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چکیده
از حقیقتی به نام «روحالقدس» سـخن رفتـه اسـت.

در قرآن کریم و روایات اهلبیت
ّ
مفســران و شــارحان حــدیث ،هرکــدام بــر اســاس اســتداللهای مختلــف ،دیــدگاههــای
این دیدگاهها و نمایاندن دیدگاه جامع پیرامـون مصـداق روحالقـدس در آیـات و روایـات و
آثار بهرهمندی از آن به نگارش درآمده و به این نتیجه دست یافتـه اسـت کـه روحالقـدس
در آیات و روایات بر دو مصداق :جبرئیل امـین

و روح قدسـی انبیـا و معصـومان

اطالق شده است که در صورت مصداق اول ،فرشته اعظم خـدای متعـال و نـازلکننـدۀ
قرآن بر پیامبر اکرم

است و در صورت دوم ،مرتبهای از مراتب روح انسانی اسـت کـه

مبدأ علم ،عصمت و انجام معجزات در انبیا و معصومان

است.

روحالقدسدرقرآنوحدیث
ویژگیهاومصداق 


متعددی پیرامون ویژگیها و مصادیق آن بیان داشـتهاند .مقالـۀ حاضـر بـا هـدف بررسـی

کلیدواژهها:روحالقدس ،جبرئیل ،مراتب روح انسانی ،قرآن ،حدیث .

 .1اســــتادیار و عضــــو هیئــــتعلمی گــــروه علــــوم قــــرآن و حــــدیث دانشــــگاه تربیــــت مــــدرس (نویســــنده
مسئول)k.roohi@modares.ac.ir،
 .2اســـــــتادیار و عضـــــــو هیئـــــــتعلمی گـــــــروه علـــــــوم قـــــــرآن و حـــــــدیث دانشـــــــگاه تربیـــــــت
مدرسali.hajikhani@modares.ac.ir،
 .1دانشجوی کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرسbidsorkhyali@yahoo.com ،
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واژۀ «روح» در قرآن بیست و یک بار در هجده سوره و در بیست آیه بـه صـورتهای مضـاف،
مطلق و ّ
مقید به کار رفته است (معجمالمفهرس،ص .)623از موارد کاربرد «روح» در قرآن کریم،
ترکیب «روحالقدس» است که در چهار آیه ذکر گردیده است ،این ترکیب در روایات به وفور آمده و
ویژگیهای متعددی برای آن بیان شده است .ابن فارس اصل معنایی ریشه (ر ،و ،ح) را عبارت از
وسعت ،فراخی ،پیدرپی بـودن و جریـان یـافتن چیـزی برشـمرده و آن را برگرفتـه از واژۀ «ریـح»
میداند که در آن یاء به واو تبدیل شده است( .همان،ص )544اکثر لغویـان واژۀ مزبـور را متـرادف
َ
معنایی واژۀ «نفس» دانسته و آن را به معنای «نفسی که بدن به وسیلۀ آن حیات مییابد» عنـوان
5
َ
ُ
اصلی
کردهاند .از سوی دیگر واژۀ «روح» ِ
اسم مصدر برای واژۀ «روح» دانسته شده که به معنای ِ
«نسیم و جریـان بـاد» و معـانی راحتـی ،رحمـت و گشـایش آمـده اسـت (تهذیی الغةذ ،ص961؛
القاموسالمحیط،ج،9ص .)670اما راغب اصفهانی کلمات « ُروح» و « َروح» را به یک معنا دانسته
ََ
و عنوان کرده است که « َروح» اسمی است که بر دمیدن و نفس کشیدن از باب تسمیه نوع چیز به
اسم جنس آن اطالق میگردد و از آنجا که « ُروح» نیز سبب حیات و تحرک و جلب منافع و دفـع
ضررها میگردد ،به این نام ،نامیـده شـده اسـت (مفذردا للفذااالقذرآن،ج،9ص .)631سـرانجام
مصطفوی در التحقیق در مقام نتیجهگیری از معانی ِمورد اشاره لغویان ،اصل معنایی ماده (ر ،و،
ح) را ظهور و جریان امری لطیف دانسته که به دو نوع جریان حسی و ظاهری تقسیم مـیگـردد؛
جریان حسی مانند جریان باد و جریان معنوی مانند رحمت و فـیض الهـی کـه شـامل مصـادیقی
چون ّ
نبوت ،نـزول قـرآن و ...میباشـد کـه هرکـدام از ایـن دو جریـان دارای آثـاری ماننـد سـرور،
گشایش ،فرح ،پاکی ،فرج و نجات میباشند (التحقیقفیکغما القرآنالکریم،ج،5ص .)240به
نظر میرسد از آنجا که سیر معناپذیری واژگان در کالم عرب از معانی محسوس صـورت گرفتـه و
سپس در تطور معنایی بر معانی و مصادیق معقول اطالق میگردد ،میتوان گفـت واژۀ « ُروح» در
ََ
ابتدا برای نسیم ،جریان هوا و نفس جعل شده سپس در معنای اصطالحی بر نفس آدمـی و ُبعـد
غیرمادی او که اساس قوام زندگی و ادامه آن بـوده ،اطـالق گشـته اسـت .عالمـه طباطبـایی در
تبیین معنای اصطالحی «روح» همین معنا را مشترک میان همه مردم با وجود اختالفـات شـدید
در حقیقت روح ،عنوان نمودهاند:
 .1بــرای نمونــه ر.ک :العییی  ،ج ،3ص291؛ ت ی الالة ی  ،ج ،1ص3۶7؛ المحکییولالالمحیییعلا
ت الالعراس ،ج ،۴ص.۵7

ییو ،ج ،3ص۵11؛

«النا

علیاختالفهمالشدیدقدیماوحدیثافـیحقیقـةالـروحالیختلفـونفـی

أنهمیفهمونمنهمعنیواحداوهومابهالحیاةالتیهیمالكالشـعورواإلرادة»
(المیزان،ج،92ص.)274

«روحالقد

»ومختصاتآندرآیاتقرآنکریم 

در چهار آیه «بقـره2۵3 ،87/؛ مائـده111/؛ نحـل »112/واژۀ روح در ترکیـب «روحالقـدس»
قرار گرفته و مفسران دیدگاههای گوناگونی پیرامون آن بیـان داشـتهاند ،مختصـات ایـن حقیقـت
قرآنی بر اساس محتوای آیات در دو دسته کلی زیر قرار میگیرد:
بنمریم
 .0حقیقتتأییدکنندهعیسی 



در این آیه خدای متعال پس از بیان اعطای کتاب )تورات( به موسی و ذکر آمدن رسوالن
و تأیید آن حضرت توسط حقیقتـی
الهی پس از وی به بیان اعطای بینات به عیسی بن مریم
به نام «روحالقدس» اشاره میفرماید:
َْ َ ْ
ََ ْ َ ُ َ ْ
َ َ َّ
َ
ْ َْ
ُّ ُ
َ
ینات َو
َو لقد آتینا موَس الكِتاب َو قفینا مِن بع ِده ِ بِالرس ِل َو آتینا عیَس ابن مریم اْلَ ِ
َ ْ
أیدناهُ بِروحالقدس( ...بقره .)70/

راحالقدسلالآث رلآن ،نگاشته محمد قیـومزاده و محمـدتقی شـاکر اشـتیجه ،فصـلنامه علمـی ـ
 .1ر.ک :مقاله چیستیل ل
پژوهشی اندیشه نوین دینی.

