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 :چكيده

صر به متون مذهبي، بلكه منح و هرمنوتيك نه مربوط به گذشته است و نه تأويلبحث 

و هرمنوتيك در حوزه  تأويلن اخير مباحث ودر قر. بسيار وسيع و گسترده دارددامنه اي 

انديشمندان به توجه . اند ويژه ادبيات به طور قابل توجهي خود را نشان دادههعلوم انساني ب

ي اروپا قد ادباي از ن ر بوده است كه شعبهچنان از اهميت برخوردامقوله هرمنوتيك آن

كه اخيراً در ادبيات از آنجائي. اي يافته است شود و در آن علم جايگاه ويژه محسوب مي

 . فارسي نيز اين مسئله مورد توجه و اقبال خاصي قرار گرفته است

و هرمنوتيك و  تأويلشده است كه از رهگذر تحقيق و تتبع در باب در اين مقاله سعي 

ارسي براي نخستين بار به مسأله آن و متون منثور عرفاني فمطالعه قرآن كريم، تفاسير 

و تفاسير قرآن كريم فارسي ويل روح و چگونگي تأويالت آن در متون منثور عرفاني تأ

ي عرفا از روح، ميزان توجه تأويلهاي  و در اين ميان موضوعاتي چون برداشتپرداخته شود 

ت در بين متون منثور عرفاني و تأويال يها تفاوتآنها در تأويالت به قرآن كريم، تشابهات و 

 .تفاسير قرآن كريم مورد تحليل و بررسي بيشتر قرار گيرد

 

تفاسير  و ، روح، قرآن كريم، متون منثور عرفانيتأويلهرمنوتيك،  :كليدي هايواژه

 .قرآن كريم
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 مهمقدّ

 روح به عنوان يتأويلمقاله براي اولين بار سعي بر آن شده است كه به مباني در اين 

هاي عالم، در قرآن كريم، تفاسير آن و متون  ترين پديده ترين و ناشناخته يكي از مهم

و با مطالعه و بررسي اين منابع ارزشمند، به سؤاالتي فارسي پرداخته شود  منثور عرفاني

اند؟،  از پديده روح در كتب خود داشته ييها برداشتت و يالتأواز قبيل اينكه عرفا چه 

اند؟ و اينكه چه  ت به قرآن كريم و تفاسير آن نيز توجه نشان دادهتأويالآيا در اين 

پديده روح مشترك  تأويلمضاميني بين متون منثور عرفاني و تفاسير قرآن كريم در 

 .حد امكان پاسخ داده شود د؟ درنارهايي با هم تفاوت د باشد و در چه زمينه مي

گونه براي تحليل و بررسي هر چه بيشتر اين موضوع، روش كار در اين پژوهش بدين

سپس . ارائه شده است تأويلباشد؛ در ابتدا مقدمه مختصري در باب هرمنوتيك و  مي

 همراه با ذكر ،ت عارفان از آنتأويالبندي موضوعي مفاهيم روح در متون عرفاني و  طبقه

هاي بعدي به بررسي و تحليل موضوعاتي چون؛  در بخش. د صورت گرفته استشواه

ت صورت گرفته از آيات تأويالمضامين مشترك بين تفاسير قرآن كريم و متون عرفاني و 

اي به آنها نشده، پرداخته  مربوط به روح در تفاسير قرآن كريم كه در متون هيچ اشاره

در . بيان گرديده استحاصل از اين تحقيق  يها ليتحلدر نهايت نتايج و . شده است

پايان بايد يادآور شد كه مبناي تفسيري كار، در اين پژوهش دو تفسير ارزشمند 

باشند اگر چه در  ميالجنان ابوالفتوح رازي  الجنان و روح روض االسرار ميبدي و كشف

عرفاني مدّنظر در اند و متون منثور  كنار آنها تفاسير ديگري نيز مورد مطالعه قرار گرفته

شيريه، مرصادالعباد و المحجوب، رساله ق اني گرانسنگ كشفاين پژوهش، چهار متن عرف

باشند كه هر كدام از اين كتب براساس تقدم زماني نويسنده مورد  الهدايه مي مصباح

 .اند بررسي و پژوهش قرار گرفته

 

 هرمنوتيك

آور گرفته شده  معناي خداي پياميوناني به   اصطالح هرمنوتيك در اصل از واژه هرمس

او به عنوان فرزند . باشد بشر ميخداوندي براي  يها اميپوظيفه هرمس انتقال . است

____________________________________________________________________ 

1. Hermes 
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در وراي فكر و انديشه بشر جاي دارد به حوزه فكر و انديشه  را كهزئوس بايد آنچه 

هرمنوتيك در . موز و معاني را فراهم سازدانتقال دهد و موجبات كشف ر ها انسان

صطالح، علم يا آيين تفسير كتاب مقدس بوده است چرا كه كتب مقدس ذوبطون و ا

اندك به علت شباهت متون ادبي و هنري با متون  بدين جهت اندك. اند معاني بوده

و تفسير از متون مقدس به متون  تأويلاين شيوه  ،مقدس به جهت كثيرالمعاني بودن

ساروخاني، ) ر علوم ادبي و انساني باز شديك دكم باب هرمنوت ادبي نيز كشيده شد و كم

 .(1 : 791 پالمر، و  819: 731 

اما با مروري بر نظر  ق و جامعي از هرمنوتيك ارائه دادتوان تعريف دقي اگر چه نمي

 :توان رسيد اين علم به تعريف نسبتاً مقبولي از آن مي نظران صاحب

هرمنوتيك هنر دستيابي به هرمنوتيك هنر تفسير است،  :جان مارتين كالوينوس . 

