
  بھ نام خدا
  روح در قرآن: موضوع بحث 

  
  :مرور آیاتی از قرآن کھ شامل واژه ی روح می باشد

  
  واقعھ) 89(َفَرْوٌح َو َرْیحاٌن َو َجنَُّة َنعیٍم ) 88(َفَأمَّا ِإْن کاَن ِمَن اْلُمَقرَّبیَن 

  َرْوٌح
 اللَِّھ ِإالَّ اْلَقْوُم یا َبِنيَّ اْذَھُبوا َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُیوُسَف َو َأخیِھ َو ال َتْیَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإنَُّھ ال َیْیَأُس ِمْن َرْوِح

  یوسف) 87(اْلکاِفُروَن 

  روح بدن
ا َسوَّْیُتُھ َو َنَفْخُت فیِھ ِمْن ُروحي َفَقُعوا َلُھ ساِجدیَن َفِإذ) 71(ِإْذ قاَل َربُّک ِلْلَمالِئکِة ِإّني خاِلٌق َبَشرًا ِمْن طیٍن  

  ص) 72(

  روح بدن
َفِإذا َسوَّْیُتُھ َو َنَفْخُت فیِھ ِمْن ) 28(َو ِإْذ قاَل َربُّک ِلْلَمالِئکِة ِإّني خاِلٌق َبَشرًا ِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن 

  حجر)29(ُروحي َفَقُعوا َلُھ ساِجدیَن 

  ح بدنرو
ُثمَّ ) 8(ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُھ ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ماٍء َمھیٍن ) 7(ٍء َخَلَقُھ َو َبَدَأ َخْلَق ْاِإلْنساِن ِمْن طیٍن  الَّذي َأْحَسَن کلَّ َشْي

  سجده) 9(َتْشکُروَن َسوَّاُه َو َنَفَخ فیِھ ِمْن ُروِحِھ َو َجَعَل َلکُم السَّْمَع َو ْاَألْبصاَر َو ْاَألْفِئَدَة َقلیًال ما 

  جبرئیل و نزول وحی بر انبیاء
َرفیُع الدََّرجاِت ُذو اْلَعْرِش ُیْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمِرِه ) 14(َفاْدُعوا اللََّھ ُمْخِلصیَن َلُھ الدِّیَن َو َلْو کِرَه اْلکاِفُروَن  

  غافر) 15(َعلى َمْن َیشاُء ِمْن ِعباِدِه ِلُیْنِذَر َیْوَم التَّالِق 

  جبرئیل و نزول وحی بر انبیاء
 ما َیشاُء ِإنَُّھ َعِليٌّ َو ما کاَن ِلَبَشٍر َأْن ُیکلَِّمُھ اللَُّھ ِإالَّ َوْحیًا َأْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب َأْو ُیْرِسَل َرُسوًال َفُیوِحَي ِبِإْذِنِھ

ري َما اْلکتاُب َو َال اْلإیماُن َو لکْن َجَعْلناُه ُنورًا َو کذِلک َأْوَحْینا ِإَلْیک ُروحًا ِمْن َأْمِرنا ما کْنَت َتْد) 51(َحکیٌم 
ِصراِط اللَِّھ الَّذي َلُھ ما ِفي السَّماواِت َو ) 52(َنْھدي ِبِھ َمْن َنشاُء ِمْن ِعباِدنا َو ِإنَّک َلَتْھدي ِإلى ِصراٍط ُمْسَتقیٍم 

  شوری) 53(ما ِفي ْاَألْرِض َأال ِإَلى اللَِّھ َتصیُر ْاُألُموُر 

  جبرئیل و نزول وحی بر انبیاء
ُیَنزُِّل اْلَمالِئکَة ِبالرُّوِح ِمْن َأْمِرِه َعلى َمْن ) 1(َأتى َأْمُر اللَِّھ َفال َتْسَتْعِجُلوُه ُسْبحاَنُھ َو َتعالى َعمَّا ُیْشِرکوَن  

  نحل) 2(َیشاُء ِمْن ِعباِدِه َأْن َأْنِذُروا َأنَُّھ ال ِإلَھ ِإالَّ َأَنا َفاتَُّقوِن 

  جبرئیل و نزول قرآن
َتَنزَُّل ) 3(َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر ِمْن َأْلِف َشْھٍر ) 2(َو ما َأْدراک ما َلْیَلُة اْلَقْدِر ) 1(ِإنَّا َأْنَزْلناُه في َلْیَلِة اْلَقْدِر 

  ) 5(َمْطَلِع اْلَفْجِر  َسالٌم ِھَي َحتَّى) 4(اْلَمالِئکُة َو الرُّوُح فیھا ِبِإْذِن َربِِّھْم ِمْن کلِّ َأْمٍر 
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  جبرئیل و نزول قرآن
ِإنَُّھ َلْیَس َلُھ ُسْلطاٌن َعَلى الَّذیَن آَمُنوا َو َعلى َربِِّھْم ) 98(َفِإذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباللَِّھ ِمَن الشَّْیطاِن الرَّجیِم 

َو ِإذا َبدَّْلنا آَیًة َمکاَن آَیٍة َو اللَُّھ ) 100(ْوَنُھ َو الَّذیَن ُھْم ِبِھ ُمْشِرکوَن ِإنَّما ُسْلطاُنُھ َعَلى الَّذیَن َیَتَولَّ) 99(َیَتَوکُلوَن 
ُقْل َنزََّلُھ ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربِّک ِباْلَحقِّ ِلُیَثبَِّت ) 101(َأْعَلُم ِبما ُیَنزُِّل قاُلوا ِإنَّما َأْنَت ُمْفَتٍر َبْل َأکَثُرُھْم ال َیْعَلُموَن 

َو َلَقْد َنْعَلُم َأنَُّھْم َیُقوُلوَن ِإنَّما ُیَعلُِّمُھ َبَشٌر ِلساُن الَّذي ُیْلِحُدوَن ِإَلْیِھ ) 102(ذیَن آَمُنوا َو ُھًدى َو ُبْشرى ِلْلُمْسِلمیَن الَّ
  نحل)103(َأْعَجِميٌّ َو ھذا ِلساٌن َعَرِبيٌّ ُمبیٌن 

  جبرئیل و نزول قرآن
) 194(َعلى َقْلِبک ِلَتکوَن ِمَن اْلُمْنِذریَن ) 193(َنَزَل ِبِھ الرُّوُح ْاَألمیُن ) 192(ْلعاَلمیَن َو ِإنَُّھ َلَتْنزیُل َربِّ ا

َأ َو َلْم َیکْن َلُھْم آَیًة َأْن َیْعَلَمُھ ُعَلماُء َبني ِإْسرائیَل ) 196(َو ِإنَُّھ َلفي ُزُبِر ْاَألوَّلیَن ) 195(ِبِلساٍن َعَرِبيٍّ ُمبیٍن 
  شعراء) 199(َفَقَرَأُه َعَلْیِھْم ما کاُنوا ِبِھ ُمْؤِمنیَن ) 198(ْو َنزَّْلناُه َعلى َبْعِض ْاَألْعَجمیَن َو َل) 197(

  جبرئیل و نزول قرآن
َو ِإذا َأْنَعْمنا َعَلى ) 82(َو ُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُھَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمنیَن َو ال َیزیُد الظَّاِلمیَن ِإالَّ َخسارًا 

ُقْل کلٌّ َیْعَمُل َعلى شاکَلِتِھ َفَربُّکْم َأْعَلُم ِبَمْن ُھَو ) 83(ْاِإلْنساِن َأْعَرَض َو َنأى ِبجاِنِبِھ َو ِإذا َمسَُّھ الشَّرُّ کاَن َیُؤسًا 
َو َلِئْن ) 85(َو ما ُأوتیُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقلیًال َو َیْسَئُلوَنک َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َرّبي ) 84(َأْھدى َسبیًال 

ِإالَّ َرْحَمًة ِمْن َربِّک ِإنَّ َفْضَلُھ کاَن َعَلْیک ) 86(ِشْئنا َلَنْذَھَبنَّ ِبالَّذي َأْوَحْینا ِإَلْیک ُثمَّ ال َتِجُد َلک ِبِھ َعَلْینا َوکیًال 
ُس َو اْلِجنُّ َعلى َأْن َیْأُتوا ِبِمْثِل ھَذا اْلُقْرآِن ال َیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َو َلْو کاَن َبْعُضُھْم ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت ْاِإلْن) 87(کبیرًا 

  اسراء) 89(َو َلَقْد َصرَّْفنا ِللنَّاِس في ھَذا اْلُقْرآِن ِمْن کلِّ َمَثٍل َفَأبى َأکَثُر النَّاِس ِإالَّ کُفورًا ) 88(ِلَبْعٍض َظھیرًا 

  یمجبرئیل و مر
َفاتََّخَذْت ِمْن ُدوِنِھْم ِحجابًا َفَأْرَسْلنا ِإَلْیھا ) 16(َو اْذکْر ِفي اْلکتاِب َمْرَیَم ِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْھِلھا َمکانًا َشْرِقّیًا 

قاَل ِإنَّما َأَنا َرُسوُل َربِّک ) 18(قاَلْت ِإّني َأُعوُذ ِبالرَّْحمِن ِمْنک ِإْن کْنَت َتِقّیًا ) 17(ُروَحنا َفَتَمثََّل َلھا َبَشرًا َسِوّیًا 
قاَل کذِلک قاَل ) 20(قاَلْت َأنَّى َیکوُن لي ُغالٌم َو َلْم َیْمَسْسني َبَشٌر َو َلْم َأک َبِغّیًا ) 19(َِألَھَب َلک ُغالمًا َزکّیًا 