ها و مصداق روحالقدس در قرآن و حدیث
یژگی
حدیث
روحالقدسدرقرآنوو
ویژگیهاومصداق 


اما این حقیقت قرآنی و روایی ،این سؤال را برای پژوهشگر قرآنی ایجاد میکند که مراد از آن
در آیات و روایـات چیسـت؟ ّ
مفسـران و شـارحان حـدیث دیـدگاههـای گونـاگونی پیرامـون مـراد از
«روحالقدس» در شرح آیات و روایات نامبرده بیان داشـتهاند و مقـاالت متعـددی نیـز دربـاره ایـن
حقیقت نگارش یافته است .از آنجا که در پژوهشهای یاد شده تاکنون نوشتاری که بهطور جـامع
به بررسی این حقیقت قرآنی ـ روایی از دیدگاه ّ
مفسران و شارحان حدیث و تحلیل و تعیین مصداق
این حقیقت و ویژگیهای بهرهمندی از آن بپردازد ،یافت نشد و آثاری که در اینباره نگارش یافتـه
ً
صرفا به بررسی اجمالی این حقیقت پرداختهاند 5،لذا این نوشتار در پی تعیین مصداق روحالقدس
در آیات و روایات از نگاه ّ
مفسران و شارحان حدیث بوده و همچنین یـافتن ویژگیهـا و مختصـات
افرادی که از آن بهرهمندشدهاند .بنـابراین در ادامـه بـا محوریـت آیـات و روایـات مربـوگ ،دیـدگاه
ّ
مفسران و شارحان حدیث درباره این حقیقت مورد تحلیل و نقد قرار خواهد گرفت.
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اکثــر ّ
مفســران مــراد از «روحالقــدس» در ایــن آیــه را جبرئیــل دانســتهاند و در بیــان علــت
اختصاص یافتن عیسی به تأیید روحالقدس مواردی چون نفخ روح آن حضرت توسط جبرئیـل
در مریم  ،همراهی آن حضرت با جبرئیل از کودکی تا زمـان عـروج بـه آسـمان و حفـظ آن
حضرت از یهود ّ
توسط جبرئیل را بیان کردهاند 5.فخر رازی بر پایه اصل معنایی و اولیه واژۀ روح
« ّالریح المتردد :جریان هوای موجـود در منافـذ بـدن» و عامـل حیـات بـودن روح ،سـه احتمـال
جبرئیل  ،انجیل و اسم اعظم را در بیان مراد از «روحالقدس» موافق ظاهر آیـه دانسـته اسـت؛
زیرا از منظر وی جبرئیل سبب حیات قلوب به وسیلۀ علوم میگردد؛ انجیل سبب ظهور شرایع
و حیات آنها شده است و اسم اعظم خداوند سببی است که به وسیلۀ آن اغراض حاصل میشود.
با این حال صفات جبرئیل را بـر معنـای لغـوی و اصـطالحی (جریـان لطیـف در منافـذ بـدن)
شبیهتر دانسته است؛ زیرا جبرئیل مخلوقی از هوای نورانی و لطیف است و تسمیه روحالقدس
در جبرئیل اظهر است به عالوه اینکه واژۀ « ّایدنا» در آیه به معنای اعانـت اسـت و اسـناد ایـن
واژۀ به جبرئیل در یاری عیسی حقیقی است و اسناد آن بـه انجیـل و اسـم اعظـم مجـازی
است (مفاتیحالةی ،ج،6ص .)413برخی از ّ
مفسران در استدالل بـه وجـه جبرئیـل روایتـی از
رسولاکرم نقل کردهاند که درباره هجو کردن کفار با شعر به ّ
حسان بن ثابت فرمود:
هموروحالقد

«اهج

معك» 

و یا فرمود:
إنروحالقد

«

نفثفیروعـی»(روحالمعذایی،ج،9ص693؛التحریذروالتوذویر،

ج،9ص.)400-407

برخی دیگر نیز عالوه بر وجه جبرئیل برمبن ای آیـه  171سـوره نسـاء یکـی از احتمـاالت
معنایی «روحالقدس» را روح استثنایی و ّ
مطهر دمیده شده در حضـرت مـریم عنـوان کردهانـد
(الکشاف،ج،9ص936؛البحرالمحیط،ج،9ص579؛التحریروالتوویر،همان) .رشیدرضا از اسـتاد
خود شیخ محمد عبده نقل کرده است که بر مبن ای آیه  ۵2سوره شوری مـراد از «روحالقـدس»،
«روح وحی» میباشد که خداوند به وسیلۀ آن انبیا را در عقـول و معـارف یـاری مـیکنـد( ،تفسذیر
الموار،ج،9ص .)692-699صادقی تهرانی ّ
مفسر معاصر با استناد به روایـاتی دربـاره وجـود ارواح
 .1برای نمونه ر.ک:ج معلالبی ن ،ج ،1ص321؛ مجمعلالبی ن ،ج 1ص318؛ الج معلا حک ملالقرآن ،ج 2ص2۴؛ راحل
المع نی ،ج ،1ص31۶؛ م لاحیلالقرآن ،ج ،2ص.122
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پنجگانه (روحالقدس ،روح ایمان ،روح الحیاه ،روح ّ
القوه ،روح الشهوه) مـراد از «روحالقـدس» در
آیه را روح قدسی در پیامبران و عامل علم و عصـمت در آنـان معرفـی نمـوده اسـت (الفرقذانفذی
تفسذذیرالقذذرآن،ج،2ص .)44در مجمــوع میتــوان گفــت ّ
مفســر آن چهـار احتمــال معنــایی یعنــی
ّ
جبرئیل  ،انجیل ،اسم اعظم و روح مقدس استثنایی دمیده شده در حضرت مریم را در بیان
مراد از «روحالقدس» در این آیه مطرح ساختهاند؛ که در ادامه به تحلیـل اسـتداللهای ّ
مفسـران
پیرامون معنای «روحالقدس» در آیه  87سوره بقره که بر موارد ذیل استوار است؛ میپردازیم:
الف) قراین مجازی و استعاری :برخی از ّ
مفسران در بیان ترجیح وجه «جبرئیل » به عامـل
حیـات دیـن و قلـوب بـودن آن حضـرت اسـتناد نمودهانـد .چنانکـه فخـر رازی سـه وجـه معنـایی
جبرئیل  ،انجیل و اسم اعظم را مطرح نموده است؛ ولی بـر اسـاس اصـل معنـایی واژۀ روح در
لغت (جریان هوای لطیف) و استعمال آن به عنوان عامل حیات ،وجه جبرئیل را تـرجیح داده
است .استفاده از اصل معنایی واژۀ مزبور در فهـم مـراد آیـه روشـی صـحیح هسـت امـا نمیتـوان
ـات قلــوب بــودن
اســتدالل ایشــان را پــذیرفت؛ زیــرا نمیتــوان بــا قــراین مجــازی نظیــر عامــل حیـ ِ
جبرئیل  ،انجیل و اسم اعظم ،مراد از «روحالقدس» را مشخص نمود زیرا 1ـ دلیلی بر محـدود
بودن سـه وجـه مـذکور در بیـان مـراد از «روحالقـدس» در آیـه وجـود نـدارد و ایـن لفـظ میتوانـد
دربردارنده معنایی جامع باشد؛ 2ـ در نظر فخر رازی که جبرئیل مخلوطی از هوای نورانی و لطیف
است ادعایی بدون دلیل است؛ 3ـ راه تشخیص مراد از «روحالقدس» مراجعه به سایر آیات حاوی
واژۀ روح و در نظر گرفتن قراین موجود در آن میباشد ولی با این حال نظر ایشان مبن ی بر اسناد
حقیقی بودن واژۀ « ّایدنا»در معنای یاریرساندن و تقویت بر جبرئیل نسبت بـه وجـوه انجیـل و
اسم اعظم صحیح میباشد ولی دلیلی بر انحصار این اسناد حقیقی به جبرئیـل وجـود نـدارد و
ّ
اسناد این واژۀ بر روح مقدس دمیده شده در آن حضرت نیز حقیقی میباشـد .چنانکـه زمخشـری
این وجه معنایی را برگزیده است.
ب) قراین ناپ یوسته قرآنی  :طبری و شیخ طوسـی در ذیـل آیـه ضـمن رد وجـه معنـایی
انجیل به آیه  111سوره مائده به عنوان نظیر معنایی استناد کرده اند  ،بدین معنـا کـه ذکـر
َ ْ َ َّ ْ ُ َ ْ
َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ْ َ
اْل ْن یل  ...در آن آیـه پـس از
عبارت  ...و إ ِذ ع ل م ت ك ال كِتاب و اْل ِك م ة و اتل و راة و ِ
بیان تأ یید عیسی بن مریم مؤیدی بر عدم پذیرش وجـه معنـایی انجیـل می باشـد زیـرا
پذیرش آن مستلزم وجود ت کرار در این آیات م ی باشد (جامعالبیان،ج،9ص629؛التبیذان،ج،9
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ص .)65این دلیل در رد وجه معنایی انجیل ،دلیلی صحیح به شـمار می آیـد کـه اسـتدالل
فخر رازی م بن ی بر مجاز دانستن وجه « انجیـل» در بیـان مـراد از روح القـدس در آیـه را
مخدوش می سازد.
شیخ محمد عبده در مقـام جـامعگیـری از وجـوه جبرئیـل  ،انجیـل ،اسـم اعظـم برآمـده و
برگشت همه آنها را به یک معنا دانسته و با استدالل به آیه  ۵2سوره شوری مـراد از روح در آیـه را
روح وحی یاریکنندۀ انبیا در عقول و معارف دانسته است که نمیتوان استدالل ایشان را پذیرفت؛
زیرا1 :ـ نمیتوان همه وجوه مطرحشده را پذیرفت چـرا کـه وجـه معنـایی انجیـل بـا دالیـل قبلـی
نمیتواند مراد از روحالقدس محسوب گردد و پذیرش وجه اسم اعظم در بیان مراد از آیـه نیازمنـد
دالیل و قراین پیوسته و ناپیوسته است؛ 2ـ نمیتوان از وجوه مـذکور جـامعگیـری نمـود و فقـط از
میان وجوهی که رشیدرضا به نقل از عبده بیان نموده است وجه معنایی جبرئیل با ظاهر آیـه و
آیات دیگر مربوطه سازگار است و از طرفی استدالل به آیه  ۵2سوره شوری که در آن نوع خاصـی
از روح به پیامبر نسبت داده شده و تفسیر آن به وحی با وجود قراینی چـون ذکـر «الکتـاب» و
«الیمان» در آن آیه صحیح نیست .عالمه فضلالله مراد از روحالقـدس در آیـه را «روحاألمـین»
دانسته که به نظر میرسد مبن ای نظر ایشان توصیف جبرئیل بـه صـفت مـذکور در آیـه 193
سوره شعراء میباشد که تفسیر مذکور با ظاهر آیه شریفه مخالفتی ندارد.
ج) روایــاتّ :
مفســرانی نظیــر آلوســی و ابــن عاشــور در بی ـان وجــه جبرئیــل بــه روایــاتی از
پیامبر درباره ّ
حسان بن ثابت اشاره کردهاند و از طرفی صادقی تهرانی به روایاتی درباره روح در
ذیل تفسیر این آیه اشارهکرده که تبیین مفهوم روحالقدس در آنها نیازمنـد بررسـی داللـت روایـات
مذکور در معنای جبرئیل است که مبحث روایات به آن خواهیم پرداخت.
در مجموع می توان گفت از میان وجوه چهارگانه مذکور در آیه دو وجه معنایی «جبرئیل »
با توجه به ترکیب «روح» و «القدس» و استعمال کلمـات مزبـور در قـرآن دربـاره جبرئیـل و
ّ
وجه روح مقدس و استثنایی دمیده شده در حضرت مریم با توجه به آیات مربوگ به آفرینش
عیسی بن مریم با ظاهر آیه سازگارند که در پایان بررس ی آیات دیدگاه نهایی و دالیل تـرجیح
قول برگزیده درباره «روحالقدس» در قرآن بیان خواهد شد.
در آیهای دیگر خدای متعال در مقام تفضیل انبیـا بـر یکـدیگر از اع طـای بینـات و تأییـد
عیسی بن مریم به «روحالقدس» سخن گفته است و میفرماید:

ْ َ ُّ ُ ُ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ
ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
جات
ت ِلك الرسل فضلنا بعضهم َع بع ٍض مِنهم من َكم اَّلل و رفع بعضهم در ٍ
َْ َ ْ
َ َ
َ ْ
َ
ینات َو أیدناهُ بِروحالقدس( ...بقره)246/؛
و آتینا عیَس ابن مریم اْلَ ِ

اکثر ّ
مفسران مراد از «روحالقدس» در این آیه را جبرئیل
سوره بقره ارجاع دادهاند .5برخی از ّ
مفسران ضمن بیان اقوال مختلف با توجه به آیه  112سوره
دانسته و دالیل خود را به آیـه 87

نحل با متحد دانسـتن لفـظ «روحالقـدس» در هـر دو آیـه مـراد از آن را جبرئیـل

دانسـتهانـد

(مفاتیحالةی ،ج،3ص421؛التحریروالتوویر،ج،2ص)575؛ ولی رشیدرضا مانند آیه  87بقره (به
ً

همراه پذیرش نظر عبده) با استدالل به آیه  ۵2سوره شوری اوحینا ایلک روحا  ...بـه عنـوان
نظیر معنایی ،مراد از روحالقدس را روح وحی دانسته و مینویسد:
روحالقد
«و 

َ
ْ ْ َّ
َ
:ه َوروحال َوحیال ِذییؤیدالله ِب ِهرسله»(تفسیرالموار،ج،6ص .)3

عالمه فضلالله دو احتمال معنایی یعنی جبرئیل

را اقوی االقوال نامیده است و دلیل اختصاص روحالقدس به عیسی

را ثبـوت

یاری آن حضرت از کودکی تا عـروج عنـوان کـرده اسـت (تفسذیرمذووحذیالقذرآن،ج،4ص.)95

استدالل برخی از ّ
مفسران در یکی دانستن لفظ «روحالقدس» در این آیه و آیه  112سوره نحل بـا

اینکه موضوع دو آیه متفاوت است نمیتواند دلیل متقنی بر پذیرش وجه معنایی جبرئیل باشد زیرا
در آیه  112سوره نحل درباره نزول قرآن کریم بر پیامبر

سخن میگوید و این آیه (246بقره)

در مقام بیان مواردی از تفضیل انبیا بر یکدیگر اسـت و «روحالقـدس» در ایـن آیـه یکـی از مـوارد
تفضیل عیسی بن مریم

بر انبیای دیگر و عاملی در تأیید آن حضرت معرفی شـده و از طرفـی
از کـودکی تـا عـروج بـه

در صورت پذیرش وجه معنایی جبرئیل و اختصاص یـاری جبرئیـل
آسمانها درباره عیسی بن مریم که برخی از ّ
مفسران بیان داشتهاند ،امتیاز و وجه تمایزی بـر
انبیای دیگر نمیتوان باشد زیرا انبیای دیگر و بهخصوص نبی اکرم

در موارد متعـددی کـه در

تاریخ اسالم ذکر شده است مؤید به یاری جبرئیل امـین بودهانـد ،بـرای نمونـه ،آگـاه نمـودن
پیامبر از توطئه قتل ایشان توسط مشرکان در داستان لیلة المبیت با انزال آیه  31سوره انفـال
(ر.ک:السیرةالمحمدیه،ص.)977
 .1برای نمونه ر.ک :ج معلالبی ن ،ج ،3ص3؛ مجمعلالبی ن ،ج ،2ص۶23؛ الج معلا حک ملالقرآن ،ج ،3ص.2۵۶

ها و مصداق روحالقدس در قرآن و حدیث
یژگی
حدیث
روحالقدسدرقرآنوو
ویژگیهاومصداق 


قول جبرئیل

و لطف خـاص الهـی را بیـان کـرده ولـی
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به نظر پذیرش وجه معنایی جبرئیل (به عنوان تنها وجه معنایی) با استدالل بـه اعانـت
عیسی بن مریم در مراحل زندگی توسط جبرئیل نمیتواند صحیح باشد ولی با این حال
میتوان وجه معنایی مذکور را با قراینی نظیر آیه  112سوره نحـل و آیـات  193سـوره شـعراء و
 97سوره بقره ،به عنوان یکی از وجوه محتمل در معنای «روحالقدس» پذیرفت .ولی بـا توجـه
به قراینی که در آیه  111سوره مائده وجود دارد میتوان روحالقدس را حقیقتی عامل در ایجـاد
معجزات و لطف خاص الهی دانست که در ذیل تحلیل آیـه  111سـوره مائـده تشـریح خواهـد
گردید؛ و از طرفی استدالل به آیه شریفه  ۵2سوره شوری در بیان وجه معنایی (روح وحی) که
نگارنده المن ر با پذیرش نظر استاد خود آن را عامل تأیید همه انبیا معرفی نموده بـا اختصـاص
تأیید عیسی بن مریم به «روحالقدس» در این آیه ناسازگار است.
در آخرین آیه پیرامون تأیید عیسی بن مریم  ،خدای متعال در مقام یادآوری نعمتهـای
خود بر عیسی  ،از تأیید ایشان به «روحالقدس» به عنوان عاملی در سخن گفتن آن حضرت در
گهواره یاد کرده است و میفرماید:
َ َ ْ َ ُْ َ
َ َ َ َ
َْ َ ْ ُ ْ ْ َ
ْ َ َّ ُ
واِلت ِرك إِذ أیردتك
رر ن ِعمری علیرك َو َع ِ
إِذ قال اَّلل یا عیَس ابن مریم اذك
ُ َ ِّ
َْ ً
َْْ
َ
بِروحالقدس تكل ُم انلَّاس ِِف المه ِد َو كهل( ...مائده)991/؛