 . تفهم كامل و تام عبارات گفتاري و نوشتاري اس

او  هرمنوتيك مجموعه قواعدي ارزشمند براي رفع سوء فهم است،: شالير ماخر .1

 .ام از متن نيست بلكه براي رفع سوء فهم استگويد هرمنوتيك براي رفع ابه مي

دار ارائه روش شناسي براي علوم  است كه عهده هرمنوتيك دانشي: ويلهلم ديلتاي .7

 .انساني است

هدف از هرمنوتيك از نظر آنها وصف ماهيت فهم : مارتين هايدگر و هانس گادامر .4

شود و نه خود را در چارچوب  از نظر آنها هرمنوتيك نه به فهم متن منحصر مي. است

ارد و در صدد كند بلكه هرمنوتيك آنان به مطلق فهم نظر د فهم علوم انساني محدود مي

 .(71و  18: 791 واعظي، ) و تبيين شرايط وجودي حصول آن استتحليل واقعه فهم 

،  در جهان غرب از اوايل قرن نوزدهم اين دانش توسط كساني چون شالير ماخر

شكل  1امر از شاگردان مارتين هايدگرديلتاي فيلسوف بزرگ آلماني و گاد ويلهلم

پردازان علم هرمنوتيك به دو گروه تقسيم  نظريه در اين ميان. جديدي به خود گرفت

ت معنا در متن معتقد بوده و نيت مؤلف را مركز معناي متن ياي به قطع عده: شدند

اي ديگر به عدم قطعيت معنا  دسته. اند اند كه شالير ماخر و ديلتاي از اين دسته دانسته

____________________________________________________________________ 

1. SChleiermacher 

2. Heidegger 
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كه نيچه، هايدگر، پالمر و اند  اند و مخاطب را در آفرينش معنا سهيم دانسته رأي داده

 .(4 : 791 و پالمر،  34و  37:  79 پور،  قاسم) اند امر از اين گروهگاد

در هرمنوتيك ما با معاني سروكار داريم نه معناي واحد، زيرا ساختار متون عرفاني و 

ني واي چند بعدي و كثيراالضالع طراحي شده است و از چنين مت مقدس به گونه

بنابراين عمل رمزگشايي و فهميدن معناي  .معناي واحد در نظر داشت و نبايدتوان  نمي

 . اثر، كانون علم هرمنوتيك است

 

 تأویل

را به معناي  تأويلاي  عده. ت استبه معناي رجوع و بازگش «اول»اين واژه از ريشه 

معنايي است كه مخالف با ظاهر لفظ  تأويلاند  گفتهنيز گروهي ديگر  ،اند تفسير گرفته

تعريف . تر است اند شايع آورده تأويللمه شد و اين معنا از ساير معاني كه براي كبا

است زيرا بر اين باورند كه معنا « كشف معنا»همان  تأويلسنتي از  يها كيهرمنوت

« آفرينش معنا يا معناهاي تازه»را به  تأويلمدرن  يها كيهرمنوتقطعيت دارد اما 

 و 17و  11:  79 حسني واعظ، ) ردكه معنا قطعيت ندا كنند زيرا آنان معتقدند تعريف مي

 .(118: 791 ورنامداريان، پ

 

 نرفاادیدگاه ع

 تأويلو صوفيان نيز براي اثبات و گسترش اصول و مباني عقايد خود دست به  نرفااع

 تأويلآيات فراواني را  اين گروه در تأييد اصول مكتب عرفاني و شهودي خود. اند زده

 :پردازيم مي تأويلاينجا به ديدگاه چند تن از عرفا دربارة در  .اند كرده

اصول نظريه  ،تأويلنظريه شيخ ابوالفتوح رازي در خصوص  :ابوالفتوح رازي . 

با  ،يك امري است كه اوالً تأويلفرمايند كه  ايشان مي. دارد هاي مدرن را دربر هرمنوتيك

ل سروكار دارد نه يك معني و ثالثاً براي با معاني محتم ،ثانياً .معاني سروكار دارد نه لفظ

بايد آن معني را با شواهد و ، مأول نزديك شدن و رسيدن به معني اصلي و درست

اما »: دگوي شيخ ابوالفتوح رازي مي. متن آمده است مستند و موثق سازدقرائني كه در 
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حسني واعظ، )« ائنكه محتمل باشد آن را موافق ادّله و قر( اي)آيت باشد با معني  صرف تأويل

 79  :11) 

علم نزول و شأن و قصد آيت است و اين جز  ،تفسير: رشيدالدين ابوالفضل ميبدي .1

حمل آيت است بر  تأويلو  اثر به توقيف و سماع درست نيايد و نتوان گفت االّ بنقل و

از آن كه موافق  ور نيست بعدند و استباط اين معني بر علما محظمعني كه احتمال ك

 .(1/1:  733 ميبدي، ) اب و سنت باشدكت

داند كه نوعي تفسير  مي« زند»را همان  تأويلهجويري  :بن عثمان هجويري علي .7

ظاهر گر بودند و به معاني وراي  تأويلاز كتاب اوستا بوده است و معتقد است كه عجم 

 .(081: 797 هجويري، ) كتاب مسلمانان معتقد بودند

هم  تأويلري به علت آنكه صوفي است به طور طبيعي اهل قشي :ابوالقاسم قشيري .4

 تأويل -  :شناسد را در صورتي كه از ضوابطي پيروي كند به رسميت مي تأويلاو . باشد مي

ي از مقبوليت تأويلاز نظر او  -1داند و تنزيل و تفسير را براي عوام  را براي خواص مي

قشيري معتقد  -7لت داشته باشد برخوردار است كه قرائن علمي و برهاني بر آن دال

 .(143: 791 پور،  قاسم) بايد با شريعت مخالفت داشته باشدن تأويلاست كه 

در ميان صوفيان و عرفاي ما رواج  تأويل يابيم كه مي در با توجه به مطالب فوق

ي كه مطابق شريعت و سنت تأويلي بلكه بنابر گفته خود آنها تأويلداشته است اما نه هر 

بار بكار رفته است كه در همه  هفده در قرآن هم تأويلواژه . و مستند و موثق باشد باشد

آن است  تأويلبنابراين وظيفه . آنها با يك معني نيامده است بلكه معاني متفاوتي دارد

مفهومي متن كه با كه غبار نگاه خشك عالمانه را از چشمان ما بردارد تا ما بجاي تحليل 

 . متن مواجهه داشته باشيم دارد با ذهن سروكار

 

  ت عارفان از آنتأویالبندي موضوعی مفاهيم روح و  طبقه( الف

اين مقوله، در بخش اول به  پديده روح و اقبال فراوان عارفان بهبا توجه به اهميت 

پردازيم كه خود به طور  بندي موضوعات مربوط به روح در كتب عرفاني مذكور مي طبقه

در اين قسمت . باشد ي عرفا از پديده روح ميتأويل يها برداشتو  ها دگاهيدكلي بيانگر 

و مشخص ذكر گردد ت عرفا در مورد اين پديده ناشناخته تأويالسعي بر آنست تا اهمّ 
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ضمن اينكه موضوعات مربوط به . اند اين پديده پرداخته تأويلشود كه عرفا چگونه به 

