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 چکیده

« سنف»آیا »است که؛ « روح»و « نفس»سانی از جمله مسائلی که بین اندیشمندان محل مناقشه است، تمایز یا هم

از عالم امر و محصول « روح»در قرآن کریم، « ؟دارندکه دو حقیقت هستند و با هم تفاوت است یا این« روح»همان 

به عنوان موجودی سیال، زنده و پویا در حرکت به سوی کمال، به میزان وسع « نفس»نفخ و دمش الهی است و 

شود؛ پس این می هی مرگ و مرهون اعمال خود بوده و پاداش و کیفر دادبوده و هموست که چشندهخود مکلف

بار  03و « نفس»ی بار واژه 033ی امورات است، نه روح. در کتاب الهی، حدود است که پاسخگوی همه« نفس»

خمینی و آثار دو اندیشمند و قرآن پژوه بزرگ معاصر، امام رو،پیش است. در پژوهشرفتهکاربه« روح»ی واژه

شده و دستاورد آن، مبتنی بر این مطلب است که ها واکاویظ و حقیقت آنی این دو لفآملی دربارهاهلل جوادیآیت

نشده ائلقتفاوتی« روح»و « نفس»این دو حکیم نیز مانند بسیاری از حکمای متأخر و متقدم، در اکثر آثار خود، میان 

اند که دارای دو کردهاند؛ زیرا انسان را موجودی دو وجهی، فرضکردهو این دو واژه را مشترک معنوی محسوب

آملی در بیانات نهایی خود از انسان، او را اهلل جوادیباشد؛ ولی آیتمی« روح»یا « نفس»بُعد ماده یا جسم و 

یافته و در ، ذهن و جسم تنزل«نفس»، «روح»اند که در قوس نزول آفرینش از کرده موجودی چهار وجهی لحاظ

 را از« نفس»و « روح»نهایت، مراتب پیماید؛ پس ایشان در ی میقوس صعودی خود، این مراتب را به نحو کمال

 شمارند. ی اعالی آدمی برمیرا مرحله« روح»ی میانی و را رتبه« نفس»کرده و یکدیگر تفکیک

 آملی.اهلل جوادیخمینی، آیتم، عالم امر، مرگ، اما«روح»، «نفس» واژگان کلیدی:
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 بیان مسأله

کرده یا این امعن« روح»را به « نفس»ی وفور شاهد این مطلب هستیم که کلمهفقه، کالم و فلسفه به در بیانات بزرگان لغت،

ق اند؛ اما با تعماست و این دو یک حقیقت« روح»همان « نفس»شود که میها، این مفهوم به ذهن متبادرنشینی آنکه با هم

دیگر و انتساب اموری خاص به هر کدام از ین دو واژه از هم،  تفکیک ا«روح»و « نفس»و واکاوی در آیات قرآن در باب 

ا  بر هآورد؛ اتفاقا با شناسایی دقیق آنشمارها را یک حقیقت بهتوان چنین فرضی را پذیرفت و از سر تسامح آندو نمیاین

ملی آاهلل جوادیخمینی و آیتشود. در این مقال برآنیم تا از نظرات دو حکیم بزرگ معاصر، اماممیها تاکیدهای آنتفاوت

ون چدر لسان ایشان به چه معنا بوده و آیا در نظرگاه آنان، هم« روح»و « نفس»شده و دریابیم که مندنیز در این حوزه بهره

است. دهششود یا این که بر افتراق این دو حقیقت حکممیتاکید« روح»و « نفس»بسیاری از حکماء و فالسفه بر اتحاد 

یک و ها  تفککرد یا باید بین آنرا به عنوان مترادف استعمال«  روح»و « نفس»توان آیا می»تحقیق آن است که  پرسش

خورد و در عین حال تفاوت میچشمهایی که در نوشتار و بیانات بزرگان بهها و مصداقبا وجود مثال« شد؟ تمایز قائل

و تمایز « روح»و « نفس»توان بر سوال تحقیق که همانا شناخت رآن، میهای آن در قاین دو واژه در ظاهر لفظ و کارکرد

مقایسه  تر آیات پرداخت و نتیجه را باکرد و در جهت یافتن مطلوب، به شناسایی دقیقسانی آن دو است بیشتر تاکیدو هم

ی و ل با رجوع به آیات الهداد. تالش برای پاسخ بدین سواقراربازبینیو تطبیق به نظرات دو حکیم معاصر نیز مورد 

 است.داشته ای را در برمالحظهآملی، نتایج قابلاهلل جوادیخمینی و آیتگیری از آرای امامبهره

 

 پیشینه تحقیق

سانی ماند، به ترادف یا هنظر بودهی لغت، کالم، حدیث، فلسفه و تفسیر صاحببا کنکاش در آثار بزرگانی که در عرصه

« روح»را به « نفس»منظور در معجم خود کنیم؛ فراهیدی و ابنمیها را ذکر کردیم که برخی از آنبرخورد« روح»و « نفس»