اکثـر ّ
مفســران بـا توجــه بـه اینکــه ایـن آیــه شـبیه آیــات  87و  2۵3سـوره بقــره اسـت مــراد از
«روحالقدس» را جبرئیل دانسته و استداللها و معانی را به آیات یاد شده ارجاع دادهاند .ولی با
این حال تعارضهایی در معانی و استداللهای برخی از ّ
مفسران در تفسیر این آیه و آیات نظیر آن
مشاهده میگردد.
ّ
زمخشری برخالف تفسیر خود در آیه  87سوره بقره که مراد از «روحالقدس» را روح مقدس
ّ
عیسی بن مریم عنوان کرده بود (روح المقدسه) ،مراد از روحالقدس در این آیـه را کـالم و
سخنی که بدان وسیله دین زنده شود ذکر کرده اسـت (الکشذاف،ج،9ص .)319فخـر رازی دو
وجه معنایی جبرئیل و روح قدسی نـورانی را بیـان کـرده و در تعلیـل وجـه دوم بـه روایتـی از
نبیاکرم که فرمودند« :األرواحجنودمجندة» استناد جسـته اسـت بـدین معنـا کـه ارواح در
ماهیت مختلفاند و بعضی طاهر و نورانی اند و بعضی خبیث و ظلمانی و خداوند عیسی را به
روح طاهره نورانی مشرقه و علویه اختصاص داد (مفاتیحالةی ،ج،92ص .)541وجه دومی که
فخر رازی در بیان مراد از «روحالقدس» اظهار کرده با جبرئیل دانستن آن در آیه  87و 2۵3
سوره بقره مغایر است.

قرطبی در بیان مراد از روحالقـدس در ایـن آیـه بـر مـبن ای آیـه  171سـوره نسـاء و توصـیف
عیسیبن مریم

به «روح منه» در آن« ،روحالقدس» در ایـن آیـه را بـه معنـای روح طـاهره آن

حضرت دانسته ولی بر مبن ای آیهی  87سوره بقره به عنوان نظیر معنایی وجه جبرئیل

را نیـز

محتمل دانسته است (الجامعاألحکامالقرآن،ج،3ص .)636به نظر استدالل قرطبی بـه آیـه 171
سوره نساء به عنوان قرینه ناپیوسته قرآنی صحیح باشد ،زیرا بـا پـذیرش مبـدأ حیـات بـودن روح و
وجود رابطه مسببی بین روحالقدس و تکلم در گهواره که در ادامه بیان میگردد ،وجـه مـذکور بـا

الروحلمیختصبعیسـی
َ
مسألةالوحیبوساطة
ِ
بتأییدهبروحالقد

«لوکانالمراد
َ
یاقها»(همان) .
وشارکهفیهاسائرالرسلمعأناآلیةتأبیذلكبس ِ


بنمریم

به عبارتی با رویکرد عالمه طباطبایی از مجموع آیات سهگانه مربوگ به عیسی بن مریم

ها و مصداق روحالقدس در قرآن و حدیث
یژگی
حدیث
روحالقدسدرقرآنوو
ویژگیهاومصداق 


ظاهر آیه موافق است.
آلوسی سه وجه جبرئیل ،کالم و سخنی که دین یا مردگان را زنده کند ،روح طاهره مشـرقه
نورانیه و علویه را ذکر کرده است (روحالمعاییفیتفسیرالقرآن،ج،5ص .)45رشیدرضا برخالف
نظر خود در ذیل آیات  87و  2۵3سوره بقره (که روحالقدس را روح وحی تأییدی دانسـته بـود)
ََ
وحی یاریدهنده انبیا به تعلیم الهی در مواطنی که مردم عادی
ک
ل
روحالقدس در این آیه را ،م
ِ
از آن در ضعفاند ،دانسته است و به آیه  112سوره نحل استناد کرده است (تفسیرالموار،ج،0
ص .)275بنابراین میتوان گفت دیدگاههای ایشان باهم مغایرند مگر آنکه بپـذیریم مراد ایشـان
بهطور کلی از روحالقدس در قرآن فرشته وحی اسـت کـه معـانی تفسـیری گفتـه شـده توسـط
ایشان در ذیل آیات مربوطه در سوره بقره این احتمال را رد مینماید.
عالمه طباطبایی تأیید به روح اقدس در این آیـه و تکلـم در گهـواره را از سـنخ رابطـه سـببیت
دانسته است زیرا عدم عطف تأیید به روحالقدس و عبارت « ُت َک ِّل ُم َّالن َ
ـاس» ِاشـعاری بـر ایـن معنـا
ّ
است که این دو یک امر واحد و مؤلف از سبب و مسبب هستند زیرا که در سایر موارد در قـرآن
ً
(مثال آیه  ۴۶سوره آلعمران و  87و 2۵3سوره بقره) یکی از موارد را بیان کرده است (المیذزان،
َ
ج،3ص)227؛ و بر این مبن ا روحالقدس را غیر از َملک وحی (جبرئیل ) دانسـته اسـت و نظـر
ّ
مفسرانی که مراد از روحالقـدس در تأییـد عیسـی بـن مـریم جبرئیـل دانسـتهاند بـه دلیـل
اختصاص تأیید به روحالقدس در آیه به عیسی بـن مـریم و ابـای سـیاق آیـه از پـذیرش وجـه
واسطه وحی (جبرئیل ) رد مینماید:
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(بقره246،70/؛مائده )997/میتوان فهمیـد «تأییـد بـه روحالقـدس» عامـل تکلـم در گهـواره
ّ
میباشد و نمیتوان بین تأیید جبرئیل و تکلم در گهواره رابطه علی قائل شد .از طرفـی ایـن
استدالل عالمه فقط برای رد وجه معنایی جبرئیل مفید است اما تصریحی به وجه برگزیده
ندارد ولی چون رابطه سببیت بین تأیید و تکلم وجود دارد و چون روح عامـل اصـلی در ادراک و
فعـل روح محسـوب میشـود ،بنـابراین
قدرت انسان و به عبارتی عامل اصلی
حیات است و تکلم ِ
ّ
میتوان مراد از «روحالقدس» را روح مقدس عیسی بن مریم در نظر گرفـت ،بـدین معنـا کـه
ّ
خدای متعال روح مقدس آن بزرگوار را قادر بر افعال خارقالعادهای نظیر تکلم در گهواره ،شـفای
بیماران و افاضه حیات بر مردگان و پرندگان ساخته اسـت چنانکـه در ادامـه آیـه معجزاتـی نظیـر
خل ق پرنده ،شفای بیماران و احیاء اموات به نفس مطهر آن حضرت نسبت داده شده است که
همگــی بــر ایــن معنــا داللــت دارنــد کــه مصــدر انجــام معجــزات مزبــور روح قدســی عیســی
بن مریم و به اذن خدای متعال میباشد.
البته این معنا با وجه معنایی که برخی از ّ
مفسران آن را نیروی غیبی یاریدهنده انبیا دانسته-
ٌّ
ّ
ّ
هخفیه» یـاد کـرده و بیـان
روحی
قوة
اند نیز قابلجمع است چنانکه عالمه فضلالله از آن با تعبیر «
داشته که این نیروی روحی ،فوق تصور بشر و لطف خاص الهی بر آن حضرت در انجام معجزات
بوده است (تفسیرمووحیالقرآن،ج،7ص.)677
در مجموع از آیات مر بوگ به عیسی بن مریم به دست میآید که مراد از «روحالقدس» در
این آیات مبدئی است نفسانی در وجود آن حضرت که ایشان را بر انجام معجزاتی نظیـر تکلـم در
گهواره قادر میساخته است هرچند که آیات مذکور را میتوان دال بر اثبات روح قدسی در عیسی
ْ
ُّ َ ْ َ ْ
بن مریم دانست ولی از آیات دیگر قرآن کریم نظیر آیه  ۴سوره معارج یل ِِق
الر وح مِن أ م ِره ِ
ُ ْ
َ َ ْ
ِرن عِارادِه ِ ...کـه عالمـه طباطبـایی آن را دال بـر وجـود مرتبـه روح قدسـی در
َع م ن یشاء م
انبیا دانستهاند (ر.ک:المیزان،ج،27ص904؛الرسائلالتوحیدیه،ص )906میتوان گفـت روح
ً
قدسی صرفا مختص عیسی بن مریم نیست و انبیا و اولیا الهی نیـز مرتبـه یـا مراتبـی از آن را
دارا میباشند و این حقیقت است که مبدأ انجام معجزات انبیا است .چنانکه در قـرآن کـریم
آیات متعددی انجام معجزات به نفوس رسوالن و اولیا الهی نسبت داده شده است .نظیر داستان
انتقال دادن تخت ملکه سبأ به بیتالمقـدس در یـک چشـم بـرهم زدن توسـط آصـف بـن برخیـا
(یمل)57/؛ و معجزات حضرت موسی (ید بیضاء و تبدیل عصا به اژدها) (اعراف.)977-970/