صورتي كه در چند كتاب باشد گردد شواهد مربوط به هر مضمون در  روح ذكر مي

بايد يادآوري نمود كه به دليل حجم . شود براساس تقدم زماني كتب عرفاني نيز ارائه مي

تر  چند نمونه مهمشواهد ئة فراوان اين موضوعات در كتب عرفاني مذكور، تنها به ارا

 :همچونپردازيم،  مي

 قوام روح و جسم به خداوند .2

ويد قوام روح و جسم به خداوند است و توسط خداوند گ مي قشيري در رساله قشيريه

 :تعالي پديد آمدند نه به ذات خويش

واسطي گويد چون ارواح و اجساد به خداي قائم شدند و بدو پيدا آمدند نه به ذات خويش، »

خطرات و حركات فروع اند نه به ذات خويش، از بهر آنكه  چنين خطرات و حركات بدو قائم هم

 .(87: 793 قشيري، ) «دين سخن كه كسب بنده خداي آفريندند و پيدا گشت بارواح و اجساد

 روح يها حجاب .1

گويد  مي كند و مي روح بحثهاي  مفصل درباره حجاب صورت به در مرصادالعبادرازي 

هفتاد هزار حجاب  ،پس از عبور روح از عوالم جسماني و روحاني، تا پيوستن به قالب

 .: از مشاهده جمال احديت محروم ماند ها حجاباسطه آن براي او پديد آمد و به و

قالب هبر چندين هزار عوالم مختلف روحاني و جسماني، تا آنگه كه ب روح پس از عبور»

هر عالم  پيوست، هفتاد هزار حجاب نوراني و ظلماني پديد آمده بود، چه نگرش او بهر چيز در

آن حجب از  واسطه بهاو را حجابي باشد تا اگر چه سبب كمال او خواست بود، حال را هر يك 

رازي، ) «م ماندمطالعه ملكوت و مشاهده جمال احديّت و ذوق مخاطبة حق و شرف قرب محرو

 .(17 و  11 : 793 ، الدين نجم

 حكمت تعلق روح به قالب .9

رازي ذكر  مرصادالعبادحكمت تعلق روح به قالب از مضامين مهمي است كه تنها در 

اين مضمون  تأويلاستعاره به  چون تشبيه و ييها هيآرارازي با  الدين نجم .گرديده است

او . را به اين عنوان اختصاص داده استپرداخته است و يك بخش كامل كتاب خود 
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تواند  مي داند چرا كه تنها از اين راه است كه مي كمال سعادت روح را در تعلق او به قالب

 : به معرفت الهي دست يابد

اند،  معرفت شهودي معرفت خاص الخاص است كه خالصه موجودات و زبده كايناتاما و »

ارواح بشري را چون مالئكه از صفات  هك حقيقت اين معرفت بود، زيرا قالب بهفايده تعلق روح 

« ندين هزار حجاب نوراني واسطه بودو لكن از پس تتق عزت چ بود يمربوبيت برخورداريي 

 .(11 : 793 ، الدين نجمرازي، )

 مراتب ارواح .0

او براي اين مراتب يك تشبيه . داند مي همه ارواح را روح محمدي رازي مبدا الدين نجم

داند كه بقيه  مي او  قند صافي را روح پاك محمدي. كند مي بسيار زيبا و دلنشين ذكر

گوناگون در هاي  صورت بهاو اين عنوان را . اند شدهارواح از آن قند صافي آفريده 

 :كند مي بيان خود مختلف كتابهاي  متقس

 بت بدان نور محمدي نگريست حيا برحآيد كه حق تعالي به نظر م ايات ميدر بعضي رو»

السالم از قطره نور الصلوة و ارواح انبياء را عليهم وي غالب شد و قطرات عرق ازو روان گشت

د و از انوار ارواح اولياء، ارواح مؤمنان پس از انوار ارواح انبياء، ارواح اولياء بيافري. محمدي بيافريد

بيافريد و از ارواح مؤمنان، ارواح عاصيان بيافريد و از ارواح عاصيان، ارواح منافقان بيافريد و 

و از ارواح ملكي، ارواح جن بيافريد و از ارواح لكي بيافريد ارواح م ،و از انوار ارواح انساني. كافران

پس درين مثال بدانك آن قند صافي روح پاك .. .ابالسه بيافريدجن، ارواح شياطين و مَرَده و 

 (41الي  79: 793  ،الدين نجم رازي،) «.است كه به حقيقت آدم ارواح اوست محمدي

 روح محمّدي .5

قشيري در . باشد مي از مضامين بسيار مهم در ميان متون عرفاني مربوطه، روح محمدي 

 :   داند مي رسيدن به روضه وصال را روح محمديرساله قشيريه پيشرو ارواح انبيا در 
فت افكندند، روح السالم، اسب اندر ميدان معر ذوالنّون مصري گويد ارواح انبيا، عليهم»

 (039: 793 قشيري، )« .ها بشد و به روضة وصال برسيد از پيش همه روحپيغمبر ما، 

ند كه خاصيت جذب دا مي روح محمدي را محبوب اول الهدايه مصباحدر نيز كاشاني 

گويد، ارواح مشايخ علي الترتيب با روح محمدي به محبت  مي ارواح مومنان را دارد و

 : پيوسته اند
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روح محمدي كه محبوب و مجذوب اول است، خاصيت جذب ارواح مؤمنان، از مغناطيس »

شيد و محبت قديمه اكتساب كرد و چندين هزار ارواح صحابه، از اطراف و اكناف عالم به خود ك

و ارواح تابعين را به خود هر يك از ايشان به قدر استعداد از آن خاصيت نصيبي يافتند 

 (38و  39ص : 791 كاشاني، ) «كشيدند

تحليه  روح محل مشاهده،روح منشا صفات حميده، خاطر روح،: و موضوعاتي چون

 ... .روح، روح واسطه خلق مقخلوقات و 

 