  مریم) 21(َأْمرًا َمْقِضّیًا  َربُّک ُھَو َعَليَّ َھیٌِّن َو ِلَنْجَعَلُھ آَیًة ِللنَّاِس َو َرْحَمًة ِمنَّا َو کاَن
  انبیاء) 91(َو الَّتي َأْحَصَنْت َفْرَجھا َفَنَفْخنا فیھا ِمْن ُروِحنا َو َجَعْلناھا َو اْبَنھا آَیًة ِلْلعاَلمیَن 

  جبرئیل و تأیید عیسی
ْدناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َأ َو َلَقْد آَتْینا ُموَسى اْلکتاَب َو َقفَّْینا ِمْن َبْعِدِه ِبالرُُّسِل َو آَتْینا عیَسى اْبَن َمْرَیَم اْلَبیِّناِت َو َأیَّ

َو قاُلوا ُقُلوُبنا ُغْلٌف َبْل ) 87(ُتُلوَن َفکلَّما جاَءکْم َرُسوٌل ِبما ال َتْھوى َأْنُفُسکُم اْسَتکَبْرُتْم َفَفریقًا کذَّْبُتْم َو َفریقًا َتْق
  بقره) 88(َلَعَنُھُم اللَُّھ ِبکْفِرِھْم َفَقلیًال ما ُیْؤِمُنوَن 

 النَّاَس ِفي ِإْذ قاَل اللَُّھ یا عیَسى اْبَن َمْرَیَم اْذکْر ِنْعَمتي َعَلْیک َو َعلى واِلَدِتک ِإْذ َأیَّْدُتک ِبُروِح اْلُقُدِس ُتکلُِّم
ِة الطَّْیِر ِبِإْذني ْھِد َو کْھًال َو ِإْذ َعلَّْمُتک اْلکتاَب َو اْلِحکَمَة َو التَّْوراَة َو ْاِإلْنجیَل َو ِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِّیِن کَھْیَئاْلَم

َمْوتى ِبِإْذني َو ِإْذ کَفْفُت َبني َفَتْنُفُخ فیھا َفَتکوُن َطْیرًا ِبِإْذني َو ُتْبِرُئ ْاَألکَمَھ َو ْاَألْبَرَص ِبِإْذني َو ِإْذ ُتْخِرُج اْل
  مائده) 110(ِإْسرائیَل َعْنک ِإْذ ِجْئَتُھْم ِباْلَبیِّناِت َفقاَل الَّذیَن کَفُروا ِمْنُھْم ِإْن ھذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمبیٌن 

ْم َدَرجاٍت َو آَتْینا عیَسى اْبَن َمْرَیَم ِتْلک الرُُّسُل َفضَّْلنا َبْعَضُھْم َعلى َبْعٍض ِمْنُھْم َمْن کلََّم اللَُّھ َو َرَفَع َبْعَضُھ
ْتُھُم اْلَبیِّناُت َو لکِن اْخَتَلُفوا اْلَبیِّناِت َو َأیَّْدناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َو َلْو شاَء اللَُّھ َما اْقَتَتَل الَّذیَن ِمْن َبْعِدِھْم ِمْن َبْعِد ما جاَء

  بقره) 253(َلْو شاَء اللَُّھ َما اْقَتَتُلوا َو لکنَّ اللََّھ َیْفَعُل ما ُیریُد  َفِمْنُھْم َمْن آَمَن َو ِمْنُھْم َمْن کَفَر َو

  جبرئیل و روح عیسی
َم َرُسوُل اللَِّھ َو یا َأْھَل اْلکتاِب ال َتْغُلوا في دیِنکْم َو ال َتُقوُلوا َعَلى اللَِّھ ِإالَّ اْلَحقَّ ِإنََّما اْلَمسیُح عیَسى اْبُن َمْرَی

َما اللَُّھ ِإلٌھ واِحٌد َأْلقاھا ِإلى َمْرَیَم َو ُروٌح ِمْنُھ َفآِمُنوا ِباللَِّھ َو ُرُسِلِھ َو ال َتُقوُلوا َثالَثٌة اْنَتُھوا َخْیرًا َلکْم ِإنَّ کِلَمُتُھ
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َلْن َیْسَتْنکَف اْلَمسیُح ) 171(ُسْبحاَنُھ َأْن َیکوَن َلُھ َوَلٌد َلُھ ما ِفي السَّماواِت َو ما ِفي ْاَألْرِض َو کفى ِباللَِّھ َوکیًال 
ُرُھْم ِإَلْیِھ َجمیعًا َأْن َیکوَن َعْبدًا ِللَِّھ َو َال اْلَمالِئکُة اْلُمَقرَُّبوَن َو َمْن َیْسَتْنکْف َعْن ِعباَدِتِھ َو َیْسَتکِبْر َفَسَیْحُش

  نساء)172(
نا فیِھ ِمْن ُروِحنا َو َصدََّقْت ِبکِلماِت َربِّھا َو کُتِبِھ َو کاَنْت ِمَن َو َمْرَیَم اْبَنَت ِعْمراَن الَّتي َأْحَصَنْت َفْرَجھا َفَنَفْخ

  تحریم)12(اْلقاِنتیَن 

  جبرئیل و مؤمن
وادُّوَن َمْن ال َتِجُد َقْومًا ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َو اْلَیْوِم اْلآِخِر ُی) 21(کَتَب اللَُّھَ َألْغِلَبنَّ َأَنا َو ُرُسلي ِإنَّ اللََّھ َقِويٌّ َعزیٌز 

ُلوِبِھُم اْلإیماَن َو َأیََّدُھْم َحادَّ اللََّھ َو َرُسوَلُھ َو َلْو کاُنوا آباَءُھْم َأْو َأْبناَءُھْم َأْو ِإْخواَنُھْم َأْو َعشیَرَتُھْم ُأولِئک کَتَب في ُق
فیھا َرِضَي اللَُّھ َعْنُھْم َو َرُضوا َعْنُھ ُأولِئک ِحْزُب  ِبُروٍح ِمْنُھ َو ُیْدِخُلُھْم َجنَّاٍت َتْجري ِمْن َتْحِتَھا ْاَألْنھاُر خاِلدیَن

  مجادلھ) 22(اللَِّھ َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّھ ُھُم اْلُمْفِلُحوَن 

  جبرئیل و قیامت
اْلَمالِئکُة َو الرُّوُح  َتْعُرُج) 3(ِمَن اللَِّھ ِذي اْلَمعاِرِج ) 2(ِلْلکاِفریَن َلْیَس َلُھ داِفٌع ) 1(َسَأَل ساِئٌل ِبَعذاٍب واِقٍع  

َو َنراُه َقریبًا ) 6(ِإنَُّھْم َیَرْوَنُھ َبعیدًا ) 5(َفاْصِبْر َصْبرًا َجمیًال ) 4(ِإَلْیِھ في َیْوٍم کاَن ِمْقداُرُه َخْمسیَن َأْلَف َسَنٍة 
  معارج)7(

  جبرئیل و قیامت
َیْوَم َیُقوُم الرُّوُح َو اْلَمالِئکُة ) 37(َیْمِلکوَن ِمْنُھ ِخطابًا َربِّ السَّماواِت َو ْاَألْرِض َو ما َبْیَنُھَما الرَّْحمِن ال 

ذِلک اْلَیْوُم اْلَحقُّ َفَمْن شاَء اتََّخَذ ِإلى َربِِّھ َمآبًا ) 38(َصّفًا ال َیَتکلَُّموَن ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُھ الرَّْحمُن َو قاَل َصوابًا 
  نبأ) 40(َیْوَم َیْنُظُر اْلَمْرُء ما َقدََّمْت َیداُه َو َیُقوُل اْلکاِفُر یا َلْیَتني کْنُت ُترابًا  ِإنَّا َأْنَذْرناکْم َعذابًا َقریبًا) 39(

  سئواالت صالحھ
  ]٢٢:٢۵ ٢٣.١١.١۵[, صالحھ

]Forwarded from صالحھ[  
با نگاھی بھ کاربردھای کلمھ روح در آیات قران وروایات بھ این نتیجھ میرسیم .با عرض سالم وادب

بار در قران تکرار شده 21کلمھ روح .چیزی بھ غیر از روح انسانی میباشد مقصود از روح در آنھا کھ
وحی قرآن جبرءیل حضرت عیسی .مانند .ومفسران معانی مختلفی را در رابطھ با آن در نظر گرفتھ اند

 .ثانی در .نساننفس ا فرشتھ ھای بزرگ فرشتھ موکل ارواح و .مخلوقی بزرگتر از فرشتگان یا شبیھ انسان
عقل نفس .میباشند از قبیل )بعدملکوتی انسان(کھ در یکی از معانیشان مترادف روح برخی لغات نیز ھستند

  .جان قلب سر و
  .واما سواالتی کھ در ابتدا بھ نظر میرسد

  آیا اصال جوھر اصیلی بھ نام روح وجود دارد؟ )1
  .؟دمعانی ان بعد ملکوتی آدمی باشتوان روح را مشترکی لفظی دانست کھ یکی از  یا می )2
  .تواند باشد؟ حقیقت وماھیت این روح چھ می )3
  .حادث است یا طبق نظر بعضی فالسفھ قدیم است؟ آیا) 4
  .ویزگیھایش چیست وخاصیت ونشانھ ھا واثرش چگونھ است؟ )5
  .آیا این روح برای ھمھ انسانھای گذشتھ وآینده بھ یک صورت است؟ )6
  .وبدون یک جسم آیاکارآیی دارد؟ بھ بدن چھ تعلقیست؟ تعلق این روح )7
  .معاد وتناسخ بھ چھ صورت است؟>رابطھ این روح با مبحث وحی )8
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  .آیا خوب و بد شدن انسانھا تاثیری در روحشان دارد یا موضوع بالعکس است؟ )9
ان در این اسراءسکوت قر85توجھ بھ آیھ با و راستی مخاطبان قران چھ درکی از روح داشتند؟ )10