عالمه طباطبایی آوردن و صدور معجزات از انبیا
آنها دانستهاند:

را ناشـی از مبـدأ نفسـانی (روح قدسـی)

وصدورهاعنهمإنماهولمبـدأمـؤررموجـودفـی
َ
األنبیاء
ِ
لمعجزةمن
َ
«إتیاناآلیاتا
ٌ
فیتأریرهعلیاإلذن»(المیزان،ج،9ص )77-01

متوقف

نفوسهمالشریفة
ِ
ِ

ّ
در روایات نیز موارد متعددی بر نفسانی بـودن انجـام معجـزات و کرامـات داللـت دارنـد از
جمله ماجرای فتح قلعه خیبر توسط امیر مؤمنان کـه آن حضـرت بلنـد نمـودن دروازه ایـن
قلعه ناشی از قوت ملکوتی و نفس قدسی دانستهاند:

َ
َ
َ ََ
ق
َ َ
َْ َ َ ْ
َ
یأ ْر َبع َ
ـین ِذ َراعـا ِبق َّـوةج َس ِـدیة َوال
واللهماقل ْعت َبابخ َیب َر َو َر َمیت ِب ِهخلـفظهـر
«
ِ
ِ
َ َْ
َ ََ َ
َّ َ َ
َ ِّ
ْ
َ
َ ِّ َ
ورربهام ِضیئة»(ر.ک:لمالی،ابذو
وتیة 
حرکةغذ ِائیةل ِکنیأیدت ِبقوةملک ِ
ونفسبن ِ

بابویه،ص.)495

نازلکنندۀقرآن 
 .۶حقیقت 

قرآن کریم در آیهای نازلکنندۀ قرآن را «روحالقدس» معرفی نموده است و میفرماید:

ُْ َ َ
ْ َ ِّ َ ْ َ ِّ َ ِّ َ َّ َ َ
دى َو ب ُ ْْشى ل ِلْ ُم ْسرلِم َ
آم ُنوا َو ُه ً
قل ن َّزَلُ روحالقدس مِن ربك بِاْلق ِیلثات اَّلین

(یحل)972/؛ 

فعل « ّنزل» در آیه فهمیـده میشـود مـراد از آن نـزول تـدریجی اسـت؛ چنانکـه عالمـه
از ِ
طباطبایی بیان داشتهاند:
«فیالتعبیربالتنزیلدوناإلنزالإشارةإلیالتدریج»(المیزان،ج،92ص.)653

همه ّ
مفسران مراد از «روحالقدس» در این آیه را جبرئیل امین
اکثر ّ
مفسران دلیلی برای نظر خود بیان نکردهاند ولی میتوان گفت آنان بـر مبنـای آیـه 193
دانستهاند.5

ُّ ُ ْ َ
َ َ
الروح اْلم
شعراء ن َزل ب ِ ِه
ْ َّ
ُ ْ َ ْ َ َ ُ ًّ ِ ْ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ
اَّللِ  ...و تسـمیه ایـن
رزَلُ َع قلاِرك بِرإِذ ِن
ِلْبیل فإِنه ن
آیه  97سوره بقره قل من اكن عدوا ِ

و توصیف نازلکنندۀ قرآن به «روحاالمین» و همچنین بر مبنای

 .1برای نمونه ر.ک :جی معلالبیی ن ،ج ،1۴ص191؛ التبیی ن ،ج ،۶ص۴2۶؛ الکشی  ،ج ،2ص۶3۵؛ مجمیعلالبیی ن،
ج ،۶ص.۵9۵

ها و مصداق روحالقدس در قرآن و حدیث
یژگی
حدیث
روحالقدسدرقرآنوو
ویژگیهاومصداق 


بنابراین میتوان گفت بهطور کلی از منظر آیات و روایات اولیا الهی قادر به انجام معجزات
و کرامات به اذن خدای متعال میباشند و مبدأ این امر همان روح قدسی این حضرات است.
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نازلکننده به «جبرئیل » در آن ،مراد از «روحالقدس» در این آیه (یحل )972/و آیات مربوگ به
تأیید عیسی بن مریم

در سوره بقره و مائده را جبرئیل

دانستهاند؛ که آیات مربوگ بـه تأییـد

آن حضرت توسط روحالقدس مورد بررسی قرار گرفت و بر مبن ای آنهـا بیـان گردیـد کـه بـه نظـر
میرسد مراد از «روحالقدس» که تأییدکننـده عیسـی بـن مـریم

معرفـی شـده ،روح مقـدس و

مطهر آن حضرت باشد که ایشان را بـر انجـام معجـزات توانـا میسـاخته اسـت .ولـی در ایـن آیـه
عامـل معجـزات
دانسته شده که با روحالقـدس
ِ

«روحالقدس» نازلکنندۀ قرآن کریم بر پیامبر
عیسوی متفاوت و به تصریح ّ
مفسران مراد از آن جبرئیل امین

میباشد.

عالمه طباطبایی در ذیل این آیه «روحالقدس» را روح طاهره که از پلیدیها پاک اسـت معنـا
نمودهاند و با استفاده از آیات  97سوره بقره و  193سوره شعراء مراد از آن را در این آیه جبرئیل
دانسته است (المیزان،ج،92ص)650؛ولی این نظر ایشان بـا نظـر مطـرح شـده در ذیـل آیـه 8۵
سوره اسراء مغایر به نظر میرسد .ایشـان در ذیـل آیـه  8۵سـوره اسـراء در مبحثـی کلـی پیرامـون
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1۶

معنای روح در قرآن ،در بیان مقایسه آیات  193سوره شعراء و  112سوره نحل کـه هـر دو دربـاره
َ َ
َ ِّ ُ ْ َ
َنل الملئ ِكة
سخن میگویند ،با بهرهگیری از آیه  2سوره نحـل ی

نازلکنندۀ قرآن بر پیامبر
ََ
َْ
ب ُّ
الر ِ
وح م ِْن أم ِره ِ روحالقدس در ایـن آیـه (یحذل )972/را غیـر ملـک و موجـودی از سـنخ امـر و
ِ
ملکوت و حامل قرآن دانسته که در امر وحی و تبلیغ همراه مالئکه است که جبرئیـل

پیامبر

آن را بـر

نازل میکند (المیزان،ج،96ص.)913

با این بیان میتوان گفت مراد از «روحالقدس» توسط عالمه در ذیل آیات  112سـوره نحـل و
ً
 8۵سوره اسراء مغایر است؛ مگر آنکه بپذیریم احتماال جبرئیـل و روحالقـدس (در ایـن آیـه)

دارای سنخیتی هستند به اینکه هر دو از عالم امرند و نزول قرآن به هرکدام از آنها نسبت داده
شود ،صحیح است یعنی روحاالمین همـان جبرئیـل و نازلکننـدۀ قـرآن اسـت و از طرفـی
«روحالقدس» نازلکنندۀ قرآن و مسبب آن و حاوی قرآن است و جبرئیل حاوی روحالقدس
و به عبارتی نوعی رابطه طولی در نزول قرآن بـرای جبرئیـل و «روحالقـدس» (در ایـن آیـه)
قائل شویم و بر این مبن ا میتوان هم نزول قرآن را به روحاالمـین (جبرئیـل ) نسـبت داد و
ّ
هم علت نزول آن را روحالقدس عنـوان کـرد بـه عـالوه مراتـب نـزول قـرآن متفـاوت اسـت و
پیامبر در مرتبهای از نزول کـه نـزول بیواسـطه بـوده کـه حقیقـت قـرآن را بـدون واسـطه