 تفاسير قرآن كریم و متون منثور عرفانی تطبيق مضامين مربوط به روح در( ب

در اين بخش به آن قسمت از شواهد عرفاني خواهيم پرداخت كه متون عرفاني عين آيه 

در اين قسمت . اند آن پرداخته تأويلمربوط به روح را از قرآن كريم اقتباس نموده و به 

ردازيم وسپس شواهد پ ت مفسران از اين آيه ميتأويالابتدا به ذكر آيه مربوط به روح و 

نمائيم و در  عرفاني مورد نظر را براساس تقدم زماني نويسندگان متون عرفاني ذكر مي

ت عرفا و مفسران از پديده روح در تأويالها و تفاوتهاي  پايان هر قسمت به ذكر شباهت

در ضمن بايد يادآور شد كه به دليل حجم باالي شواهد، تنها به . پردازيم اين آيات مي

 :پردازيم تر مي ر چند نمونه مهمذك

ن العلمِ االّ م مِتيتُوما اُ بّی وَرَ ل الرّوحُ من امرِقُ وحِعن الرُ ئلونكَیسو » .2

 (اسراء/ 65)« قليالً

انش مگر وند من است و ندادند شما را از دپرسند ترا از جان، بگوي جان از امر خدا مي»

 .(0/317: 733 ميبدي، ) «اندكي

 سبب نزول اين آيت آن بود كه كاروان قريش از مكه به« الروحئلونك عن و يس»»

ان مدينه ينه بود، چون آنجا رسيدند از جهودشد به تجارت، و گذرگاه ايشان مد شام مي

نعت وي  كتاب شما از در و دييگوكار محمّد و حال او كه شما در وي چه  پرسيدند از

حاب كهف و از ذوالقرنين و از روح، چيست؟ ايشان گفتند او را از سه چيز پرسيد؟ از اص

اگر قصه اصحاب كهف و ذوالقرنين گويد و جواب دهد، پيغامبرست و اگر نگويد پيغامبر 

اگر جواب ندهد و بيان  نيست، و اگر از روح جواب دهد و بيان آن كند پيغامبر نيست و

تا : دهر سه پرسيدن( ص)دا پس چون به مكّه بازآمدند از رسول خ. نكند پيغامبرست
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اكنون علماء « ئلونك عن الروحِ قل الروحُ من امر ربّيو يس»آمد و آيت آورد،  جبرئيل

جبرئيل : قتاده گفت -روح كه از وي پرسيدند چيست؟  به ايندين را خالفست كه مراد 

ايست در  فرشته: و ابن عباس گفتند( ع)علي « نزل به الروحُ االمين»: قوله دليل بهاست 

هفتاد هزار رويست، در هر رويي هفتاد هزار زبان، در هر زباني به هفتاد  آسمان كه او را

اند از خلق خداي  خلقي ،روح: مجاهد گفت .كند يح ميتسبهزار لغت خداي را عزّوجلّ 

روح : حسن گفت. عزّوجلّ در آسمان بر صورت بني آدم اما نه آدميانند و نه فرشتگان

و از  به توپرسيدند كه اين قرآن كه داد ( ص) رسول خدا است كه مشركان از اينجا قرآن

اي من وحي ربّي و من « قل الرّوح من امر ربّي»: ؟ جواب ايشان اين آمدبه توكجا رسيد 

 (4 3و  7 0/3همان، ) «عنده

در اينجا ابوالفتوح )پرسند بگو كه روح در فرمان خداست  اي محمد تو را از روح مي»

مفسران خالف كردند در آنكه اين روح ( كند ذكر ميسبب نزول اين آيه را چون ميبدي 

جبرئيل است و از شاه واليت : چيست كه ايشان پرسيدند، حسن و قتاده گفتند

او ايست كه  روح نام فرشته: روايت كردند در اين آيت كه او گفت( ع)اميرالمؤمنين علي 

فتاد هزار زبان، بهر ويي هفتاد هزار دهان، در هر دهني هرا هفتاد هزار رويست و بر هر ر

اي  كند، از هر تسبيح از تسبيحات او خداي تعالي فرشته زباني هفتاد هزار تسبيح مي

روح خلقي است : عبداهلل بن عباس گفت. پرد تا بروز قيامت آفريند كه با فرشتگان مي مي

 بعضي دگر گفتند اين. ايشان را بر صورت بني آدم آفريده است يتعال يخدااز خلقان او، 

باشد و  روح است كه در آدمي مركبّست كه قوام حيات به آنست كه آدمي به او زنده مي

 (191و  3/738، 437  ابوالفتوح ، رازي،) «.قرآنست به روحبعضي دگر گفتند مراد 

 

 عين اقتباس متون از آیه

بدان كه اندر هستي روح علم ضروري است و اندر چگونگي آن عقل عاجز و هر كسي از »

و اصناف كفر را نيز اندر . اند و حكماي امت برحسب قياس خود اندر آن چيزي گفتهعلما 

بن حارث را بفرستادند تا  نضر مرآن سخن است كه چون كفار قريش به تعليم جهودان 

نخست  –تعالي  –كيفيت روح پرسيدند و ماهيت آن، خداوند  -هيعل اهلل يصل -از رسول
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را از وي  ، آنگاه قِدم(اسراء/ 90)« الرّوح لونك عنو يسئ»: عين آن اثبات كرد؛ قوله، تعالي

 .(797: 797 هجويري، ) «قل الروح من امر ربّي»: نفي كرده؛ قوله، تعالي

و : فرمود هكگيرد و هم ملكوت نفوس را، چنان هم ملكوت ارواح را فرا مي فامّا امر»

 .(49: 793 ، الدين نجمرازي، )« يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربّي»

بدان كه پايه معرفت « لونك عن الروح قل الرّوح من امر ربيو يسئ»: تعالي -قال اهلل»

د عقول، وصول بدان ميّسر غايت رفيع و منيع است؛ به كمن روح و ذروه ادراك آن، به

 (34: 791 كاشاني، ) «.نگردد

 

 وجوه اشتراك و افتراق

كنند سبب  تي كه ذكر ميتأويالآيه عالوه بر  اين مورد الجنان در االسرار و روض در كشف

