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ها، روحـی خـاص بـه اهـل فزون بر روح عمومی همه انسـانالسالم) ابیت (علیهمدر قرآن کریم و روایات اهل

شـود. مفّسـران و شـارحان حـدیث، هرکـدام بـر اسـاس نامیـده می» روح االیمان«شده است، که ایمان نسبت داده 
ها و اند. مقاله حاضر با هـدف بررسـی ایـن دیـدگاههای متعددی پیرامون آن بیان داشتههای مختلف دیدگاهاستدالل
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مقدمه

های مضاف، مطلق و ربی است آیه به صورتویک بار در هیجده سوره و ددر قرآن بیست» روح«کلمه 
) ١١٠؛ مائده: ٢٥٣و ٨٧بقره: «در سه آیه »القدسروح «؛ ترکیب )٣٢٦عبدالباقی،کاررفته است. (مقّید به

عنوان نازل کننده قرآن کریم بر قلب مطّهر پیامبر (ص) نحل به١٠٢آیه و دردرباره تأیید عیسی بن مریم (ع) 
اطالق شـده » روح«بر جبرئیل و عیسی بن مریم (ع) »روح االمین-روَحنا«ترکیب ذکر گردیده است و در 

با عنوان حقیقتی مسـتقل در مـوارد »الّروح«) و در مواردی به صورت مطلق ١٩٣؛ شعراء: ١٧است (مریم: 
، ص: ٢٩روح منفـوخ در آدم ابوالبشـر (حجـر: -٢؛ قـدر) ٣٨؛ نباء: ٤همراه مالئکه (معارج: -١متعدد: 

؛ تحـریم: ٩١روح منفوخ در مریم (روح عیسی بن مریم ع) (انبیـاء: -٤) ٩ها (سجده: ) و عموم انسان٧٢
انزال روحی از سنخ امر خدای متعال بر عموم پیامبران (علیهم الّسالم) و به ویژه پیامبر اکرم (ص) -٥) ١٢

در » روح«) بدین سان هماند. (حقیقت تأییدکننده مؤمنان کاربرد دار-٦) ٥٢، شوری: ١٥، غافر: ٢(نحل: 
ساختارهای مذکور دارای معانی گوناگونی است و مفّسران وجوه معنایی متعددی را مبتنی بر قـراین و سـیاق 

کـریم ، در قـرآن»روح«یکی از موارد کاربرد اند.این آیات، اسباب نزول، ادبیات و لغت عرب و... ذکرکرده
ایـن آمـوزه .انـداز آن یـاد کرده»روح االیمـان«روایات با تعبیر خاص عنایت شده به مؤمنان است کهروح

کند، کـه مـراد از ایـن روح در آیـات و روایـات قرآنی و روایی، این سؤال را برای پژوهشگر قرآنی ایجاد می
ها، در اهل ایمان دارای چه مفهومی چیست؟ و این روح با وجود انتساب روح در قرآن کریم به عموم انسان

های گوناگونی پیرامون مـراد از ها و آثاری است؟ مفّسران و شارحان حدیث دیدگاهو دارای چه ویژگیاست 
هـای یادشـده تـاکنون اند، ولـی ازآنجاکـه در پژوهشنامبرده بیـان داشـتهاین روح در شرح آیات و روایات

بـاره ران و شـارحان در اینهای مفّسـاالیمان و بررسی اسـتداللنوشتاری یافت نشد که به تبیین مفهوم روح 
صورت اجمالی و مختصر بـه القدس بهها و در خالل مباحثی چون روحبپردازد و صرفًا در برخی از نگارش

القدس و آثار آن (محمد قّیـوم زاده و محمـدتقی شده است؛ نظیر مقاله چیستی روحای از مطالب اشارهپاره
رو پـژوهش حاضـر درصـدد )، ازاین٣٠، ش ٨ش، دوره ١٣٩١شاکر اشلیجه، فصلنامه اندیشه نوین دینی، 

االیمـان در آیـات و روایـاِت های مفّسران و شارحان، مـراد از روحاست ضمن بیان اقوال و تحلیل استدالل
ناظر به اهل ایمان را تبیین نماید و به بررسی آثار ذکرشده در آن بپردازد، در این راستا در ایـن مقالـه پـس از 

االیمان پرداختـه لغوی و اصطالحی روح و ایمان، به تحلیل آیات و روایات و آثار ناشی از روحتبیین مفهوم 
خواهد شد.

تببین مفهوم روح در لغت و اصطالح
کنـد و باب بزرگ وگسترده است که بر وسعت و فراخی و جریان داشـتن داللـت می»ح–واو -ر«روح 
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یعنی ِروح) که به علت کسـره ماقبـل (صل یاء در ریح واو بوده گردد و ابه ریح بر می-ریشه همه این معانی

» َنفـس«اکثر لغویان کلمـه مزبـور را متـرادف معنـایی کلمـه ) ٤٥٥/ ٢قلب به یاء شده است. (ابن فارس، 
/ ٣(ر.ک: فراهیـدی، انـد.عنـوان کرده» یابـدوسیله آن حیـات مینفسی که بدن به«دانسته و آن را به معنای 

اسِم مصدر بـرای » ُروح«از سویی دیگر واژه )٥٧/ ٤؛ زبیدی، ٥١٠/ ٣سیده، ؛ ابن٣٦٧/ ١؛ جوهری، ٢٩١
و معانی؛ راحتی، رحمت و گشایش آمده » نسیم و جریان باد«دانسته شده که به معنای اصلِی » َروح«کلمه 
به یک معنـا را» َروح«و » ُروح«راغب اصفهانی کلمات اّما) ٣٠٧/ ١؛ فیروزآبادی، ٥/١٣٩. (ازهری، است

کشیدن از باب تسمیه نوع چیز به اسم اسمی است که بردمیدن و َنَفس» َروح«دانسته و عنوان کرده است که 
گردد، به گردد و ازآنجا که (نفس) سبب حیات و تحّرک و جلب منافع و دفع ضررها میجنس آن اطالق می

گیری از مصـطفوی در مقـام نتیجـهانجام ) و سر١/٣٦٩. (راغب اصفهانی، این نام (روح) نامیده شده است
ح) را ظهور و جریان امری لطیف دانسته که به دو نوع -و -معانی مورد اشاره لغویان، اصل معنایی ماده (ر 

گردد، جریان حّسی و معنوی مانند جریـان بـاد و جریـان معنـوی ماننـد جریان حّسی و ظاهری تقسیم می
ون؛ نبّوت، نزول قرآن و... است کـه هرکـدام از ایـن دو جریـان رحمت و فیض الهی که شامل مصادیقی چ

)٤/٢٥٧(مصطفوی، دارای آثاری مانند؛ سرور، گشایش، فرح، پاکی، فرج و نجات هستند.
رسد ازآنجاکه سیر معناپذیری واژگان در کالم عـرب از معـانی محسـوس صـورت گرفتـه و به نظر می

برایدر ابتدا» ُروح«توان گفت کلمه گردد، میقول اطالق میسپس در تطور معنایی بر معانی و مصادیق مع
شده و سپس این کلمه در معنای اصطالحی بر نفس آدمی و ُبعد غیر مـاّدی نسیم و جریان هوا و َنَفس جعل

او که مایه قوام زندگی و ادامه آن است، اطالق گشته است.

تبیین مفهوم ایمان در لغت و اصطالح
؛ ۸/۳۸۹(فراهیـدی، یؤمن) و به معنای تصدیق و بـاورکردن. -ثالثی مزید فعِل (آمنواژه ایمان مصدر 

؛ ابن منظور، ۴۹۲/ ۱۰ابن سیده، اطمینان و اعتماد داشتن است (و یا ) ۲۴/ ۱۸؛ زبیدی، ۳۶۸/ ۱۵ازهری، 
بیـان کـرده » ن-م-ء«ابن فـارس دو اصـل معنـایی متقـارب بـرای ریشـه )۴۱/۱۷۸؛ فیروزآبادی، ۱۳/۲۱

مصطفوی مـراد ) ۱۳۳/ ۱(ابن فارس، تصدیق -۲امانت و خیانت نکردن و آرامش و سکون قلب،-۱ست:ا
عّالمـه طباطبـایی نیـز بـر )۱۵۰/ ۱مصطفوی، از ایمان را قرار دادن نفس در سکون و آرامش دانسته است (

گرفته شـده » أمن«ز کلمه مراد از ایمان را قرارگیری اعتقاد در قلب دانسته که ا» أمن«اساس اشتقاق ایمان از 
است و گویا مؤمن به آنچه که به آن ایمان پیدا کرده، از ریب و شک کـه همـان آفـت اعتقـاد اسـت امنیـت 

و مـالزم بـودن مفهـوم » أمـن«بدین ترتیب با توجه به اشتقاق واژه ایمان از کلمه )۱/۴۶(المیزان بخشدمی
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ت عرب حالتی نفسانی است که شخص پس از پی بردن توان گفت ایمان در لغتصدیق و اطمینان با آن، می

شـود در نتیجـه کند و این حالـت در نفـس مسـتقر میبه صدق بودن چیزی، از ریب و شک امنیت پیدا می
که تصدیق درونی بـا آرامـش و اطمینـاِن ناشـی از رسد. به عبارت دیگر درصورتینوعی آرامش درونی میبه

.شودآید که در لغت ایمان نامیده میدر نفس پدید مینبود شک و تردید توأم باشد حالتی
انـد های متعددی وجود دارد کـه عبارتمراد از ایمان و حقیقت آن در اصطالح، دیدگاهاز سویی درباره 

ایمان، کار دل: همانا تصدیق قلبی خدا و حقانیت رسالت پیامبر (ص) و اصول و آیینی است که وی -١: از
ها معتقد شود. اقرار به ت و مؤمن کسی است که این اصول را تنها با دل بپذیرد و بداناز سوی خدا آورده اس

