح«

   :كه مربوط به عالم برزخ است ندك تصريح مىو هم 
ايـن ارواح المـؤمنين فقـال : 7اسحاق الحجازی قال قلت البى عبـداّهللاٰ  ابراهيم بن

المؤمنين فـى حجـرات الجنـه يـأكلون مـن طعامهـا ويشـربون مـن شـرابها  »ارواح«
قلـت، ايـن  فقـال» اقم لنا السـاعه لتنجزنـا مـا وعـدتنا«ويتزاورون فيها وفيقولون ربنا 

الكفار فقال فى حجرات النار يأكلون من طعامهـا و يشـربون مـن شـرابها و » ارواح«
، 6 ج ،ق. ه 1403مجلسـي،  (لتنجزنا ما وعـدتنا  ةالتقم لنا الساع«: يتزاورون فيها ويقولون

  .)49، ح234 ص
القدريه يعرضون النار غـدواً و عشـياً » ارواح«إن : 7عن الحارث عن اميرالمؤمنين

، 5 همـان، ج(... عّذبوا مـع النـار بـألوان العـذاب ةفاذا قامت الساع» حتى تقوم الساعه«
  3.)118 ص

شـود و معـاد  وقتـى قيامـت برپـا مى ، امـاشود تعبير مى »روح« انسان تا در عالم برزخ است از او به
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ت ذيـل آيـا. شـود اسـتفاده مى »نفـس«و تعبيـر  واژy؛ چون معاد، جسـمانى اسـت، از   شود واقع مى
  : توانند شاهدی بر اين ادعا باشند مى

   ؛)48بقره، آيۀ( )اتقوا يوماً التجزی نفس عن نفس شيئاً (
  )اتقوا يوما ترجعون فيه الى اّهللاٰ ثم تـوفى كـل نفـس مـا كسـبت وهـم اليظلمـون(
   ؛)281بقره، آيۀ(
مـن  ةفال تظلم نفس شيئاً وان كـان مثقـال حبـ ةو تضع الموازين القسط ليوم القيام(

   ؛)47انبياء، آيۀ( )خردل أتينا بها و كفى بنا حاسبين
  .)14طه، آيۀ( )آتيه اكاد اخفيها لتجزی كل نفس بما تسعى ةإن الساع(

ُ  خالصه اين لحاظ همراهى آن بـا جسـم، نفـس  عد غيرمادی بهكه اگر روح و نفس يكى هستند و ب
شاهد اين سير منطقى بود كه پـيش  بر آن اطالق شده است، بايد بتوان در روايات و آيات قرآنى،
؛ پـس از تعلـق بـه بـدن و در دنيـا از   از تعلق بعد غيرمادی به بدن، از تعبير روح استفاده شده باشد

 واژy تعبير نفس، در عالم برزخ از تعبير روح و سرانجام در عـالم قيامـت و در بهشـت و جهـنم از
. دركـمشاهده روايات  در وانت مى منطقى ر ا سير ، اينرسد كه به نظر مى ،نفس استفاده شده باشد

 نيـز؛ اما تعبيـر روح   شود كه هرچند برای دنيا و آخرت از نفس استفاده مى بايد توجه داشتالبته، 
روح  ،؛ زيرا در اين دو مرحله روح هم وجود دارد و حتى در مقايسه با بـدن  تواند درست باشد مى

؛ ولى پيش از تعلق روح به بدن يا در عالم برزخ اگر از   از اعتبار و اهميت بيشتری برخوردار است
 نقـلعـالم ذر  بـارyدر ىحـديث پيش از اين؛   بايد دليلى خاص داشته باشد ،نفس استفاده شده باشد

ايـن حـديث امـا  ،بـودار رفتـه كـ به »نفس«واژy كه در آن  )251، ص5ج، ق. ه 1403مجلسي، : كن(شد 
گويـد  است؛ زيـرا مىناظر ؛ اما به عالم دنيا و همراهى روح با بدن   مربوط به عالم ذر استچند  هر