ات باشد چرا كه شأن نزول آي شود كه بيانگر اهميت آن مي نزول اين آيه نيز ذكر مي

اي كه در مورد تفاسير  نكته. اند دارد را بيان ننمودهديگر كه كلمه روح در آن وجود 

رده و همچون متون ت كلمه روح را آوتأويالتوان ذكر كرد اين است كه آنها تنها  مي

ها ذكر  عرفاني به جوانب آن نپرداخته و تنها در بعضي از تفاسير علت و وجه تسميه

شود از  گرديده است حال آنكه در متون عرفاني مذكور وقتي كلمه روح مطرح مي

كه يكي از وجوه گيرد  برگ زيادي ميشود و شاخ و  هاي مختلف به آن پرداخته مي جنبه

كه اين متون به كلمه روح  باشد يمهم تفاسير و متون عرفاني همين امر مافتراق و تمايز 

اين كلمه  تأويلبا يك ديد كامالً همه جانبه توجه دارند حال آنكه تفاسير تنها به ذكر 

به هستي روح و عينيت داشتن آن و حدوث  اين آيه، تأويلعرفاني در  متون. اند پرداخته

اي كامالً مبهم دانسته كه صيد هيچ فهم و وهمي  و قدم آن پرداخته و روح را مسئله

كنند كه در تفاسير  شود و ضمن آن ملكوت ارواح را با توجه به اين آيه مطرح مي نمي

اين آيات در  تأويلبنابراين بايد دانست كه در تفسير و . هيچ سخني از آن نيامده است

. توان به آن پي برد وجود دارد كه با بررسي مي ييها تفاوتتفاسير و متون عرفاني مذكور 

ير آن وفادار نبوده بلكه ستفاو در ضمن بايد گفت كه متون عرفاني چندان به قرآن كريم 

تنها  .اند آيات مربوطه پرداخته تأويلاند و به  خود استفاده نموده يها برداشتبيشتر از 
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دارد اين است كه در  تشابهي كه در مورد اين آيه بين متون و تفاسير وجود

المحجوب نگاهي گذرا به شأن نزول آيه نيز شده است اما نه به آن صورتي كه در  كشف

 .كر شده استتفاسير ذ

 (حجر/ 11) «دینَساجِ هُلَ واعُقَی فَوحِمِن رُ فيهِ ختُفَیتُهُ و نَّؤَإذا سَفَ» .1

« ا بسجود افتيدر همه او ،ز روح خويشكنم و درو آرم ا كه من باال و نگاشت وي راست»

 (0/711: 733 ميبدي، )

فصار بشراً حياً، بدان كه نفخ بر خداي عزوجلّ رواست، « و نفخت فيه من روحي»

رد و آدم افعال او جلّ جالله، او را هم فعلست و هم قول، نفخ اضافت با خود ك فعليت از

در ذات آدم  اري جل جاللهحاصل آمد و از ذات ب به آنآدم  ةرا با آن مشرف كرد، حيا

 (0/713همان، ) «.جزئي نه

و مختص اضافه الفعل الي فاعله باشد و ا اضافت روح با او و دمم ودرو روح خود را »

 (3/08: 737  ابوالفتوح، رازي،)« .بر آن به قدرتاست 

 

 عين اقتباس متون از آیه

ا فاذ» گويد ابوالحسين نوري را پرسيدند كه فراست از چه خيزد گفت خداي تعالي مي»

تر  هر كه حظ وي از آن نور تمام« له ساجدين فخت فيه من روحي فقعواسويته و ن

تر، نبيني كه نفخ روحي را چگونه  تر، وي به فراست راست و محكم تر يقومشاهدت وي 

فاذا سويته و »واجب گردد تا فريشتگان وي را سجود كردند چنان كه حق تعالي گفت 

 (411: 793 قشيري، )« اجدينله س عوانفخت فيه من روحي فق

اند كه چون تخم روحانيت به  ن دادههمچنين زمين قالب انسان را استعداد آ»

در وي اندازند، و با آفتاب عنايت پرورش دهند، از آن « و نفخت فيه من روحي»هقنت د

عقل هيچ آفريده نگنجد و  ثمرات قربت و معرفت چندان بردارند كه در وهم و فهم و

 (1  و    : 793  ،الدين نجم رازي،) «.وينده بكنه آن نرسدبيان هيچ گ
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بيرون « من روحي»انبار خاص  زكه مزارعت تخم روحانيت است، كه ا آنجا پس»

اندازند، در  ميدر زمين قالب انسانيت « و نفخت فيه من روحي»هقنت دآرند و به 

 (4  و  7  ن، هما)« .مرگي رسد و آن مقام معرفت استث به كمالپرورش آن تخم تا 

م است مشهودي به حضرت عزّت، روح اعظ تر كينزدموجودي و  تر فيشربدان كه »

و « من روحي»آن را به خود اضافت كرده است به لفظ  –لي اسبحانه و تع –كه حق 

الهي و مفتاح وجود و قلم ايجاد و  آدم كبير و خليفه اول و ترجمان. «من روحنا»

 (34: 791 كاشاني، ) «وصاف اوستارواح، همه عبارت از ا حقيقت

 

 وجوه اشتراك و افتراق

سوره ص و حجر عيناً ذكر گرديده است و تفاسير در هر دو مورد روح را  اين آيه در دو

، علت اضافت روح به حق را ميبدي شرافت آدم دانسته حال آنكه اند به جان نموده تأويل

 .خداوند سبحان بر آدم قدرت داردابوالفتوح اضافه فعل به فاعل دانسته است كه تنها 

كه قبالً ذكر گرديد چنان.توجه بوده است مورد اريبساين آيه در متون عرفاني مذكور 

از اين  يي متفاوتهاكاربردمتون عرفاني تي براي روح آورده حال آنكه تأويالتفاسير تنها 

ست و نويسنده اين آيه در مرصادالعباد اين آيه كاربرد فراواني داشته ا .اند نمودهارائه آيه 

هقنت دهاي ادبي به كار برده است مثالً  را به صورت تشبيه و استعاره و گاه ساير آرايه

چنين كاربردي از آيه نه تنها در  ،«من روحي»انبار خاص و  «و نفخت فيه من روحي»