). برخی از طرفداران این دیدگاه معتقدند که اگـر کسـی ٢/٦٥٤(صدر، زبان نه رکن ایمان است نه شرط آن
و ایـن در ازدسـاصول دین را به دل پذیرفته باشد، حتی انکار زبانی خـدا نیـز بـه ایمـان او خللـی وارد نمی

صورتی است که انکارکننده در دل اصول را پذیرفته باشد. بسیاری از اشاعره، جهمیه، نّجاریـه و گروهـی از 
پـذیرد و اقـرار . شیخ طوسی ایـن دیـدگاه را میاند (همان)مرجئه و برخی از متکّلمان شیعه پیرو این دیدگاه

» فهوالتصدیق بالقلب وال اعتبار بما یجری علی اللسـاناالیمان «شمرد؛ زبانی را در تحقق ایمان معتبر نمی
انـد (صـدر، ) سید مرتضی و مولی عبدالرزاق الهیجی نیز از همین دیدگاه دفـاع کرده٢٩٣(تمهیداالصول، 

٢/٦٥٤.(
شمارند؛ بلکه اقرار زبانی بـه یگـانگی ایمان، کار زبان: برخی دیگر تصدیق قلبی را شرط ایمان نمی-٣

ای از مرجئـه دانند (همانجـا). فرقـهیت رسول اسالم (ص) و تعالیم او برای ایمان کافی میخداوند و حّقان
پذیرند و اقـرار ). اما علمای امامیه آن را نمی٧٢؛ جوادی، ٢٠٦اند (ایزوتسو، (کّرامیه) این دیدگاه را پذیرفته

)٢/٦٥٤دانند. (صدر، تنهایی دارای اعتبار نمیزبانی را به
یک از ای است از باور قلبی و اقرار زبانی. هیچار دل و زبان: بنابر باور برخی، ایمان آمیزهایمان، ک-٣. 

تنهایی برای ایمان کافی نیست مؤمن کسی است که به دل تصدیق کند و بر زبان بیاورد که خداوند این دو به
انـد. از امامیه پیـرو ایـن دیدگاهاند. گروهی از اشاعره و بسیاری یگانه است و شریک ندارد و پیامبران بر حّق 

دانـد. (نصـیرالدین (همانجا) خواجـه نصـیر بـا اینکـه دریکـی از آثـارش دیـدگاه اول را دیـدگاه شـیعه می
) ولی با اسـتناد بـه برخـی آیـات قـرآن کـریم دیـدگاه سـوم را پذیرفتـه اسـت. ١٢٧؛ جوادی، ١٠٥طوسی،
)٢/٦٥٤اند (صدر، ز همین دیدگاه را بیان کرده) برخی دیگر از متکلمان شیعه نی١٢٧؛ جوادی ٤٢٦(حلی،

ایمان، کردار نیک، معتزلیان بر این باورند که ایمان عنوانی است بـرای عمـل صـالح یـا طاعـات. -٤.
/ ٢کننـد و آن چیـزی جـز طاعـت نیسـت (صـدر، ایمان، اسالم و دین، هر سه از یک واقعیت حکایت می

)٢٩٣تمهیداالصول فی علم الکالم، ؛٦٥٥
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تنهایی کـافی هـا بـهیـک از اینای از باور قلبی، اقرار زبانی و عمل به ارکان اسـت و هیچایمان آمیزه-٥
اند اثبات کننـد اند و کوشیدهاز میان متکّلمان شیعه برخی نظیر ابوالفتوح رازی با این نظریه مخالف. نیست

سوی ایمان است. اگـر عمـل از ارکـان های ایمان نیست؛ بلکه راهنمای آدمی بهاز رکن» عمل به ارکان«که 
اِلحاِت «بود، خداوند (در قرآن کریم) عبارت ایمان می ِذیَن آَمُنوا«را کنار »َو َعِمُلوا الصَّ داد. جای نمی»ِإنَّ الَّ

)٢/٦٥٤؛ صدر، ١٤٧-١٤٨؛ خطیبی، ٤٠٣/ ٥(ابوالفتوح رازی،
یَماُن َعْقٌد ِباْلَقْلِب َو «ات) نظیر روایِت برخی دیگر از علمای شیعه (بر مبنای ظاهر برخی از روای-٦ اْإلِ

َساِن َوَعَمٌل ِباْألَْرکاِن  ای از بـاور، ) ایمـان را مجموعـه١٨/ ٦٦(بحاراالنوار، و سایر روایات مشابه » ُنْطٌق ِباللِّ
)٦٥٥-٢/٦٥٤صدر، ؛ ١٤٨-١٤٧. (برای مطالعه بیشتر ر.ک: خطیبی، انداقرار و عمل دانسته

، عّالمه طباطبایی بر پایه معنای لغوی ایمان و آیات متعدد قرآن کـریم، ایمـان را بـه عنـوان در این میان
اند ایشان در تبیین مراد از ایمان (در قرآن کریم) در ذیل تفسیر آیه حقیقتی مشکک و ذو مراتب معّرفی نموده

ِذیَن یْؤِمُنون بالغیب..«سوره بقره ٣ است دارای مراتب، گـاهی بـر اذعـان و ایمان معناییدارند:بیان می» الَّ
شود، و گـاهی از ایـن شود و تنها اثر وجود آن چیز بر آن اعتقاد مترتب میاعتقاد قلبی، بخود چیزی پیدا می

شود، و به همه لـوازم گردد و گاهی از این نیز شدیدتر میای از لوازم آن نیز متعلق میشدیدتر است و به پاره
شود کـه مـؤمنین نیـز حسـب طبقـات ایمـان دارای طبقـات ین بیان نتیجه گرفته میشود، وازاآن متعلق می

). ایشان بر این اساس در بیانی تفصیلی به طور کّلی اسالم و ایمـان را در قـرآن بـه ٤٦/ ١ومراتبند (المیزان، 
مان و اسالم ) و مراتب چهارگانه ذیل را برای ای٣٠٨-١/٣٠٦اند. (همان، عنوان حقایقی دارای مراتب دانسته

اند:براساس آیات متعدد قرآن کریم بیان داشته
؛ پذیرفتن ظواهر اوامر و نواهی خدا واقرار لسانی به شهادتین چه موافـق اعتقـاد قلبـی مرتبه اول اسالم

ا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا...«باشد چه نباشد که آیه  ارد. به دنبـال د) به این مرتبه اشاره١٤(حجرات: » قاَلِت اْألَْعراُب آَمنَّ
قرار دارد بدین معنا که فرد اذعان قلبی به مضمون شهادتین بـه صـورت مرتبه اول ایماناین مرتبه از اسالم، 

اجمالی پیدا کند و به غالب فروع به صورت عملی ملزم شود.
بـه نـوع آن است؛ یعنی تسلیم و انقیاد قلبـی نسـبت به دنبال مرتبه اّول ایمان و الزمه مرتبه دوم اسالم

ای که از توابع آن است، هر چند که در بعضی موارد تخطـی شـود. اعتقادات حقه تفصیلی و اعمال صالحه
ِذیَن آَمُنوا ِبآیاِتنا َو کاُنوا ُمْسِلِمیَن «که آیاتی نظیر  ) بر این معنا داللت دارند که یک مرتبـه از ٦٩، (زخرف/ »الَّ

ن اسالم غیر از اسالم مرتبه اول است، که قبل از ایمان بـود، و شود، ایاسالم هست که بعد از ایمان پیدا می
قرار دارد که همانا اعتقاد تفصیلی به حقایق دینـی اسـت کـه مرتبه دوم از ایمانآن گاه در مقابل این اسالم 

ِه َو َرُسوِلِه ُثمَّ َلْم یْرتاُبوا «آیاتی نظیر  ِذیَن آَمُنوا ِباللَّ َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ )؛ که دارندگان مؤمنان ١٥(حجرات: ....» ِإنَّ



98شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره106
کند، بنابراین این ایمان، غیر از ایمان اول است.باز به داشتن ایمان ارشاد می

؛ دنباله و الزمه مرتبه دوم ایمان است و نفس هنگـامی را بـا مرتبـه دوم ایمـان انـس مرتبه سوم اسالم
گردد درنتیجه آدمی طوری خدا را عبـادت نفس میگرفت و متخلق به اخالق آن شد تمام قوا تسلیم و منقاد 

یابد که تسلیم امر و نهی و قضا و قدر الهی بیند و در باطن و ّسر خود چیزی را نمیکند که گویی اورا میمی
ی یَحکُموک ِفیما َشَجَر َبیَنُهْم ««نباشد؛ که آیه شریفه  ک ال یْؤِمُنوَن َحتَّ مرتبـه ) به این٦٥(نساء: ...» َفال َو َربِّ

از اسالم اشاره دارد. به دنبال مرتبه سوم اسالم، مرتبه سوم ایمان قـرار دارد کـه دارای لـوازمی چـون اخـالق 
فاضله از قبیل رضا و تسلیم، زهد و ورع، حب و بغض به خاطر خـدا و... اسـت کـه آیـات ابتـدائی سـوره 

اند مراتـب دّوم و هستند، البته چنانکه عّالمه احتمال دادهناظر به این مرتبه » َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن.....«مؤمنون 
سوم ایمانی را شاید بتوان یک مرتبه بشمار آورد.