بيـت را  توانند مـا اهل نمى ،برند در عالم دنيا به سر مى» نفس«هايى كه اآلن در قالب   بعضى از روح
  . دوست بدارند

  نفس، روح بيشتر فعليت يافته 
كـه  اول اين. تواند بر سير بحث اثرگذار باشـد خوريم كه مى چند حديث برمى در بررسى بيشتر به

روحـى كـه بـا خـدا ميثـاق بسـته (ها يك روح قديم دارند  در دو حديث اين نكته آمده كه انسان
  . شود مى دميدهو روحى ديگر كه در رحم مادر به جنين ) است
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خلقـه النطفـه فـى ، فـى حـديث 7جعفـر  الكافى، فى الصحيح عن زراره عن ابـى
الرحم، ثم يبعث اّهللاٰ ملكين خالقين يخلقان فى االرحام ما يشاء يقتحمـان فـى بطـن 

فى اصـالب » الروح القديمه المنقوله«المرأه من فم المرأه فيصالن الى الرحم و فيها 
و يشقّان له السمع و البصر » روح الحياه و البقاء«الرجال و ارحام النساء فينفخان فيها 

  .)232، ص4 ، جق. ه1429نمازی، (... حالجوار و جميع
  :فرمايند مىجنين  ۀميزان ديدربارy  7يا در حديثى ديگر امام سجاد

فاّن » روح العقل«وهو نمسه مخلّقه له عظم ومرتب لجوارح قد نفخ فيه      إن طرَحتْه... 
قلت له، أرأيت تحوله فى بطنها الى حال، أبروح كان ذالك ام بغير . عليه ديه كامله

فـى اصـالب الرجـال و ارحـام النسـاء » الحياه القديم المنقول«روح؟ قال بروح عدا 
ول من حال الى حال فى الرحم ومـا كـان ما تح» الحياه«ولوال انّه كان فيه روح عدا 

  .)356 ، ص57 جق، . ه 1403مجلسي، (اذن على من يقتالنه ديه وهو فى تلك الحال 
دو روح در انسان وجود دارد، يكى روح قديم و دومى روحـى كـه  ،دو حديثبنابر محتوای اين 

برخـى  ميـانردن ك كند برای جمع بحث وجود دو روح مجالى فراهم مى. شود مى دميدهدر جنين 
كـه نفـس پـس از  روايات دال بر وجود روح قبل از بـدن و سـخن برخـى فيلسـوفان مبنـى بـر اين

آنچـه  هكـ توان گفت جمع مى در وجه. آيد وجود مى رسيدن جسم انسانى به مراحلى از تكامل به
ر جنـين اند، همان روحـى اسـت كـه د ناميده »نفس«اند و آن را  فيلسوفان بر اثبات آن دليل آورده

بـه ايـن  رو، از ايـن ؛  از روح قديم است كه پيش از بدن وجود داشته است شود و آن غير دميده مى
قطعى بر پيدايش نفس پس از خلـق بـدن داريـم، نيـازی بـه توجيـه روايـات دال بـر  ۀدليل كه ادل

كـه وقتـى  نهـد مىرا فـراروی مـا  پرسـشوجود روح قبل از بدن نيست اما ايـن دو حـديث، ايـن 
 دميـدهند، آيا روح قـديم مـورد بحـث ماسـت يـا روح ايك چيز ،گوييم روح و نفس در واقع مى

يـد بـر همـان نظـر هم باآيا هنوز اما كرديم،  جا روح را امر واحدی تلقى مى شده در جنين؟ تا اين
نيـا بـا در عـالم د -كه در عالم ذر بوده اسـت -همان روح ه كگفتيم  پافشاری كنيم؟ تا به حال مى

  . گويند هم مى »نفس«به آن رو  اين شود از بدن همراه مى
شده و جمع آن با مباحـث  دميدهبرای توضيح وجود دو روح يكى روح قديم و ديگری روح 

