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چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهلبیت
کاوس روحی برندق

1

علی حاجیخانی
علی بیدسرخی

چکیده

2
3

موضههوع روح و مراتههب آن از مباحههث پیچیههده و ذی اهمیتههی اسههت کههه در قههرآن کههریم و

روایات معصومان

به آن پرداختهشهده اسهت .از جملهه مراتهب روح ،روح امهری اسهت

کههه قههرآن کههریم در آیههات  85سههوره اسههرا ،و  52سههوره شههوری بههدان تصههریح نمههوده اسههت و

روایات متعددی در خصوص ویژگیها و ماهیت آن در منابع تفسیری و روایهی وارد شهده

اسهههت .ایهههن جسهههتار بههها روش توصهههیفی -تحلیلهههی ماهیهههت و چیسهههتی روح امهههری را بههها

بهره گیری از روایات معصهومان

مهورد واکهاوی قهرار داده و بهه ایهن نتیجهه دسهت یافتهه

است که روح امری حقیقتی ملکوتی و نفسانی در وجود اهلبیت

و مبدأ علوم لهدنی

آن حضهههرات بهههه جمیهههع اشهههیا بهههوده و ازلحهههاآ مرتبهههه وجهههودی ،برتهههر از تمهههام فرشهههتگان و

آثار شگرف به اذن اهلل است.
عالیترین مراتب روح و منشأ ر

کلیدوا ها :روح ،روح امری ،مراتب روح انسانی ،اعظم از مال ئکه.

 .1طرح مسأله
از جملههه مباحههث مهههم حههوزه انسانشناسههی اسههالمی ،مسههأله روح و مسههائل مر بههوط بههه آن

است .در منابع حدیثی ،روایات متعددی در باره آیات نهاظر بهر مفههوم «روح» ،ویژگیهها ،آثهار و

سایر وجوه مربوط به آن وجود دارد .ازجمله آنها روایات ناظر بر تفسیر آیات  85سوره اسرا ،و آیهه
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باره این حقیقت بیان می کنند .شهارحان ،ایهن روایهات را از جههات مختلفهی مهورد بررسهی قهرار

دادهاند و وجوه متعددی را در تبیین مراد از این روح ذکر کردهاند .ا گهر چهه در بهاره موضهوع روح،

برخی از محققان به بررسی اجمالی روایات مربوط به این موضوع پرداختهانهد کهه کتهاب روح و
نفس ،اثر سید محمد خامنهای و یا مقاله «ویژگیهای روح موضوع آیه َو َی ْس َئ ُل َون َ
ک َع رن ال ُهروح
ر
َ
ُقههل اله ُهر ُ
وح رمه ْهن أ ْمه رهر َر ربههی  4از دیههدگاه آیههات و روایههات» ،نوشههته عبههدالهادی فقهههی زاده ،منصههور
ر
پهلوان و مجیهد روحهی دهکهردی و نیهز مقالهه «چیسهتی روح القهدس و آثهار آن» ،نوشهته محمهود
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 52سوره شوری است که از روح خاصی از سهنخ عهالم امهر و ملکهوت (روح امهری یها ملکهوتی) و
ر
«خل اعظم من جبرئیل و میکائیل» خبهر میدهنهد و ویژگیههای متعهددی در ال بهه الی آن در

قیههوم زاده و محمههد تقههی شههاکر اشههلیجه از آن جملههه آنههها هسههتند؛ لههیکن از آنجهها کههه تهها کنههون

تحقی جامعی در باره روح امری در روایهات اهلبیهت

ارائهه نشهده اسهت ،لهذا ایهن پهژوهش

درصدد است تها بها اسهتفاده از روش توصهیفی -تحلیلهی ،ضهمن تحلیهل دیهدگاههای شهارحان
حههدیث ،بههه وا کههاوی و تبیههین روح امههری بیههردازد و دیههدگاهی جههامع مبتنههی بههر روایههات منقههول از

اهلبیت

در این خصوص ارائه نماید.

 .2تبیین مفاهیم
 . 1 - 2مفهوم روح در لغت ،اصطالح برخی علوم و فرهنگ آیات و روایات

یکددم :ابههن فههارس اصههل معنههایی ریشههه «روح» را وسههعت ،فراخههی ،پههی در پههی بههودن و جر یههان

یهافتن چیههزی برشههمرده و آن را برگرفتههه از کلمههه «ر یههح» میدانههد کههه در آن یهها ،بهه واو تبدیلشههده
اسههت 5.بیشههتر لغو یههان کلمههه روح را متههرادف معنههایی کلمههه « َنفههس» دانسههته و آن را بههه معنههای
«نفسی که بدن بهه وسهیله آن حیهات مییابهد» عنهوان کردهانهد 6.از سهوی دیگهر ،واژه « ُروح» اس رهم
َ
هلی «نسههیم و جر یهان بهاد» و بهه معههانی
مصهدر بهرای کلمهه «روح» دانسهته شههده کهه بهه معنهای اص ر
راحتی ،رحمت و گشایش آمده است 7.اما راغهب اصهفهانی کلمهات « ُروح» و « َروح» را بهه یهک
َ
معنا دانسته و عنوان نموده که « َروح» اسمی است که بر دمیدن و َنفس کشیدن از باب تسمیه
نههوع چیههز بههه اسههم جههنس آن اطههالق می گههردد و از آنجهها کههه « ُروح» نیههز سههبب حیههات و تحههرک و

 .4سوره اسرا ،،آیه .85
 .5معجم مقاییس اللغه ،ج ،2ص.455
 .6ر.ک :العین ،ج ،3ص291؛ الصهحاح (تهاج اللغهه وصهحاح العربیهه) ،ج ،1ص367؛ المحکهم و المحهیط األعظهم ،ج،3
ص510؛ تاج العروس ،ج ،4ص.57
 .7تهذیب اللغه ،ج ،5ص139؛ القاموس المحیط ،ج ،1ص.307
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جلههب منههافع و دفههع ضههررها می گههردد ،بههه ایههن نههام نامیههده شههده اسههت 8.سههرانجام مصههطفوی

در التحقی ه در مقههام نتیجههه گیری از معههانی مههورد اشههاره لغو یههان ،اصههل معنههایی مههاده «روح» را
ظهههور و جر یههان امههری لطیه

دانسههته کههه بههه دو نههوع جر یههان حسههی و ظههاهری تقسههیم می گههردد؛

جر یههان حسههی ماننههد جر ی ههان بههاد و جر یههان معن ههوی ماننههد رحمههت و ف ههی

الهههی کههه ش ههامل

مصههادیقی چههون :نبههوت ،نههزول قههرآن اسههت کههه هههر کههدام از ایههن دو جر یههان دارای آثههاری ماننههد:

سرور ،گشایش ،فرح هستند.

9

دوم :بهه نظهر می رسهد از آنجهها کهه سهیر معناپهذیری واژ گههان در کهالم عهرب از معهانی محسههوس

صورت گرفته و سپس در تطور معن ایی بر معهانی و مصهادی معقهول اطهالق می گهردد ،میتهوان
َ
گفت که کلمهه « ُروح» در ابتهدا بهرای نسهیم و جر یهان ههوا و َنفهس جعلشهده و سهپس در معنهای

اصطالحی بر نفس آدمی و ُبعد غیهر مهادی او  -کهه مایهه قهوام زنهدگی و ادامهه آن اسهت  -اطهالق
شده است.
سوم :در احادیث و آیات قرآنی ،وجوه معنایی متعدد برای روح وجود دارد .نگارنده النهایهه،

پنج وجه معنایی« :روح انسانی»« ،وحی»« ،قرآن» و «جبرئیل» را ذکر نموده اسهت و بیهان نمهوده
است که وجه معنایی غالب برای «روح» در احادیث همان روح مقوم جسد انسهانی اسهت کهه
مسبب حیات آن است.

10

 .2 - 2مفهوم «امر» در لغت ،اصطالح برخی علوم و عرف آیات و روایات

یکددم :ابههن فههارس در بههاره «امههر» بههه پههنج اصههل معنههایی اشههاره کرده اسههت .1 :کههار .2 ،فرمههان،

 .3فراوان شدن و برکت .4 ،نشانه و عالمت .5 ،شگفتی و تعجب.

11

برخ ههی فق ههط دو معن ههای اول را ب ههرای ای ههن م ههاده برش ههمردهاند 12و فی ههومی ب هها تعبی ههر حال ههت از

ک ههار و ش ههأن ،ب ههر دو معن ههایی ب ههودن ام ههر تأ کی ههد دارد 13.س ههیوطی ب ههرای ای ههن لف ههر دو معن هها ذک ههر

کهرده اسههت . 1 :درخواسهت انجههام کههار اعهم از واجههب یها مسههتحب یهها مبهاح .2 ،شههأن و صههفت.
َ
البتههه گههاهی از آن معنههای عههذاب اراده شههده اسههت کههه جه َ
ها ،أ ْم ُرنهها  14را میتههوان از ایههن قبیههل
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 .8مفردات ألفاآ القرآن ،ج ،1ص.369
 .9التحقی فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،4ص.257
 .10النهای فی غریب الحدیث و األثر ،ج ،2ص.272 – 271
 .11معجم مقایس اللغه ،ج ،1ص.137
 .12العین ،ج ،8ص297؛ مفردات الفاآ القرآن ،ص.88
 .13المصباح المنیر ،ج ،2ص.21
 .14سوره هود ،آیه .40

آن در لغت ،ظهور است و به همهین دلیهل بهرای معنهای عالمهت و نشهانه از لفهر امهاره اسهتفاده

میشود 16.سرانجام مصطفوی ضهمن برشهمردن معنهای طلهب و دسهتور از بهاال بهه عنهوان اصهل
واحد برای ریشه امر ،به این نکته اشاره دارد که این ماده بر هر امری که از جانب مولی یها حتهی

خهود شههخص بهه صههورت واضهح و آشههکار یها غیههر واضهح مههورد طلهب و توجههه قهرار گیههرد ،اطههالق
می شود و مفهوم طلب و استعال در همه موارد کاربرد این واژه لحاآ شده اسهت و معهانی دیگهر
مانند امر ناشناخته ،تعجب ،رشد و برکت به نوعی بر گرفته از معنای یاد شده است.

17

به نظر میرسد وجه مشترک اکثر این دیدگاه ها این است که واژه امر دارای دو اصل معنایی
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دانست 15.از نظر ابو هالل عسکری در لفر امر به معنهای شهی ،بهه کهار مهیرود و اصهل معنهایی

اسهت کهه عبارتانهد از .1 :فرمهان و دسهتور .2 ،چیهز و شهأن و صهفت و سهایر معهانی ذکهر شههده را
میتوان به ایهن دو اصهل بهاز گردانهد و وجهوهی کهه بهرای ایهن واژه شهمرده شهده نیهز از قبیهل بیهان
مصادی برای همین دو معنا خواهد بود؛ چنان که برخی از لغویان نیز به این دو اصل معنایی

اشاره کردهاند.