دنباله و الزمه مرتبه سـّوم ایمـان اسـت بـدین معنـا کـه پـس از عبودیـت دائمـی مرتبه چهارم اسالم
هـیچ چیـز مالـک خـویش و پروردگار، این معنا را انسان شهود نماید که ملک تنها مخصوص خدا است و 

گردد مگر آنکه خدای متعال جز آنکه خـدا بـه او مالکیـت (اعتبـاری) داده باشـد و مالک چیزی دیگر نمی
پروردگاری هم جز خدا ندارد (شهرد مالکیت حقیقتی خدا در عالم و نفی استقالل ذاتی، صـفاتی و فعلـی 

است که آیه ناظر بر تقاضای ابراهیم (ع) در اواخـر ای الهی و غیر اکتسابی اشیاء در عالم) و این معنا افاضه
ـًة ُمْسـِلَمًة َلـک، َو َأِرنـا «عمر شریفش از پروردگار متعـال در آیـه  یِتنـا ُأمَّ َو اْجَعْلنـا ُمْسـِلَمیِن َلـک َو ِمـْن ُذرِّ

قـرار دارد، و آن مرتبـه چهـارم از ایمـانبه این مرتبه اشاره دارند و در برابر این مرتبه از اسالم، » َمناِسکنا...
ِه ال َخْوٌف «عبارت از این است که این حالت، تمامی احوال وافعال آدمی را فرا بگیرد، که آیه  َأال ِإنَّ َأْوِلیاَء اللَّ

ُقوَن  ِذیَن آَمُنوا، َو کاُنوا یتَّ ).٣٠٣-٣٠١/ ١(همان، به این مرتبه اشاره دارند» َعَلیِهْم، َو ال ُهْم یْحَزُنوَن، الَّ
شود، ایمان در قرآن کریم حقیقتی مشکک و ذو مراتب است. ه از استناد قرآنی عّالمه استفاده میچنانک
ها رسد این دیدگاه که از یک سو دارای پشتوانه ادبی و مستند به آیات قرآنی است بر سـایر دیـدگاهبه نظر می

ات متعددی کـه دربـاره حقیقـت درباره حقیقت ایمان ترجیح دارد و از سوی دیگر این دیدگاه با مفهوم روای
همـان، اند (اند مخالفتی ندارد و مؤّید آن نیز هست زیرا چنانکه عّالمه اشاره داشـتهاسالم و ایمان وارد شده

برخی از این روایات، بر مراتب اّولیه اسالم و ایمان و بـر شـهادت بـه یگـانگی خداونـد و )٣٠٨-٣٠٦/ ١
) و برخی ناظر بر مرتبه دوم و یا سوم هسـتند کـه ٢/٢٥.ک: کلینی، ایمان اجمالی به اسالم داللت دارند (ر

ممکن است فرد در ضمن انجام بعضی از فرائض مرتکب برخی گناهان شود و یـا در درون نفـس خـود بـه 
) و برخی ناظر بر مرتبـه چهـارم و مرتبـه واالی ایمـان ٣٩٨یکی احکام الهی اعتراضی داشته باشد (همان، 

کنـد (بـرای گردد و حقایق عرفانی را به طور عین الیقین شهود میواقعی خدای متعال میهستند که فرد عبد 
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) از طرفی این دیدگاه با برخی از روایات که عمل و اقرار لسـانی را بـه عنـوان ارکـان ٥٤نمونه ر.ک: همان، 

ستند که ایمان با اینکه اند؛ نیز مخالفتی ندارند، زیرا روایات مربوطه درصدد تبیین این معنا هایمان برشمرده
اعتقادی قلبی است اّما در مصداق خارجی دارای لوازمی چون اقرار زبانی و عمل به مقتضیات آن است کـه 

رسد و ایمان عمل جوانح است و عمل به ارکان عمل جوارح است و اقـرار ها انسان به سعادت نمیبدون آن
ز از آثـار ایمـان اسـت بـه عبـارت دیگـر ایمـان در زبانی خارج از ایمان و کاشف از آن و عمل خارجی نیـ

که با عمل صالح تقویت و با گنـاه اعتقاد قلبِی توأم با مراتب شّدت و ضعف است اصطالح همان باور قلبی 
گردد.ضعیف می

هستی شناسی روح االیمان در قرآن و روایات
شان و تأیید شدن به روحی از جانـب هایپاداش مؤمناِن حقیقی را استقرار ایمان در دلای خداوند در آیه

ِبِهُم اْإلیمـاَن َو َأیـَدُهْم ِبـُروٍح ِمْنـُه «خدای متعال (از جنس ایمان) معّرفی کرده: ...»ُأولِئک کَتـَب فـی ُقُلـو
شـود کـه در ) در منابع روایی نیز روایات متعددی ناظر بر این روح و مختصات آن یافـت می۲۲(مجادله: 

شود.ه مفّسران قرآن کریم در این باره و شارحان حدیث پرداخته میادامه به تبیین دیدگا
»منهروح«دیدگاه مفّسران پیرامون -۱

وسـیله آن تقویـت در این آیه را برهان، هدایت و نور دانسته اسـت کـه مؤمنـان به» روح«طبری مراد از 
(طوسی، جه اّول را برگزیدهشیخ طوسی ضمن بیان دو قول؛ برهان و جبرئیل، و) ۱۸/ ۲۸. (طبری، شوندمی

مراد از روح را (در صورت ارجاع ضمیر به خـدای » منه«زمخشری بر مبنای ارجاع دوگانه ضمیر )۵۵۷/ ۹
کند دانسته و همچنین بر مبنای ارجاع ضمیر به ایمان، مراد ها را زنده میمتعال) لطفی از جانب خدا که دل

)۴۹۷/ ۴(زمخشری، و هر دو وجه را جایز دانسته است.از آن را روحی از (از جنس ایمان) برشمرده 
اند که در این میان اند و وجهی را ترجیح ندادهبرخی از مفّسران نیز صرفًا به بیان اقوال احتمالی پرداخته

حق و عمـل ها برای اهل ایمان تا بهطبرسی چهار احتمال: نور ایمان (به نقل از زجاج)؛ نور برهان و حجت
. را ذکـر نمـوده اسـت» جبرئیل«حیات قلوب است (به نقل از ربیع) و زیرا که» قرآن«ت شوند؛ به آن هدای
گـردد (بـه نقـل از ابـن وسیله آن امور مؤمنان احیاء میفخر رازی دو قول: نصرتی که به)۳۷۳/ ۹(طبرسی، 

قرطبـی وجـوه: و)۵۰۰/ ۲۹(فخر رازی، ) را ذکر نمودهعباس) و روحی از (جنس) ایمان (به نقل از سدی
نصرت (به نقل از حسن بصری)؛ براهین قرآن (به نقل از ربیع بن انس)، نور ایمان، هدایت و برهان (به نقل 

آلوسـی ) ۳۰۹–۱۸/۳۰۸(قرطبـی، اسـت.از ابن جریج)، رحمتی از جانب خدا و جبرئیل را مطـرح نموده
وسیله آن آرامش و عروج دهد که بهقرار میمراد از آن را نوری دانسته که خداوند در قلب هرکس که بخواهد 
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تسمیه نـور قلـب بـه روح را مجـاز مرسـل این مفّسر ) ۲۳۰/ ۱۴(آلوسی، آید.های بلند پدید میبه جایگاه

گـردد.گیـرد سـبب حیـات ابـدی و طمأنینـه آنـان میدانسته زیرا نور قلب که در دل بنـدگان خـدا قـرار می
ء مـن عمـل أو ما به کمال نوع الشی«و التنویر روح در این آیه شریفه را (همانجا) همچنین نگارنده التحریر 

معنا نموده و ضمن ارجاع ضمیر بـه خـدای متعـال مـراد از روح را، عنایـت و لطـف خـدای متعـال » غیره
)۵۵/ ۲۸برشمرده است. (ابن عاشور، 

» مـن«و ابتدائیه دانسـتن به خدای متعال » منه«و » اّیدهم«عالمه طباطبایی بر مبنای ارجاع ضمیر در 
حال ارجاع ضـمیر بـه ایمـان و در نظـر گرفته ولی در عین» روحی از جانب خدا«مراد از عبارت مذکور را 

شـود، بـا ظـاهر آیـه را که قلوب مؤمنان بـه سـبب آن زنـده می» روحی از جنس ایمان«گرفتن وجه معنایی 
الهام بـه مؤمنـان از را » بروح منه«راد از عبارت مالله عالمه فضل) ۱۹/۱۹۷. (المیزان، صحیح دانسته است

/ ۲۲(فضـل اللـه، قبیل اشراق، صفا و نقاء (پاکی) و اعطای آرامش، ثبات، استقرار و تصمیم قوی و مقـاوم
. (صـادقی و صادقی تهرانی مراد از آن را، روح الهام دانسته که مخصوص مرتبه باالیی از مؤمنان است)۸۸

)۲۲۸/ ۲۸تهرانی، 
دیدگاه اکثر مفّسران متقّدم -١توان چنین تقسیم بندی نمود: رزیابی دیدگاه مفّسران، اقوال آنان را میدر ا

مبتنی بر وجوه استعاری است بدین معنا که وجوهی چون برهان، نصرت، عنایت و لطـف خـاص خداونـد 
تواند قراین مذکور نمیتوان گفت: باره میشود که دراینمانند روحی است که باعث حیات قلوب مؤمنان می

گونه که در لغت و سایر آیات قرآنی به سبب تأویل کلمه روح از معنای اولیه گردد؛ زیرا مفهوم کلمه روح آن
گردد؛ و شود و به عبارتی سبب ادراک و قدرت درشی میآید آن چیزی است که موجب حیات میدست می

ی مؤمنان حقیقتـًا حیـاتی فراتـر از حیـات مـادی معّرفـی گونه استعارات با آیات دیگر قرآن کریم که برااین
الله و صادقی تهرانی که مـواردی اقوال برخی از مفّسران معاصر نظیر عالمه فضل-٢نماید مغایر است. می

اند که این وجوه را باید از آثار تأیید به روح الهی محسـوب گردنـد و چون الهام، اشراق و طمأنینه بیان کرده
کـه برخـی دیگـراز » قـرآن«یـا » جبرئیـل امـین«وجوهی چون -٣خود مراد از آن به شمار آیند توانندنمی

هـا وجـود اند، از جهت لفظ آیـه شـاهدی بـر آناند، چنانکه عّالمه طباطبایی اشاره نمودهمفّسران بیان کرده
ایمـان) سـیاق آیـه از همچنین بر مبنای ارجاع دوگانه ضمیر (به خدای متعال یـا ) ١٩/١٩٧(المیزان، ندارد.