  : های محتمل به اين ترتيب است پيشين، دو فرض از فرض
   ؛ت داشته باشنداما مركباً در دنيا و در قالب بدن فعالي ،مستقل باشند  هر دو وجوداً ) الف
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های جديدی به روح قديم بـدانيم  ها و فعليت قابليت ۀافاض ،روح دوم را در واقعشدن  نفخ) ب
آن  y؛ يعنـى بروزدهنـد  ها در راستای ادامه حيـات روح قـديم در بـدن مـادی باشـد كه اين قابليت
  . دياب مادی مى امكان ظهور در عالم ،های روح باشد كه پس از همراهى با بدن دسته از توانايى

يابـد و كسـى خـود را بـه قيـد  ركس از درون خود را به قيد وحدت در مىهكه  با توجه به اين
   4.رسد همين معنا صحيح باشد يابد، به نظر مى دوگانگى در نمى

در مراحلـى از حيـات خـود و بـه  اّمـا ؛  ها روح واحدی دارند انسان هك بر اين اساس بايد گفت
؛ بنـابراين، بـا ايـن بـازبينى در   انـد ناميده »نفس«اقتضاء همراهى با بدن و بروز صفات جديد آن را 

كنيم كه روح نه به صـرف همراهـى بـا بـدن بلكـه بـه  تكميل مىگونه  اينمباحث پيشين سخن را 
وجـه ايــن . دشـو مى ناميـده »نفـس«هـای جديـد، پـس از همراهـى بــا بـدن  دليـل دريافـت قابليت

الشـئ اسـت و ذات  به معنـای ذات ،كه نفس جديد نيز همان همراهى با بدن است و اين گذاری نام
  . انسان روح و بدن اوست

كه احتمـاالً آن سـخن از او صـادر  7مجلسى بدون ذكر سند يا نام معصومىعالمه  همچنين
يـوم يـأتى (تفسير خود و در ذيل آيـۀ  اين سخن را الخيری در: گويد مىرده و كسخنى نقل  شده

   :آورده است )111نحل، آيۀ( )كل نفس تجادل عن نفسها
ان النفس و الروح يجيئان بين يدی اّهللاٰ فيختصمان فتقول النفس كنت كـالثوب لـم 

كنت مخلوقاً قبلك بـدهور و لـم ادر مـا : اقترف ذنباً ما لم تدخل فّى و يقول الروح
و كرماً على الجدار و يأمر   فيمثل اّهللاٰ لهما اعمى و مقعداً . الذنب الى ان دخلت فيك
اركب االعمـى : الأمشى فيقول له: الابصر و يقول المقعد: باإلقتطاف فيقول االعمى

و اقتطف فيقول هذا مثلكمـا فكمـا صـار العنـب بكمـا مقطوفـاً، صـار الـذنب بكمـا 
، 58 ، همـان، جبحـار االنـواراز  به نقل 234-233، ص4، همان، جق. ه 1429نمازی، ( ...مقطوفاً 

  .)103ص
لكـن در بـيش از چهـل تفسـير مشـاهده شـده، . نهـاده اسـتن نفس و روح تفـاوت ميااين سخن 

، تفسـیر گـازرالجرجـانى، : كنـ(تنها در تفسـير گـازر  شده است وگونه معنا ن اينكدام آيۀ مذكور  هيچ
ــامع  )207 ، ص5 ج ــا مضــمون )70 ، ص4 ، ج1341بروجــردی، (و تفســير ج ــابه از  ىحــديثى ديگــر ب مش
  . است اشاره شده بدن و روح مياننزاع به عباس نقل شده كه در آن  ابن

كـه (عباس  منظور از نفس همان بدن باشد كه در حديث ابن االنواربحاراگر در سخن منقول از 
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 آمده، در اين صورت از موضوع بحـث مـا خـارج اسـت و اگـر منظـور از) همان مضمون را دارد
نيز وجود داشت و به تبع آن بگوييم منظور از » قبل الدهور«كه تعبير  ؛ چنان  روح، روح قديم باشد