18

دوم« :امر» در اصطالح علم اصهول و کهالم ،لفظهی اسهت دال بهر طلهب فعهل ،بهه شهرط آن کهه

آمر نسبت به مأمور یا مخاطب خود ،یها عهالی باشهد یها اسهتعال بهورزد 19و در اصهطالح عرفهان بهه

عالم امر اطالق می شود کهه بهه امهر موجهد کهل ،بهدون زمهان و مهدت ،موجهود شهده باشهد؛ ماننهد
َ
عقول و نفوس و به آن عهالم ملکهوت و غیهب نیهز گوینهد کهه بهه یهک َنفهس رحمهانی ایجهاد شهده

اسهت 20.در فلسههفه« ،امههر» بههر شهی - ،کههه بههه صههورتهای اضهافی در معنههای متعههدد بههه کههارمی

رود -21علههت همهههچیزها 22و بههر حقیقههت و وجههود خههاص اشههیا اطههالق میشههود؛  23چنههان کههه
َ
َ َْ
األ ْم َهر م َهن َ
هما ،إ َلهی ْاأل ْ
ض  24را از وجهود اشهیا ،فهی نفسهه
ر
الس
مالصدرا «امر» در آیه شهریفه ُیهد رب ُر
ر
ر
ر
ر
َ َْ
دانسهته و ُیههد رب ُر األ ْم َهر را افاضههه بههه فهی ایجههادی کهه عارفههان نفههس رحمهانی نامنههد ،برشههمرده
 .15معترک االقران فی اعجاز القرآن ،ج ،2ص.9
 .16الفروق فی اللغه ،ج ،1ص.45
 .17التحقی  ،ج ،1ص.143
 .18قاموس قرآن ،ج ،1ص.109
 .19دایرل المعارف تشیع ،ج( 2اخبار  -ایهام) ،ص.498
 .20فرهنگ مصطلحات عرفا ،،ص.57
.21اصطالحنامه فلسفه اسالمی ،ص.143 - 141
 .22واژهنامه فلسفی ،ص.11
 .23موسوع مصطلحات الفلسف عند العرب ،ص.108
 .24سوره سجده ،آیه .5
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اسههت 25.همچنههین او از اصههطالح «امههر اعههالی الهههی» اسههتفاده می کنههد کههه همههان فههی

حه

است .همچنهین فالسهفه از عقهل فعهال عهالم امهر را اراده کهردهانهد .کهل عهالم امهر از دیهدگاه آنهان
همان عقل فعال است که همان چیزی اسهت کهه محهل صهور علهم خداونهد اسهت؛ یعنهی لهوح

محفوآ که خداوند صور همه امور را در آن نوشته است.

26

سددوم :در اصههطالح مفسههران دارای معههانی متعههددی اسههت .از آنجهها کههه شههاخصترین آیههه در

تبیههین مههراد از «امههر» در قههرآن کههریم (بههه دلیههل تقابههل میههان واژه خل ه و أمههر) آیههه شههریفه  54سههوره
َْ
َ َ ْ ْ
اع ههراف أال ل ه ُهه ال َخله ه ُ َو األ ْمه ه ُر اس ههت ک ههه مفس ههران دی ههدگاههای گون ههاگونی در ب ههاره آن بی ههان

داشههتهاندو بنهها بههر ایههن ،در ادامههه حههول محههور ایههن آیههه بههه تبیههین دیههدگاه مفسههران در بههاره «امههر»

پرداختهه میشههود 27.مفسههران بههه طهور کلههی در بههاره مههراد از «امههر» در ایهن آیههه پههنج دیههدگاه را بیههان

داشتهاند که عبارتاند از:

دیدگاه اول« .امر» به معنای فرمان ،برخی از مفسران با اختالف انهدک در تعهابیر ،امهر در ایهن

آیههه را بههه معنههای دسههتور و فرمههان و دلیههل آن را انحصههار و اختصههاص صههدور فرمههان از خههدای

متعال دانستهاند.

28

دیههدگاه دوم« .امههر» بههه معنههای کههالم خههدا ،ایههن دیههدگاه مبتنههی بههر اسههم مفعههول ق ههرار دادن

معنای خل در آیه (مخلوق) و نه معنای مصدری آن (آفرینش) است که در نتیجه ،بر اساس

دیدگاه اشاعره مبنی بر مخلوق نبودن کهالم خهدا و تقابهل امهر و خله در آیهه« ،امهر» را بهه معنهای

کالم خدا دانستهاند.

29

دی ههدگاه س ههوم« .ام ههر» ب ههه معن ههای تص ههرف و ت ههدبیر ب هها اخ ههتالف در معن ههای خله ه ک ههه ب ههرای

نمونه مفسرانی نظیر ابن عربی خله و امهر را بهه معنهای ایجهاد ناشهی از قهدرت و تصهرف مبتنهی

بههر حکمههت یهها تکههوین و ابههداع دانسههتهانههد 30،ابههن عاشههور خله را بههه معنههای ایجههاد موجههودات و

امههر را بههه معنههای تسههخیر و تحههت سههلطه قههرار گههرفتن موجههودات بههرای امههری کههه بههرای آن آفر یههده

30
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مقالهه
از
منهابع،
هتر
ش
بی
بهه
هه
ع
مراج
ضهمن
»
امر
«
باره
در
ران
مفس
دیدگاه
و
لغوی
مباحث
 .27پارهای از
ر
مقاله اخذشده است .برای توضهیح بیشهتر ،ر.ک :مقالهه «ارریهابی دیهدگاه مفسهران در تبیهین معنهای امهر در آیهه  54سهوره
اعراف» مجله قرآن شناخت ،سال هشتم ،شماره اول ،پیاپی  ،15بهار و تابستان 1394ش.
 .28برای نمونه ،ر.ک :جامع البیان ،ج ،8ص146؛ التبیان ،ج ،4ص423؛ مجمهع البیهان ،ج ،4ص660؛ روض الجنهان و
روح الجنان ،ج ،8ص.221 - 220
 .29الجامع ألحکام القرآن ،ج ،7ص.222 – 221
 .30تفسیر ابن عربی (تأویالت عبدالرزاق) ،ج ،1ص.237

تصرف از روی استقالل و اختیار معنا کرده است.

32

دیدگاه چهارم« .امر» به معنای عالم امر ،بر اساس این دیدگاه موجودات به دودسته از عهالم

خل (موجودات واجسام دارای تقدیر) و عالم ا مر (موجودات عاری از حجم و مقدار و از عالم

ارواح و امر) تقسیم میشوند.

33

دیدگاه پنجم« .امر» به معنای جنبه تجردی موجودات ،عالمه طباطبایی در ذیل آیه ،خل

را قلمرو ذات شی ،و امر را قلمهرو بعهد از وجهود دادن و بهه بیهان دیگهر مر بهوط بهه تهدبیر امهور و آثهار

دانسته 34ولی در موارد دیگر ضمن بررسی اصطالح امر از دید آیهات قهرآن بهه ایهن نتیجهه دسهت

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهلبیت

شههدهاند 31و نخجههوانی خل ه را آفههرینش و بههه ظهههور رسههاندن موجههودات و امههر را مطل ه تههدبیر و

یافته است که آفرینش به طور کلی دارای دو وجه اسهت؛ وجهه خلقهی کهه تهدریج بهردار اسهت و

وجه امهری کهه تغییهر و تهدریج در آن راه نهدارد و بهرای اسهتدالل خهود در تبیهین وجهه امهری و غیهر

تدریجی به آیه  50سوره قمر استشهاد نموده و از طرفی مفسر امر خهدای متعهال (امهر تکهوینی) را

آیه  83سوره یهس برشهمرده کهه همهان کلمهه ایجهاد الههی و جههت وجهودی و ملکهوتی اشهیا ،بهه
خدای سبحان است.

35

 .3 - 2مفهوم «ملکوت» در لغت ،اصطالح برخی علوم و عرف آیات و روایات
یکم .کلمه «ملکهوت» از کلمهه « ُملهک» بهه معنهای مالکیهت اسهت 36و اضهافه شهدن «واو» و
37
«تا »،در مقایسه با « ُملک» بلیغتر است و تأ کید در معنا را میرساند.

دوم .ملکوت در اصطالح عرفان ،به صورت اعم به عالم الغیب( 38مختص ارواح و نفهوس)

و به صورت توأمان به عالم ارواح ،عالم غیب ،عالم معنا 39و یا به عالم صفات به طور مطله و

گاهی به صورت اخص به عالم مثال نیز گفته میشهود 40و بهه صهورت اضهافی در سهاختارهای

 .31التحریر و التنویر ،ج ،8ص.130
 .32الفواتح اإللهی و المفتاح الغیبیه ،ج ،1ص.252
 .33ر.ک :التفسیر الکبیر ،ج ،14ص272؛ تفسیر الصافی ،ج ،2ص.205
 .34المیزان ،ج ،8ص.151 - 150
 .35همان ،ج ،1ص272؛ ج  ،8ص151؛ ج ،17ص.116
 .36الصحاح ،ج ،4ص.1610
 .37مجمع البیان ،ج ،4ص.497
 .38التعریفات ،ج ،1ص119؛ معجم مصطلحات الصوفیه ،ص250؛ فرهنگ معارف اسالمی ،ص.774
 .39ر.ک :فرهنگ معارف اسالمی ،ص.774
 .40کشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،ج ،2ص.1642
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ملکه ههوت اسه ههفل (عه ههالم ُم ُثه ههل معلقه ههه) ،ملکه ههوت اعله ههی (عه ههالم عقه ههول و نفه ههوس مجه ههرده) و

ملکه ههوت اسه ههما( ،عه ههالم عله ههوی و مجه ههردات) به ههه که ههار مه ههیرود 41.در فلسه ههفه نیه ههز قر یه ههب به ههه

ایههن اصههطالحات کههاربرد دارد؛ 42جههز آن کههه در فلسههفه ،بههه عههالم عقههل و روح نیههز عههالم جبههروت

اطالق میشود که علت ایجاد عالم ملکوت محسوب می گهردد .توضهیح ،آن کهه در اصهطالح
َ
ایههن علههم در عرصههه هسههتی چهههار عههالم وجههود دارد :عههالم اول (عههالم اسههما ،و صههفات خههدای
هالم عقهل ،روح و
هالم الههوت گوینهد؛ عهالم دوم (عهالم تجهرد تهام) کهه بهدان ع ر
متعال) که به آن ع ر

(عالم مثال :مجرد از ماده ،ولی دارای احکام ماده) که به آن
جبروت گفته میشود؛ عالم سوم
ر
عالم خیهالُ ،م ُثهل معلقهه ،بهرز و ملکهوت گوینهد؛ عهالم چههارم (عهالم طبیعهت و مهاده) کهه بهه
ر
43
عالم ناسوت مسمی شده است .بنا بر ایهن ،ههر کهدام از ایهن عهوالم علهت بهرای عهوالم بعهدی
ر
هالم واال تههر بههر عههوالم بعههدی احاطههه دارد .عههالم جبههروت ،در اصههطالح
محسههوب میشههوند و عه ر

فلسفه ،عهالم مجهردات تهام اسهت کهه مالئکهه و روح را در برمی گیهرد و بهر عهالم سهوم (ملکهوت)

احاطه دارد.