بـر »اّیـدهم بـروح منـه«توان گفـت، عبـارت پذیرش وجوه مذکور (جبرئیل و قرآن) ابا دارد. درمجموع می
کند و همچنین با در نظر گرفتن ارجاع مبنای ظاهر آیه و مفهوم کلمه روح که بر مبدأ حیات بودن داللت می

ردو معنا محتمل است کـه نتیجـه آن مشـترک اسـت و دوگانه ضمایر به خدای متعال و ایمان، در این آیه، ه
شـود و عبارت است از اینکه روحی از جانب خدای متعال در اثر ورود به وادی ایمان، بر انسان افاضـه می
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زند.حیاتی دیگر را برای او رقم می

اإلیمان از منظر شارحان حدیثروح-۲
از روایات آمده است که در ادامه به بررسی مراد از االیمان به طور کّلی در دو دستهدر منابع روایی روح

شود.این حقیقت از منظر شارحان حدیث پرداخته می
اإلیمان در روایات ارواح خمسهروح-آ

عنوان یکی از ارواح متعّلق به انبیـاء و اولیـاء الهـی و به»روح االیمان«ای از روایات به وجود در دسته
روح القـّوة، روح الشـهوة، روحاین روایات به انبیاء و اولیـاء الهـی پـنج روِح (شده است؛ در مؤمنان اشاره

القـدس، چهـار جز روح) و به مؤمنـان بـهالقدسروح البدن یا روح الحیاة، روح االیمان و روحیاالمدرج 
(برای ه است شدالقدس و روح االیمان) نسبت داده جز روحها ارواح ثالثه (بهروح سابق و برای سایر انسان

ایـن روایـات از دو منظـر قابـل ) ۴۴۷و ۴۴۵، ۲۰۵/ ۵؛ صفار، ۲۸۰و ۲۷۲-۲۷۱/ ۱نمونه ر.ک: کلینی، 
ویژه روح االیمـان اند اّول از جهت آنکه مراد از ارواح مذکور چیست و دیگـری آنکـه ایـن ارواح بـهبررسی

تـر از جبرئیـل و را موجـودی بزرگ»روح القـدس«ها و آثاری است؟ اسـترآبادی مـراد از دارای چه ویژگی
مطرح نموده اسـت؛ احتمـال اول، نـور الهـی کـه در » روح االیمان«میکائیل دانسته و دو احتمال را درباره 

کند، همچنـین های انسان مطالبی را بیان میای که در گوشگیرد، احتمال دّوم؛ فرشتهقلوب مؤمنان قرار می
-۱۵۳(اسـترآبادی، اند. ت را انواع قوای داخلـی بـدن انسـان دانسـتهشده در روایایشان سایر ارواح مطرح

را نفس ناطقه انسانی دانسته که به اعتبارات مختلـف، »ارواح خمسه«مولی صالح مازندرانی مراد از )۱۵۴
مطمئنه، لّوامه، اّماره، روح المدرج و روح الشهوه و ... نامیده شده است و در تأیید این نظـر بـه بیـان شـیخ 

نظـر شـیخ بهـایی مبنـی بـر و ) ۴۷، إعتقادات اإلمامیة(» النفوس االرواح اّلتی بها الحیاه«:صدوق مبنی بر
) ۶۱/ ۶(مازنـدرانی، اند. یکسان بودن اطالق روح انسانی و نفس ناطقه در قـرآن و روایـات اسـتناد جسـته

ممکـن اسـت مـراد -۱ته است: عالمه مجلسی احتماالت گوناگونی را درباره مراد از ارواح خمسه بیان داش
ممکـن اسـت مـراد از -۲ارواح مختلف و متباین باشند که برخی در بدن و برخی در خارج از بدن هستند؛

ارواح خمسه، نفس ناطقه انسانی به اعتبار اعمال، درجات و مراتب در طاعت باشد. چنانکـه (در فلسـفه) 
بالملکـه؛ عقـل بالفعـل و عقـل مسـتفاد هـا عقـل هیـوالیی، عقـلبرحسب مراتب علـم و معرفـت بـه آن

ممکن است برحسب کماالت انسانی مراد از روح القوه، روح الشهوه و روح المـدرج، روح -۳گویند؛می
روح ممکن است ارواح اربعه (-۴حیوانی (ساریه در بدن) باشد و مراد از روح القدس، نفس ناطقه باشد؛ 

) مراتب نفس باشـند و روح القـدس خلـق اعظـم و مبـاین یمانالقوه، روح الشهوه، روح المدرج و روح اال
از میان احتماالت مذکور نگارنـده مـرآه العقـول روح القـدس را ) ۱۶۵/ ۳(مرآه العقول، نفس ناطقه باشد. 
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شود، موجودی خارج از نفس ناطقه انسانی دانسته که در اصطالح فالسفه بدان عقل فعال (فرشته) گفته می

(همانجا).دانسته استرا بیانگر تباین روح القدس با نفس ناطقهایشان ظاهر روایات
توان گفـت؛ اّوًال: از ظـاهر همـه روایـات مـذکور و با توجه به محتوای روایات درباره ارواح خمسه می

گانه، آید که ارواح پنجکه داّل بر محلیت و ظرفیت است، برمی» فی«و »جعل فیهم«استعمال کلماتی نظیر 
ها هستند نه آنکه خارج از نفس تلقی شـوند و اخـتالف گانه، همگی حقایقی در وجود انسان، سهچهارگانه

ها از حیث حیات و درجات آنان نزد خـدای متعـال و آثـار ناشـی از روح اسـت صرفًا مربوط به نوع انسان
ه مؤمنان و ارواح ثالثه به چنانکه در این روایات ارواح خمسه به انبیاء و اوصیاء و اولیاء الهی و ارواح اربعه ب

رسد بر این مبنا است که ثقه اإلسالم کلینی این دسـته از روایـات را است و به نظر میشدهکّفار نسبت داده
توانـد ارواح متعـدد باشـد قرار داده است و ثانیًا: مراد از ارواح مـذکور نمی»ارواح اّلتی فی األئّمه«در باب 

ها (اولیاء الهی، مؤمنان و کّفار) اسـت زیـرا هـر انسـانی لی نفس در نوع انسانها مراتب طوبلکه مراد از آن
گـاه اسـت. واحد به» من«خود از وجود حقیقتی واحدی به نام روح و یا خودیبه صورت علـم حضـوری آ
روح یـا » روح البـدن«و » روح الشـهوه«؛ »روح القـّوه«؛ »روح االیمـان«؛ »روح القـدس«دیگر عبارتیبه

زاده آملی دربـاره ارواح عالمه حسنکنند. همگی بر مراتب و درجات طولی نفس انسان داللت میالمدرج
ُه «هر انسانی دارای تشّخص واحد است چنانکه آیه«نگارند:خمسه می ِلَرُجٍل ِمـْن َقْلَبـیِن ِفـی َفما َجَعَل اللَّ

رواح متعدد متمایز از یکدیگر نیست، بلکـه بر آن داللت دارد و مقصود از این ارواح، ا)۴(احزاب: » َجْوِفهِ 
اند، حقیقتی ممتد که یک جانب آن به نشئه عنصـری اسـت واین ارواح شعب و فروع و شئون یک حقیقت

نگارنـده ) ۱۶۱زاده آملـی، (حسـن» اّن لکـّل بـدن نفسـا واحـدةجانب دیگر آن تا به بطنـان عـرش اسـت
های جدای از هم ندانسته و مراد از ارواح مذکور داّل بر روحرا » ارواح خمسه«تفسیرتسنیم نیزمفاد روایات 

بنـابراین ارواح مـذکور ) ۴۷۷/ ۵(جوادی آملـی، اند. را درجات طولی حقیقت واحده نفس انسان برشمرده
همگی مراتب طولی حقیقت وجودی انسان هستند که همان روح و نفس ناطقه در هر انسـانی اسـت ولـی 

شود، نوع انسان و اعمـال و عقایـد آنـان اسـت کـه سـبب راتب از یکدیگر میچیزی که سبب تفاوت این م
توان گفت بـر مبنـای ایـن شود، مراتب نفس صعود پیدا کند و یا در حد حیوانات تنّزل یابد. از طرفی میمی

مـان توان ارواح مذکور را در سه مرتبه خالصه نمود: مرتبه مشترک کـه هها میروایات و به اعتبار نوع انسان
و آثاری ماّدی را در بـردارد؛ مرتبـه گرددها اعم از مؤمن و کافر میارواح ثالثه است که شامل تمامی انسان

گـردد. البتـه از روح االیمان که شامل مؤمنین و مرتبه روح القدس که انبیاء و اولیـاء و اوصـیاء را شـامل می
بیـت روح انسـانی وجـود دارد کـه خـاص اهلآید مرتبه دیگری بـرایبرخی از آیات و روایات متعدد برمی

ترتیب روح االیمـان ماننـد سـایر ارواح مـذکور در ایـن بدین) ۲۷۳/ ۱(ر.ک: کلینی، علیهم الّسالم است.
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ها ایجـاد ای از مراتب روح انسانی است که پس از ورود به وادی ایمـان بـرای انسـاندسته از روایات مرتبه

بندگی خدا، خوف از خدای متعال و عدم شرک برای صاحبان خـود پدیـد آثاری نظیر؛ عبادت و گردد و می
.)۲۸۲/ ۲؛ ۲۷۱-۲۷۲/ ۱(همان، آورد. می

روایاِت داّل بر نقش بازدارنده روح اإلیمان از گناه-ب
روایات متعددی در جوامع روایی شیعه وجود دارد که با اخـتالف در سـند، همگـی بـر ایـن مضـمون 