  .باب ناشی از عدم درک مخاطبان بود یاعدم درک ذات روح؟
  .آیاثواب وعقاب آدمی برای روح اوست یا جسمش؟ )11
  .میتوان با تفاسیر سھ گانھ بھ درکی بیشتر از گذشتھ در باب روح رسید؟ آیا )12
ا اول جسم از کار وآخراینکھ آیا با خروج روح از بدن است کھ جسم از کار می افتد ومیمیریم ی )13

  بعد روح آدمی خارج میشود؟ می افتد و
 بلکھ فرصتی تا.ھدف اصلی گرفتن نتیجھ قطعی آنھم صرفا از قران نیست.با عرض پوزش از دوستان

  متشکرم .اساتید بزرگواراستفاده کنیم از نظر دوستان فرھیختھ و
  مجتبی

زاعی بودن مسالھ روح، و پاسخ قرآن ھنگام بھ نظر شما با راه توجھ بھ انت دوستان منم یک نکتھ دارم،
آیا قرآن بھ مسائل » *قل الروح من امر ربی*پاسخی کلی با این عبارت «مواجھھ با سوال در مورد روح، 

پیچیده فلسفی پرداختھ است؟ بھ طور کلی تا چھ حد قرآن و روش خاص ھدایت گری این کتاب ایجاب می 
  روح بپردازد؟.کند کھ بھ موضوعاتی چون

  
  صالحھ

  مومنون منظور از آفرینشی دیگر چست؟ 12در ضمن آیھ )14
  

  )توضیحات استاد نکونام (  نکات کلی
  

  :من نخست چند نکتھ کلی را بھ این شرح عرض می کنم
. معناشناسی واژه روح در قرآن؛ ب. الف: دو منظور را بھ ذھن متبادر می سازد» روح در قرآن«. 1

  .جزو انسان است و غیر از جسم اوست در مقابل جسم بھ کار می رود موضوع روح بھ عنوان چیزی کھ
ھر یک از دو معنای مذکور کھ باشد، باید توجھ داشت کھ در قرآن ھمان تصوراتی کھ در میان . 2

بنابراین ما ھرگز مضامین فلسفی و کالمی . بوده است، بازتاب یافتھ است) ص(عرب حجاز عصر پیامبر
  .تی و مانند آنھا را نباید انتظار داشتھ باشیم، در قرآن بیابیمو عرفانی و روان شناخ

  
البتھ ھیچ اشکالی ندارد کھ ما میان مفھوم قرآنی روح با مفھوم فلسفی و کالمی و روان شناختی و . 3

مانند آنھا مقایسھ کنیم و جھات اشتراک و افتراق آنھا را توصیف کنیم؛ اما باید بدانیم کھ بھ ھر حال، مفھوم 
بھ این . قرآنی روح خیلی بسیط و ساده است؛ اما مفھومی کھ در علوم بشری است، پیچیده و گسترده است

ترتیب، نباید انتظار داشت کھ مفھوم قرآنی روح ھمپای مفھوم علمی پیش رفتھ باشد و حتی چیزی را بیان 
  .کرده باشد ک علوم بشری بھ تازگی کشف کرده اند و یا ھنوز کشف نکرده اند

ما برای کشف معنای روح در قرآن باید ھمان قرائن و شواھدی کھ معھود مخاطبان قرآن یعنی . 4
عرب حجاز عصر نزول بوده است، جستجو و بر آنھا اتکاء کنیم و ھرگز صحیح نیست، بھ دستاوردھای 

  .علمی بشری در اعصار و مناطق دیگر مراجعھ و بھ آنھا تکیھ کنیم

  رآنمعناشناسی تاریخی روح در ق
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مراد از معناشناسی تاریخی این . تاریخی و توصیفی: واژه روح را بھ دو نوع می توان معناشناسی کرد
ما . است کھ بررسی کنیم، یک واژه چگونھ وضع شده و در گذر تاریخ در چھ معنایی استعمال گردیده است

از قرآنی مراجع کنیم و معنای آن  برای این کار البتھ باید بھ تمام استعماالتی کھ واژه روح در ادبیات قبل
را در جاھلیت و دیگر منابعی کھ از گروه فرھنگ و زبان سامی است، جستجو نماییم؛ اما نظر بھ این کھ 
وقتی یک معنای جدیدی برای یک لفظ پدید می آید، چنان نیست کھ معانی قبلی اش مھجور گردد و از بین 

ن قرآن مراجع کنیم و تمام استعماالت و اشتقاقات واژه روح برود، ما می توانیم، حتی بھ خصوص ھمین مت
  .را در قرآن گردآوری و بررسی کنیم

بررسی ھای استعماالتی کھ مشتقات روح در قرآن دارند، این فرضیھ را تقویت می کند کھ روح یا ریح 
، ریح اطالق شده و بعد بھ بوی کھ باد می آورد یا مثل باد دیده نمی شود. در اصل بر باد اطالق شده است

سپس بھ گلی کھ بوی خوش دارد، ریحان گفتھ اند و بھ جان آدمی نیز روح گفتھ اند؛ بھ این اعتبار باد 
  .در بینی رفت و برگشت می کند) نفس(

پس از آن بھ جبرئیل نیز بھ اعتبار این کھ مثل جان آدمی دیده نمی شود، روح یا روح القدس یا روح 
   .االمین گفتھ شده است

  
  :آیات مشتمل بر مشتقات واژه ی روح 

  )باد(ریاح 
 اْلَأْرِض اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتھا َو َبثَّ فیھا ِمْن ُكلِّ دابٍَّة َو َتْصریِف الرِّیاِح َو السَّحاِب اْلُمَسخَِّر َبْیَن السَّماِء َو

  بقره)164(َلآیاٍت ِلَقْوٍم َیْعِقُلوَن 

  )باد(ریح
ریٌح  ْم ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َحتَّى ِإذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َو َجَرْیَن ِبِھْم ِبریٍح َطیَِّبٍة َو َفِرُحوا ِبھا جاَءْتھاُھَو الَّذي ُیَسیُِّرُك

ِئْن َأْنَجْیَتنا ِمْن ھِذِه عاِصٌف َو جاَءُھُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َو َظنُّوا َأنَُّھْم ُأحیَط ِبِھْم َدَعُوا اللََّھ ُمْخِلصیَن َلُھ الدِّیَن َل
  یونس)22(َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكریَن 

  )بو(ریح
  یوسف)94(َو َلمَّا َفَصَلِت اْلعیُر قاَل َأُبوُھْم ِإنِّي َلَأِجُد ریَح ُیوُسَف َلْو ال َأْن ُتَفنُِّدوِن 

  ریح
  )46 ،أنفال(  َتْذَھَب ِریُحُكْم

  )حرکت(اراحھ 
  نحل)6(َن ُتریُحوَن َو حیَن َتْسَرُحوَن َو َلُكْم فیھا َجماٌل حی

َبْیَن َیَدْیِھ ِبِإْذِن  َو ِلُسَلْیماَن الرِّیَح ُغُدوُّھا َشْھٌر َو َرواُحھا َشْھٌر َو َأَسْلنا َلُھ َعْیَن اْلِقْطِر َو ِمَن اْلِجنِّ َمْن َیْعَمُل
  سبأ)12(السَّعیِر  َربِِّھ َو َمْن َیِزْغ ِمْنُھْم َعْن َأْمِرنا ُنِذْقُھ ِمْن َعذاِب

  )بوی خوش(ریحان
  رحمان) 12(َو اْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َو الرَّْیحاُن 

  )نسیم و بوی خوش(واقعھ ) 89(َفَرْوٌح َو َرْیحاٌن َو َجنَُّة َنعیٍم 
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  معناشناسی توصیفی روح در قرآن
  

  معناشناسی توصیفی روح در قرآن
است کھ ما بیاییم، وجوه معانی روح را در قرآن مقصود از معناشناسی توصیفی روح در قرآن این 

ھ بر اطالعاتی کھ خود متن قرآن بھ دست می دھد، توصیف یبررسی کنیم و مختصات ھر کدام را با تک
  .نماییم

یکی روح بھ معنای جان : بررسی ھا نشان می دھد کھ روح در قرآن تنھا بر دو معنا بھ کار رفتھ است
  .فرشتھ ای کھ بھ پیامبران و مؤمنان کمک می کندآدمی، و دیگر روح بھ معنای 

  روح بدن
  . روح بھ معنای جان در زمینھ آفرینش آدم یا عیسی بھ کار رفتھ است. الف

  : مثال برای جان آدم این است
َفِإذا َسوَّْیُتُھ َو َنَفْخُت فیِھ ِمْن ُروحي َفَقُعوا َلُھ ساِجدیَن ) 71(ِإْذ قاَل َربُّک ِلْلَمالِئکِة ِإّني خاِلٌق َبَشرًا ِمْن طیٍن  

  ص) 72(
  :مثال باری جان عیسی این است

  انبیاء) 91(َو الَّتي َأْحَصَنْت َفْرَجھا َفَنَفْخنا فیھا ِمْن ُروِحنا َو َجَعْلناھا َو اْبَنھا آَیًة ِلْلعاَلمیَن 

  فرشتھ روح

  روح شئون
  . ای کھ بھ پیامبران و مؤمنان کمک یا وحی می کند، بھ روح تعبیر شده استدر قرآن از فرشتھ 

  :مانند  تأیید حضرت عیسی؛. الف
ْدناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َو َلَقْد آَتْینا ُموَسى اْلکتاَب َو َقفَّْینا ِمْن َبْعِدِه ِبالرُُّسِل َو آَتْینا عیَسى اْبَن َمْرَیَم اْلَبیِّناِت َو َأیَّ