ّ
دریافت میکرده؛ و در این مرحله قلب و روح قدسی پیامبر ظرف و علت نـزول قـرآن بـوده
است .ولی با این حال به نظر میرسد وجه معنایی جبرئیل در بیـان مـراد از «روحالقـدس» بـا
ظاهر این آیه و قراین قرآنـی دیگـر تناسـب بیشـتری داشـته باشـد تـا اینکـه جبرئیـل را حـاوی
روحالقــدس معرفــی نمــاییم زیــرا چنانکــه از ظــاهر ایــن آیــه اســتفاده میگــردد ،نــزول ب ـه حــق
«روحالقدس» از جانب پروردگار نقشـی تثبیتکننـده در اهـل ایمـان دارد و از طرفـی قـرآن کـریم
مالئکه را از عوامل تثبیتکننده مؤمنان دانسته است چنانکه میفرماید:
ْ
َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ ِّ ُ َّ َ َ ُ
إِذ ِ
ِین آمنوا (ایفال)92/؛ 
یوِح ربك إَِل الملئ ِك ِة أِّن معكم فثبتوا اَّل

بنابراین شاید بتوان گفت مراد از روحالقدس در این آیه فرشتهای باشد که آیـات دیگـر او را
جبرئیل

معرفی می کند .آیه شریفه قابلیت حمل بـر هـر دو معنـای مـورد نظـر عالمـه را دارا

میباشد؛ چنانکه صادقی تهرانی با در نظر گرفتن معنای «روح الطهاره» برای روحالقدس سـه

روحالقد
« 

»ومختصاتآندرروایات 

روایات اهلبیت

مختصات و ویژگیهای متعددی بـرای «روحالقـدس» بیـان داشـتهاند و

شارحان حدیث محتوای این روایات را در دستههای ذیل تقسیمبندی نمودهاند:
 .0حقیقتمرتبطبامعصومانوانبیایالهی



در برخی از روایات به خلقت روح معصومان به عنوان اولین مخلوق خـدای متعـال اشـاره
شده است و از «روحالقدس» به عنوان عامل تأییـد کننـده آن حضـرات نـام بـرده شـده اسـت .در
روایتی پیامبر و اهلبیت آن حضرت اولین خلق خدای متعـال دانسـته شـدهاند کـه بهصـورت
ّ
«اشباح نور» و «ظل ّالنور»« ،ابدان بال ارواح» در محضر خدای سبحان حاضر بودهاند .همچنین
آن حضرات به دارا بودن روحی ّ
مؤید از جانب خدای سبحان که همان «روحالقـدس» اسـت و بـه

ها و مصداق روحالقدس در قرآن و حدیث
یژگی
حدیث
روحالقدسدرقرآنوو
ویژگیهاومصداق 


مصداق کلی را برای آن در قرآن معرفی نمـوده اسـت1:ــ روحالقـدس فرشـتهای کـه از نظـر
طهارت سرور و سید فرشتگان بوده و آن جبرئیل است؛ 2ـ روحالقـدس رسـالی ،سـرور و
اقدس آن ،روح پیامبر است که روح ارواح پیامبری اسـت؛ 3ــ روحالقـدس وحـی ،قـرآن
کریم است و معتقدند که در نزول قرآن اجتماع سهگانه روحالقدس نقش دارد (الفرقان،ج،93
ص.)571-577
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وسیلۀ این روح خداوند را عبادت میکنند؛ توصیف شدهاند:

ْ
َ
َّ َ
َ
َ
َ ْ َ َّ َـ َـ
الح َسین ع ْن م َح َّم ِد بنع ْب ِد الل ِهع ْن م َح َّم ِد بن ِسنان ع ِن المفض ِل ع ْن ج ِابر بـن
ِ
َ َ َ
ق
َّ َّـ َ َ
َ َ َ َ َ
َ َـ َ َ َـ َ
َـ
یز ید قال:قال ِلیأبوج ْعفر یاج ِابر ِإن الل َه أ َّولمَـ اخل خل م َحمَّـ دا   َو
ِ
َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُّ
ََْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ
َ َ َ
َ ْ َ َ
ِعترتهالهداةالمهت ِدینفکانواأشباحنوربینیدیالل ِهقلتومااألشباحقال ِظل
ُّ َ ْ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ َ ق
َ َ
َ َ َ
احدة َو ِهیروحالقد ف ِب ِهکان
ورأبداننور ِانیة ِبالأرواحوکانمؤیدا ِبروحو ِ
الن ِ
َ
َ
َ
َ َّ
َ
َ
َ
َّ
ق
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
الل َهب َّ
الص َالةوَ
َ
َ
ْیعبد الله و عت َرتهو لذلكخلقه ْمحل َم َاءعل َم َاء َب َر َرةأصف َ
یاءیعبدون
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ُّ َ َّ ََ
َ
ُّ َ
َ َّ ْ
َ َّ
ْ
َّ ْ َ ُّ
َ
َ
اتویحجونویصومون»
یلویصلونالصلو ِ
الصو ِم و السج ِ
یح والته ِل ِ
ود و التس ِب ِ

.)552
(الکافی،ج،9ص 
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عالمه مجلسی عبارت «اشباح نور» را به صورت اضافه بیانیه شرح نموده اند .بـدین معنـا
که اشباح معصومان از جنس نور هستند که به «ابدان بال ارواح» تشبیه شده اند .از منظر
ایشان مراد از اشباح می تواند اجسـاد نـورانی و مثـالی معصـومان باشـد کـه بـدون ارواح
حیوانی (ارواح ثالثه حیوانی) در محضر خدای متعال هستند و یا به طور کلی مراد از «ارواح»
مستقل آن حضرات باشد که در محضر خدای سبحان هستند؛
در روایت ،همان روح مجرد و
ِ
زیرا «ارواح» هنگامی که به بدن های مادی (دنیایی) تعل ق نداشته باشند مستقل هستند و از
این جهت «ارواح» نامیده می شوند و از طرفی می توان آنها را اجساد ( مثالی) و ابدان نـورانی
ّ
به شمار آورد زمانی که ارواح دیگر (ارواح ثالثه حیوانی) به آن تعل ق نگرفته باشد (بحاراألیوار،
ج،4ص .)913آیت الله جوادی آملی ّ
مفس ر معاصر در شرح این روایـت مـراد از روح القـدس را
وجود نوری اهل بیت دانسته اند:
«در مرحله صادر اول یا ظاهر ،کثرتی نداشتند؛ چون نور واحد بودند کـه در مقابـل وجـود
ُملکی آن ذوات مقدس که در زمانی خاص و مکانی مخصوص تحقق یافته است .وجـود

ملکوتی آن بزرگواران را همانند وجود ُملکی آنـان مرکـب از بـدن و روح دانسـته کـه بـدن
ّ
ّ
َ
چنین وجودی ،ش َبحی از نور است که ظـل و تجلـی ذات حـق اسـت و روح و جـان ایـن
وجود همان روحالقدس است و چنانکه هر بدنی با روح خود متحد و همـراه اسـت و روح
و بــدن بــا هــم یــو وجــود را تشــکیل مــیدهــد ،آن بــدن نــوری نیــز بــا روح خــود ،یعنــی
روحالقدس اتحاد داشته ،یو وجود را تشکیل میدهد» (تسویم،ج،4ص.)505
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همچنین ایشان درباره چگونگی ارتباگ مرتبه روحالقدس در معصـومان
آن در هنگام اتحاد با بدن مینویسند:

بـا سـایر ارواح

«همانگونه که بدنهای نوری محمد و آل محمـد در عـالم ملکـوت بـا روحالقـدس
همراهی داشتند و با آن تأیید مـیشـدند ،پـس از نـزول آن انـوار بـه عـالم ُملـو و پـس از
اتحاد آنان با بدنهای جسمانی و مادی ،همراهی و اتحاد آنان با روحالقدس قطع نشـد؛
بلکه روحالقدس به عنوان روح پنجمی برای آنان ،در عـرض ارواح چهارگانـه دیگـر آنـان
(روح البدن ،روح ّ
القـو ،،روح الشـهو ،و روح الیمـان) بـه حسـاب آمـده اسـت» (همذان،
ص.)504-505