44

سوم .واژه «ملکهوت» در چههار آیهه (انعهام  ،75 /اعهراف  ،185 /مؤمنهون  ،88 /یهس )83 /
َ
ََ ُ ُ ُ َ
در قالههب دو تعبیههر َم َل ُکههوت َ
ر َ ْ ْ
هوت که رهل شه ْهی ،اسههتعمال شههده
ض و ملکه
السه
هماوات و األر ر
است .اکثر مفسران بر پایه معنای لغوی با اختالفات جزئی در عبهارات مهراد از ملکهوت در ایهن
آیات را مبالغه در معنای ُملک و به معنای َملک عظیم دانستهاند 45.طبری عالوه بر این وجه،

وجه خزائن کل شی ،را نیز مطرح ساخته است 46.برخی از مفسران نیز عالوه بر وجه ملهک

عظههیم مههراد از «ملکههوت» را قههدرت خههدای متعههال و داللت کننههده بههر توحیههد دانسههتهانههد.

47

ابوحیان اندلسی و برخی نیز مراد از آن را «متصرف فیه علی ما أراد و قضی» 48،و ابن عاشهور بهه

قرین ههه عب ههارت ک ههل ش ههی ،در آی ههه  185س ههوره اع ههراف م ههراد از ملک ههوت را «المل ههک المقت ههرن
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 .41فرهنگ معارف اسالمی ،ص.774
 .42اصطالحنامه فلسفه اسالمی ،ص993؛ فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا ،ص.474
 .43الرسائل التوحیدیه (رساله الوسائط) ،ص.104
 .44همان (رساله االنسان قبل الدنیا) ،ص.163
 .45جامع البیان ،ج ،7ص162 - 160؛ التبیهان ،ج ،45 - 44 ،5ج ،7ص388؛ الجهامع ألحکهام القهرآن ،ج ،7ص،330
ج ،13ص ،145ج ،16ص60؛ البحههر المحههیط ،ج ،5ص335؛ روح المعههانی ،ج ،5ص ،119ج ،9ص258؛ التحر یههر و
التنویر ،ج ،6ص ،174ج ،8ص371 - 370؛ المنار ،ج555 – 554 ،7؛ ج ،9ص.457
 .46جامع البیان ،ج ،18ص37؛ ج ،23ص.22
 .47مجمع البیان ،ج ،4ص498 - 497؛ التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) ،ج ،13ص.37 - 35
 .48البحر المحیط ،ج ،9ص85؛ التحریر و التنویر ،ج ،22ص.282

از جهههت مصههداقی بهها مالکیههت اعتبههاری انسههان ها متفههاوت اسههت .بههر ایههن پایههه ،ایشههان مههراد از

ملکههوت را مالکیههت حقیقههی خههدای متعههال عنههوان نمههوده اسههت .بههه عبههارتی ،از منظههر ایشههان

ملکوت در عرف قرآن جهت باطنی و امری اشیا به خدای سبحان است که آیه  83سوره یس
مفسهر آن اسهت 50.صهادقی تهرانهی ملکهوت را حقیقهت ُملهک شهمرده و آن را بهه عنهوان امهری ذو
مراتههب در نظههر گرفتههه اسههت کههه مرتبهههای از آن را مبتنههی بههر آیههه  185اعههراف عامههه مههردم ر یههت

می کننههد و مرتبهههای از آن را مبتنههی بههر آیههه  75انعههام اولیهها ،الهههی ماننههد ابههراهیم
واالتر ،بنا بر آیات  88سوره مؤمنون و  83سوره یس بید اهلل است.

و مرتبهههای

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهلبیت

بالتصهرف فهی مختله األنهواع و العهوالم» دانسههته اسهت 49.در ایهن میهان ،عالمهه طباطبههایی
معنای ملکوت در قرآن را همان معنای لغوی و به معنای ُملک ،سهلطنت و حکهم دانسهته کهه

51

به نظر میرسد معانی حکومت ،سلطنت و قدرت ،تصرف که اکثر مفسران در قالب ملهک

عظ ههیم ب ههرای ملک ههوت بی ههان داش ههتهاند ،ص ههحیح اس ههت و هم ههه آنه هها از حی ههث معن ههایی ق ههرین
یکدیگرنهد و از طرفههی وجهه معنههایی خهزاین را کههه طبهری بیههان داشهته ،میتههوان از لهوازم معنههایی
ملکوت در نظر گرفت و نه اصل معنایی آن؛ ولی از آنجا کهه نمیتهوان تنههابر پایهه معهانی لغهوی

به مراد از واژه مذکور در قرآن رسید و چنان که عالمهه طباطبهایی بیهان داشهته ،طهرق تشهخیص

مصادی قرآنی مراجعه به سایر موارد استعمال آن در قرآن است 52.بنا بر ایهن ،در تبیهین مهراد از

ملکوت نمی توان فقط به معنای لغوی و استعمال آن در کالم عرب اکتفا نمود .بر این پایه ،بهه

نظهر میرسهد دیهدگاه عالمههه مبنهی بهر مفسهر بههودن آیهه  83سهوره یهس و ایههن کهه ملکهوت خداونههد
همههان جهههت امههری و انتسههاب اشههیا بههه خههدای سههبحان اسههت ،نسههبت بههه نظههر اکثههر مفسههران

صهائبتر اسهت .همچنهین دیهدگاه ابههن عاشهور را ،مبنهی بهر آن کهه بههه دلیهل قرینهه پیوسهته کههل

شی ، ،ملکوت الهی تمامی عوالم وجود را در برمی گیهرد ،میتهوان بها دیهدگاه عالمهه ههم سهو در

نظر گرفت .از طرفی ،ذو مراتب بودن ملکوت را بنا بر دیدگاه صادقی تهرانی بها محتهوای برخهی

از روایههات کههه ب هر ادراک مرتبهههای خههاص از ملکههوت کههه خههدای متعههال بههه اولیهها و اصههفیا خههود
مینمایاند ،سازگار است که در ادامه بدان پرداخته میشود.
َ
ُ
چهد ددارم .در روایه ههات واژه «ملکه ههوت» در سه ههاختارها و عبه ههارات متعه ههددی نظیه ههرَ « :ملکه ه َ
هوت
 .49التحریر و التنویر ،ج ،22ص282
 .50المیزان ،ج ،7ص ،172 -169ج ،8ص348؛ ج60 – 59 ،15؛ ج ،17ص.116
 .51الفرقان ،ج ،10ص103 – 97؛ ج 1ج ،ص76 – 75؛ ج ،20ص272؛ ج ،25ص.117 - 118
 .52المیزان ،ج ،12ص.207
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َ ُ
َ
اهلل» « َم َل ُکو رتههه»َ « ،م َل ُکو رته َ
هک» در انتسههاب بههه خههدای
هوت ر
ات» بهها بیشههترین بسههامدَ « ،ملکه ر
السه َهم َاو ر
ْ َ ُ
سبحان و در عبارت «و هو رم َن ال َملکوت» در باره روح اسهتعمال شهده اسهت .دیهدگاه شهارحان
حدیث در ذیل روایات حاوی کلمه ملکوت دو گونه است:

برخی مراد از ملکوت را صورت بهاطنی و غیبهی عهالم شههادت دانسهتهاند .مالصهدرا ضهمن
بیان معنای لغوی واژه ملک در ذیل روایت حاوی عبارت « َم َل ُک َ َ
ات» بیان میدارد:
وت الس َم َاو ر
املراد مبلکد

ْ یشف ااطن املتصرف فی املالَ المرُ اا ن اَّلله

53

و در تعلیل این معنا بیان می کند:
برای هر موجودی در این عالم حسی شهادی صورتی بهاطنی ،روحهانی و غیبهی در

عالم د یگر وجود دارد که نسبت این دو مانند نسهبت روح بهه بهدن اسهت و همهان

گونه موجودات در این عالم از حیث شرافت و فضیلت با یکدیگر متفاوتاند ،در
َْ
َ ْ
َ ْ
عالم ملکوت نیز چنین است؛ چنان که آیه شریفه َو لْل رخ َر ُل أ ک َب ُر َد َرجات َو أ ک َب ُر
ْ ر
55
َتف رضیال  54بدین معنا اشاره دارد.

ب ههر ای ههن اس ههاس ،ایش ههان ملک ههوت و موج ههودات آن را ب ههه عن ههوان حق ههایقی دارای ذو مرات ههب
دانستهاند 56.نگارنده کتاب الهوافی نیهز ایهن دیهدگاه را پذیرفتهه اسهت 57و در توضهیح عبهارت « َو
ْ َ ُ
هو رم َن ال َملکوت» _ که در باره روح خاص افاضه شده به اهلبیت وارد شده اسهت _ عهالم
ملکهوت را بههه عنهوان حقیقتههی ورای عههالم ُملهک _ کههه عهوالم دیگههر را نیههز در بهر می گیههرد _ در نظههر
گرفته است و بیان میدارد:

املفففراد افففامللکد
البرو ه
عامل ج

58

البفففرو أیضفففا و ففف ا الفففر ح مفففن
ا نفففا مفففا یَابففف امللفففَ فیرفففَ ج

دسته دوم از شارحان ،مراد از ملکوت در روایات را همان معنای لغوی آن و مبالغهه در لفهر

ملکههوت را بههه علههت اختصههاص ایههن لفههر بههه ملههک الهههی و کثههرت عجایههب و غرایههب و آثههار

عظمت و کمال سهلطنت الههی در عرصهه وجهود  -کهه ارواح و مالئکهه الههی از بها عظمهتترین

34

 .53شرح اصول الکافی ،ج ،2ص.12
 .54سوره اسرا ،،آیه .21
 .55شرح اصول الکافی ،ج ،2ص.12
 .56همان ،ج ،3ص.350
 .57الوافی ،ج ،1ص160؛ ج ،1ص.430
 .58همان ،ج ،3ص.631

در بر می گیرد 59.مال صالح مازندرانی مراد از «ملکوت السموات» را همان ملک و مبالغه در آن
برشمرده و استعمال این تعبیر ملکوت را به دلیل اشتمال آن بر کثرت عجایب و غرایهب بهدیع

دال بر کمال سلطنت و عظمت صانع دانسته است 60.نظیر این دیدگاه را در بیان برخهی دیگهر

از شارحان میتوان یافت.