  )88 بقره،(
  : تأیید مؤمن؛ مانند. ب

ال َتِجُد َقْومًا ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َو اْلَیْوِم اْلآِخِر ُیوادُّوَن َمْن َحادَّ  *کَتَب اللَُّھَ َألْغِلَبنَّ َأَنا َو ُرُسلي ِإنَّ اللََّھ َقِويٌّ َعزیٌز 
ِإْخواَنُھْم َأْو َعشیَرَتُھْم ُأولِئک کَتَب في ُقُلوِبِھُم اْلإیماَن َو َأیََّدُھْم  اللََّھ َو َرُسوَلُھ َو َلْو کاُنوا آباَءُھْم َأْو َأْبناَءُھْم َأْو

  )22- 21مجادلھ، (ِبُروٍح ِمْنُھ 
  :خلقت عیسی. ج

َفاتََّخَذْت ِمْن ُدوِنِھْم ِحجابًا َفَأْرَسْلنا ِإَلْیھا ) 16(َو اْذکْر ِفي اْلکتاِب َمْرَیَم ِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْھِلھا َمکانًا َشْرِقّیًا 
قاَل ِإنَّما َأَنا َرُسوُل َربِّک ) 18(قاَلْت ِإّني َأُعوُذ ِبالرَّْحمِن ِمْنک ِإْن کْنَت َتِقّیًا ) 17(ُروَحنا َفَتَمثََّل َلھا َبَشرًا َسِوّیًا 

قاَل کذِلک قاَل ) 20(ُن لي ُغالٌم َو َلْم َیْمَسْسني َبَشٌر َو َلْم َأک َبِغّیًا قاَلْت َأنَّى َیکو) 19(َِألَھَب َلک ُغالمًا َزکّیًا 
  مریم) 21(َربُّک ُھَو َعَليَّ َھیٌِّن َو ِلَنْجَعَلُھ آَیًة ِللنَّاِس َو َرْحَمًة ِمنَّا َو کاَن َأْمرًا َمْقِضّیًا 

  :وحی بھ پیامبران. د
َرفیُع الدََّرجاِت ُذو اْلَعْرِش ُیْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمِرِه ) 14(یَن َو َلْو کِرَه اْلکاِفُروَن َفاْدُعوا اللََّھ ُمْخِلصیَن َلُھ الدِّ 

  غافر) 15(َعلى َمْن َیشاُء ِمْن ِعباِدِه ِلُیْنِذَر َیْوَم التَّالِق 
  )ص(وحی بھ پیامبر اسالم. ھـ

َو َلَقْد َنْعَلُم َأنَُّھْم ) 102(بَِّت الَّذیَن آَمُنوا َو ُھًدى َو ُبْشرى ِلْلُمْسِلمیَن ُقْل َنزََّلُھ ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربِّک ِباْلَحقِّ ِلُیَث
  نحل)103(َیُقوُلوَن ِإنَّما ُیَعلُِّمُھ َبَشٌر ِلساُن الَّذي ُیْلِحُدوَن ِإَلْیِھ َأْعَجِميٌّ َو ھذا ِلساٌن َعَرِبيٌّ ُمبیٌن 
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  روح در آخرت
رد، جبرئیل رئیس المالئکھ است و بھ مثابھ نخست وزیر خدا نسبت بھ سایر چنان کھ آیات قرآن اشاره دا

  :فرشتگان نقش بازی می کند؛ چنان کھ آمده است
  :جبرئیل بھ ھمراه سایر فرشتگان در حضور خدا بھ صف می ایستند. الف

َیْوَم َیُقوُم الرُّوُح َو اْلَمالِئکُة ) 37(َربِّ السَّماواِت َو ْاَألْرِض َو ما َبْیَنُھَما الرَّْحمِن ال َیْمِلکوَن ِمْنُھ ِخطابًا 
  )38(َصّفًا ال َیَتکلَُّموَن ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُھ الرَّْحمُن َو قاَل َصوابًا 

  :صف بھ صف رژه می روندجبرئیل بھ ھمراه سایر فرشتگان در پی خدا . ب
َء َیْوَمِئٍذ ِبَجَھنََّم َیْوَمِئٍذ  َو جي) 22(َو جاَء َربُّک َو اْلَمَلک َصّفًا َصّفًا ) 21(کالَّ ِإذا ُدکِت ْاَألْرُض َدکًا َدکًا 

  فجر)23( َیَتَذکُر ْاِإلْنساُن َو َأنَّى َلُھ الذِّکرى

  روح ماھیت
انده شده است کھ بشر از او چندان اطالعی ندارد و نمی در قرآن ماھیت جبرئیل یک حقیقت غیبی خو

  :تواند داشتھ باشد
َو ِإذا َأْنَعْمنا َعَلى ) 82(َو ُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُھَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمنیَن َو ال َیزیُد الظَّاِلمیَن ِإالَّ َخسارًا 

ُقْل کلٌّ َیْعَمُل َعلى شاکَلِتِھ َفَربُّکْم َأْعَلُم ِبَمْن ُھَو ) 83(ْاِإلْنساِن َأْعَرَض َو َنأى ِبجاِنِبِھ َو ِإذا َمسَُّھ الشَّرُّ کاَن َیُؤسًا 
َو َلِئْن ) 85(َو ما ُأوتیُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقلیًال َو َیْسَئُلوَنک َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َرّبي ) 84(َأْھدى َسبیًال 

ِإالَّ َرْحَمًة ِمْن َربِّک ِإنَّ َفْضَلُھ کاَن َعَلْیک ) 86(ِشْئنا َلَنْذَھَبنَّ ِبالَّذي َأْوَحْینا ِإَلْیک ُثمَّ ال َتِجُد َلک ِبِھ َعَلْینا َوکیًال 
ُس َو اْلِجنُّ َعلى َأْن َیْأُتوا ِبِمْثِل ھَذا اْلُقْرآِن ال َیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َو َلْو کاَن َبْعُضُھْم ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت ْاِإلْن) 87(کبیرًا 

  اسراء) 89(َو َلَقْد َصرَّْفنا ِللنَّاِس في ھَذا اْلُقْرآِن ِمْن کلِّ َمَثٍل َفَأبى َأکَثُر النَّاِس ِإالَّ کُفورًا ) 88(ِلَبْعٍض َظھیرًا 
  

  :تاد در ابتدای بحث توضیحات اس
  

jafar nekoonam,  
  :من نخست چند نکتھ کلی را بھ این شرح عرض می کنم

. معناشناسی واژه روح در قرآن؛ ب. الف: دو منظور را بھ ذھن متبادر می سازد» روح در قرآن«. 1
  .رودموضوع روح بھ عنوان چیزی کھ جزو انسان است و غیر از جسم اوست در مقابل جسم بھ کار می 

ھر یک از دو معنای مذکور کھ باشد، باید توجھ داشت کھ در قرآن ھمان تصوراتی کھ در میان . 2
بنابراین ما ھرگز مضامین فلسفی و کالمی . بوده است، بازتاب یافتھ است) ص(عرب حجاز عصر پیامبر

  . بیمو عرفانی و روان شناختی و مانند آنھا را نباید انتظار داشتھ باشیم، در قرآن بیا
البتھ ھیچ اشکالی ندارد کھ ما میان مفھوم قرآنی روح با مفھوم فلسفی و کالمی و روان شناختی و . 3

مانند آنھا مقایسھ کنیم و جھات اشتراک و افتراق آنھا را توصیف کنیم؛ اما باید بدانیم کھ بھ ھر حال، مفھوم 
بھ این . ری است، پیچیده و گسترده استقرآنی روح خیلی بسیط و ساده است؛ اما مفھومی کھ در علوم بش

ترتیب، نباید انتظار داشت کھ مفھوم قرآنی روح ھمپای مفھوم علمی پیش رفتھ باشد و حتی چیزی را بیان 
  .کرده باشد ک علوم بشری بھ تازگی کشف کرده اند و یا ھنوز کشف نکرده اند

کھ معھود مخاطبان قرآن یعنی  ما برای کشف معنای روح در قرآن باید ھمان قرائن و شواھدی. 4
عرب حجاز عصر نزول بوده است، جستجو و بر آنھا اتکاء کنیم و ھرگز صحیح نیست، بھ دستاوردھای 

  .علمی بشری در اعصار و مناطق دیگر مراجعھ و بھ آنھا تکیھ کنیم
  

  صالحھ
  .منتظر فرمایشات شما ھستیم..سالم
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jafar nekoonam,   

 
  قرآن معناشناسی تاریخی روح در

  
مراد از معناشناسی تاریخی این . تاریخی و توصیفی: واژه روح را بھ دو نوع می توان معناشناسی کرد

ما . است کھ بررسی کنیم، یک واژه چگونھ وضع شده و در گذر تاریخ در چھ معنایی استعمال گردیده است
بل از قرآنی مراجع کنیم و معنای آن برای این کار البتھ باید بھ تمام استعماالتی کھ واژه روح در ادبیات ق

را در جاھلیت و دیگر منابعی کھ از گروه فرھنگ و زبان سامی است، جستجو نماییم؛ اما نظر بھ این کھ 
وقتی یک معنای جدیدی برای یک لفظ پدید می آید، چنان نیست کھ معانی قبلی اش مھجور گردد و از بین 

متن قرآن مراجع کنیم و تمام استعماالت و اشتقاقات واژه روح برود، ما می توانیم، حتی بھ خصوص ھمین 
  .را در قرآن گردآوری و بررسی کنیم

بررسی ھای استعماالتی کھ مشتقات روح در قرآن دارند، این فرضیھ را تقویت می کند کھ روح یا ریح 
ود، ریح اطالق شده و بعد بھ بوی کھ باد می آورد یا مثل باد دیده نمی ش. در اصل بر باد اطالق شده است