تفاسير وجود ندارد بلكه در سه متن عرفاني ديگر نيز يافت نشده است و تنها در مرصاد 

نويسنده چگونگي تعلق روح به قالب را بدين گونه . بدين گونه از آيه استفاده شده است

او علت . كند هاي ادبي با ذكر اين آيه بيان مي به صورت داستاني و همراه با آرايه

د كه اين دان ان شد، تشريف و تكريم آدم مياختصاص روح به حضرت را كه در اين آيه بي

رح گرديده است و يكي از وجوه تشابه اين متن در مورد اين موضوع در تفاسير نيز مط

اين گونه طرح موضوع و ابزارهاي به كار برده شده براي تفسير  .باشد آيه با تفاسير مي

باشد كه از وجوه افتراق بارز اين  يك آيه تنها در مرصاد آمده است و خاص اين كتاب مي

ر به صورت ساده و با زباني مرسل به كتب ديگ. باشد كتاب با كتب ديگر و تفاسير مي

پردازند حال آنكه رازي با نهايت دقت از ابزارهاي ادبي براي ذكر اين  ذكر موضوع مي
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اساساً موضوع روح در اين كتاب از اهميت بااليي . پردازد موضوع و تفسير آيه مي

در همه جا او . به اين امر پرداخته است آن نيمي ازاز  بيش چرا كه. باشد برخوردار مي

را در باب تعلق روح به قالب آورده است اما در هر جايي با « و نفخت فيه من روحي»آيه 

آيه ذكر شده  نياز االهدايه هم جزئي در مصباح. و متفاوت ذكر كرده است بياني خاص

باشد كه اين موضوع در  كه بيانگر شرافت و تقرب روح به حضرت خداوندي مي

 .يز مطرح شده استو تفاسير ن مرصادالعباد

 

 مضامين مشترك ميان تفاسير و متون عرفانی( پ

ت با تأويالپردازيم كه مضامين اين  ت عرفا ميتأويالدر اين قسمت به آن بخش از 

باشد حال آنكه متون عرفاني عين آيه را در اين  مضامين تفاسير قرآن كريم مشترك مي

و به آيه  پديده روح پرداخته باشند يلتأوت اقتباس كرده باشند و يا نه تنها به تأويال

 :اي نداشته باشند اشاره

 تشریف آدمی با نفخة خداوندي .2

 الصادقين منهجتشريف قالب آدم با روح از مضامين مشترك ميان متون عرفاني و تفسير 

 :دانند مي همه آنها نفخ روح به قالب آدم را مايه شرافت و تكريم روح. باشد مي

د به جهت تكريم و تشريف آدمست و اظهار اين كه وي مخلوقي شريف و اضافه روح به خو»

الصادقين، ج  منهج) «.ايست كه مناسبت دارد به حضرت ربوبيت عجيب است و او را شأن و مرتبه

 (، سجده8) 118: 3

سرّي تعبيه افتاد كه موجودات در آفرينش تبع آن « بيدي» تيبه خصوصدر خلقت آدم »

« .با عالم كبري به نسبتهنوز تشريف قالب آدم است كه عالم صغري است سرّ بود، و اين خود 

 (91: 793 الدين،  رازي، نجم)

 ناممكن بودن معرفت روح .1

ناممكن بودن معرفت روح از مضامين مشتركي است كه از ميان تفاسير، تنها در 

  :است گرديده مطرح الهدايه مصباحو از ميان متون عرفاني تنها در  الصادقين منهج

ايد شما از دانش مگر اندكي نسبت به  و ما اوتيتم من العلم االّ قليالً، و داده نشده»

شوند بكنه و  شوند و آنها نيز كه مدرك مي علم خدا و اكثر اشياء به حواس مدرك نمي
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شود و اين اشارتست به آن كه روح از آن چيزيست كه  حقيقت آن علم حاصل نمي

الصادقين،  منهج)« .، مگر به عوارض كه مميز او باشند از ماعداممكن نيست معرفت ذات آن

 («، اسراء90» 711: 0ج 

بدان كه پايه معرفت « من امر ربّي  و يسئلونك عن الروح قل الرّوحُ» :قال اهلل تعالي»

مند عقول، وصول بدان ميسّر روح و ذروه ادراك آن به غايت رفيع و منيع است، به ك

 (34: 791 كاشاني، ) «.نگردد

 حادث بودن روح  .9

در  المحجوب كشفحادث بودن روح از مضاميني است كه عالوه بر رساله قشيريه و 

سوره اسرا  90در تفسير آيه  الصادقين منهجدر . نيز مطرح شده است الصادقين منهج

 :رديده استموضوع حادث بودن روح بيان گ

و محدث است يا قديم، حق تعالي  سوال ايشان از روح، از حيثيت آن بود كه آن مخلوق»

« .اي من فعله و خلقه، پس آيه، جواب سوال ايشان باشد« قل الرّوح من امر ربّي»جواب داد كه 

 («، اسراء 90»  71: 0الصادقين، ج  منهج)

كه جان اندر تن چون آتش است اندر انگشت، آتش مخلوق و  يكي از مشايخ گويد»

 (793: 797 هجويري، )« ستين صفات خداوند رواانگشت مصنوع و قِدم جز بر ذات و 

اخبارها  روح قديم است خطايي بزرگ بود و و روح آفريده است و هر كس گويد»

 (80 ، 793 قشيري، )« دليل است كه آن اعيان لطيف است

 روح محل مشاهده و تجلی ذا ت بر روح .0

محل مشاهده  ايهالهد مصباحو  مرصادالعباد، االسرار كشفاز موضوعات مشترك ميان 

داند كه  مي ، روح را محل مشاهدهاالسرار كشفميبدي در بخش سوم . باشد مي بودن روح

كاشاني نيز . داند مي رازي تجلي حق را تنها بر روح بنده. غذاي وي ديدار دوست است

 :باشد مي داند كه عارف پيوسته با روح در عين جمع مي روح را محل مشاهده

خطابست، روح  دل و هم روح، تن محل امانتست، دل بارگاهآدمي هم تنست و هم »

آنچه رؤيت و مشاهدت بود نصيب روح آمد، غذاي وي ديدار دوست، تن ... گاه مشاهدتست  نقطه

 313: 0، ج الثالثةاالسرار، نوبه  كشف)« .ت، روح در كنف عزّتدر قهر قدرت است، دل در قبضه صف