61

بر اساس این دیدگاه در مواردی در روایهات« ،ملکهوت» بهر باعظمهتترین آثهار عظمهت الههی

موجههودات عرصههه ملکههوت  -کههه همههان ارواح و مالئکههه هسههتند  -اطههالق می گههردد؛ چنههان کههه

عالمه مجلسی در توضیح عبارت «ملکوت السموات» ،مراد از آن را «آثار عظمه اهلل سهبحانه و

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهلبیت

موجودات آن هستند  -دانستهاند .به عبارتی ،دامنه ملکهوت در ایهن دیهدگاه عهالم ُملهک را نیهز

ملکه و سلطانه و ما یظهر به عزه و عظمته و معظمها النفوس و األرواح» 62برشمرده و یها از ارواح

به عنوان موجوداتی که از عالم ملکوت هستند ،یاد کرده است .ایشان در شهرح عبهارت «و ههو
ْ َ ُ
رمهه َهن ال َملکه ههوت» در بهههاره روح افاضه ههه شهههده به ههه حضهههرات معصه ههومان از یکسه ههو روح را از
موجهودات آسهمانی و روحهانی و غیهر مجهرد برشهمرده اسهت 63.از طرفهی دیگهر در بحهار االنهوار ،در
ذیل همین روایهت ،روح را از عهالم مجهردات و علو یهات معرفهی نمهوده اسهت 64.ایهن دو نظهر ،در

ظاهر ،متناق

بهه نظهر میرسهد؛ امها در پاسهخ میتهوان گفهت از آنجها کهه ملکهوت در اصهطالح

روایههات شههامل هههر کههدام از عههوالم جبههروت و ملکههوت (در اصههطالح فلسههفی) میشههود ،تفههاوت

نظرات شارحان در شهرح عبهارت «مهن الملکهوت» بهه تفهاوت در کهاربرد اصهطالحات فلسهفی و

نقلی برمی گهردد؛ چنهان کهه مهال صهالح مازنهدرانی مهراد از ملکهوت را ملکهوت اعلهی دانسهته کهه
شامل مجردات صرف میشود 65و همان گونه کهه اشهاره شهد ،در اصهطالح فلسهفی بهه آن عهالم

جبههروت گفتههه می شههود و فههی

کاشههانی بههر مبنههای اصههطالح فلسههفی بههه شههرح عبههارت مههذکور

پرداخته و روح را از عالم ملکوت دانسته که شامل عالم جبروت نیز می گردد .از طرفی تناق

ظهاهری در بیهان عالمهه مجلسهی چنهین برطهرف می گهردد؛ از آنجها کهه ایشهان معتقهد اسهت کهه
 .59شرح الکافی (مازندرانی) ،ج ،4ص171؛ ج ،10ص.371
 .60همان ،ج ،2ص.73 - 72
 .61ر.ک :الکش الوافی فی شرح أصول الکافی ،ص135 - 134؛ الشافی فی شرح الکهافی ،ج ،1ص ،319ج ،2ص،321
ج ،2ص340؛ الهدایا لشیع أئم الهدی ،ج ،1ص.353
 .62مرآل العقول ،ج ،1ص.234
 .63همان ،ج ،3ص.171
 .64بحار االنوار ،ج ،18ص.265
 .65شرح الکافی ،ج ،6ص.67
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موجود مجردی غیر از خدای متعال وجود ندارد:

ُ
وجدد جم ورد َ
ُ
سوک اَّلل شعاله
الخبار
یظهر من
ال
ِ

66

بنهها بههر ایههن ،میتههوان گفههت ایشههان در شههرح عبههارت مههذکور در مههرآل العقههول ،برمبنههای اعتقههاد

خود ،روح را از موجودات آسمانی و روحانی و غیر مجرد دانسهته ،ولهی در بحهار االنهوار بهر مبنهای
اص ههطالح رای ههج ش ههارحان و راو ی ههان ح ههدیث س ههخن گفت ههه اس ههت و روح را از ع ههالم مج ههردات و

علویات شمرده است.

در مجموع ،از ویژگیهایی که برای ملکوت در روایات شمرده شهده اسهت ،نظیهر تعله روح
به این عالم و ادراک آن توسط اولیای خهاص الههی نظیهر ابهراهیم بهه نظرمیرسهد ملکهوت در
اصطالح روایات بر ُبعد غیر مادی هستی داللت دارد که البته دارای مراتب مختلفی است که
عوالم متعددی را در برمی گیرد .در باره ابراهیم آمده است:
َ
َ
َ َ َ
َم َل ُکد ِش ِ َال ِ ک أ ََ ُاُ ُ
اَّلل أ ْص َِ َی َاف ُُ َو أ ََ ُاُ خ ِلیل ُ ه

67

چنهان کهه آیهه  75سهوره انعهام بهدان اشهاره دارد و روایهات متعهدد نهاظر بهر تفسهیر ایهن آیهه نظیههر
روایت منقول از امام صادق :
ُ َ َْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َْ ْ
شههه
ْ ِرط ِ ِِلبرا ِ می السماوا السبع َی نظر ِإل ما فو ق العر ِ

68

 .3تبیین ذو مراتب بودن روح از منظر قرآن و روایات
بر مبنای آیه خزاین ،موجودات عالم امر با آن که همگی از نقایص مادی مبهرا هسهتند ،ولهی
َ َ
َ
دارای مراتب وجودیاند .عالمه طباطبایی با توجه به آیه َو رإ ْن رم ْن ش ْی ،رإال رع ْندنا َخزا رئ ُن ُه َو مها
ُ
ُ َ ََ
ُن َن رزل ُه رإال ربقدر َم ْعلوم  69هر شی ،را در نزد خدای سبحان دارای منبع و مخزنی دانسته که تنزل
از آن بههه حههدی معلههوم صههورت می گیههرد و بههر مبنههای ظههاهر آیههم شههریفه و مالزمههم میههان «تنههزل» و

«تقدیر به مقدار و حدود» ،خزاین اشیا را  -که در نزد خهدای سهبحان ثابتانهد  -وجهوداتی غیهر

امر قبل از خلقت دانسته که بهه دلیهل لفهر جمهع «خهزاین» واقهع در
محدود و غیرمقدور از عالم ر
ر
آیههه  -کههه بههر کثههرت اشههعار دارد  -امتیههاز بههین افههراد مختل ه در خههزاین را بههه شههدت و ضههع ر
وجودی تفسیر نمودهاند 70.از این رهگهذر ،روح را بهه عنهوان حقیقتهی از عهالم امهر و ذو مراتهب در
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 .66بحار االنوار ،ج ،1ص.101
 .67الکافی ،کتاب التوحید ،باب العرش و الکرسی ،ج ،1ص ،130ح.1
 .68بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد  ،ج ،1ص.107
 .69سوره حجر ،آیه .21
 .70انسان از آغاز تا انجام ،ص.24 – 23

روح آفر یهههدهای از آفر یه ههدگان خهههدا و حقیقته ههی واحهههد و دارای مراته ههب و درجه ههات

(وجودی) است که مرتبهای از آن روحی است که در حیوان است و مرتبهای از آن
در غیههر مههؤمنین از انسههانها و مرتبهههای از آن در اهههل ایمههان وجههود دارد کههه خههدای
ََ َ
تعالی در باره آن میفرمایهدَ :و أیهد ُه ْم رب ُهروح رم ْن ُهه  71و همچنهین مرتبههای از آن در
انبیهها و رسههوالن الهههی وجههود دارد؛ چنههان کههه خههدای تعههالی در ایههن بههاره فرمههودَ :و
َ
ُْ ُ
73 72
أ َی ْد ُ
س .
ناه رب ُر
وح القد ر
ر

مؤید این دیدگاه روایات متعددی ناظر بر آیات حاوی روح است که بهر ذو مراتهب بهودن روح

بهه عنهوان حقیقتهی ملکهوتی و امهری داللهت دارنهد؛ از جملهه روایهت منقهول از صهادقین

روح را به عنوان حقیقتی ملکوتی در جنبندگان و مردم معرفی نموده است:

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهلبیت

جنبندگان و انسانها معرفی نموده و در این باره مینویسد:

کهه

َ
الر ح ُق َُ
َ َ ْ َُ َ َ َ ُ
الر ُح ِم ْن أ ْم ِفر َر ِ َ! مفا
عن أَدمها
قال :سألت عن قدل و مسئلدنَ ع ِن َ ِ ِ
َ
74
َ
َ
الَدرةه
الناسق قلت :و ما َ؟ قال :من امللکد من
واب و
ِ
الر ح؟ قال :الی یف الد ِ
ِ

عالمه طباطبایی در باره روح در تفسهیر آیهه  85اسهرا ،،ایهن روایهت را مؤیهدی بهر ذو مراتهب

بودن روح دانسته که همگی مراتب آن مجرد و از عالم ملکوت است 75.از آنجا که هر جنبنهده
اعههم از حیههوان و انسههان دارای یههک نفههس و روح اسههت و در ایههن روایههات همههه جنبنههدگان دارای

روحههی ملکههوتی توصههی

شههدهاند ،می تههوان گفههت ایههن دسههته از روایههات نههاظر بههر مراتههب روح در

موجودات است؛ به طوری که مرتبه واالی روح ،روح انبیا

و پهس از آن روح مهؤمنین اسهت و

در مراتب سفلی روح موجود در عامه انسانها و در نهایهت پسهتترین مراتهب روح ،همهان روح

موجههود در حیوانهها ت اسههت ،ولههی درمجمههوع همههه ایههن مراتههب ،حقههایقی از عههالم ملکههوت و امههر

خدای متعال هستند و هر یک دارای مراتهب خاصهی از حیهث آثهار حیهاتی هسهتند .مؤیهد ایهن

دیدگاه ،سایر روایاتی است که ناظر بر ذو مراتب بودن روح هستند؛ مانند روایتهی بهه نقهل از امیهر

مؤمنان

که آن حضرت فرمودند:

َ َُ ُ َ َ َ َُ َ َ
الص َو َُ ِی؛
فالر ح و ِاَدة و

76

 .71سوره مجادله ،آیه .22
 .72سوره بقره ،آیه .87
 .73المیزان ،ج ،12ص .207همچنین ر.ک« :ابتکار عالمه طباطبایی در حل مسأله روح» ،ص.101
 .74المیزان ،ج ،12ص.317
 .75همان ،ج ،13ص.213
 .76الغارات ،ج ،1ص.185
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روح واحد است ،ولی صورتهای گوناگونی دارد.

همچنههین سههایر روایههاتی کههه مراتههب گونههاگونی را بههرای روح در انسههانها ذکههر کردهانههد؛ ماننههد

روایههات ارواح خمس ههه کههه ب ههرای انبیهها و اولی ههای الهههی پ ههنج روح (روح القههول ،روح الش هههول ،روح
ر
المههدرج یهها روح البههدن یهها روح الحیههال ،روح االیمههان و روح القههدس) و بههرای مؤمنههان بههه جههز روح

القدس ،چهار روح ساب و برای سایر انسانها ارواح ثال ثهه (بهه جهز روح القهدس و روح االیمهان)

نسبت داده شده است.

77

عالمه حسنزاده عاملی در باره ارواح خمسه مینگارند:

هههر انسههانی دارای تشههخص واحههد اسههت؛ چنههان کههه آیههه َفمهها َج َعه َهل ُ
اهلل رل َر ُجههل رمه ْهن
َْ
قل َب ْی رن رفی َج ْو رف ره  78بر آن داللت دارد و مقصود از این ارواح ،ارواح متعدد متمایز از
یکدیگر نیست ،بلکه این ارواح شعب و فروع و شئون یک حقیقتانهد؛ حقیقتهی
ممتهد کهه یههک جانهب آن بههه نشهئه عنصههری اسهت و جانههب دیگهر آن تهها بهه بطنههان
ر
79
عرش است« :ان لکل بدن نفسا واحدل».