کند و در دارد و شیطان او را به انجام گناه امر میمان، مؤمن را از انجام گناه باز میداللت دارند که روح االی
تـوان نـاظر بـر اینگونـه روایـات را میگـردد، که مؤمن مرتکب گناه گردد روح االیمان از او دور میصورتی

فی عبودیـت را مراتب اّول و دّوم ایمان دانست که در آن مراتب ممکن اسـت مـؤمن در مـواقعی اعمـال منـا
ِإنَّ ِلْلَقْلِب ُأُذَنیِن َفِإَذا َهمَّ اْلَعْبُد ِبَذْنٍب َقاَل َلـُه «در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است:مرتکب شود چنانکه 

یَطاُن اْفَعْل ...  یَماِن َال َتْفَعْل َو َقاَل َلُه الشَّ )۲۶۷/ ۲(کلینی، » ُروُح اْإلِ
در این روایت را َمَلک موّکل بر انسان دانسته که مـؤمن را از انجـام مولی صالح مازندرانی روح االیمان

عالمـه مجلسـی نیـز وجـه معنـایی )۲۲۳-۲۲۲/ ۹مازنـدرانی، نمایـد (گناه بازداشته و به کار خیر امر می
دانـد کـه را مطابق تصریح بعضی از روایات دانسته و وجه تسمیه َمَلک به روح االیمـان را ایـن می» َمَلک«

منزلـه روح و کننده و سبب بقای (حیات ایمانی) مؤمن است گویا اینکه ملک بهه یاری کننده و تقویتفرشت
) عالمـه مجلسـی عـالوه بـر وجـه َمَلـک، وجـوه )۳۸۹-۳۸۸/ ۹(مرآه العقـول، باشد.سبب حیات او می

عقـل؛ زیـرا -۱: انـد کـه عبارتنـدازمطرح نموده» روح االیمان«صورت احتماالت معنایی متعّددی را نیز به
که گردد و (درصورتیکه هوا و شهوات نفسانی (بر انسان) غلبه پیدا نکند عقل مرتکب معصیت نمیهنگامی

روح انسانی از جهت اتصاف به ایمـان؛ و -۲کند؛انجام گناه) عقل در این حالت از انسان مفارقت پیدا می
مقتضای ایمـان عمـل نفسانی بر او غلبه کند و بهکه هوای جهت روح االیمان نامیده شده زیرا هنگامیبدین

قّوت و شّدت ایمان و کمـال آن؛ زیـرا -۳ننماید گویا روح انسانی (متصف به ایمان) از او جدا شده است؛ 
گردد و وسیله یقین است و یقین به خداوند و آخرت با انجام گناهان کبیره جمع نمیبه کمال رسیدن ایمان به

» ایمان«ممکن است مراد از کلمه مذکور نفِس -۴نایه از ضعف ایمان و یقین است؛ مفارقت روح ایمان ک
کننده منافات اضافه بیانیه باشد؛ زیرا ایمان حقیقی با ارتکاب گناهان هالک» روح اإلیمان«و ایمان در کلمه 

» وح االیمـانر«ممکن است مراد مرتبـه -۵شده است؛ دارد؛ چنانکه در روایات معصومان (ع) به آن اشاره
عنوان یکی از مراتب ارواح خمسه باشد که این معنا به وجه معنایی سّوم (روح انسانی متصف بـه ایمـان) به

همانجا)نزدیک است. (
در کّفار همانند حیوانـات سـه روح وجـود دارد (روح حیـوانی، «دارد: همو در تبیین وجه آخر بیان می
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را که عامل تمایز انسان و حیوان اسـت را ضـایع نمودنـد و آن را ها روحیروح البدن، روح الشهوه) زیرا آن

روح «نمایـد و کلی این روح از آنـان مفارقـت میتابع شهوات و قوای حیوانی قراردادند و در این صورت به
اند که در این صورت گویا از آنان جدا شده و در این حالت خدای متعـال دربـاره را معطل گذاشته» االیمان

ْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبیالً «فرماید:یآنان م ) و در مؤمنین چهار روح وجـود دارد، ٤٤(فرقان: »ِإْن ُهْم ِإالَّ کاْألَ
گرداند (روح االیمـان) و در انبیـاء و ها را زنده به حیات ابدی معنوی میگیرد که آنها روحی تعّلق میبه آن

)٣٨٩/ ٩(همان، »شودامیده میاوصیاء، روح پنجمی وجود دارد که روح القدس ن
ماننـد مـولی » روح االیمـان«عّالمه مجلسی در مجموع ضمن برشمردن احتماالت معنایی برای کلمه 

األوُل أظهرعلـی «نویسـد: بـاره میدهد و دراینرا نسبت به وجوه دیگر ترجیح می» َمَلک«صالح وجه اّول؛ 
کـه مـولی » َمَلـک«رسد وجـه معنـایی به نظر می)۳۹۰(همان، »قواعِد متکلِمی اإلمامیة و ظواهِر األخبار

علیه الّسـالم) اند برگرفته از روایاتی نظیر روایت حماد از امام صادق (صالح و عّالمه مجلسی آن را برگزیده
ْن َمـا ِمـ«: انـدباشد که آن حضرت فرشته را راهنما و بازدارنده انسان از گناه و تأییدکننده مؤمن معّرفی نموده

ـیَطاُن َقْلٍب ِإالَّ َو َلُه ُأُذَناِن َعَلی ِإْحَداُهَما َمَلک ُمْرِشٌد َو َعَلی اْألُْخَری َشیَطاٌن ُمْفِتٌن َهَذا یْأُمُرُه َو َه  َذا یْزُجـُرُه الشَّ
از آن و یـا روایـت ابـان بـن تغلـب)۲۶۷-۲۶۶/ ۲(همـان، ....» یْأُمُرُه ِباْلَمَعاِصی َو اْلَمَلک یْزُجـُرُه َعْنَهـا 

اُس َو ُأُذٌن یْنُفُث ف«حضرت: یها اْلَمَلک ما ِمْن ُمْؤِمٍن ِإالَّ َو ِلَقْلِبِه ُأُذَناِن ِفی َجْوِفِه ُأُذٌن یْنُفُث فیها اْلَوْسَواُس اْلَخنَّ
ُه اْلُمْؤِمَن ِباْلَمَلک َفَذِلک َقْوُلُه َو َأیَدُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ  یُد اللَّ ظاهر این روایـات بیـانگر لیکن ) ۲/۲۶۷(همان، »َفیَؤ

ای است کـه نماید و برخالف او، مؤمن مؤّید به فرشتهآن است که شیطان انسان را به گناه و معاصی امر می
را وجـه معنـایی » روح اإلیمـان«تـوان مـراد از دارد. در مجموع بـه دالیـل ذیـل نمیاو را از معاصی باز می

دانست؛» َمَلک«
ندارد و صرفًا در مقام » ملک«در معنای » روح اإلیمان«تی بر تطبیق کلمه وجه داللهیچروایت حماد به

بیان تقابل عمل شیطان و َمَلک موّکل است.
مجادله در روایت ابان بیان مصاحبت َملک با روح ایمـانی ٢٢به نظر می رسد مراد از اشاره امام به آیه 

ُل «سـوره نحـل٢با استناد به آیـه طباطباییچنانکه عالمه، باشد و نه تطبیق معنای روح ایمان بر ملک یَنـزِّ
وِح ِمْن َأْمِرهِ  لیس معناه تفسیر الروِح بالملـک بـل الملـک «: دارد:درباره این روایت بیان می»:اْلَمالِئکَة ِبالرُّ

)١٩٩/ ١٩(المیزان، »یصاحُب الروح و یعمُل به
روایات ارواح -١نماید، زیرا: ک را نیز رد میقراین روایی متعدد داللت ضمنی روایت ابان بر معنای َملَ 

عنوان یکی از مراتب روح متعّلـق بـه نفـوس انبیـاء، اوصـیاء و مـؤمنین صراحت روح االیمان را بهخمسه به
هایی مانند نقصان در روح ایمان و سکونت ارواح در ابدان و... داللتی بر نماید؛ از طرفی ویژگیمعّرفی می
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(علیـه از امـام صـادقو شیخ طوسی، به نقـلسایر روایات ازجمله؛ روایت کلینی-٢؛ندارد» ملک«وجه 

عنوان حقیقتی که به بدن مؤمن تعّلق دارد و به هنگـام گنـاه از او بهرا » روح االیمان«آن حضرتالسالم) که 
ی یْسکَر ِمْنَهـا َفِإْن شربها َحتَّ «نمایند: شودتوصیف فرموده و درباره حالت فرد شارب الخمر بیان میجدا می

یَماِن ِمْن َجَسِدِه  روایـت . همچنـین)١٠٥/ ٩، تهـذیب األحکـام؛ ٣٩٩/ ٦(نـک: کلینـی، ...» ُنِزَع ُروُح اْإلِ
مبنی بر خروج روح ایمان از انسان در صورت افطار عمـدی روزه مـاه رمضـان، صدوق (ره) از آن حضرت

البته بدیهی است کـه مـراد ) ١١٨/ ٢،یحضره الفقیهمن ال(هستند.»روح اإلیمان«مؤّیدی بر نفسانی بودن 
طورکلی نیست بلکه صورت نفسانی نیکویی که بر اثر روح ایمانی پدید آمده از مؤمن جدایی نفس ناطقه به

دهـد. در مجمـوع از محتـوای گردد و او را (از حیث باطنی و اخروی) در حّد یک حیوان تنـّزل میجدا می
روح االیمان یکی از مراتب روح (نفس) انسان است و حقیقتی اسـت کـه در اثـر آید که روایات بدست می

آید و سبب ایجاد آثاری در نفس انسان مؤمن و تمـایز آن بـا نفـس انسـان استکمال ایمان در نفس پدید می
گردد.کافر می