 («، اسراء 90»
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ت و تا حق تعالي بدين صفت بر روح بنده تجلي نكند، مريدي صفات ذات حق اس»

 (101، 793 ، الدين رازي، نجم)« عكس نور ارادت در دل بنده پديد نيايد، مريد نشود

حكم جمع تعلق به روح دارد و حكم تفرقه تعلق به قالب، مادام تا رابطة تركيب »

بود، پس عارف محقق،  ميان روح و قالب باقي بود، اجتماع جمع و تفرقه از لوازم وجود

پيوسته به روح كه محل مشاهده است، در عين جمع بود و به قالب كه آن آلت مجاهده 

 ( 8: 791 كاشاني، )« است در مقام تفرقه

 

اي به   ت آیا ت مربوط به روح در تفاسير قرآن كریم كه در متون اشارهتأویال(  ت

 :شده استنآنها 

پردازيم كه تنها در  ط به روح در قرآن كريم ميدر اين قسمت به آن دسته از آيات مربو

ي اند ولي در متون عرفان و بررسي قرار گرفته تأويلتفاسير به آنها پرداخته شده و مورد 

به عنوان مثال . ي براي آنها ذكر نگرديده استتأويلو  اي به آنها نشده است هيچ اشاره

االمين  القدس، روح از روح طي مراحل تحقيق و بررسي متون منثور عرفاني هيچ شاهدي

  :كنيم نمونه از آن اكتفا مي دوكه در اين پژوهش تنها به ذكر زبور نيافتيم در كتب م... و 

 ی ابنَينا عيسَو آتَ سلِبالرُ هِعدِن بَمِينا فَو قَ ی الكتابَينا موسَد آتََقَلَ وَ» .2

 (بقره/ 66)« سِدُالقُ بروحِ دناهُو أیَ البينّا تِ مریمَ

القدس،  حاي روشن پيدا و نيرو داديم او را بروه اديم عيسي را پسر مريم نشانهو د»

 (1/109: 773 ميبدي، )« به جان پاك از دهن جبرئيل

ابن عباس گفت و  .اند كه روح جبرئيل است گفته -جبرئيلاي  -و ايّدناه بروح القُدُسِ»

را نام اعظم درآموختيم  جماعتي از مفسران كه معني و ايّدناه بروح القدس آنست كه وي

قول  به اينپس نمود،  را بدان عجائب معجزات مي گردانيد و خلق تا مرده بدان زنده مي

قدس انجيل است هم بدان معني كه قرآن لا روح: ابن زيد گفت. القدس اسم اعظم است روح

 (134و  137/ همان، ) «في قوله أوحينا اليك روحاً من امرناو ذلك »روح خواند را 

مراد از روح، روح عيسي : و ايّدناه، قويّناهُ، و مفسران خالف كردند ربيع انس گفت»

سدي و ضحاك و مجاهد گفتند مراد از روح القدس، جبرئيل ا. است كه در او دميد( ع)
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خداست جل  نيتر مهمعبداهلل عباس و سعيد جبير و عمرو عبيد گفتند مراد نام . است

يد گفت مراد انجيل است چه انجيل ابن ز. موتي كردي آن احياء به بركت جالله كه او

از معاني مختلف آمده؛ و روح در قرآن  بود( ص)روح او بود چنانچه قرآن روح محمد 

روح، روح آدميان و جانوران است كه او شرط است در وجود و بقاء حيات و آن از جمله 

و آن نفس « مر ربيو يسئلونك عن الروح قل الروح من ا»بنيه است في قوله تعالي 

در آن بود حيات بماند و چون نباشد حيات نبماند، و روح ريح  متردد باشد كه تا تردد

معني باشد اعني روح ريح بود جز كه تا در هوا بود  به اتفاقبود و اين از باب فُعل و فِعل 

روح به معني وحي آمد في  و روح خوانند آن راريح خوانند چون به حيوانات پيوندد 

و »و روح قرآن است في قوله « يلقي الروح من امره علي من يشاء من عباده»وله ق

القدس من  قل نزله روح»و روح جبرئيلست في قوله « كذلك او حينا روحاً من امرنا

و « روح منه و كلمتُهُ القاها الي مريم و»: في قوله تعالي( ع)و روح عيسي است « ربك

فرشتگان ديگر به يك صف في  به يك صف بايستد و ايست كه روز قيامت روح نام فرشته

: رحمت في قوله تعالي يبه معنروح آمد  و« صفّاً ئكةقوله تعالي يوم يقوم الروح و المال

 (107و  101/ : 737  ابوالفتوح، رازي،)« و ايّدهم بروح منه»

مه يعني كل. دارد تي مشابه تأويال ه،تفسير مربوط دواين آيه قرآني با مطالعه در 

تفسير و  ، موردتأويلباشد، تنها با چند  مي ژوهشپ نيدر انظر ما القدس كه مدّ روح

است و يا ( ع)القدس يا جبرئيل  به طور كلي گفته شده كه روح توضيح قرار گرفته است،

تي كه تأويالابوالفتوح در ذيل اين آيه ضمن . و يا اسم اعظم( ع)انجيل و روح عيسي 

آورد به توضيح بيشتر در مورد وجوه مختلف روح در قرآن  يالقدس م براي كلمه روح

در حالي كه . كند آيه مورد نظر را نيز ذكر مي ،پردازد و مطابق با هر وجه مي

ت پرداخته و در باب اول به ترجمه آيه و در باب ثاني آن تأويالتنها به ذكر االسرار  كشف

اگرچه اين آيه در اين . داده استنه توضيحي در اين مورد نت را آورده و هيچ گوتأويال

به اين آيه اي  ، هيچ اشارهته، اما در متون عرفاني مورد نظرتفاسير مورد بررسي قرار گرف

 . نشده است
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  (شعراء/ 219)« مينِاالَ وحُالرُ هِبِِ لَزَنَ». 1

 (07 /3: 733 ميبدي، )« [جبرئيل]، آن روح استوار آن رافرود آورد »

است و الروح االمين برفع، و معني آنست  فيبه تخفابوعمرو نزل قرائت حجازيان و »

قرائت  به نصببه تشديد الروح االمين  ،جبرئيل بر دل تو، و نزّل به آن رافرو آورد : كه

همان، )« فرمان بر دل توه فرو فرستاد اهلل جبرئيل را ب: باقي است و معني آنست كه

3/ 03) 