سپس بھ گلی کھ بوی خوش دارد، ریحان گفتھ اند و بھ جان آدمی نیز روح گفتھ اند؛ بھ این اعتبار باد 
  .در بینی رفت و برگشت می کند) نفس(

پس از آن بھ جبرئیل نیز بھ اعتبار این کھ مثل جان آدمی دیده نمی شود، روح یا روح القدس یا روح 
  .تاالمین گفتھ شده اس

  
jafar nekoonam,   

 
  معناشناسی توصیفی روح در قرآن

  
مقصود از معناشناسی توصیفی روح در قرآن این است کھ ما بیاییم، وجوه معانی روح را در قرآن 
بررسی کنیم و مختصات ھر کدام را با تکھ بر اطالعاتی کھ خود متن قرآن بھ دست می دھد، توصیف 

  .نماییم
یکی روح بھ معنای جان : روح در قرآن تنھا بر دو معنا بھ کار رفتھ است بررسی ھا نشان می دھد کھ

  .آدمی، و دیگر روح بھ معنای فرشتھ ای کھ بھ پیامبران و مؤمنان کمک می کند
  روح بدن

  . روح بھ معنای جان در زمینھ آفرینش آدم یا عیسی بھ کار رفتھ است. الف
  : مثال برای جان آدم این است

َفِإذا َسوَّْیُتُھ َو َنَفْخُت فیِھ ِمْن ُروحي َفَقُعوا َلُھ ساِجدیَن ) 71(ک ِلْلَمالِئکِة ِإّني خاِلٌق َبَشرًا ِمْن طیٍن ِإْذ قاَل َربُّ 
  ص) 72(

  :مثال باری جان عیسی این است
  انبیاء) 91(میَن َو الَّتي َأْحَصَنْت َفْرَجھا َفَنَفْخنا فیھا ِمْن ُروِحنا َو َجَعْلناھا َو اْبَنھا آَیًة ِلْلعاَل

  فرشتھ روح
  شئون روح

  . در قرآن از فرشتھ ای کھ بھ پیامبران و مؤمنان کمک یا وحی می کند، بھ روح تعبیر شده است
  :مانند  تأیید حضرت عیسی؛. الف

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


اْلَبیِّناِت َو َأیَّْدناُه ِبُروِح اْلُقُدِس  َو َلَقْد آَتْینا ُموَسى اْلکتاَب َو َقفَّْینا ِمْن َبْعِدِه ِبالرُُّسِل َو آَتْینا عیَسى اْبَن َمْرَیَم
  )88بقره، (

  : تأیید مؤمن؛ مانند. ب
ال َتِجُد َقْومًا ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َو اْلَیْوِم اْلآِخِر ُیوادُّوَن َمْن َحادَّ * کَتَب اللَُّھَ َألْغِلَبنَّ َأَنا َو ُرُسلي ِإنَّ اللََّھ َقِويٌّ َعزیٌز 

 َأیََّدُھْم وَلُھ َو َلْو کاُنوا آباَءُھْم َأْو َأْبناَءُھْم َأْو ِإْخواَنُھْم َأْو َعشیَرَتُھْم ُأولِئک کَتَب في ُقُلوِبِھُم اْلإیماَن َواللََّھ َو َرُس
  )22- 21مجادلھ، (ِبُروٍح ِمْنُھ 

  :خلقت عیسی. ج
َفاتََّخَذْت ِمْن ُدوِنِھْم ِحجابًا َفَأْرَسْلنا ِإَلْیھا ) 16(َو اْذکْر ِفي اْلکتاِب َمْرَیَم ِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْھِلھا َمکانًا َشْرِقّیًا 

قاَل ِإنَّما َأَنا َرُسوُل َربِّک  )18(قاَلْت ِإّني َأُعوُذ ِبالرَّْحمِن ِمْنک ِإْن کْنَت َتِقّیًا ) 17(ُروَحنا َفَتَمثََّل َلھا َبَشرًا َسِوّیًا 
قاَل کذِلک قاَل ) 20(قاَلْت َأنَّى َیکوُن لي ُغالٌم َو َلْم َیْمَسْسني َبَشٌر َو َلْم َأک َبِغّیًا ) 19(َِألَھَب َلک ُغالمًا َزکّیًا 

  مریم) 21(ْمرًا َمْقِضّیًا َربُّک ُھَو َعَليَّ َھیٌِّن َو ِلَنْجَعَلُھ آَیًة ِللنَّاِس َو َرْحَمًة ِمنَّا َو کاَن َأ
  :وحی بھ پیامبران. د
َرفیُع الدََّرجاِت ُذو اْلَعْرِش ُیْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمِرِه ) 14(َفاْدُعوا اللََّھ ُمْخِلصیَن َلُھ الدِّیَن َو َلْو کِرَه اْلکاِفُروَن  

  غافر) 15(َعلى َمْن َیشاُء ِمْن ِعباِدِه ِلُیْنِذَر َیْوَم التَّالِق 
  )ص(وحی بھ پیامبر اسالم. ھـ

َو َلَقْد َنْعَلُم َأنَُّھْم ) 102(ُقْل َنزََّلُھ ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربِّک ِباْلَحقِّ ِلُیَثبَِّت الَّذیَن آَمُنوا َو ُھًدى َو ُبْشرى ِلْلُمْسِلمیَن 
  نحل)103(َجِميٌّ َو ھذا ِلساٌن َعَرِبيٌّ ُمبیٌن َیُقوُلوَن ِإنَّما ُیَعلُِّمُھ َبَشٌر ِلساُن الَّذي ُیْلِحُدوَن ِإَلْیِھ َأْع

  روح در آخرت
چنان کھ آیات قرآن اشاره دارد، جبرئیل رئیس المالئکھ است و بھ مثابھ نخست وزیر خدا نسبت بھ سایر 

  :فرشتگان نقش بازی می کند؛ چنان کھ آمده است
  :ندجبرئیل بھ ھمراه سایر فرشتگان در حضور خدا بھ صف می ایست. الف

َیْوَم َیُقوُم الرُّوُح َو اْلَمالِئکُة ) 37(َربِّ السَّماواِت َو ْاَألْرِض َو ما َبْیَنُھَما الرَّْحمِن ال َیْمِلکوَن ِمْنُھ ِخطابًا 
  )38(َصّفًا ال َیَتکلَُّموَن ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُھ الرَّْحمُن َو قاَل َصوابًا 

  :خدا صف بھ صف رژه می روندجبرئیل بھ ھمراه سایر فرشتگان در پی . ب
َء َیْوَمِئٍذ ِبَجَھنََّم َیْوَمِئٍذ  َو جي) 22(َو جاَء َربُّک َو اْلَمَلک َصّفًا َصّفًا ) 21(کالَّ ِإذا ُدکِت ْاَألْرُض َدکًا َدکًا 

  فجر)23(َیَتَذکُر ْاِإلْنساُن َو َأنَّى َلُھ الذِّکرى 
  ماھیت روح

غیبی خوانده شده است کھ بشر از او چندان اطالعی ندارد و نمی در قرآن ماھیت جبرئیل یک حقیقت 
  :تواند داشتھ باشد

  
jafar nekoonam,  

َو ِإذا َأْنَعْمنا َعَلى ) 82(َو ُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُھَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمنیَن َو ال َیزیُد الظَّاِلمیَن ِإالَّ َخسارًا 
ُقْل کلٌّ َیْعَمُل َعلى شاکَلِتِھ َفَربُّکْم َأْعَلُم ِبَمْن ُھَو ) 83(ْاِإلْنساِن َأْعَرَض َو َنأى ِبجاِنِبِھ َو ِإذا َمسَُّھ الشَّرُّ کاَن َیُؤسًا 

َو َلِئْن ) 85(َو ما ُأوتیُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقلیًال َو َیْسَئُلوَنک َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َرّبي ) 84(َأْھدى َسبیًال 
ِإالَّ َرْحَمًة ِمْن َربِّک ِإنَّ َفْضَلُھ کاَن َعَلْیک ) 86(ِشْئنا َلَنْذَھَبنَّ ِبالَّذي َأْوَحْینا ِإَلْیک ُثمَّ ال َتِجُد َلک ِبِھ َعَلْینا َوکیًال 

ُس َو اْلِجنُّ َعلى َأْن َیْأُتوا ِبِمْثِل ھَذا اْلُقْرآِن ال َیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َو َلْو کاَن َبْعُضُھْم ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت ْاِإلْن) 87(کبیرًا 
  اسراء) 89(َو َلَقْد َصرَّْفنا ِللنَّاِس في ھَذا اْلُقْرآِن ِمْن کلِّ َمَثٍل َفَأبى َأکَثُر النَّاِس ِإالَّ کُفورًا ) 88(ِلَبْعٍض َظھیرًا 

  
jafar nekoonam,  

  خب من منتظر نظر دوستان ھستم
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  , صالحھ

  ..نمیشھ در ھمون قالب بمونھ..خوب درک ما نسبت بھ زبان عرف است
  

  ]٢١:٠۶ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
  آیا در قران عالم ذری تصریح شده؟

  
  ]٢١:٠٧ ٢۵.١١.١۵[, زھرا نبئی
  آیھ الست

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٠٧[ 

]In reply to زھرا نبئی[  
  .آیھ الست و عالم ذر ربطی بھ روح ندارد

  
  ]٢١:٠٧ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to زھرا نبئی[  
  توحید فطری

  
Majid Ghaderi, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٠٧[ 

  در روایات  راجع بھ روح عرفی مطلبی ھست؟
  

  ]٢١:٠٧ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
]In reply to jafar nekoonam[ 

  دنیا بودند؟اینکھ ارواح در عالمی قبل از 
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٠٨[ 
]In reply to زھرا نبئی[  