اإلیمان در قرآن و حدیثهاي روحویژگی
المتبادر منه ما «و در قرآن نیز همین معنا متبادر است: گرددروح به طور کّلی بر مبدأ حیات اطالق می

۲۲از طرفی در قرآن کریم عـالوه بـر آنکـه در آیـه )۱۷۳/ ۲۰المیزان، (» فی کالمه تعالی-هو مبدأ الحیاة
ها نیز بـرای مجادله، روحی الهی ناشی از ایمان به اهل ایمان نسبت داده شده؛ حیاتی متمایز از سایر انسان

صراحت از افاضه حیات طّیبه به مردان وزنان مؤمن که عمل صالح سیم شده است. خداوند متعال بهآنان تر
ـُه َحیـاًة َطیَبـًة «فرماید:انجام دهند، خبرداده ومی ...»َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذکٍر َأْو ُأْنثی َو ُهَو ُمـْؤِمٌن َفَلُنْحیینَّ

ای، حیـاِت کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعًا او را بازندگی پـاکیزه-از مرد یا زن-هر کس)؛۹۷(نحل: 
ُه َحیاًة َطیَبةً «سوره انعام و ذکر عبارت ۱۲۲این آیه را نظیر آیه عّالمه طباطبایی[حقیقی] بخشیم.  را »َفَلُنْحیینَّ

یگر در مؤمنان شمرده است که در دیگران وجـود نـدارد و بـه عبـارتی از منظـر داّل بر افاضه حیاتی جدید د
مراد از احیاء اهل ایمان به حیات طّیبه، تغییر و تبدیل صفت حیات نیست بلکه حیات طّیبه، حیـاتی ایشان

»َطیَبـةً َحیاةً «برخی از مفّسران مراد از ). ۳۴۱-۱۲/۳۴۰(المیزان، ها استجدید فراتر از حیات عاّمه انسان
را به نقل از صحابه و تابعان مواردی چون رزق حالل، قناعت، رزق حسن و طّیب در دنیا، حیـات طیبـه در 

/ ۷؛ آلوسی، ۵۹۳/ ۶؛ طبرسی، ۴۳۴/ ۶؛ التبیان، ۱۱۴/ ۱۴(ر.ک: طبری، اند بهشت، سعادت و...ذکر کرده
به آثار حقیقی حیاِت مـؤمن، چنانکـه که بر مبنای ظاهر این آیه شریفه و آیاِت مربوط درحالی)۴۶۲-۴۶۳

گفت، حیات طیبه در این آیه حیاتی حقیقی است و وجوهی توانمی)۳۴۲/ ۱۲(المیزان، عّالمه اشاره نموده 
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تواند بیانگر مطلق معنای حیات طیبه در دنیا وآخرت و تمایز تام میان اهل ایمـان و نمی١نظیر موارد مذکور

که راه دستیابی به وجود حیات و روح در موجودات پـی بـردن بـه آثـار حیـاتی کافران تلقی نمود زیرا ازآنجا
توان از آثار حیاتی که خدای سبحان به مؤمنان نسـبت داده اسـت بـه وجـه تمـایز موجود در آنان است، می

ثار طورکلی تمایز روح به عنوان مبدأ حیات در آنان پی ببریم؛ عّالمه طباطبایی آحیات مؤمنان و دیگران و به
ها را وجه تمایز انسـان بـا حیـوان ها از قبیل افکار کلیه و تعّلقات خاص انسانحیاتی موجود در عاّمه انسان

گـردد، کـه ها میرغم وجود اشتراکات برشمرده که سبب انتساب حیاتی فراتر از حیوانات بـرای انسـانعلی
د که اهل ایمان و یقـین متمـایز از کّفـار دارای شوبرهمین مبنا از آثار حیاتی فراتر در اهل ایمان، پی برده می

و خدای متعال عالوه بر انتساب آثار حیاتی باشندتراز نظر شعور واراده میحیاتی برتر و جدید با دامنه وسیع
ترتیب از آثار حیـاتی بدین)۷/۳۳۸المیزان، (»بیشتر به مؤمنان برای آنان روح خاصی نیز ثابت نموده است

که انسان مؤمن حیاتی دیگر، متفرع بر روحی مؤّید از جانب خـدای متعـال دارد کـه او را از توان فهمیدمی
برخی از آیات و روایات درقالب عبارات خاص بر ویژگـی روح اهـل سازد. ها متمایز میحیات سایر انسان

هـا پرداختـه ه بـه آنایمان و تمایز آن با دیگران ازحیث آثار حیاتی (ادراک و اراده) داللت دارنـد کـه درادامـ
شود.می

هدایتگر نفسانی اهل ایمان-۱
ای خدای متعال به اهل ایمان وعده داده است که در صورت تقوای الهی و ایمان به رسـول (ص) در آیه

ـَه َو «فرماید: کند و میکنند، عطا میخدای متعال نوری که با آن حرکت می ُقوا اللَّ ذیَن آَمُنوا اتَّ آِمُنـوا یا َأیَها الَّ
) (ای کسـانی کـه ایمـان ٢٨(حدیـد: » ِبَرُسوِلِه یْؤِتکْم کْفَلیِن ِمْن َرْحَمِتِه َو یْجَعـْل َلکـْم ُنـورًا َتْمُشـوَن ِبـِه..

اید، از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند و بـرای شـما آورده
در این آیات نظـرات متعـددی » نور«مفّسران درباره مراد از این راه سپرید) نوری قرار دهد که به [برکت] آن

برخـی بـه )٢٧/١٤٢(طبـری، اند؛ طبری مراد از آن را قرآن و تبعیت از رسول اکرم (ص) دانسـته بیان داشته
اد برخی نیز بـا اسـتن) ٣٦٧/ ٩؛ طبرسی، ٩/٥٣٨(التبیان، نقل از مجاهد و ابن عباس وجوه: هدایت و قرآن 

عنـوان مراد از آن را نورِ اهل ایمان در قیامت...»یْسعی ُنوُرُهْم َبیَن َأیِدیِهْم َو ِبَأیماِنِهْم «سوره حدید١٢به آیه 
تـوان در ارزیابی این دیـدگاه می) ١٠/١١٧؛ ابوحّیان، ٤٧٥/ ٢٩؛ فخررازی، ٤٨٢/ ٤. (زمخشری، اندنموده

اند مخالف سیاق این آیه شریفه هست هرچند که ن بیان داشتهکه برخی از مفّسرا» قرآن«گفت: وجه معنایی 
توصیف شده است. از طرفی وجـه معنـایی » نور«در قرآن کریم این کتاب الهی همچون تورات و انجیل به 

طور کّلی معانی مذکور را مصادیقی برای مطلق معنای حیات طیبه دردنیا و آخرت در نظرگرفت چنانکه در برخی از روایـات بـه شاید بتوان به١
١٥٤/ ٣(فیض کاشانی، اشاره شده است. » القناعة و الرضا بما قسم الله«؛ »القنوع بما رزقه الله«مواردی چون 
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هدایت نیز مستلزم تمثیلی دانستن آیه است در حالی که آیه شریفه در مقام بیان وعده الهی و اعطای حقیقتی 

برای اهل ایمان و متقین است و همچنین چنانکـه مقّیـد نمـودن آیـه شـریفه بـرای وصـف »نور«با و صف 
بنـابراین بـر مبنـای )١٩/١٧٤(المیزان، مؤمنین در قیامت چنانکه عّالمه بیان نموده تقیید بدون دلیل است. 

و آخرت است. مؤّید این دیدگاه عّالمه به دلیل اطالق آیه مراد از نور در این آیه شریفه نور اهل ایمان در دنیا 
دیدگاه سایر آیات قرآن کریم است که در مقام بیان و اثبات این نور در دنیا برای اهل ایمان و حقیقت معنای 

انعام پیرامـون تمـایز اهـل ایمـان و ١٢٢گردند. چنانکه در آیه آن و نظیر معنایی این آیه شریفه محسوب می
اسَأَو مَ «کافران از حیث حیات آمده است:  کَمْن َمَثُلُه ِفی ْن کاَن َمیتًا َفَأْحییناُه َو َجَعْلنا َلُه ُنورًا یْمشی ِبِه ِفی النَّ

ُلماِت  ا اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تآیا کسی که مرده [دل] بود و زنده«)؛ ١٢٢(انعام/...» الظُّ
این آیه شـریفه را ». هاست..در پرتو آن، در میان مردم راه برود، چون کسی است که گویی گرفتار در تاریکی

توان از دو منظر آن را تفسیر نمود؛ تفسـیر سوره حدید است و می٢٨اند مدلول آیه چنانکه عّالمه اشاره کرده
ه این آیه و سایر آیات مشابه ِناظر بر تمایز حیات توان گفت کاّول بر مبنای تأّملی بسیط، که بر این اساس می

ها ضاللت و کفر به مرگ و هـدایت در آناهل ایمان و کّفار، در مقام بیان وجوه استعاری و تشبیه هستند که 
و راه پیدا کردن به اعمال صالح به نور تشبیه شده است چنانکه برخـی از مفّسـران بـر یافتن و ایمان به احیاء

)، ١٨-١٧/ ٨طبـری، (هـدایت یـافتن بـه اسـالم:چونرا وجوه مشابهی» َفَأْحییناهُ «راد از عبارت این مبنا م
توفیق یقین و تمییـز میـان ، )٢٥٥-٢٥٤/ ١٠صادقی تهرانی،؛ ٢٥٩-٢٥٨/ ٤توفیق یافتن به ایمان (التبیان، 

) ٥٥٦-٤/٥٥٥، به نقل از ابن عباس و مجاهد (طبرسیهدایت به ایمان)٦٢/ ٢(زمخشری، محق و مبطل 
بردن بـه رود که باید برای پیاند که وجوهی ناکافی و نوعی از مجاز در فهم مقصد آیه به شمار میبیان کرده