در مجم ههوع ،می ت ههوان گف ههت روح در اص ههطالح ق ههرآن و روای ههات ،حقیقت ههی ام ههری و ملک ههوتی

و دارای مراتب است که همه جنبندگان مراتبهی از آن را دارا هسهتند و بهه اعتبهار آثهاری حیهاتی

کههه بههرای دارنههدگان خههود پدیههد مههیآو رد ،آنههان را از یکههدیگر متمههایز میسههازد .از طرفههی ،برخههی از

روایات با آن که همگهی مراتهب روح ،از سهنخ عهالم امهر و ملکهوت هسهتند ،ولهی در قالهب «روح

مههن امههره» از روح و یههژهای کههه اعظههم از مالئکههه مقههرب الهههی و مخههتص اهلبیههت

سههخن

گفتهانههد کههه در ادامههه ،پههس از تبیههین و دسههتهبندی این گونههه روایههات ،بههه بیههان مختصههات آن
پرداخته میشود.

 .4تقسیمبندی روایات ناظر بر چیستی «روح من امره»
دس ههتهای از روای ههات ب ههه روح ههی خ ههاص در پی ههامبر

و ائم ههه

اش ههاره می کنن ههد ک ههه در

هیچیههک از پیههامبران و عمههوم بشههر نبههوده ،اعظ ههم از مالئکههه مقههرب الهههی و عامههل تس ههدید آن

حضرات است؛ چنان که روایت شده است:

َ
َْ ََْ ُ ْ ََْ َ َ َ
َ
َ َ ُ َ
یکا ِمیففف َ َ ْمل َم ُک ْ
فففد
خلفففق أعظفففْ ِمفففن جبر ِمیففف و ِم
فففن َمف َففع أ ََف ٍففد َِّف ْففن َم ففف ق ْیف ِففر َمم ٍ
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 .77الکافی ،ج ،1ص 272 - 271و 280؛ بصائر الدرجات ،ج ،5ص 445 ،205و .447
 .78سوره احزاب ،آیه .4
 .79انسان کامل از دیدگاه نهجالبالغه ،ص.161

این روایات بر دو دسته کلی روایات دال بر معیت این روح با اهلبیت

نفسانی بودن این روح تقسیمبندی میشوند.
ّ
دال بر ّ
معیت
 .1 - 4روایات

و روایهات دال بهر

81

ر
روایات متعددی در تفسیر آیه  52سوره شهوری ،مهراد از روح در عبهارت َأ ْو َح ْینها إ َل ْی َ
هک ُروحها
ر
َ
و ائمه و
 که همراه رسول خدارم ْن أ ْم ررنا را مخلوقی اعظم از جبرئیل و میکائیل
عامههل تسههدید و اخبههار بههه آنههان اسههت  -معرفههی نمودهانههد؛ چنههان کههه در روایتههی بههه نقههل از امههام

صادق

در باره این روح آمده است:

َْ
َْ
َََ ََ ََْ
ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
اَّلل
ول ِ
خلق ِم ْن خل ِق ِ
اَّللَ عز و ج أعظ ُْ ِمن ج ْب َر ِمی و ِمیکا ِمی ْان مع َ ُس ِ
ْ
82
ُم َس َ ِد ُد ُُ َو ُ َد َم َع ال ِ َئ ِة ِم ْن َب ْع ِد ُِه

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهلبیت

َْ
َو ُ َد َم َع ال ِ َئ ِةه

80

ْ
ُم خخ ِب ُفر ُُ َو

این روایت در سایر منابع و تفاسیر روایی به طرق کلینی و یا به طرق دیگر به نقل از امام باقر

و یا امام صادق

نقل شده است.

83

عالمههه مجلسههی طههرق ایههن روایههت را صههحیح دانسههته اسههت .شههارحان حههدیث نظر یههات
َ ْ
َ ْ
اهلل»
متفاوتی در باره مراد از «روح» بیان داشتهاند؛ مال صالح مازندرانی عبارت «خل ٌ رم ْن خل ر ر
را دلیلههی تصههریحی بههر غیههر ملههک بههودن روح دانسههته؛ ر یههرا (ایههن روح) خلقههی اعظههم از جبرئیههل و
َ
میکائیل برحسب رتبه و علم است و اثبات نگردیده کهه از میهان مالئکههَ ،ملکهی اعظهم از ایهن
84

دو ملک وجود داشته باشد و از طرفی آیه  32سوره آلعمران بیانگر عدم عالم بودن مالئکهه بهه
جمیع اشیا است ،ولی این روح عالم به جمیع اشیا دانسته شده است.
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 .80الکافی ،ج ،1ص.273
 .81در باره بررسهی سهند روایهات غیهر فقههی (غیهر عملهی) دو دیهدگاه وجهود دارد :دیهدگاه نخسهت مبتنهی بهر اعتبارسهنجی و
بررسی سندی این گونهه روایهات اسهت (دیهدگاه آیه اهلل خهویی) و دیهدگاه دیگهر ،بهر ایهن مبنها اسهتوار اسهت کهه ایهن گونهه
روایات ر واحد حجت نیستند و بررسی این روایات بایهد بهه صهورت محتهوایی صهورت گیهرد و مطالهب آنهها بایهد بهر قهرآن،
عقهل و مسهلمات روایههی عرضهه شههود (دیهدگاه عالمههه طباطبهایی) .از آنجهها کهه دیههدگاه دوم نظهر برگزیههده نگارنهده اسههت،
احادیههث از نظههر محتههوایی بررسههی خواهههد شههد .بههرای مطالعههه بیشههتر ،ر.ک :البیههان فههی تفسهیر القههرآن ،ص399 - 398؛
المیزان ،ج ،5ص265؛ ج ،6ص57؛ ج ،14ص.25
 .82الکافی ،ج ،1ص.273
 .83ر.ک :بصههائر الههدرجات ،ج ،1ص456 - 455؛ تفسههیر نههور الثقلههین ،ج ،4ص589؛ کنههز الههدقائ و بحههر الغرائههب ،ج،11
ص542؛ البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،6ص836؛ بحار االنوار ،ج ،18ص.264
 .84مرآل العقول ،ج ،1ص.171
 .85شرح الکافی (مازندرانی) ،ج ،6ص.66 - 65
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سپس ایشان مراد از «روح» در این روایت (و آیه  52شوری) را نوری الهی دانسته است کهه از

عالی (مادی) مجرد و عارف به صفات و معلوالت خداوندی (در هسهتی) کهه در حهال تعله
به نفوس بشری و پاک شدن از کدورات مادی ،به قوه قدسیه متص

آن اشراق می گردد.
فی

و علوم کلیهه و جزئیهه در

86

کاشانی مراد از روح مذکور در این روایت را غیر روح القدس در روایات ارواح خمسه

87

دانسته است و در این باره بیان میدارد:

گو یهها مههراد از روح در ای ههن روایههت غی ههر از روح القههدس اس ههت و ایههن دو ،حقیقت ههی
واحد نیستند؛ ر یهرا روح القهدس در روایهات و ارواح اربعهه از انبیها جهدا نمی گهردد،
ولی این روح در همه حال حاضر نمی گردد ،مگر آن که گفته شود که روح القدس

در پیه ههامبر

و ائمه ههه

متحد می گردند.

به ههه مقه ههام ایه ههن روح (روح امه ههری) میرسه ههند و به هها آن

88

در باره نظریات شارحان میتوان نکات ذیل را بیان داشت؛

 .1مطهاب ظهاهر آیهه  52سهوره شهوری« ،روحامههری» حقیقتهی افاضهه شهده بهر رسهول خههدا
َ
ر
اسههت َأ ْو َح ْینهها إ َل ْیه َ
هک ُروحهها رمه ْهن أ ْم ررنهها ...کههه بههه تصههریح روایههت مههذکور شههامل ائمههه نیههز
ر
می گههردد و عههاملی در ادراک و علههم بههرای آنههان محسههوب می گههردد .بنهها بههر ایههن ،نظههر مههال صههالح
مبنی بر تعل این روح بهه نفهوس انسهانی را نمیتهوان پهذیرفت .البتهه در صهورتی کهه مهراد ایشهان
نوع بشری بودن این روح باشد ،سخنی پذیرفتنی است.

 .2ظههاهر روایههت و آیههه شههریفه بیههانگههر عههدم مفارقههت ایههن روح از رسههول خههدا

اسههت و

نمیتوان آن را امری موقت تصور نمود و مفهوم مستفاد از عبارت «لیس کلما طلهب وجهد» را -
که در سایر روایات آمده  -نمیتوان دال بر مفارقت این روح دانسهت و ایهن عبهارت دارای نکتهه

لطیفی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ََ
 .3از طرفی ذکر معیت در روایت مذکور ،وجه معنایی «ملک» را متبادر میسازد؛ چنهان کهه

در روایتی مشابه آمده است:

َُ ََ َْ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
اَّلل
ول ِ
د ملَ أعظ ُْ ِمن ج ْب َر ِمی و ِمیکا ِمی ْان مع َ ُس ِ
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 .86همانجا.
 .87ر.ک :الکافی ،ج ،1ص272 - 271؛ ج ،2ص.280
 .88الوافی ،ج ،3ص.630
 .89ر.ک :تفسیر القمی ،ج ،2ص279؛ بحار االنوار ،ج ،18ص.254

َ
َ ُ َ َ َ ْ َ 89
و د مع ال ِئةه

جمله روایت اول این دسته ،عبارت «خل اعظم من جبرئیل و میکائیهل» بهه کهار رفتهه اسهت و

بدیهی است که کثرت روایات صادر شده و صحیح در یک جهت قرینهای برای پذیرش آنها

نسهبت بهه روایهت یهاد شههده محسهوب میشهود .افهزون بهر ایههن ،ویژگهی ضهابط بهودن ثقهه اإلسههالم

کلینی نیز مؤیدی دیگر برای ترجیح روایت ایشان محسوب می گردد.
ر
ثانیهها ،ممکههن اسههت لفههر «ملههک» در روایههت یههاد شههده بههه ادراج اشههتباهی نسخهنویسههان و

راویان برگردد .عالمه طباطبایی در این باره بیان میدارند:
َ
شهاید مهراد از لفهر « َملهک» مطله موجهودات آسهمانی باشهد و یها ایهن لفهر از وههم
راویان در نقل به معنا ناشی شده باشهد؛ ر یهرا دلیلهی بهر انحصهار موجهودات امهری
آسمانی در مال ئکه وجود ندارد ،بلکه دلیهل بهر خهالف آن وجهود دارد؛ چنهان کهه از
َ
َََ َ َ
َ َْ ُ َ َ ْ
َ
آیه  75سوره ص یا إ ْب رل ُ
هت رب َیهد َی أ ْس َهتک َب ْر َت أ ْم
ک أ ْن َت ْس ُهجد رلمها خلق
یس ما منع
ر
90
ُک ْن َت رم َن ْالعا رل َ
ین مستفاد می گردد.
ر
ثالثا ،روایات دیگر ،به ویژه روایت سعد االسکاف از امیر مؤمنان به صهراحت غیهر ملهک

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهلبیت

در این روایت ،لفر «ملک» بهه جهای لفهر «خله » آمهده اسهت کهه تبهادر یهاد شهده را تقو یهت
ر
مینماید؛ اما به دالیلی نمیتوان این دیدگاه را پذیرفت .اوال ،در روایهات متعهدد و صهحیحی از

بودن روح را اثبات می کند که در ادامه مقاله به آن اشاره خواهد شد.
ّ
 .2 - 4روایات دال بر نفسانی بودن

هات نهاظر بهر تفسهیر آیهه  52شهوری،
در
مقابل اکثر یهت روایهات دال بهر معیهت ،دسهتهای از روای ر
ر

مراد از روح در این آیه را حقیقتی نازل شده بر پیامبر اکرم

به آسمان صعود نکرده و پس از ایشان در وجود یها میهان ائمهه

چنان که از امام صادق

نقل شده است:

َ
َ ُ
َ َُ
ُم ْن ُ أ ْن َز َل ُ
اَّلل َع َز َو َج َ َ ِل َ
الر َح َعِل َم َم ٍد

 که از زمان نزول بر آن حضهرتاسهت  -معرفهی کهرده اسهت؛

الس َماف َو إ َن ُ
َما َصع َد إ َل َ
ِ ِ
ِ ِ

َ َ 91
ل َِیناه

در بصهههائر الهههدرجات ایهههن روایهههت ،عهههالوه بهههر طه ههرق کلینهههی ،بهههه دو طر یه ه دیگهههر بهههه نقه ههل

از امه ههام به ههاقر
صادق

آمه ههده اسه ههت و در روایه ههت دیگه ههر ،به هها اخه ههتالف در راوی دوم و سه ههوم از امه ههام

نقل شده است 92.در سایر منابع روایت فوق الذکر به طرق یاد شده در الکافی آمده

 .90المیزان ،ج ،20ص.177
 .91الکافی ،ج ،1ص.273
 .92بصائر الدرجات ،ج ،1ص.457
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است 93.عالمه مجلسی طرق روایت را مجهول شمرده است.