در ايـن . نامنـد مى »نفـس«شـده در جنـين اسـت كـه فيلسـوفان نيـز آن را دميـده نفس هـم، روح 
يابـد و بـا  كه روح در قالـب ايـن لبـاس شـكل مى نفس و اينبودن  صورت، با توجه به تعبير لباس

شود گفت كه ايـن  تواند در دنيا به عمل مبادرت ورزد، مى توجه به اين شكل و ساختار جديد مى
فعليت جديـد  ۀبه معنای افاض ،روحدميده شدن كه  است سخن الخيری نيز با احتمال دوم سازگار

  . به روح قديم است
تر آيـات و  و عميـقبيشـتر  بررسىرسيدن به يك نظر نهايى و قاطع نيازمند تتبع و  ،به هر تقدير

  . ما رسيده استدست  روح و نفس به بارyروايات فراوانى است كه در

  گيری نتيجه
» روح«و » نفـس«توان استنباط كرد كـه  مى ه پيش از اين به آنها اشاره شد،كشواهدی از مجموع 

  : ندا به قرار ذيل -به اجمال -اين شواهد . ند كه بر حقيقتى واحد داللت دارندا دو لفظ
  ؛   اند كار رفته های نفس و روح به جای هم به رواياتى كه در آنها واژه. 1
گفتنـد در  شـود و گـاه مى گفتند در هنگام خواب روح از بدن خارج مى رواياتى كه گاه مى. 2

 ؛  ماند شود و بخش ديگری از بعد غيرمادی در بدن مى همان هنگام خواب نفس خارج مى

؛ اما همـين تعبيـر در روايتـى ديگـر بـرای   در عالم ذر اشاره داشتند رواياتى كه به ميثاق روح. 3
 ؛  كار رفته بود نفس به

هـا  ويژگى ،پرداختند و برای اين دو ها و كاركردهای نفس و روح مى رواياتى كه به ويژگى .4
 ؛  گرفتند و كاركردهای يكسان در نظر مى

برای زمان جدايى بعد غيرمـادی از بـدن و روح را ، روايات و آياتى كه در يك سير منطقى. 5
بردند كه مؤيد اين نظـر اسـت كـه  كار مى نفس را برای زمان همراهى بعد غيرمادی با بدن به

اند؛ زيرا نفِس هر چيز، ذات آن  به اعتبار بدن آن را نفس ناميده ، اماروح و نفس يكى هستند
كم در برخـى روايـات يـا  ستچيز است و نفس انسان مجموع روح و بدن او است و شايد د

آيـد از  جسمى انسان سخن به ميـان مى آيات هرگاه از شؤون و مراتب اين جهانى بخش غير
yشـود از  و هرگاه به شؤون و مراتب متعـالى و آن جهـانى توجـه مى ،»نفس« واژyروح« واژ« 

 . شود استفاده مى
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بـه آن » وح بيشتر فعليت يافتـهر نفس،«كه در بحث  آياتلكن با توجه به دسته اخير از روايات و 
گونه تكميل نمود كه روح درهنگام همراهى با بدن افاضات وجـودی  ينارا  ادعاتوان  ، مىاشاره شد

تواند بـا شـقاوت  رسيدن مى رسد و البته، اين به فعليت كند و به فعليت بيشتری مى بيشتری دريافت مى
  .يستيافتن ن به معنای كمال اً يافتن لزوم د، يعنى فعليتشواخروی روح نيز همراه 

  ها نوشت پى 
                                                           

 .»اعدا عدوك نفسك التي بين جنبيك«. 1

 .است آمده ةالحيا البدن، روح  در تعبير برخي روايات به جاي روح. 2

؛ 120، 119، 117، احاديث 268، ص6همان، ج: كن(ر اين زمينه در جلد ششم بحاراالنوار احاديث چندي وجود دارد د. 3
  ....)و127و126، حديث 270؛ ص122، حديث 269ص

ها مطرح شده بود نيز احتماالً منظور شـؤون و مراتـب آن    جا كه در برخي احاديث وجود چند روح در انسان آن. 4
  .ند روح وجود داشته باشداست نه واقعاً چ
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