  موافقید؟. خانم نبئی اگر تمایل داشتھ باشند، می توانند یک جلسھ آیھ الست را مدیریت کنند
  

Zahra Ebrahimi, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٠٨[ 
https://telegram.me/jnekoonam 

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٠٨[ 

]In reply to Majid Ghaderi[ 
  من فقط در اینجا بحث قرآنی کرده ام

  
  ]٢١:٠٨ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to jafar nekoonam[ 
  ولی تفاسیر؟..من ھم موافقم
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Zahra Ebrahimi, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٠٨[ 
  سالم لینک کانال گروه دکتر نکونام

  
  ]٢١:٠٨ ٢۵.١١.١۵[, زھرا نبئی

  .اساتید حاضر در گروه نیستاستاد دانش من در حد 
  

mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٠٩[ 
چرا خدا در پاسخ بھ سوال از روح  -2روح در سوره قدر رو بھ چھ معنا میدونید؟ -1: دوتا سوال استاد

  آدمی، پاسخ خیلی مبھم و مختصری داده؟
  

  ]٢١:٠٩ ٢۵.١١.١۵[, زھرا نبئی
  .ارشد ھستم و جسارت نمی کنممن .دوستان اکثرا دانشجوی دکترا ھستند 

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١٠[ 

]In reply to Zahra Ebrahimi[ 
  با تشکر از دختر دوست داشتنی ام، سرکار خانم ابراھیمی

از دوستانی تمایل ندارند، در گروه شاھد مباحثات دوستان باشند و برایشان خستھ کننده است، می توانند 
  .حاصل بحث را دریافت نمایند عضو کانال شود و فقط

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١١[ 

]In reply to mortazavi-Q & H[ 
  .روح در سوره قدر بھ ھمان معنای جبرئیل است. 1
  .روح در آیھ یسئلونک عن الروح نیز ھمان جبرئیل است. 2
  

Zahra Ebrahimi, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١١[ 
]In reply to jafar nekoonam[ 

      دارین استادلطف 
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١٢[ 
]In reply to زھرا نبئی[  

  ما شما را بھ مقام نبوت می شناسیم
  خودتان را کوچک نشمارید. مفامتان عالی است

  
mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١٢[ 

]In reply to jafar nekoonam[ 
  میتونم دلیلتون رو بدونم؟

  
  ]٢١:١٣ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

  آیا با توجھ بھ نفخت من روحی میشھ برای روح ماھیت دینی قایل شد؟
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jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١٣[ 
]In reply to mortazavi-Q & H[ 

در سیاق ھر دو از نزول قرآن سخن رفتھ و فرشتھ ای کھ عھده دار نزول قرآن . دلیلش سیاق آیات است
  .است، بھ تصریح قرآن جبرئیل است

  
Majid Ghaderi, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١٣[ 

]In reply to jafar nekoonam[ 
  چرا فرموده قل الروح من امر ربی و نفرمود قل الروح ھو الجرئیل؟

  مثال
  

  ]٢١:١٣ ٢۵.١١.١۵[, سایھ
  باسالم و درود،خدمت دوستان

  
  ]٢١:١٣ ٢۵.١١.١۵[, زھرا نبئی

]In reply to jafar nekoonam[ 
  ☺تشکر استاد

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١٣[ 

]In reply to صالحھ[  
  .مبھم است

  
Majid Ghaderi, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١٣[ 

]In reply to سایھ[  
   سالم

  
  ]٢١:١۴ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to jafar nekoonam[ 
  در این ایھ روح بھ چھ معناست؟

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١۵[ 

جبرئیل برای اولین بار در سوره بقره آمده است کھ یھودیان . شناختھ نبود جبرئیل نزد مشرکان قریش
  اهللا جبرئیل بھ زبان عبری یعنی قدرة. در آنجا بودند و برای یھودیان شناختھ بود

  
  ]٢١:١۵ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to سایھ[  
  سالم

  
Z Aghagolizadeh, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١۵[ 

]In reply to jafar nekoonam[ 
  سالم،در سوره نبا کھ میگھ یقوم مالیکھ و روح صفا صفا؟
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mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١۵[ 

]In reply to jafar nekoonam[ 
  من کل امر در سوره قدر رو بھ چھ معنایی میگیرید؟

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١۶[ 

]In reply to Z Aghagolizadeh[ 
  .رئیل استمراد از روح در اینجا نیز جب

  
Z Aghagolizadeh, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١۶[ 

بھ نظرم کلمھ امر و روح با ھم مرتبطند، برای این کھ روح رو بفھیم باید کاربرد امر در قران رو در 
  بیاریم
  

Z Aghagolizadeh, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١۶[ 
]In reply to jafar nekoonam[ 

  اونجا کھ سیاق ایات قیامتھ
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١٧[ 
]In reply to mortazavi-Q & H[ 

  جبرئیل در قرآن بھ منزلھ نخست وزیر خداست؛ یعنی آنچھ را کھ از برکات است، نازل می کند
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١٧[ 
]In reply to Z Aghagolizadeh[ 

  .جبرئیل در آخرت نیز نقش نخست وزیری خدا را دارد. اشکالی ندارد
  

Majid Ghaderi, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١٧[ 
  سوال من؟

  
  ]٢١:١٨ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

  ..با توجھ بھ آیھ نفخت من روحی میشھ حلول روح در بدن رو نتیجھ گرفت؟با توجھ قرانی
  

mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١٨[ 
]In reply to jafar nekoonam[ 

توی سوره قدر  -بھ معنای جبرئیل میدونیدشما ھر دو واژه روح در دو ایھ قدر و ایھ قل الروح رو 
ایا توی ایھ من امر ربی ھم میتونیم برکات معنا کنیم؟ ارتباطی میان این دو  -معنای برکات رو میگیرم قبول

  ایھ نیست؟
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:١٨[ 
]In reply to Majid Ghaderi[ 
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سوره اسراء در مکھ و خطاب بھ مشرکان جبرئیل نزد مشرکان قریش شناختھ نبود و . عرض کردم
  .قریش نازل شده است

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢٠[ 

]In reply to صالحھ[  
اگر ظاھر لغت را بفرمایید، می گوید، از روح در او دمیدم یعنی . من از حلول و ملول سر در نمی آورم

   .اونم بھ من چیزی نگفتھ است. نپرسیدماین کھ مراد از فوت کردن خدا چیست، من ازش . فوت کردم
  

mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢٢[ 
  خلق و امر و تجرد مطلق برداشت میشھ: در قرآن سھ عالم

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢٠[ 
]In reply to صالحھ[  

او دمیدم یعنی اگر ظاھر لغت را بفرمایید، می گوید، از روح در . من از حلول و ملول سر در نمی آورم
   .اونم بھ من چیزی نگفتھ است. این کھ مراد از فوت کردن خدا چیست، من ازش نپرسیدم. فوت کردم

  
mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢٢[ 

  خلق و امر و تجرد مطلق برداشت میشھ: در قرآن سھ عالم
  

  ]٢١:٢٢ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
]In reply to jafar nekoonam[ 

ونیز تفاسیر عرفانی ..اینھ چیزی از بیرون  بوده نھ اینکھ جسم تبدیل بھ روح بشھ ببخشید منظورم
  ..وفلسفی ھم قران رو مالک قرار دادند

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢٢[ 

]In reply to mortazavi-Q & H[ 
یک معنایی اگر بگوید، روح از امر رب است، . باید عبارات مشابھ را در تفسیر ھمدیگر بھ کار گرفت

  .دارد و این کھ از ھر امری نازل می شوند، معنای دیگری دارد
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢٣[ 
]In reply to mortazavi-Q & H[ 

  . خلق یعنی خلقت و امر یعنی مدیریت
  .تجرد مطلق ھم ربطی بھ قرآن ندارد

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢۴[ 

]In reply to صالحھ[  
کھ ماھیت روح بدن چیست و چگونھ ارتباط با بدن پیدا می کند، روشن نیست و لذا من نمی توانم این 

  .راجع بھ آن اظھار نظر کنم
  

N. Adelfar, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢۵[ 
]In reply to jafar nekoonam[ 
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  با سالم ، آیا می شود نتیجھ گرفت روح از عالم امر است؟
  

mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢۵[ 
و ما اوتیتم من : در ادامھ آیھ، قل الروح، با توجھ بھ شناختی کھ یھود از جبریئل داشتند، با قید پایانی ایھ

  العلم اال قلیال، نمیشھ معنای دیگری از روح داشتھ باشیم؟
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢۵[ 
]In reply to N. Adelfar[ 

  رادتان از عالم امر عالم غیب باشد، آریاگر م. من از عالم امر سر در نمی آورم
  

Z Aghagolizadeh, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢٧[ 
]In reply to jafar nekoonam[ 

  !!!بھ چھ دلیل بھ این شکل جواب می دھید،  یعنی عالم امر یھ اصالح من دراوردی است؟
  

Z Aghagolizadeh, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢٧[ 
  اصطالح

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢٧[ 

]In reply to mortazavi-Q & H[ 
عرض کردم کھ سوره اسراء مکی و خطاب بھ مشرکان مکھ است و ربطی بھ یھودیان  و مردم مدینھ 

مشرکان مکھ ھم دغدغھ روح . روحی ھم کھ عھده وحی قرآن است، بھ تصریح قرآن جبرئیل است. ندارد
  ر مدعی بود کھ او قرآن را بھ من وحی می کندبدن را نداشتند؛ بلکھ دغدغھ جبرئیل را داشتند؛ چون پیامب

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢٨[ 

]In reply to Z Aghagolizadeh[ 
عالم خلق و امر را . فقط گفتھ شده است کھ خلق و امر مال خداست. در قرآن از عالم امر سخنی نیست

  .علما درست کردند
  

mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢٩[ 
  !ھایی کھ ذیل ایھ اومده، بحث رو بھ یھود مرتبط کردهسبب نزول