جبرئيل، . ل، علي قلبك يعني قلب المصطفييعني جبرئي« نزل به الروح االمين»

ملك بودي و گه گه  صورت بهپيغامرسان حق جلّ جالله چون پيغام گزاردي گه گه 

به صورت بشر آمدي، باز چون  م شرع بوديبشر، اگر وحي و پيغام، بيان احكا صورت به

ملك آمدي، روحاني و لطيف  صورت به، جبرئيل يث محبت و عشق بوديوحي پاكي، حد

 (31 /3همان، ) «.پيوستي و اطالع اغيار در آن نبودي( ص)تا بدل رسول 

عمرو نزل خواندند بتخفيف زاي من النزول بر اهل حجاز و أبو( نزل به الروح االمين)»

ند بر فعل متعدي دنزل خوان برفع بر فاعليّت و باقي قرّاء« ينالروح االم»فعل الزم و 

بر . به خواندند بر مفعول به نصب« الروح االمين»شد بتشديد زاي بر آنكه فعل خداي را با

االمين اين قرآن را بر دل تو و بر قرائت دوم  قرائت اول معني آن باشد كه فرود آورد روح

 (7319: 737  ابوالفتوح،، رازي)« قرآن به اينفرستاد خداي تعالي جبرئيل امين را  فرو

ه شده است ولي در هر دو شكل آيه مورد نظر در تفاسير مذكور به دو صورت ترجم

به جبرئيل شده است و هيچ اختالفي در اين مورد در بينشان وجود  تأويلاز روح االمين 

 .يافت نشده است مورد نظرندارد، حال آنكه اين آيه در متون عرفاني 

 

  نتيجه

ويژه متون هفهم متون، ب يها روشو به طور كلي  تأويلبررسي و تحليل هرمنوتيك و 

ترين  يكي از اصلي تأويل در واقع هرمنوتيك و. ها ضرورت دارد ؛ بيش از ساير رشتهديني

ترين موضوعاتي است كه در دانش  يكي از مهم تأويل. باشد فرآيندهاي تفكر انسان مي

 رمنوتيك، مربوط به كتاب مقدس استو ه تأويلخاستگاه  .شود از آن بحث مي قرآني

ي شناسانه به سپس صورتي هست مطرح گرديده واختي كه ابتدا با هويتي معرفت شن



 2912، پایيز و زمستان 1، شمارة 2دورة پژوهشنامة نقد ادبی، / 60

ي تأويلاند و  زده تأويلصول خود دست به و ا دينيز براي گسترش عقا عرفا. اند خود گرفته

شريعت  قرائن باشد و هيچ مخالفتي با سنت ودانستند كه موافق ادّله و  يح ميصح را

ت گرفته از واژه روح ت صورتأويال تا در اين پژوهش سعي بر آن شده است .نداشته باشد

 حاصل شد هاي انجام شده اين نتيجه ها و تحليل طبق بررسي .مورد بررسي قرار گيرد

و بيشتر از هر موضوع ديگري به آن   روح داشتهبه پديده  عرفا توجه خاصيكه 

پديده روح آنقدر براي آنها مبهم و مهم بوده است كه با مضامين و عبارات . اند پرداخته

برخالف . اند ه به اين مقوله داشتهآن پرداخته و يك نگاه همه جانب أويلتمتعدد به 

اند كه به اين مسأله  قرآن كريم تنها در پي آن بوده تأويلتفاسير قرآن كريم كه در 

آن كيست؟، باشد و مصداق  برسند كه منظور از واژه روح در اين آيه چه كسي مي

ير و توضيح بسياري پرداخته و حتي تفس خود از مسئله روح به يها برداشتعارفان در 

اند كه در  زيبا و زيادي را ذكر نموده يها داستاندر اين راه تمثيالت و تشبيهات و 

. لفين اين كتب عرفاني استذهني مؤ يها برداشتها نشده و تنها اي به آن اشاره تفاسير،

از آياتي كه مربوط دسته  ت خود تنها به آنتأويال است كه عرفا در نكته قابل توجه اين

و اند  از آن آيه پرداخته يتأويلبسط و گسترش به باشد توجه داشته و  به روح انساني مي

آن ذكر شده توجهي نشان  االمين در القدس و روح به آيات ديگري كه كلماتي چون روح

 رقدني آنكه روح انسا آن باشد لو اين شايد به دلي اند آن نكردهاي به  ه و اشار اند نداده

را به خود معطوف ساخته است و  براي آنها ناشناخته و پيچيده بوده كه تمام ذهن آنها

ننده ملموس و تا حدودي قابل ت خود آن را براي خواتأويالاند كه با  عرفا در پي آن بوده

نساني توجه نيز تنها به آيات مربوط به روح اعرفا در اقتباس آيات قرآن . سازندفهم 

بخش چندان به آيات و  نيدر اعرفاني متون . اند ت خاص خود پرداختهيالتأونموده و به 

افزودند و به بسط معاني  آنهاي خود را به  تفاسير وفادار نبوده و بيشتر برداشت

اگر چه در اين ميان مضامين مشتركي هم در رابطه با پديده روح ميان . پرداختند

توان ميان تفاسير  مي مشترك اساسي كهتنها نقطه  .دارد  تفاسير و متون عرفاني وجود

 ،كه همه باشد مي ينروح انساقرآن كريم و متون عرفاني يافت در زمينه آيات مربوط به 

پردازند كه حتي در اين موارد هم  آن مي تأويلدهند و به  انساني نسبت مي آن را به روح

 آن تأويل كرده و با سبك و شيوه خاص خود بهتر  عرفا موضوع را بسيار گسترده
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توان گفت دنبال يك معنا گشتن آن هم در كتابي چون قرآن  بنابراين مي .پردازند مي

گر را بر آن  تأويلمفسر و  ،كريم كاري عبث و بيهوده بوده و اين ذوبطون بودن آن

دارد كه تنها به دنبال يك معناي واحد نباشد و اين خود طراوت و تازگي و پويندگي  مي

اشته اين همان چيزي است كه عرفا و مفسران ما به آن توجه د ود وش ذهن را منجر مي

 .اند پديده روح پرداخته تأويلهاي گوناگون به  و از جنبه
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