ُنورًا یْمشـی «مراد آیه شریفه درباره حیات به سایر آیات باید مراجعه نمود. از طرفی برخی از مفّسران مراد از 
اس قـرآن، ایمـان و علـم وحکمـت. ) ١٧-١٨/ ٨طبـری، (قرآن و اسالم در آیه را وجوهی چون: » ِبِه ِفی النَّ

) ١٣٣/ ١٣های روحانی و قدسی در مرتبه واالی معرفت (فخـررازی، ) و یا تجّلی٥٥٦-٥٥٥/ ٤(طبرسی، 
توان گفت: وجوه معنایی قرآن و ایمان چنانکه عّالمه بیان نموده به دور از سـیاق آیـه اسـت که دراین باره می

های روحانی و اشراق که فخـر رازی بیـان کـرده صـرفا تفسـیری و از طرفی وجه تجّلی)٧/٣٣٩(المیزان، 
»هو بعید من منـاحی کـالم العـرب و مفهوماتهـا«عرفانی از آیه شریفه است و چنانکه ابوحّیان بیان داشته: 

)٤/٦٣٥(ابوحّیان، 
تری از حیات اهل ایمـان را ارائـه قیقتوان معنای دتفسیر دّوم بر پایه تأّملی ژرف تر استوار است که می

التدبر فی أطراف الکالم و التأمل فیمـا یعرفـه القـرآن الکـریم یعطـی : «کننددهد چنانکه عّالمه بیان میمی
) بر پایه دیدگاه عّالمـه از آنجـا کـه ٣٣٩-٣٣٦/ ٧المیزان، (»لآلیة معنی وراء هذا الذی یناله الفهم العامی



98شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره116
سوره نحل حیاتی فراتر از دیگران (حیات طّیبه) اثبات نموده و برای ٩٧ان در آیه خدای متعال برای اهل ایم

(اعـراف: » لُهْم ُقُلوٌب ال یْفَقُهـوَن ِبهـا..«فرماید:کّفار کمال آثار حیاتِی اهل ایمان را نفی نموده چنانکه می
توان فهمید مـراد از است میایمان اثبات نمودهمجادله روح خاّصی را برای اهل٢٢آیه و از طرفی در)١٧٩

اس«در آیه و » فأحییناه« توان آیـه شـریفه را در حقیقت و واقعیتی خارجی است و نمی»ُنورًا یْمشی ِبِه ِفی النَّ
از طرفی عّالمه از یک سو مراد از نور در آیه را علِم هدایتگر نفس )٧/٣٣٨(همان، مقام بیان مجاز برشمرد

» بهذا النور العلم الذی یهتدی به اإلنسان إلی الحق فی االعتقـاد و العمـل قطعـاً فإن المراد«:مؤمن دانسته
االیمـان دانسـته کـه هـدایتگر را داّل بر روح» نور«و از طرفی در رسائل التوحیدیه تعبیر ) ٣٤٢/ ١٢(همان، 

ر نظـرات عّالمـه که در تبیین این دیدگاه مبتنی بـر سـای) ١٧٣(الرسائل التوحیدیه، نفسانی اهل ایمان است. 
توان استنباط نمود:می

اول اینکه روح در کالم الهی مبدأ حیات و آثار آن (ادراک و اراده) است و خدای متعال برای اهل ایمان 
اإلیمان را اثبات نموده است بنابراین اهل ایمان دارای حیاتی برتر و عالوه بر روح عمومی منفوخ بشری روح

نماینـد کـه دیگـران از درک آن ها هستند و این افـراد چیزهـایی را ادراک میانسانآثار حیاتی بیشتر از سایر 
) ۳۳۸-۳۳۷/ ۷(المیـزان، کننـد تواننـد آن را اراده نمینمایند که دیگران نمیعاجزند و کارهایی را اراده می

اند، در نتیجه از ادهواین بدان معناست که به سبب آنکه غیر اهل ایمان به اختیار خود، به وادی ایمان قدم ننه
اند.آثار ناشی از روح ایمانی و حیات ناشی از آن خود را محروم ساخته

ـاِس..«دوم اینکه آیات متعدد از جمله آیه  » َأ َو َمْن کاَن َمیتًا َفَأْحییناُه َو َجَعْلنا َلُه ُنـورًا یْمِشـی ِبـِه ِفـی النَّ
(همـان، جدید متفرع بر داشتن روح ایمانی دارا است براین معنا داللت دارد که مؤمن حیات) ۱۲۲(أنعام: 

فقد عد المؤمن حیا ذا نور یمشی به و هـو أثـر «اثر روح ایمانی است » نور«و آیه داللت دارد که ) ۱۹۸/ ۱۳
/ ۲۰(همـان، » الروح و الکافر میتا و هو ذو روح منفوخة فللمؤمن روح لیسـت للکـافر ذات أثـر لـیس فیـه

۱۷۵(
بر این معنا داللت دارند که خدای متعال اهل ایمان را به نوع » نور«یگر در قالب تعبیر آیات و روایات د

ُه ِلُنـوِرِه َمـْن «فرماید: کریم دراین باره مینماید چنانکه قرآنخاّصی از ادراک و معرفت هدایت می یْهِدی اللَّ
که بیانگر این معنا هستند که خـدای و مؤّید این دیدگاه روایاتی هستند ) ١٢١/ ١٥(همان، )٣٥(نور: » یشاءُ 

در منـابع شـیعی و سـّنی از چنانکه .داردمتعال، علم خاّصی را به عمل به مقتضای ایمان به آنان ارزانی می
من َعِمَل بما َعِلم (أو یعلم) ورّثه الله «حضرت فرمودند: که با عبارات گوناگون نقل شده که آن(ص)پیامبر 

) یـا ١٥/ ١٠؛ ابـو نعـیم اصـفهانی، ١٠٧؛ مفید، ١٧٢/ ٨٩، ٦٥/٣٦٣بحاراألنوار، (ر.ک: »ِعلم ما لم یعلم
و یا از امام بـاقر (ع) روایـت شـده ) ٨/٤٣٧من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم یکن [یعلم] (ابن کثیر، «
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ـُه َمـا َال یْعَلـم«است که فرمودند  َمُه اللَّ / ٧٥؛ بحـار، ٣٠١دیلمـی ؛١٠٢(حلـوانی، » َمْن َعِمَل ِبَما یْعَلُم َعلَّ

)٢٠٣؛ بحرانی اصفهانی، ١٨٩
و منشـأ آن را روح ایمـانی عّالمه طباطبایی مراد از علم در این روایات را علـم متوّلـد از ایمـان دانسـته

تمّکن یافته در نفس برشمرده است بدین معنا که، هنگامی روح ایمانی در نفـس انسـان مسـتقر شـود آراء و 
البته شاید بتوان گفت این حالـت، )۳۳۹/ ۷(المیزان، سازد.اسب با خود متحّول میاعمال را به صورت من

طورکلی مبدأ علم و اعمال خاصـی ناظر بر مراتب سّوم و چهارم ایمان است که در آن مراتب، روح ایمان به
انکه در روایتـی دهد. چنمقتضای ایمان تحت تأثیر قرار میگردد و ادراکات و اعمال او را بهدر فرد مؤمن می

ُقـوا : «به اثر ایمان در بصیرِت مؤمن اشاره شده است که رسول خـدا (ص) فرمودنـد» نور«درقالب تعبیر  اتَّ
ِه َعزَّ َو َجلَّ  ُه یْنُظُر ِبُنوِر اللَّ از فراست مؤمن پروا کنید، زیرا که او در پرتو ) «۲۱۸/ ۱(کلینی، » ِفَراَسَة اْلُمْؤِمِن َفِإنَّ

سوره توبه به بینش خاصی برای اهل ایمان ۱۰۵همچنین خدای متعال در آیه ». نگردجل مینور خدای عزو
گاه گردند؛ اشاره میکه در پرتو آن می ُقـِل اْعَمُلـوا َفَسـیَری «نمایند چنانکه آمده است توانند از حقایق امور آ

ُه َعَمَلکْم َو َرُسوُلُه َو اْلُمْؤِمُنون زودی خـدا و خواهید] بکنید، که بهو بگو: [هر کاری می«؛ )۱۰۵توبه: (»اللَّ
بیانگر افاضه الهـِی ».پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست آیه مذکور  در روایت و 

نیـز دارا نجا که اهل ایمان  ی مراتـب تشخیص حقایق توسط اهل ایمان است ولی از آ
گون هستند، می بـه و درجات گونا یقینـی  توان گفت هرکس بر حسب درجات ایمان و 

نائل می یفه مـذکور این فضیلت  آیـه شـر تّم اهل ایمان در حدیث و  آید ولی مصداق ا
ائّمه علیهم الّسالم و روایات مرتبط باعرضه اعمال مردم برمعصومان (ع) هستند چنانکه روایات 

)۲۲۰-۲۱۹/ ۱. (ر.ک: کلینی، اللت دارندنیز بر این معنا د
َو «یاد شده است چنانکه آمده اسـت: » نور«با وصف » ُروحًا ِمْن َأْمِرنا«شوری از ۵۲سوم اینکه در آیه 

ِبـِه َمـْن کذِلک َأْوَحینا ِإَلیک ُروحًا ِمْن َأْمِرنا ما کْنَت َتْدری َما اْلکتاُب َو َال اْإلیماُن َو لکْن َجَعْلناُه ُنورًا َنْهـدی
) کـه ۱۷۵/ ۲۰(المیزان، اند.عّالمه آن را منطبق بر روح ایمانی و یا روح قدسی دانستهو » َنشاُء ِمْن ِعباِدنا...