  
N. Adelfar, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٢٩[ 

]In reply to jafar nekoonam[ 
  من امر ربی ھم می تواند اشاره بھ ھمان داشتھ باشد؟

  
  ]٢١:٣٠ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to jafar nekoonam[ 
  واقعا؟

  
  ]٢١:٣١ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
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  آیات وروایا ت کار داریم یعنی نمیشھ بیشتر از این از روح برداشت کرد؟خوب ما با 
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٣١[ 
]In reply to mortazavi-Q & H[ 

چنان کھ عالمھ طباطبایی فرمودند، اسباب نزولی کھ روایت شده، بر آیات قرآن تطبیق داده شده اند و 
  .ت نداشتھ باشد، بھ روایات نمی توان اعتماد کردلذا تا خود آیات بر سبب نزولی دالل

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٣٢[ 

]In reply to N. Adelfar[ 
  .بھ ھر حال، ما در قرآن اصطالحی بھ نام عالم امر در قرآن نداریم

  
  ]٢١:٣٢ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

  استاد تکلیف نفس وقلب با روح چی میشھ؟
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٣٣[ 
]In reply to صالحھ[  

  .نمی توان آن را با بحث قرآنی قاطی کرد. بحث روایی مجال جداگانھ ای می خواھد
  

mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٣٣[ 
  روح از امر رب است رو چی معنا میکنید؟

  
  ]٢١:٣٣ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to mortazavi-Q & H[ 
   
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٣٣[ 
]In reply to صالحھ[  

من فکر می کنم، در این جلسھ فقط . این کھ اینھا چھ ربطی با ھم دارند، باز مجال دیگری می طلبد
  .متمرکز بشویم، روی معناشناسی روح در قرآن شایستھ تر است

  
  ]٢١:٣۴ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to jafar nekoonam[ 
  چشم

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٣۵[ 

]In reply to صالحھ[  
چنان کھ سیاقش داللت دارد، یعنی از اموری نیست کھ شما بتوانید بھ آن علم   روح از امر رب است،

  .پیدا کنید  و بھ عبارت دیگر یعنی از غیب است
  

  ]٢١:٣۶ ٢۵.١١.١۵[, زھرا نبئی
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و بگویید تفاوت بین روح و نفس و  یکی از اساتید ما بھ عنوان تکلیف بھ ما گفتھ بود بروید تحقیق کنید
   !قلب و عقل چیست؟ ھم قاطی کردیم و آخرش ھم نفھمیدم چی شد

  
  ]٢١:٣۶ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to زھرا نبئی[  
     

  
N. Adelfar, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٣٧[ 

]In reply to jafar nekoonam[ 
  معروف شده ولی با ظاھر آیھ ھمخوانی ندارد؟چگونھ از سیاق بھ این معنا می رسیم؟ گر چھ این معنا 

  
mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٣٨[ 

یا َأْھَل :  تو این ایھ کدوم دو معنا منظوره -جبریئل+جان آدمی: شما دو معنا واسھ روح مطرح کردید
َما اْلَمِسیُح ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َرُسوُل اللَِّھ َو َكِلَمُتُھ َأْلقاھا اْلِكتاِب ال َتْغُلوا ِفي ِدیِنُكْم َو ال َتُقوُلوا َعَلى اللَِّھ ِإالَّ اْلَحقَّ ِإنَّ

لٌھ واِحٌد ُسْبحاَنُھ َأْن َیُكوَن َمْرَیَم َو ُروٌح ِمْنُھ َفآِمُنوا ِباللَِّھ َو ُرُسِلِھ َو ال َتُقوُلوا َثالَثٌة اْنَتُھوا َخْیرًا َلُكْم ِإنََّما اللَُّھ ِإ  ِإلى
  ِباللَِّھ َوِكیًال  ُھ ما ِفي السَّماواِت َو ما ِفي اْلَأْرِض َو َكفىَلُھ َوَلٌد َل

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٣٨[ 

]In reply to زھرا نبئی[  
مثل این است کھ بخواھید شتر و . اگر واژگانی ھمنشین ھای مشابھی نداشتھ باشد، قابل مقایسھ نیستند

  خربوزه و کوه را با ھم مقایسھ کنید
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:٣٩[ 
]In reply to N. Adelfar[ 

وقتی در سیاق آیھ سخن از بدن و خلقت بدن نیست؛ بلکھ سخن از قرآن و نزول قرآن است، کامال 
  .روشن است کھ نمی تواند روح بدن مراد باشد و بلکھ جبرئیل مراد است

  رب مشھور ال اصل لھ. مشھور حجت نیست
  

  ]٢١:۴٠ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
]In reply to jafar nekoonam[ 

  یعنی این کلمات ھمنشینھای یکسان ندارند در نتیجھ نمیتوانند معانی مترادف داشتھ باشند؟
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۴٠[ 
]In reply to mortazavi-Q & H[ 

  : چنان کھ در جای دیگر آمده است. روح بدن است
  )91(َجھا َفَنَفْخنا فیھا ِمْن ُروِحنا َو َجَعْلناھا َو اْبَنھا آَیًة ِلْلعاَلمیَن َو الَّتي َأْحَصَنْت َفْر 
  

  ]٢١:۴١ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
  اصال استاد بعد ملکوت انسان در کدام ایھ اومده؟
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jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۴١[ 
]In reply to صالحھ[  

  .این گونھ بھ نظر می رسد
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۴١[ 
]In reply to صالحھ[  

  بعد ملکوت انسان چیھ؟
  .اگر منظور روح انسان است، در ھمان آیاتی کھ سخن از دمیدن روح در بدن آدم است

  
  ]٢١:۴١ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to jafar nekoonam[ 
  .جور دگر باید دید..فکر کنم چشمھارا باید شست

  
  ]٢١:۴٣ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

  مومنون ایا ھمین مرحلھ رو اشاره داره؟12
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۴۴[ 
]In reply to صالحھ[  

  :ھمین طور بھ نظر می رسد
ْحمًا ُثمَّ َأْنَشْأناُه َخْلقًا آَخَر ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظامًا َفَكَسْوَنا اْلِعظاَم َل

  )14(َفَتباَرَك اللَُّھ َأْحَسُن اْلخاِلقیَن 
  

  ]٢١:۴۵ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
]In reply to صالحھ[  
  آیا این جواب قانع کنندست؟..ستادی با قاطعیت میگفت روح قسمتی از نفسھا

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۴۶[ 

]In reply to jafar nekoonam[ 
  .مراد از انشأناه خلقا آخر دمیدن روح است

  
  ]٢١:۴۶ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to jafar nekoonam[ 
  ..ھمین دمیدن جای سوالھ

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۴٧[ 

]In reply to صالحھ[  
اما در قرآن . بفرمایید، طبق چھ دلیلی می فرمایید؟ آیا از استعماالت قرآن یا بیانات فلسفی  و یا چیز دگر

  .ھرگز بھ نظر نمی رسد، چنین چیزی باشد
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۴٨[ 
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]In reply to صالحھ[  
وقتی عرب ھا می یافتند کھ بچھ درون شکم مادر حرکت می کنند، تصور می من تصور می کنم، 

واقعیت علمی را نباید در قرآن . کردند کھ روح پیدا کرده است؛ اما واقعیت امر برای ما روشن نیست
  .جستجو کرد؛ بلکھ باید در علوم بشری یافت

  
mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۴٨[ 

  رئیل چھ وظیفھ ای داره؟از قرآن برداشت میشھ کھ جب
  

mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۴٨[ 
  غیر از نزول قرآن
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۵٠[ 

]In reply to mortazavi-Q & H[ 
چنان کھ مطالب من را مالحظھ کردید، وظایف جبرئیل عبارت از شئوونی است کھ نخست وزیر خدا 

در قرآن از آنھا سخن رفتھ است، یکی وحی بھ انبیاء و دیگری کمک از مواردی کھ . می تواند داشتھ باشد
  .انبیاء و مؤمنان و سوم خلقت است

  
  ]٢١:۵٠ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to jafar nekoonam[ 
خوب استاد ببخشید فلسفی میشھ ایا از من روحی میشھ گفت روح قدیمھ یا بھ فرھنگ عرب چھ معنی 

  میده؟
  

mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۵٣[ 
]In reply to jafar nekoonam[ 

بعد با این پیش فرض، مواردی  - ببخشید استاد، شما اول اومدید دو معنا واسھ روح پیدا کردید تو قرآن
َفاتََّخَذْت : مثل این ایھ و ایات مشابھش! رو کھ بھ جبرئیل تطبیق دادید، وظایفش رو از ایات استخراج کردید

  ِحجابًا َفَأْرَسْلنا ِإَلْیھا ُروَحنا َفَتَمثََّل َلھا َبَشرًا َسِویا،ِمْن ُدوِنِھْم 
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۵٣[ 
]In reply to صالحھ[  

خدا در بسیاری از آیات قرآن بھ صورت موجودی انسان وار توصیف شده و َنُفس آدمی روح آدمی 
  .از َنَفس خود در او دمیدمشمرده شده و لذا از روح خودم در او دمیدم یعنی 

  
  ]٢١:۵۴ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to jafar nekoonam[ 
  معنای تکریم کھ تو خودش داره؟

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۵۵[ 

]In reply to mortazavi-Q & H[ 
دارد و من آیات قرآن را کھ مرور کردم، فقط دیدم کھ دو حوزه معنایی متمایز وجود . ھمین طور است

  .نھ بیش تر و لذا روح را در قرآن بر دو معنا یافتم
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jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۵۶[ 

]In reply to صالحھ[  
  .این کرامت برای انسان فایده ندارد، وقتی با اعمال ناصالح خود بھ اسفل السافلین سقوط کند