94

در این روایهت ،روح بهه عنهوان حقیقتهی کهه صهعود و نهزول مینمایهد ،معرفهی شهده اسهت .در

این میان ،وجه معنایی ملک (فرشته) از میان سهایر وجهوه را بهه ذههن متبهادر می گهردد ،ولهی بها
َ
توجه به قرینه مذکور در این روایت نظیر به کار رفتن لفر «فینا» وجه « َملک» پذیرفتنی نیست؛
َ
ریرا ظاهر این لفر محلیت و ظرفیت را میرساند .بنا بر این ،نمیتوان وجه معنایی « َملهک» را
مراد از روایت مهذکور دانسهت .از طرفهی صهدور روایهات مشهابه ،همچنهین روایهت منقهول از امهام
صادق در بصائر الدرجات که فرمود « :رف َینا ُر ُ
اهلل» 95،قرینهای است مبنی بر این که
ول ر
وح َر ُس ر
مراد از «روح» در این روایت و روایات مشابه نمیتواند فرشته باشد و استعمال صهعود و نهزول در

این روایت استعاری است؛ چنان که عالمه مجلسی نیز به آن اشاره نموده است.

96

 .3 - 4جمعبندی و تبیین دیدگاه برگزیده

ههر چنهد کههه اسهتعمال کلمههاتی نظیهر «بعهث»« ،انههزال» و «مهع األئمههه» در برخهی از روایههات در
َ
ظاهر وجه َملهک را متبهادر میسهازد ،ولهی عبهاراتی نظیهر «خله مهن خله اهلل» و صهدور روایهات
َ
دیگر در این باره ،پذیرش وجه « َملک» را منتفی میسازد؛ نظیر روایتهی کهه عالمهه طباطبهایی
در ذیههل تفسههیر سههوره قههدر آن را از دالیههل غیههر ملههک بههودن روح شههمرده اسههت 97.در ایههن روایههت،

سعد اال سکاف در باره پرسش مردی در باره روح ،از امیر مؤمنان

نقل می کند:

َُ
َُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ
اافففؤ ِم ِن خَی
َم ْسففأل ُ َع ِففن الفففر ِح أ لففیَ فففد جبر ِمیفف ؟ فَففال لففف أ ِمیففر
َْ َ
َ َ َُ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ 98
ااَل ِمک ِة و الر ح قیر جبر ِمی ه

ََْ ُ
 :جبر ِمیفف

ِمف َففن

این روایت در مستدرک الو سائل با تفصیل بیشهتری نیهز آمهده اسهت و در آن امیهر مؤمنهان

ب ههه آی ههات  4س ههوره ق ههدر و  28نب هها ،نی ههز ب ههرای اثب ههات غی ههر جبرئی ههل و مل ههک ب ههودن روح اس ههتناد
می کننههد 99.درمجمههوع «روح» در ایههن دسههته از روایههات در معنههای یکههی از مراتههب نفههس انسههان

(معصومان) است که ایشان را در ادراک و علوم توانا میسازد .مؤید این دیهدگاه روایهاتی اسهت
کهه در آنهها الفهاظی دال بهر نفسههانی بهودن روح اسهتعمال شهده و همچنههین نظیهر روایهت علهی بههن
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 .93ر.ک :تفسیر نورالثقلین ،ج ،4ص589؛ بحار االنوار ،ج ،18ص.265
 .94مرآل العقول ،ج ،3ص.171
 .95بصائر الدرجات ،ج ،1ص.459
 .96مرآل العقول ،ج ،3ص.171
 .97المیزان ،ج ،20ص.335
 .98الکافی ،ج ،1ص.274
 .99مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،7ص463؛ الغارات ،ج ،1ص.184 – 183

حقیقتی به نام «روح من امره» سخن گفته است:

َ ُ َ َ َ
َ ََ ُ َ َ
َ ْ
الهنفر الف ِ ک ُد َن َع ْر ِِف ِ ُنفوَ َن َفو ََ ُُ َو إ َن یف ََ َفاف َی َ َ
َ
فی
الهن ِفر ُر وَ َخِ
ِ ِ
ِإن ِلِل هنر د نْ ع ْر ِِف ِ و د ن َ ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ َُ
َُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ
َ خْم ُل َدق ْ خ ُ ُ ُ ُ
فَ ِمفن بع ِفد ُِ جبلف ِإال
س َو ُر ح ِم ْفن أ ْم ِفر ُِهههث قفال مفا ِمفن نف ِ ٍ و ال مل ٍ
ِ
ی ر ح الَفد ِ
َن ََ َخ فی م ْن إ َْ َ
َ َُ َ ْ خ 100
وَ ْ خیههه َو َن ََ َخ ف َ
َ
ُ
َ
یه
وَ
الر
ن
م
ا
ین
الر
ک
د
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ

در این روایت از «روح القدس» و «روح من امره» نام برده شده اسهت کهه در انبیها و فرشهتگان
َ
یکی از این ارواح « رم ْن إ ْح َهدی ال ُهر َ
وح ْی رن» ،ولهی در اهلبیهت ههر دو مرتبهه از ایهن ارواح « َنف َهخ
ر
رف َینا رم َن ال ُهر َ
وح ْی رن» وجهود دارد .بهه قرینهه روایهات ارواح خمسهه میتهوان گفهت کهه روح منفهو در
انبیا و فرشتگان  -که روح مح اند  -همان روح قدسی است ،ولی در اهلبیت عالوه بر
این مرتبه ،مرتبه «روح من امره» نیز وجود دارد.

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهلبیت

رئهاب از امیههر مؤمنههان

اسههت کهه عههالوه بههر روح قدسههی کههه بها انبیههای الهههی مشههترک اسههت ،از

 .5ویژگیهای «روح من امره» در روایات
در روایات ویژگیهای متعددی برای روح امری بیان شده است که عبارتاند از:
ّ
 .1 - 5مبدأ علم و ادراک لدنی
در روایتی به نقل از امام صادق روح امری افاضهه شهده بهر پیهامبر
عاملی در ایجاد علم و فهم معرفی شده است:

در آیهه  52شهوری،

َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َُ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
فاف فف ِ ا
فلما أوَا ا ِإلی ِ علْ ِِبا ال ِعلْ و الَهْ و ِ َ الفر ح ال ِفی مع ِهیافا اَّلل شعفال مفن ِ
َ
َ
َ َ ُ ْ َ ْ َ 101
أ ْع َهیا َ ا َع ْبد علم الَهْه

مال صالح مازندرانی مراد از علم در ایهن روایهت را جمیهع علهوم بهه صهورت ایجهاب کلهی و یها

علم به آنچه محتوم گردیهده دانسهته؛ ر یهرا برخهی از علهوم مهأخوذ از آن حضهرات ،ماننهد علهم بهه
احکام شریعت و محتومات به سبب اخبار پیامبر و کتاب علی

حاصل گردیده است.

است 102.از فحوای پرسش راوی میتوان دریافت که راوی بهه روایهات معصهومان
دارا بودن کتاب علی

و صحیفه و ...واق

102

مبنهی بهر

بوده است ،ولی گویا مراد او منشأ علهوم ائمهه بهه

طور کلی بوده است و یا امهام در پاسهخ ،منشهأ علهم را عظیمتهر دانسهتهاند .از طرفهی ،روایهت یهاد

شده با روایات دال بر تقسیمبندی علوم ائمه به ماضی ،غهابر و حهادث منافهاتی نهدارد ر یهرا ایهن
 . 100الکافی ،ج ،1ص.389
 .101همان ،ج ،1ص.273
 .102شرح الکافی (مازندرانی) ،ج ،6ص.69 - 67
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روایههت در بههاره منشههأ علههم  -کههه همههان افاضههه روح بههه آن حضههرات اسههت  -سههخن می گو یههد و

همین روح است که سبب امتیاز میان مردم از ایشان می گردد؛ ریرا علوم عامهه مهردم حصهولی

است؛ در حالی که علوم آن حضرات لدنی و از طر یه افاضهه روح بهر حضهرات معصهومان
صورت می گیرد.

عالمه شعرانی در این باره مینویسد:
قههوه قدسههی و روح الوالیههه مخههتص بههه اولیههای الهههی اسههت و علمههای عامههه (اهههل
سنت) میپندارند که به جز پیامبر

 ،همه افراد ،اعهم از اوصهیا و مهردم در یهک

سطح هستند و آنان جز از طری سماع و نقل و حفر و قرائت از روی کتهب چیهز

دیگری نمیدانند و در باره افاضه روح و مبدأ قوه از جانب خدای متعال بر اولیا،

اهلل نمیاندیشند؛ در حالی که اولیا ،اهلل به وسیله ایهن روح بهه آنچهه غیهر از سهماع
و ...باشههد ،معرفههت پیههدا می کننههد و جزئیههات تمههام امههور را میداننههد؛ چنههان کههه
حکما این امر را تعقل نموده ،آن را در کتب علم النفس تبیین نمودهاند.