رسد با توجه به سیاق این آیه شریفه دیدگاه روح قدسی پیامبری نسبت به روح ایمانی بـه صـواب به نظر می
سوره انعام که نـاظر بـر اثـر روح ایمـانی ۱۲۲در آیه » نور«تعبیر در این آیه با » نور«تر باشد و تعبیر نزدیک

هو نور یهتدی به الغیر کما أن روح اإلیمان نـور یهتـدی بـه «نویسد: است متفاوت است چنانکه عالمه می
تـوان گفـت اثـر روح به عبـارتی برمبنـای دیـدگاه عالمـه می) ۱۷۳(الرسائل التوحیدیه، » اإلنسان فی نفسه

ایتگری نفسانی اهل ایمان است و اثر روح قدسی پیامبری به اعتبار اختالف در شـدت وضـعف ایمانی، هد
گیرد.آثار فراتر از روح ایمان و بلکه هدایتگری دیگران را نیز دربر می
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َمَة کلِ «گردانیدن ای خداوند متعال پس از بیان انزال سکینه خود بر رسول اکرم و مؤمنین، از مالزمدر آیه
ْقوی ـُه َسـکیَنَتُه َعلـی َرُسـوِلِه َو َعَلـی اْلُمـْؤِمنیَن َو «... «فرماید: ها سخن گفته است ومیبر آن» التَّ َفـَأْنَزَل اللَّ

ْقوی کِلَمـَة «عبـارت »کلمـه«اکثر مفّسران بـر مبنـای معنـای ظـاهری لفـِظ )۲۶فتح: (»َأْلَزَمُهْم کِلَمَة التَّ
ْقوی ال «اند و با در نظر گرفتن ماجرای صلح حدیبیه، مراد از آن را عبـاراتی نظیـر ظ دانستهرا از قبیل الفا»التَّ

(زمخشری، »بسم الله الّرحمن الّرحیم محمد رسول الله«)۶۶/ ۲۶(طبری، » إله إال الله محمد رسول الله
رتبط با اعمال و و برخی نیز ضمن پذیرش وجه اخیر، آن را م) ۲۸/۵۸(فخررازی، »ال إله إال الله«)۳۴۴/ ۴

که که دّقت در قراین پیوسـته درصورتی) ۲۷/۲۰۲؛ صادقی تهرانی، ۱۲۳/ ۲۱الله، . (فضلاندطاعات دانسته
نشینی چیـزی بـا چیـز مصاحبت و هم«که در لغت عرب به معنای »َأْلَزَمُهْم «موجود در آیه باألخص کلمه

ْقـوی«انگر ایـن اسـت کـه بی) ۲۴۵/ ۵(ر.ک: ابن فارس، ،است» صورت دائمیدیگر به مـالزم » کِلَمـَة التَّ
تواند صحیح باشد.همیشگی و دائمی با مؤمنان است و بر این مبنا لفظی دانستن مراد از عبارت مذکور نمی

»َو کِلَمُتُه َأْلقاهـا ِإلـی َمـْریَم َو ُروٌح ِمْنـه«بر روح در آیه» کلمه«بر مبنای اطالق لفظ عّالمه طباطبایی
ْقوی«مراد از)۱۷۳نساء: ( مجادلـه ۲۲روح ایماِن مالزم تقوا و ایـن آیـه را نظیـر معنـایی آیـهرا» کِلَمَة التَّ

مجادلـه ورای ۲۲) بر مبنای دیدگاه عّالمه در آیـه ۱۷۳؛ رسائل التوحیدیه، ۲۹۰/ ۱۸(المیزان، اند.برشمرده
صاص داده شده و از طرفـی در را به مؤمنین اخت» مسمی به روح اإلیمان«روح مشترک بشری، روح خاصی 

شود که روح ایمان مالزم تقوا یاد شده است فهمیده می» کلمه التقوی«سوره فتح از این روح با تعبیر ۲۶آیه 
مجادله از تأیید اهل ایمان به روح سخن رفته اسـت و ۲۲) از آنجا که در آیه ۱۷۳است. (رسائل التوحیدیه، 

بـرای » کلمـه«با اهل ایمان اشاره شده است و از تعبیر » کلمه التقوی«فتح بر مالزمت ۲۶از طرفی در آیه 
رسـد دیـدگاه عآلمـه کـه مبتنـی بـر قـراین پیوسـته و القای روح در قرآن کریم استفاده شده است به نظر می

تر اند؛ بـه صـواب نزدیـکرا از قبیل الفاظ دانسـته» کلمه التقوی«ها که ناپیوسته قرآنی است از سایر دیدگاه
است و روح اإلیمان حقیقتی است که با تقوا مالزم است مؤّید این دیدگاه روایاتی است که برآمر بودن روح 

فإذا هّم العبد بذنب قـال لـه «اإلیمان به تقوای الهی داللت دارند از جمله روایت مذکور از امام صادق (ع) 
)۲۶۷/ ۲(کلینی، » روح اإلیمان ال تفعل و قال له الشیطان افعل.....

روایت دیگر در این باب، روایتی منقول از امام کاظم (علیه الّسالم) است که حضـرت در آن، مـؤمن را 
آید و به داشتن به روحی مؤّید از جانب خدای متعال که در هنگام انجام نیکی و تقوا به سرور و اهتزاز درمی

عّالمه طباطبـایی بـر )۲۶۸/ ۲لینی، (کگردد؛ توصیف فرموده استبه هنگام انجام گناه از مؤمن غایب می
ای از مراتـب روح آدمـی برشـمرده کـه را مرتبـه» روح اإلیمان«مجادله، در شرح این روایت، ۲۲مبنای آیه 
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کنـد همچنانکـه کـه روح نبـاتی و آید و دیگر از او مفارقـت نمیمؤمن هنگام استکمال ایمان بدان نائل می

کافر مشترک است از مراتـب روحـی انسـان اسـت و همیشـه از او حیوانی و انسانی که مشترک بین مؤمن و
آورد که ممکن است بر اثـر کند، جز این که این روح ایمانی صورت نیکویی در نفس پدید میمفارقت نمی

عوارضی (گناه) صورت زشتی پیدا کند و دوباره (براثر توبه) برگردد و هنگامی که موانـع مضـاّده (گناهـان) 
کند و (ازاین پس) این صورت در نفـس ثابـت والیتغّیـر گردد و رسوخ مینفس مستقر میبرطرف گردد؛ در

رسد، مراد از عدم مفارقت روح اإلیمان از دیدگاه عالمه زمانی ) به نظر می۱۹۹/ ۱۹(المیزان، ماند.باقی می
صرفا دراین صـورت است که مؤمن به استکمال ایمانی نائل آید و درصورت انجام گناه، توبه واقعی نماید و

یابـد، بـه عبـارتی دیگـر ایـن است که صورت نفسانی پدید آمده توسط روح اإلیمان در نفـس اسـتقرار می
اإلیمان است که در زمان انجام گناهان از نفس انسان رخت بر صورت نفسانی نیکوی پدید آمده توسط روح

نی از نفس جدا شود، دیگر انسـان از مرتبـه اإلیمان، زیرا در صورتی که اصل روح ایمابندد نه اصل روحمی
ایمانی خارج شده است؛ بنابراین اهل ایمان در صورت توبه واقعی و عدم بازگشت به گناه صورت نفسـانی 

اإلیمان است کـه بـه یابد و این روحاإلیمان در نفسشان رسوخ پیدا کرده و استقرار میپدید آمده توسط روح
دارد.نجام طاعات دعوت و از انجام گناهان بازمیطور دائمی اهل ایمان را به ا

آید که مؤمنان در پرتو روحی افاضه شده از جانـب خـدای متعـال، از مجموع آیات وروایات فوق برمی
گردند و این روح به اراده خدای متعال، مبدأ ادراک و قدرتی جدید برای اهـل ایمـان زنده به حیاتی طیبه می

آورد. مطاابق نظرعّالمه این علم و قـدرت جدیـد فرا ماّدی برای آنان به ارمغان میگردد که آثاری دیگر و می
کند که او حقیقت اشیاء را ببیند و آن را به دو قسم تقسیم نماید: یکی حّق بـاقی و دیگـری مؤمن را آماده می

عـراض نمایـد و کننـده اسـت، اباطِل فانی و با قلبش از باطل فانی که همان حیات دنیوی با زخـارف گمراه
گردد که از حیات ماّدی جدا نیست و صرفًا دارای مراتـب حیـاتی بـاالتری دارای حیاتی حقیقی و جدید می

است وبه طورکّلی از منظر عّالمه مؤمن به مدد روح ایمانی افاضه شده به او به حیاتی خالص که هیچگونـه 
)۳۴۳-۳۴۲/ ۱۲، (المیزانآید.خباثتی در نفس و اثر آن وجود ندارد نائل می

گیرينتیجه
دهـد کـه در لسـان قرآن کریم عالوه بر روح منفوخ در عموم بشر، روح دیگری به اهل ایمان نسبت می

روایات معصومان (علیهم الّسالم) روح االیمان خوانده شده است. تطبیق دادن این حقیقت قرآنی که در آیه 
اری با ظاهر این آیه شریفه که به صراحت روح خاّصی بـه م مجادله به آن اشاره شده بر وجوه استعسوره۲۲

دهد ناسازگار است. از طرفی فرشته انگاری آن در روایات که برخی از شارحان برداشـت مؤمنان نسبت می
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هایی که در ایـن روایـات بـرای روح االیمـان ذکرشـده از جملـه اند نیز ناصحیح است؛ زیرا با ویژگینموده

ای از مراتـب روح انسـانی معّرفـی د است و روایات، روح االیمان را به عنـوان مرتبـهنفسانی بودن آن متضا
گردد که در قالب تعبیراتی چون: کنند که منشأحیاتی جدید برای دارنده با ادراک واراده فراتر از دیگران میمی

اِس « ْقوی«، »ُنورًا یْمِشی ِبِه ِفی النَّ ن اشاره شده است.به آ» َحیاًة َطیَبةً «، »کِلَمَة التَّ
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