بنابراین «روحالقدس» در روایت مذکور به مرتبه عالی نفوس معصومان اطالق شده است
که مظهر و تجلی ذات خدای سبحان و اولـین مخلـوق ذات بـاری تعـالی میباشـند و مقـام آنهـا
دارای یک حقیقت و روح واحد است که همان روح قدسی آن حضـرات میباشـد .در دسـتهای از
روایات« ،روحالقدس» به عنوان عامل و وسیله القای علم به معصـومان معرفـی شـده اسـت؛
چنانکه در روایتی آمده است:

چندین روایـت بـدین مضـمون نیـز در بصی ررلالیدرج

بـا اسـناد گونـاگون وجـود دارد( .ر.ک:

بصائرالدرجا ،ج،9ص)542

«روحالقدس» در این روایت را میتوان بـر دو وجـه معنـایی جبرئیـل امـین
معصومان حمل نمود .وجه معنایی اول با ظاهر برخی از روایات نظیر:
و

و روح قدسـی

َّ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ
وعی» 
« ِإنالروحاأل ِمیننفث ِفیر ِ

َّ َ ْ َ َ َ
وعیروحالقد »(ر.ک:الکافی،ج،4ص )77
« ِإنهقدنفث ِفیر ِ

که با در کنار هم قرار دادن آنها میتوان مراد از «روحالقـدس» را جبرئیـل امـین دانسـت،
سازگار است ولی با استفاده از قراین روایات مشابه و بیان ویژگیهای روحالقدس در آنها مـیتـوان
مراد از «روحالقدس» را همان روح قدسی معصومان به شمار آورد .چنانکه در برخی از روایات
به صراحت «روحالقدس» به عنوان حقیقتی قدسی در نفس معصومان معرفی شده است کـه

ها و مصداق روحالقدس در قرآن و حدیث
یژگی
حدیث
روحالقدسدرقرآنوو
ویژگیهاومصداق 


َـ
َـ َ
َـ
َـ
ٌ َ
«م َح َّمد ع ْن احمدبنم َح َّمد ع ِن ابـن َم ْحبـ وب ع ْن ِهش ِام بـن َـس ِالم ع ْن عمَّـ ار
ْـ َّـ
َّ
َ َ ْ
َ َ
َ َ َ َ
َ
َ َ
َّ َ
اطیقال:قلت ِأل ِبیع ْب ِد الل ِه  ِب َمات ْحکمون ِإذاحک ْمت ْم قال ِبحک ِمالل ِه َو
الساب ِ
َّ
ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ْ َ َ َ َ َّ َ
َ َ
اب ِهروحالقـد »(الکافی،
حک ِم داود ف ِإذاورد علیناالشیءال ِذیلیس ِعندناتلقان ِ
ج،9ص .)617
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نمیتوان آن را بر جبرئیل حمل نمود .چنانکه در روایات ارواح خمسه به صراحت روحالقـدس،
به عنوان یکی از ارواح موجود در نفس انبیا و اولیا معرفی شده است:
َ َ
َ
«إ َّنفیا ْ َأل ْنب َ ْ َ ْ
یاءخ ْم َسةأ ْر َواحروحالقد
یاءواألو ِص ِ
ِ ِ
ِ ِ
5
َ ْ َّ َ َ َّ ْ
َ
روحالقو ِةوروحالشهو ِة »...؛ 

َ َ
وح ْاإل َیم َ َ ْ َ
یـاة َو
ور
انوروحالح ِ
ِ ِ

ویژگیهای زیادی برای روحالقدس ذکر شده است که نمیتوان آن را جز بر حقیقـت نفسـانی
در انبیا و معصومان اطالق نمود .در این دسته از روایات در قالب عباراتی نظیر:
ْ َْ
َ َ
یاء»؛ 
«ف ِب ِهع َرفوااألش َ 
َ
َ َ َ َ َ ْ
َ َ َ َ َّ
یمات ْحتالث َری»؛ 
وامات ْحتال َع ْر ِش ِإل
«ف ِبروحالقد ...عرف
َ َ
ان َ
یبه»؛ 
یر
«ک
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
یاء»(ر.ک:الکافی،ج،9ص،202-209ح6-9وج،2ص .)277
« ِبهاع ِلموااألش َ 
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روحالقدس به عنوان مبدأ ایجاد علم به کائنـات و حـواد هسـتی و مشـاهده عـوالم غیـب و
ملکوت دانسته شده است که با توجه به صراحت این روایات و مبدئیت روح به عنوان عامل ادراک
در انسان ،میتوان گفت عامل این ادراک و مبدأ آن همـان روح قدسـی معصـومان و انبیـای
الهی میباشد .چنانکه آیات متعددی در قرآن کریم نظیر آیات مربوگ به معراج پیامبر نظیر:
ََ ْ

و

ْ

ِّ

ْ ُْ

َ
ات َرب ِه الكْبى (یجم)97/
لقد رأى مِن آی ِ

ُ ُ
ُِنیه م ِْن آیات ِنا( ...إسراء )9/
...ل ِ

که رؤیت آیات بزرگ خداوند به نفس ّ
مطهر آن حضرت نسبت داده شده است؛ ّ
مؤید این معنـا
است که روح و نفس آن حضرات عامل ادراک این حقایق و مشاهده آنان میباشد .چنانکه روایت
حمران از امام صادق پیرامـون واژۀ «روح» در آیـه  ۴سـوره قـدر کـه روحالقـدس را بـه عنـوان
حقیقتی در وجود حضرت زهرا معرفی میکند:
« َو( ُّ
)روحالقد

الروح

َ
َ
َ َ
اط َم ة»(تأویلاآلیا الظاهره،ص.)012
وهو ِفیف ِ

مؤید دیگری بر این معنا است .همچنین روایات ،منشأ عصـمت انبیـا و معصـومان را روح
قدسی افاضه شده به آن حضـرات معرفـی مـینمایـد ـ بـرخالف روح ایمـان کـه ممکـن اسـت در

21

 .1ر.ک :الک فی ،ج ،1ص272؛ بص ررلالدرج  ،ج ،1صـص  ۴۴۵و ۴۴7؛ نیررلالققةیی  ،ج ،1ص 98؛ کنی لالیدئ رقلال
بحرلال رارب ،ج ،2ص .78

مواقعی صاحب آن گناهانی را انجام دهند ،سبب میشـود ــ کـه دارنـده آن از عصـمت برخـوردار
گردد ،چنانکه روایت شده است:

ْ
َ َ
َ
َ َ َ َ َ
َْ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ
یع َمــل ِبک ِبیـ َـرةفـ ِـإذاع ِمــل ِبک ِبیـ َـرةف َارقــهالـ ُّـروح َو
ـانیــال ِزمالجســدمــالــم
اإل َیمـ
«روح ِ
ِ
َ ق
َ
حالقد َم ْن َس َک َنفیه َفإ َّنه َال ْ
دا»(بصائرالدرجا ،ج،9ص)550؛ 
یع َمل ِبک ِب َیرةأ َب 
رو 
ِ ِ ِ

همچنین ویژگیهای دیگر برای روح قدسی در روایات ارواح خمسه نظیر:
َ َْ َ َ َْ
ووالتل َعب»(همان)؛ 
«التله
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ َ
ْ
ینام َوالیغفل َوالیله َ
یزهو»(الکافی،ج،9ص )202
ووال
«ال

که همگی بر سببیت این روح به عنوان عاملی نفسانی در عصمت از خطـا و معصـیت داللـت
دارند .چنانکه عالمه طباطبایی عالوه بر اینکه منشأ اعجـاز انبیـا را نفسـانی مـیداننـد ،عصـمت
ایشان را نیز مربوگ به مبدئی نفسانی دانستهاند و در اینباره مینویسد:

ق
ق
وطاعـةتنتهـیإلـی

صـوابا

علیوتیرةواحـدة

بنابراین عصمت در پیامبران ریشهای نفسانی دارد که به وسیلۀ آن ،حضرات به طاعت خدای
متعال میپردازند و از گناه و معصیت احتراز میجویند و همین ملکه نفسانی در آنها ،سبب مصون
بودن آنان از خطا در تلقی و تبلیغ وحی میگردد .این ملکه نفسـانی در لسـان روایـات همـان روح
قدسی است که سبب هدایت درونی ایشان به انجام طاعات الهی میگـردد .چنانکـه قـرآن کـریم
پیرامون هدایت درونی و تصرف تکوینی در نفوس انبیا را منشأ انجام عبادات در آنان برشمرده
است:

َ ْ ْ َ َْ
َ َ ْ ُ ْ َ َّ ً ْ ُ َ َ ْ
َ َّ
َْ َ
إیتاء َّ
َ
ریات َو إِقام الصلة ِ َو
الزاكة ِ
َوجعلناهم أئ ِمة یهدون بِأم ِرنا َو أوحینا إِیل ِهم ف ِعل اْل ِ
ُ َ
َو اكنوا نلا اعبِدین (ایبیا )06/

مراد از هدایت به امر در این آیه به قرینه آیـه  82سـوره یـس چنانکـه عالمـه طباطبـایی بیـان
کردهاند:
«رساندن به مطلوب و نوعی تصرف تکوینی در نفوس امامـان اسـت کـه بـدان وسـیله راه
برای بردن دلها بهسوی کمال را هموار میگردد» (المیزان،ج،95ص.)675

و روح قدسی را منشأ انجام عبادات در انبیا
أنهمکانوامؤیدینبروحالقد

«

معرفی مینمایند:

ها و مصداق روحالقدس در قرآن و حدیث
یژگی
حدیث
روحالقدسدرقرآنوو
ویژگیهاومصداق 


«فهذهاألفعالالصادرةعنالنبی
َ
وفینفسهوهیالقوةالرادعة»(المیزان،ج،2ص .)967
ِ
معالنبی 
سبب 

تـدعوهمإلـیفعـل
ِ
والطهارةِمسددینبقوةربانیة

الصالةوإیتاءالزکاة»(همان) 
ِ
الخیراتوإقام
ِ
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بنابراین می توان گفت پیامبران دارای قو ه نفسانی هستند که آنها را بـه انجـام خیـرات و
عبودیت دعوت می نماید و از گناه و معصیت باز می دارد .در نتیجه با در نظر گـرفتن روایـات
می توان یکی دیگر از آثار روح قدسی را مؤی د شدن به ملکه عصمت و عبودیت خدای متعال
دانست که به صورت تکوینی در وجود اولیای الهی نهاده شده است و این روح آنان را در همه
جهات هدایت می کند .همچنین روایات ارواح خمسه عامل زمینه ساز بعثـت انبیـا را روح
قدسی آن حضرات معرفی می نماید؛ چنانکه در روایات ارواح خمسه آمده است:
و یا

َ
«ف ِبروحالقد

َْ َ ْ َ َ َ
(الکافی،ج2؛ص ،)277

ین»
ین َوغ َیرم ْر َس ِل َ 
ب ِعثواأن ِبیاءمرس ِل

َ َ ُّ َ
« ِفب ِهح َملالنب َّو ة»(بصائرالدرجا ،ج،9ص .)545

در توضیح این عبارات میتوان گفت شکی نیست که مقام پیامبری با ادراکات وحیانی مـالزم
است .بدین معنا که پیامبر از طریق ارتباگ با عالم غیب و وحی به این مقام نائل میآیـد .در قـرآن
کریم به طرق سهگانه وحی خداوند بر بشر اشاره شده است:
نیمسالنامه علمی ترویجی ـ شمارۀ هجدهم ـ پاییز و زمستان 3131

َْ ْ َ ُ ً َ
َ َ َ َ ْ َ ِّ َ ُ َّ ُ َّ َ ْ ً َ ْ ْ َ
َ
یرسِرل َرسروال ف ِ
یروِح
ِجاب أو
و ما اكن ل ِبْش أن یكلمه اَّلل إِال وحیا أو مِن وراءِ ح ٍ
ْ
ُ َّ ُ َ َ
َع حكیم (شوری )49/
بِإِذن ِ ِه ما یشاء إِنه ِ

ِّ

َّ

ْ ً

َ َ ُ َّ ُ
اَّلل إ ِال َوح یا » ،وحی با واسـطه
در این آیه به سه طریق یعنی وحی بال واسطه «یك ل م ه
ِ
ً
ْ َ
ْ َ
یر ِس ل َر ُس وال » اشـاره شـده اسـت .بنـابراین بشـر از
ِجاب »؛ و فرستادن فرشته «
«مِن و راءِ ح ٍ
طرق مذکور قادر بر ادراک وحی الهی می باشد و از طرفی می دانیم که ادراک وحی الهی به
طرق مذکور یعنی بالواسطه ،از ورای حجاب و از طریـق فرشـته و دیـدن و شـنیدن صـدای
فرشتگان الهی و جبرئیل اعظم ظرف یت و قابیلت خاصی می طلبد که هر کسی دارای آن
ُـ
درک در انسـان همـان روح او می باشـد .بنـابراین
نیست و از طرفی دیگر مـی دانیم
عامـل م ِ
ِ
می توان گفت روح پیامبران الهی قادر است برخالف افراد عاد ی وحی الهی را دریافت کند و
به واسطه ملکه عصمتی که دارد از هرگونه تصرف شـیطان مبـرا باشـد ،ایـن روح در روایـات
«روح قدسی» نامیده شده است.
 .۶حقیقتمرتبطبابرخیافراددیگر 

22

در برخی از روایات مربوگ به روحالقدس به نظر میرسد با توجه بـه قـراین قرآنـی مـبن ی بـر
یاری مؤمنان توسط روحالقدس (مانند آیه 112نحل و )...مـیتـوان وجـه معنـایی جبرئیـل را

نسبت به وجه روح قدسی سازگارتر دانست؛ نظیر روایتی درباره خطـاب پیـامبر
ثابت شاعر که به صورتهای متعدد در منابعی چون الک فی به صورت:

بـه حسـان بـن

َ َ َ
َ
َ َ َ َّ
روحالقد  َماذ َب ْبتعنا»(الکافی،ج،7ص )972
«ل ْنیزال َم َعك 

و یا در صحیحلمسةو به صورت:
«انروحالقد

الیزال یؤیدكمانافحتعـناللـهورسـوله» (الجذامعالصذحیح،


صحیحمسغم،ج،0ص)934

آمده است .همچنین روایت شیخ صدوق از امام رضا درباره دعبل خزاعی که در حضور آن
حضرت اشعاری درباره امام قائم سرودند که آن حضرت در اینباره فرمودند:
ََ َ
َ
اع ین ط روحالقد
«یاخ ز ِ

َ َ َ َ
ََ
ْ َـ
ین ال َب یت ین » ( عیوناالخبذار،ج،2
ع ل ِ
یل س ِان ك ِب ه ذ ِ

ص)233

نتیجهگیری


«روحالقدس» از جمله حقایق مهمی است که در قرآن کـر یم و روایـات بـه آن اشـاره شـده
مصداق اطالق شده است :
است .این حقیقت در آیات مربوطه و روایات بهطور کلی بر دو
ِ
مصداق اول :جبرئیل امین که همانا فرشته وحی الهی و نازلکنندۀ قرآن کریم بر قلب
مطهر رسول اکرم است که آیه  112سوره نحل و برخی از روایات بدین معنا اشعار دارند.
مصداق دوم :روح قدسی انبیا و معصومان است که سـه آیـه مر بـوگ بـه تأییـد عیسـی
بن مریم «بقره2۵3 ،87/؛ مائده »111/و روایات زیادی که اکثر روایات مربوطه را تشـکیل
میدهند آن را حقیقتی نفسانی و مبدأ عصمت ،علم و انجام معجزات در انبیا و معصومان
معرفی میکند که ممکن است برخی از افراد عادی نیز مراتبی از آن را به دست آورند.

ها و مصداق روحالقدس در قرآن و حدیث
یژگی
حدیث
روحالقدسدرقرآنوو
ویژگیهاومصداق 


البته به نظر میرسد با وجود اطالق لفظ « ّ
خاصـه اللـه» در برخـی از روایـات ارواح خمسـه بـر
دارندگان روح قدسی (الکافی ،ج ،9ص ،209ح )9بعید نیسـت کـه غیـر از انبیـا و معصـومان ،
مؤمنانی که درجات اعالی ایمان و یقین و عبودیت را طی کردهاند به مراتبی از روح قدسـی نائـل
آیند.
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