در مجموع میتوان گفت امام صادق

نههازل شههده بههر پیههامبر

103

بر مبنای تفسیر آیه  52شوری  -که به روح خهاص

اشههاره دارد  -منشههأ و مبههدأ علههم معصههومان

را بههه کتههاب و ایمههان

افاضه روح به آن حضرات معرفی نموده که این روح سبب علم و ادراک غیر اکتسابی می گردد
و این روح ،نوعی از ظرفیت و قابلیهت بهرای اخهذ معهارف الهیهه فهراهم مینمایهد و از آن جملهه،

اعلمیت پیامبر و ائمه نسبت به سایر پیامبران و اولیا در علم به اسهما ،اهلل اسهت؛ چنهان کهه از

آن حضرت روایت شده است:

َْ
َ
َْ َ َ
َ َْ
َ
ال ْع َظ ِْ ْاث َنان َو َس ْب ُع َ
َْن ُن ِع ْن َدنا ِم َن ِاال ْس ِْ
اَّلل ش َعفال ْاسفتأث َر ِبف ِ
ون ََ ْرفا َو ََ ْفرف َو ِاَفد ِعنفد ِ
ِ
ْ َْ
ْ َ ُ 104
ِیف ِعل ِْ الغ ْی ِب ِعندُه

از طرفی برتری قرآن کریم نسبت به سایر کتب الهی و علم و احاطه پیهامبر و ائمهه بهر ظهاهر و

بطون آن ،خود دلیل دیگری است بر ایهن کهه علهم آنهان از سهایر پیهامبران برتهر اسهت و مبهدأ ایهن

علههم آن حضههرات روح افاضههه شههده بههر آن حضههرات اسههت کههه حقیقتههی لههدنی و غیههر اکتسههابی
است که از ناحیه خدای متعال به آنان اعطا میشود؛ چنان که در برخی از روایات بها عبهاراتی

نظیههر «لههیس کههل مهها طلههب وجههد» در بههاره ایههن روح بههر لههدنی بههودن ایههن حقیقههت تأ کیههد شههده
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 .103همان ،پاورقی ،ج ،6ص.68
 .104الکافی ،ج ،1ص.273

لدنی بودن را ایجاب می کند 106،نه موقت بهودن کهه برخهی بیهان داشهتهاند 107.بنها بهر ایهن ،روح
امری مبدأ علم و ادراک خارقالعاده است که مطاب ظاهر آیه  52شهوری بهر رسهول ا کهرم
صراحت روایات بر اهلبیت

با عنایت ویژه خای متعال افاضه می گردد.

و

 .2 - 5واالترین مرتبه وجودی در میان ارواح و فرشتگان

با وجود اطالق لفر روح در آیه  85سوره اسرا ،و برخی از روایات  -چنان که اشهاره گردیهد -

هات نههاظر بههر روح افاضههه
از ملکهوتی بههودن تمههام مراتههب روح خبههر میدهنههد .بهها ایههن حههال ،در روایه ر

شهده بهر اهلبیهت

در کنهار ذکهر اعظهم بههودن ایهن حقیقهت از جبرئیهل و میکائیهل ،بهر ویژگههی

ملکوتی بودن این روح تأ کید شده است؛ چنان که از امام صادق

این باره فرمود:

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهلبیت

اسههت 105.مقتضههای ایههن بیههان ،چنههان کههه عالمههه مجلسههی بیههان داشههته ،غیههر اکتسههابی بههودن و

َْ ََْ
ْ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ
اَّلل
فول ِ
خلففق أعظف ُفْ ِمففن ج ْب َر ِمی ف و ِمیکا ِمی ف ْففان مففع َ ُسف ِ
ََْ ُ
108
االکد ِ ه

روایت شده اسهت کهه در
َْ
َو ُ ف َفد َمف َفع ال ِ َئف ِفة َو ُ ف َفد ِمف َفن

دلیل تأ کید این روایت و روایات مشابه بر ویژگی ملکوتی بودن این روح را میتهوان بهر مبنهای

دیههدگاه عالمههه طباطبههایی چنههین تبیههین نمههود .از مجمههوع برخههی از آیههات برمیآیههد کههه امههر و

ملکههوت الهههی _ کههه همههان جهههت وجههودی و غیههر مههادی اشههیا اسههت _ بهها آن کههه حقیقتههی غیههر

محدود است ،ولی دارای مراتب شدت و ضع

است .عالمه بر مبنای آیهه خهزاین  -کهه نهاظر

بر ثبوت موجودات غیر محدود و غیرمقدور در نهزد خهدای سهبحان و در ایهن حهال تنهزل آنهها بهه

حدی معلوم است  -در باره چگونگی تنزل امر الهی از این خزاین مینویسد:

تنههزل امههر از ایههن خههزاین بههه نحههو تجههافی و تخلیههه از مکههان سههاب بههه مک هان الح ه
َ َ
َ ُ َُ
نیست ،چون خداوند سبحان فرمودٰ :ما رع ْندک ْم َی ْنفد َو ٰمها رع ْنهد ا رهلل ٰبهاق  109ایهن

موجودات غیر محهدود چهون حهدی ندارنهد ،همگهی بهاوجود کثرتشهان بهه وجهودی

واحد ،موجود بوده و جمیع کماالت آن عالم را واجدند و از اعدام و نقایص  -که

از لوازم عالم ماده و امکان است  -منزهاند .امر همیشه از مرتبههای بهه مرتبهم دیگهر
 .105شرح الکافی (مازندرانی) ،ج ،6ص67؛ بحار االنوار ،ج ،18ص.266
 .106بحار االنوار ،ج ،18ص.266
 .107الوافی ،ج ،3ص.630
 .108الکافی ،ج ،1ص.273
 .109سوره نحل ،آیه .96
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تنزل می کند تا این که مشرف به عالم اجسام می گردد و در عینحال ،در جمیهع
مراتب و مراحل بر همگی کماالت مشتمل و از نواقص مبرا است .در نتیجه ،این
وجدان کماالت در ههر مرتبههای دائهر مهدار مقتضهای همهان مرتبهه از قهوت وجهود و
ر
ضع

آن است و در این مراتب مختل

حجاب و غیبوبتی نیست ،بلکه اشعم

کل از کل بر کل واقع است و از کل بر کل منعکس شده است».

110

بها ایهن توضهیح می تهوان گفهت گهر چهه تمهام مراتهب روح از سهنخ عهالم امهر و ملکوتانهد ،امها

تأ کید روایات بر ملکوتی و امری بود ن ایهن روح در کنهار بیهان اعظهم بهودن روح امهری بهه صهورت

مطل از جبرئیل و میکائیل به عنوان فرشتگان مقرب الهی  -که از سنخ عهالم ملکهوت و روح

مح

اند  -حاکی از آن اسهت کهه روح امهری مخهتص اهلبیهت

ازلحهاآ مرتبهه وجهودی و

امری باالتر نسبت به سایر مراتب روح و فرشتگان مقرب الهی برخوردار اسهت .مؤیهد ایهن معنها
دعههای امههام رینالعابههدین

در صههحیفه سههجادیه اسههت کههه بههر سههیطره روح امههری بههر مالئکههه

داللت دارد ؛چنان که بعد از درود فرستادن بر فرشهتگان مقهرب اسهرافیل ،میکائیهل و جبرئیهل،

آن حضرت بر روحی که بر مالئکه حجب احاطه دارد و روحی  -که از امر خهدای متعهال اسهت

 -تحیت فرستاده است:

َ ُ ُ َ
ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ُ
ْ 111
َ
وهنْه
و الر ح ال ِ ک د ِمن أم ِرکق فص ِ عل ِاْق و عِل ااَل ِمک ِة ال ِ من ِمن د ِ ِ

به قرینه روایات مر بهوط بهه روح خهاص معصهومان بهه و یهژه روایهت علهی بهن رئهاب از امیهر
ُ َ
مؤمنان و ویژگی اعظم بودن آن از جبرئیل و میکائیل میتوان گفت مراد از «الر ُ
وح ال رهذی ُه َهو
َ
رم ْهن أ ْم رهر َک» کهه آن حضهرت آن را بهر تمهام مالئکهه برتهری داده اسهت ،روح ملکهوتی اهلبیهت
اسههت کههه از لحههاآ مرتبههه وجههودی و قههرب بههه خههدای متعههال اعظههم از تمههام موجههودات اسههت.
همچنین بر مبنای مال ک عالمه طباطبایی در طبقهبندی مراتب وجودی روح به لحاآ آثهار

 -که شدت و ضع

در آثار حیاتی ناشی از روح اعم از ادراک و اراده را وجه تمهایز مراتهب روح

ش ههمرده اس ههت - 112میت ههوان گف ههت از آنج هها ک ههه روای ههات مب ههین آث ههار فرات ههری ب ههرای روح ام ههری

اهلبیههت

نسههبت بههه سههایر مراتههب روح اعههم از روح عامههه انسههانها روح اهههل ایمههان و روح

قدسی پیهامبران از حیهث علهم و اراده هسهتند ،در کنهار اطهالق روایهات دال بهر اعظهم بهودن ایهن

روح از مالئکههه اهلل می تههوان گفههت ایههن مرتبههه از روح انسههانی بههه دلیههل آثههار فراگیههر آن در عرصههه
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 .110انسان از آغاز تا انجام ،ج ،1ص.24
 .111صحیف السجادی  ،ص.38 – 37
 .112المیزان ،ج ،7ص.338

برای آن بیان شده است؛ نظیر:

ََ َ َ َ َ
َ
ُْ
ْ
ْ
اَّلل َش َع َفال ب َُ
ُْ َُ َم ْن َخ َصف ُ ُ
فالر ِح فَ ْفد ف َفدل ِإل ْیف ِ أ ْم َفر ُُ َم خخل ُفق ِب ِ ِنف ِ َو ُم ْخ ِفی ِب ِ ِنف ِ َو َم ْعل ُفْ
ِ
ْ
َ َ َ ََُْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
َْ
113
ون ِإل َم ْد ِم ال َِ َی َام ِةههه
الغ ْی َر َما ِیف الضما ِم ِر و معلْ ما ْان و ما مک

نتیجه
روح در لسهان روایههات حقیقتههی از سهنخ عههالم امههر و ملکههوت و دارای مراتهب اسههت کههه مبههدأ

ایجاد حیات در همهه جنبنهدگان بهه شهمار میآیهد ،ولهی در معنهای اخهص و واال تهرین مرتبهه آن

روح امههری معصههومان

مالئکه

و در رأس آن پیههامبر ا کههرم

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهلبیت

هستی برتر از سایر مراتب روح انسانی است؛ چنان که در برخی از روایات آثهار شهگفتانگیزی

اسههت .تطبی ه دادن ایههن حقیق هت بههر

صحیح نیست .قراین متعدد روایی آن را حقیقتی نفسانی در وجهود آن حضهرات،

عامل و مبدأ علم آنهان معرفهی مینماینهد .ایهن حقیقهت قرآنهی -روایهی اعظهم از مالئکهه مقهرب
خداوند و سایر ارواح از جنبه ملکوتی و قرب به خدای متعال و تأثیر در عرصه هستی است.

کتابنامه
_ اص هطالحنامه فلسههفه اسههالمی  ،محمههد هههادی یعقههوب نههژاد ،قههم :مرکههز مطالعههات و تحقیقههات
اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،چا

اول1376 ،ش.

_ انسههان از آغههاز تهها انجههام ،محمدحسههین طباطبههایی ،ترجمههه :هههادی خسروشههاهی ،تعلیقههه:
صادق الریجانی ،قم :بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم).

_ انسان کامل از دیدگاه نهجالبالغه ،حسهن حسهنزاده آملهی ،تههران :اله
1383ش.

_ بحار االنوار الجامعه لدرر األخبار األئمه األطهار
الثراث العربی ،چا

دوم1403 ،ق.