  
  ]٢١:۵٧ ٢۵.١١.١۵[, قائن

]In reply to jafar nekoonam[ 
می شود گفت کھ اگر نفس مراد ھمین خود باشد خب روح می شود جزئی از نفس؛ اما اگر منظور از 

براش بھ کار رفتھ، خب نفس واحده می تواند جسم و روح " من نفس واحده"آفریده شدن آدم و ھمسرش کھ 
  با ھم منظور باشد؛ با این نگاه ھم می شود گفت کھ روح جزئی از نفس است

  
  ]٢١:۵٧ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to jafar nekoonam[ 
  نفس اینجا ھم اومده کھ؟

  
N. Adelfar, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۵٩[ 

ببخشید این سوال کمی حاشیھ ای ھست، آیا احضار ارواح با معنای روح در قران بھ معنای جان آدمی 
  مطابقت دارد؟

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۵٩[ 

]In reply to قائن[  
  .االن اظھار نظر قطعی نمی توانم بکنم. طبیقی نفس و قلب و مانند آن مجال دیگری می خواھدبررسی ت

آیھ . نفس در قرآن گاھی بھ معنای خود اعم از جسم و جان است و گاھی بھ معنای خصوص جان است
  .مورد اشاره شما را االن نمی توانم نظر بدھم

  
mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢١:۵٩[ 

واژه روح در دو ایھ ای کھ با مالئکھ اومده، بعد از مالئکھ و بھ شکل جدا اومده چیھ؟ میشھ  علت اینکھ
  از قران مطلبی راجع بھ این فھمید؟

  
  ]٢٢:٠٠ ٢۵.١١.١۵[, زھرا نبئی

  !پس نفس چیست اگر ھمان روح نیست؟
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٠٠[ 
]In reply to N. Adelfar[ 

  روح نکردم و لذا چیزی از آن سر در نمی آورممن تا حاال اظھار 
  

  ]٢٢:٠٠ ٢۵.١١.١۵[, زھرا نبئی
   استاد یھ جلسھ اظھار روح بگذاریم

  
  ]٢٢:٠١ ٢۵.١١.١۵[, زھرا نبئی
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  پژوھشگاه می تونھ کارگاه بذاره
  

  ]٢٢:٠١ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
  ..فکر کنم نا خواستھ روح با نفس مرتبط میشھ

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٠٢[ 

]In reply to mortazavi-Q & H[ 
روح بھ معنای جبرئیل بھ تعبیر قرآن مطاع است؛ یعنی . علت معناداری نمی توان برای آن بیان کرد

بھ این ترتیب وقتی سخن از خصوص جبرئیل ھم می شود، ھرگز معنای تنھا . فرشتگانی را تحت امر دارد
  .بودن نمی تواند فھمیده بشود

  
  ]٢٢:٠٢ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to mortazavi-Q & H[ 
  . من دارم رو تغییر افکارم کار میکنم..مرسی از سوالھای خوبتون

  
  ]٢٢:٠۴ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to jafar nekoonam[ 
  . چقدر راحت

  
mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٠۴[ 

  جا روح مقدم شده، دوجا مؤخر اومدهتقدیم و تأخیر در قرآن میشھ جوابی براش یافت؟ یھ 
  

mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٠۴[ 
]In reply to صالحھ[  

  خواھش میکنم -سواالت عادیھ
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٠۵[ 
]In reply to mortazavi-Q & H[ 

تھ اند، تفاوت قایل از این قبیل موارد زیاد داریم و آنان کھ خواس. علت معناداری برای آن یافت نمی شود
  .بشوند، فقط تذوق بھ خرج دادند

  
mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٠۶[ 

  تو سور مدنی مطلق روح اومده -بحث روح القدس و روح االمین ھم فقط توی سور مکی اومده
  

  ]٢٢:٠٧ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
  مبانی ما چیھ؟..نمیسازهآخھ استاد رفتم روح واز دید روانکاوی تحقیق کنم گفتن با مبانی ما 

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٠٧[ 

]In reply to mortazavi-Q & H[ 
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مراد از ھمھ آن مواردی کھ روح در ارتباط با بدن . اینھا تنوع تعبیر است و مفید معانی متفاوت نیست
  .نیامده، جبرئیل است

  
M.m, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٠٧[ 

  ,سالم استاد گرامی
  می توان دلیلی ازقران یافت؟" جسمانیھ الحدوث وروحانیھ البقا"ن مال صدرا در رابطھ با بیا

  
  ]٢٢:٠٧ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to M.m[ 
  ....واقعا

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٠٨[ 

]In reply to صالحھ[  
  من نمی دانم منظورشان چی بوده

  
mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٠٨[ 

مکی و مدنی بودن، زمان؟ برخی از مبانی اگھ مخدوش بشھ، بحث شکل دیگری بھ معیار شما برا 
  خودش میگیره

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٠٩[ 

]In reply to M.m[ 
  .سوره مؤمنون را شاھد گرفتھ است 12ظاھرا آیھ 

  
  ]٢٢:٠٩ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

  پس اگھ روح و بھ مفھوم دینی زیر سوال ببریم مشکلی نیست؟
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:١٠[ 
]In reply to mortazavi-Q & H[ 

مضامینی کھ خطاب بھ مشرکان قریش است و راجع بھ سئواالت و موضوعات و گفتگوھایی آنان است 
و قبل از ھجرت نازل شده، مکی است؛ اما آنچھ ناظر بھ مردم مدینھ است و بعد از ھجرت نازل شده، 

  .مدنی است
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:١١[ 
]In reply to صالحھ[  

  .سئوال مبھم است
  

  ]٢٢:١١ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
]In reply to jafar nekoonam[ 

  تنو ع تعبیر چقدر مستدل ھست؟
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jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:١٢[ 
]In reply to صالحھ[  

اھل زبان بیاورید، مطالب شما شما وقتی برای یک ویژگی زبان شناختی، شواھدی از استعماالت 
  .مستدل خواھد بود

  
  ]٢٢:١٣ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ

]In reply to jafar nekoonam[ 
  مخالفان کدوم قسمت وقبول ندارن؟

  
mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:١۵[ 

ارتباط  کن فیکون، با امر موجود در ایھ من امر ربی،... بھ نظر میاد، میان آیھ انما امره اذا اراد شیئا 
برای  - بھ معنای جبریئل گرفت.... با توجھ بھ اون آیھ، نمیشھ روح رو در ایھ قل الروح - وجود داشتھ باشھ

  فھم روح نباید معنای امر ھم فھمیده بشھ؟
  

  ]٢٢:١۶ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
  ...نیاز بھ تحلیل دارم..ای کاش معنا شناسی روح ودر نظر میگرفتم

  
M.m, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:١۶[ 

  مومنون ارائھ می دھید؟12اد شما چھ تفسیر ی برای ایھ است
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:١۶[ 
  :نوآوری ھای بحث ما عبارت از این بود کھ

  
  .روح بھ معنای وجودی غیر از فرشتگان و مافوق قرشتگان در قرآن کاربردی ندارد. 1
  ....ھمین طور آیات سوره قدر و   مراد از روح در آیھ اسراء جبرئیل است؛. 2
  .جبرئیل ھم پیامبران و ھم مؤمنان را تأیید می کند. 3
  

  ]٢٢:١٧ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
]In reply to M.m[ 

  ..دمیدن روح ظاھرا
  

  ]٢٢:١٨ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
  ادمی کمک کنند؟استا د بھ نظر شما روایات چقدر می تونن در شناخت روح 

  
jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:١٩[ 

]In reply to mortazavi-Q & H[ 
بھ صرف این کھ . باید جمالتی را در تفسیر ھم بھ خدمت گرفت کھ ھمنشین ھای مشابھی داشتھ باشد

مھ با باید حداقل در دو کل. امر در جا تکرار شده، دلیل بر این نیست کھ در یک حوزه معنایی قرار دارند
  .نسبت واحدی اشتراک وجود داشتھ باشد
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  ]٢٢:٢٠ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
]In reply to jafar nekoonam[ 

  ...ای کاش در این مورد بحثی بشھ
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٢٠[ 
]In reply to M.m[ 

  .عرض کردم کھ ظاھرا مراد از خلق آخر ھمان دمیدن روح در بدن باشد
  

  ]٢٢:٢٠ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
]In reply to صالحھ[  

  ..یا بیشترش و دور بریزیم
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٢٠[ 
]In reply to صالحھ[  

  .مراجعھ کنید بھ کتاب درآمدی بر معناشناسی قرآن کھ دانشکده اصول دین قم از من منتشر کرده،
  

M.m, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٢١[ 
]In reply to jafar nekoonam[ 

  سپاسگزارم
  

  ]٢٢:٢١ ٢۵.١١.١۵[, صالحھ
]In reply to jafar nekoonam[ 

  مرسی..چقدر عالی
  

jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٢٢[ 
]In reply to صالحھ[  

من بی مطالعھ نمی توانم اظھار . می توان یک فرصت دیگری راجع بھ روح در روایات اختصاص داد
  .نظر بکنم

  
N. Adelfar, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٢٢[ 

]In reply to jafar nekoonam[ 
  تفاوت معنای امر در این دو آیھ را لطفا بفرمایید

  
mortazavi-Q & H, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٢٣[ 

راجع بھ قرآن زیاد نمیشھ سوال پرسید اما روایات حوزه خیلی گسترده تری -خستھ نباشید -ممنون استاد
  داره
  

N. Adelfar, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٢۴[ 
]In reply to N. Adelfar[ 

  .چون ھر دو اشاره بھ امر خدا دارد
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jafar nekoonam, [٢۵.١١.١۵ ٢٢:٢۴[ 

]In reply to N. Adelfar[ 
  .امرنا یک فعل است؛ اما من امر ربی، ظھوری ندارد کھ مراد امر خدا یعنی دستور دادن خدا باشد

  
  )).با تشکر فراوان از استاد نکونام عزیز و گرانقدر ((
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