 ،محمد باقر مجلسی ،بیروت :دار اإلحیا،

_ البحههر المحههیط فههی التفسههیر ،ابوحیههان محمههد بههن یوس ه
صدقی ،بیروت :دار الفکر ،چا

الم مهیم ،چها

هشتم1420 ،ق.

اندلسههی ،تحقی ه  :محمههد جمیههل

_ البرهان فی تفسیر القرآن ،هاشم بن سلیمان بحرانی ،قم :مؤسسه بعثه ،چا

_ بصائر الدرجات فهی فضهائل آل محمهد

اول1374 ،ش.

 ،محمهد بهن حسهن صهفار ،محقه  :محسهن کوچهه

باغی ،قم :انتشارات کتابخانه آیتاهلل مرعشی ،چا

 .113همان ،ص.15

اول،

دوم1404 ،ق.
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_ البیان فی تفسیر القرآن ،ابوالقاسم خویی ،قم :موسسه احیا ،آثار االمام الخوئی ،بیتا.
_ تاج العروس ،مرتضی ربیدی ،محق  :علی شیری ،بیروت :دار الفکر ،چا

اول ،بیتا.

_ التبیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن حسن طوسی ،تحقی  :احمد قصیرعاملی و مقدمه شیخ
آقابزرگ تهرانی ،بیروت :دار احیا ،التراث العربی ،بیتا.

_ التحریر و التنویر ،ابن عاشور (محمد بن طاهر) ،بیجا ،بیتا.

_ التحقی فی کلمات القرآن الکریم ،حسن مصهطفوی ،بیهروت :دار الکتهب العلمیهه ،مرکهز نشهر
آثار عالمه مصطفوی ،چا

سوم ،بیتا.

_ التعریفات ،علی بن محمد جرجانی ،تهران :ناصرخسرو ،چا

چهارم1370 ،ش.

_ تفسیر ابن عربی (تأویالت عبدالرزاق) ،ابن عر بهی (محمهد بهن علهی) ،ترجمهه :سهمیر مصهطفی
رباب ،بیروت :احیا ،التراث العربی ،چا

اول1422 ،ق.

_ تفسههیر کنههز الههدقائ و بحرالغرائههب ،محمههد بههن محمههد رضهها قمههی مشهههدی ،تحقی ه  :حسههین
درگههاهی ،تهههران :سههازمان چهها

1368ش.

و انتشههارات وزارت فرهنههگ و ارشههاد اسههالمی ،چهها

اول،

_ تفسیر نور الثقلین  ،عبد علی بن جمعه عروسی حویزی ،محق  :هاشم رسهولی محال تهی ،قهم:
انتشارات اسماعیلیان ،چا

_ تفسیر الصافی ،محسن فی

چهارم1415 ،ق.

کاشانی ،تهران :مکتبه الصدر1415 ،ق.

_ تفسهیر القههرآن الحکهیم الشهههیر بتفسهیر المنههار ،محمههد رشهید رضهها ،بیهروت :دار المعرفههه ،چهها
اول1414 ،ق.

_ تفسیر القمی ،علی بن ابراهیم قمی ،قم :دار الکتاب ،چا

سوم1404 ،ق.

_ التفسههیر الکبیههر (مفههاتیح الغیههب) ،محمههد بههن عمههر فخههر رازی ،بیههروت :دار اإلحیهها ،التههراث
العربی1420 ،ق.

_ تهذیب اللغه ،محمد بن احمد ازهری ،بیروت :دار اإلحیا ،التراث العربی ،چا
_ جامع البیان ،محمد بن جریر طبری ،بیروت :دار المعرفه ،چا

اول1412 ،ق.

_ الجامع ألحکام القرآن ،محمد بن احمد قرطبی ،تهران :ناصرخسرو ،چا

اول ،بیتا.

اول1364 ،ش.

_ دایهرل المعههارف تشههیع ،ج ( 2اخبهار -ایهههام) ،احمههد صهدر حههاج سههید جهوادی ،کههامران فههانی،
بها،الدین خرمشاهی ،تهران :سازمان دایرل المعارف تشیع1368 ،ش.
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_ الرسائل التوحیدیه ،محمدحسین طباطبایی ،بیروت :النعمان ،چا

اول1999 ،م.

_ روح المعههانی ،محمههود بههن عبههداهلل آلوسههی ،تحقی ه  :علههی عبههد البههاری عطیههه ،بیههروت :دار

_ روض الجنان و روح الجنان ،ابوالفتوح رازی ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس
رضوی ،چا

اول1408 ،ق.

_ الشافی فی شرح الکافی ،مالخلیل بن غازی قزوینی ،تحقی  :محمد حسهین درایتهی ،قهم :دار
الحدیث ،چا

اول1429 ،ق.

_ شرح أصول الکافی ،محمهد بهن ابهراهیم صهدرالمتألهین شهیرازی ،تحقیه  :محمهد خواجهوی،
اول1383 ،ش.

تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،چا

_ ش ههرح الک ههافی األص ههول و الروضه ه  ،محم ههد ص ههالح ب ههن احم ههد مازن ههدرانی ،تحقیه ه و پ ههاورقی:
ابوالحسن شعرانی ،تهران :المکتب اإلسالمی  ،چا

اول1382 ،ق.

عبدالغفور عطار ،بیروت :دار العلم المالیین ،چا

اول ،بیتا.

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهلبیت

الکتب العلمیه ،چا

اول1415 ،ق.

_ الص ههحاح (ت ههاج اللغ ههه و ص ههحاح العربی ههه) ،اس ههماعیل ب ههن حم ههاد ج ههوهری ،محقه ه  :احم ههد

_ صههحیف السههجادی (انشهها ،امههام علههی بههن الحسههین
1376ش.

) ،قههم :دفتههر نشههر الهههادی ،چهها

_ العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم :نشر هجرت ،چا

اول،

دوم ،بیتا.

_ الغارات (الحدیثه) ،ابراهیم بن محمد ثقفی ،تحقیه  :جهالل الهدین محهدث ،تههران :انجمهن
آثار ملی ،چا

اول1395 ،ق.

_ الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن  ،محمد صادقی تهرانی ،قم :انتشارات فرهنگ اسالمی ،چا
دوم1365 ،ش.

_ الفروق فی اللغ  ،حسن بن عبداهلل عسکری ،بیروت :دار االفاق الجدیدل ،چا

اول ،بیتا.

_ فرهنگ مصطلحات عرفا ،جعفر سجادی ،تهران :چاپخانه مصطفوی1339 ،ش.

_ فرهن ههگ اص ههطالحات فلس ههفی مالص ههدرا ،جعف ههر س ههجادی ،ته ههران :وزارت فرهن ههگ و ارش ههاد
اسالمی ،چا

اول1379 ،ش.

_ فرهنههگ معههارف اسههالمی ،جعفههر سههجادی ،تهههران :انتشههارات دانشههگاه تهههران ،چهها
1373ش.

سههوم،

_ الفهواتح االلهیهه و المفههاتح الغیبیهه ،نعمه اهلل بههن محمهود نخجهوانی ،قههاهره :دار رکهابی للنشههر،
1999ق.

_ القاموس المحهیط ،محمهد بهن یعقهوب فیروزآبهادی ،بیهروت :دار الکتهب العلمیهه ،چها
بیتا.

اول،
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_ قاموس قرآن ،علی اکبر قرشی ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،چا

ششم1371 ،ش.

_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تحقی و تصحیح :علی اکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی،
چهارم1407 ،ق.

تهران :دار الکتب االسالمیه ،چا

_ کشهاف اصهطالحات الفنهون و العلهوم ،محمهد علهی تههانوی ،بیهروت :مکتبهه لبنهان الناشههرون،
چا

_ الکش

اول ،بیتا.

الوافی فی شرح أصول الکافی ،محمد هادی شری

قم :دار الحدیث ،چا

اول1430 ،ق.

شیرازی ،تحقی  :علی فاضهلی،

_ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،فضل بن حسن طبرسی ،تهران :انتشهارات ناصرخسهرو ،چها
سوم1372 ،ش.

_ المحکم و المحیط األعظم ،ابن سیده ابوا لحسهن علهی بهن اسهماعیل ،محقه  :عبهد الحمیهد
هنداوی ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،چا

_ مرآل العقول فی شهرح أخبهار آل الرسهول
الکتب االسالمیه ،چا

دوم1404 ،ق.

اول ،بیتا.

 ،محمهد بهاقر بهن محمهد تقهی مجلسهی ،تههران :دار

_ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،حسین بن محمد تقی نهوری ،قهم :مؤسسهه آل البیهت،
چا

اول1408 ،ق.

_ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،احمد بن محمد فیومی ،قم :موسسه دار الهجرل.

_ معترک االقران فی اعجاز القرآن ،عبدالرحمن بن أبی بکر سیوطی ،بیهروت :دار الفکهر العلمیهه،
1408ق.

_ معجم مصطلحات الصوفیه ،انور فؤاد ابی خزام ،تحقی  :جورج متری عبد المسهیح ،بیهروت:
مکتبه لبنان الناشرون ،چا

اول1993 ،م.

_ معجههم مقههاییس اللغههه ،احمههد بههن فههارس ،محق ه  :محمههد عبههد السههالم هههارون ،قههم :مکتههب
األعالم اإلسالمی ،چا

اول ،بیتا.

_ مفههردات الفههاآ القههرآن ،حسههین بههن محمههد راغههب اصههفهانی ،بیههروت :دار القلههم ،چهها
بیتا.

اول،

_ موسوع مصطلحات الفلسف عند العهرب ،جیهران جههامی ،بیهروت :مکتبهه لبنهان الناشهرون،
چا
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اول1998 ،م.

_ المیزان فی تفسیر القرآن ،سید محمد حسین طباطبایی ،قم :دفتر انتشهارات اسهالمی جامعهه
مدرسین حوزه علمیه قم ،چا

پنجم1417 ،ق.

طناحی و طاهر احمد زاوی ،قم :موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،چا

_ واژهنامه فلسفی ،سهیل محسن افنان ،بیجا ،نشر نقره ،چا
_ الوافی  ،محمد محسن بن شاه مرتضی فی
چا

اول1406 ،ق.

دوم.

چهارم1367 ،ق.

کاشانی ،اصفهان :کتابخانه امیرالمهؤمنین

،

_ الهههدایا لشههیعه ائمههه الهههدی (شههرح أصههول الکههافی للمجههذوب التبر یههزی) ،محمههد مجههذوب
تبریزی ،تحقی  :محمد حسین درایتی ،و غالمحسین قیصریهها ،قهم :دار الحهدیث ،چها

اول1429 ،ق.

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهلبیت

_ النهای فی غریب الحدیث و األثر ،ابن اثیر مبارک بن محمد جزری ،مصحح :محمهود محمهد

_ «ابتکار عالمه طباطبایی در حل مسأله روح» ،مههرداد و یهس کرمهی ،مجلهه معرفهت ،ش ،203
آبان 1393ش.

_ «ارریابی دیدگاه مفسران در تبیین معنای امر در آیهه  54سهوره اعهراف» ،کهاوس روحهی برنهدق،
اب ههراهیم فرج ههی ،مجل ههه ق ههرآن ش ههناخت ،س ههال هش ههتم ،ش اول ،پی ههاپی  ،15به ههار و تابس ههتان

1394ش.
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