البالغه الحدید در شرح نهجابی(، ابن002/ 2: 1010منظور، ؛ ابن211/ 0: 1031اند)فراهیدی، کردهمعنا« نفس»را به « روح»و 

را یکی « روح»و « نفس»اإلعتقادات (، شیخ صدوق در رسالة202/ 13تا: د، بیالحدیابینیست )ابنتفاوتی بین آن دو قائل

(، در بین دانشمندان و 02/ 1: 1010صدوق، گذارد)شیخمی–دانسته و با استناد به احادیثی در این باب بر نظر خود صحه 

پذیرد یقت خلقی نفوس بر ابدان را مسب« حکمت متعالیه»خورد؛ مالصدرا در کتاب میچشم فالسفه متاخر نیز این عقیده به

، شیرازیالدینو این مطلب دقیقا با حدیثی که مبنای شیخ صدوق در وحدت نفوس و ارواح است اشتراک دارد)صدر

 کند کهمیی بدنی و جوهر مجرد ذکر (، عالمه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان انسان را مرکب از دو ماده9/020: 1191

که ایشان در اینبر(. مضاف110/ 2: 1013آورد)طباطبایی، میهم است و این دو تعبیر را در کنار« روح»و « نفس»همان 

از « روح»کرده و موت را قبض  معنا« روح»را به « نفس»؛ «اَهللُ یَتَوَفَّی األَنفُسَ حِینَ مَوتِهَا»ی ی زمر و تبیین آیهتفسیر سوره

اهلل سبحانی در تشریح منِ واقعی با نهایت آیت(. در201/ 12: 1013کند)طباطبایی، میاز آن ذکر « روح»بدن و قطع تعلق 
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هایی که در ها و مصداق(. با وجود مثال12/ 1: 1010پردازد )سبحانی،می« روح»من به اثبات « نفسِ»من و « روحِ»تعبیر 

های آن در قرآن، اژه در ظاهر لفظ و کارکردخورد و در عین حال تفاوت این دو ومی–چشم نوشتار و بیانات بزرگان به

ت کرد و در جهسانی آن دو است بیشتر تاکیدو تمایز و هم« روح»و « نفس»توان بر سوال تحقیق که همانا شناخت می

 ازبینیبتر آیات پرداخت و نتیجه را با مقایسه و تطبیق بر نظرات دو حکیم معاصر نیز موردیافتن مطلوب به شناسایی دقیق

 داد. قرار

 

 «نفس»ی شناخت واژه .8

« وحر»و « نفس»است، فهم واژگانی « روح»و « نفس»قبل از پرداختن به مبحث اصلی که همانا کشف اتحاد یا افتراق 

 داد.ضرورت دارد و باید معنای آن را در بستر لغت و اصطالح توضیح

 

 در لغت« نفس» 8.8

است و معنای جان، خون، تن، شخص انسان، حقیقت هر چیز آمدهشده و بهظ ای عربی لحاواژه« نفس»در زبان فارسی،  

است)جوهری، شده معنا« روح»به « نفس»در صحاح، ( 1110: 1001عمید،اند. )شدهجمع آن شمرده « انفس»و « نفوس»

ر چیز، عظمت، اراده، ، خون، جسد، عین )خود(، پیش و نزد، کنه و جوهر ه«روح»معنی  به غیر از (؛ البته190/ 0: 1020

را « نفس»فراهیدی نیز (، 10/ 1: 1010زبیدی، است)مرتضیشده گفته « نفس»معنا برای  11عزت، عقوبت و تا حدود 

 .(223/ 2: 1031فراهیدی، «)ی آن استداند که حیات جسد بواسطهروحی می»

  

 در اصطالح« نفس» 1.8

آن به  و قدمت تعریفگرفته رهای قدیم مورد توجه فالسفه قرااز زمانیکی از مسائل مهم فلسفی است که  «نفس»مسأله 

گردد، از افرادی چون سقراط و افالطون و ارسطو گرفته تا دانشمندان اسالمی مانند قبل از میالد مسیح)ع( برمی ویونان 

 اند.راندهابن سینا، سهروردی، مالصدرا و حکمای معاصر در این حوزه سخن 

: 1033داند)ارسطو، ، آن را کمال اول برای جسم طبیعی دارای حیات بالقوه )برای جسم آلی( می«نفس»یف ارسطو در تعر

ق در ماده انسان را منطب« نفس»با شرح و تفصیل تعریف فوق به ترجیح کمال اول بر صورت پرداخته و  ابن سینا، (119

به  کند که این کماالتمیتی دارای کماالت ثانویه فرضداند و جسم طبیعی را در صورندانسته، بلکه به ماده متعلق می

-21: 1021سینا، دهد)ابنمیسینا بر اشکاالت وارد بر تعریف ارسطو پاسخ واقع، ابنشوند و دروسیله آالت و قوا حاصل

هم  درامالّص (، 113: 1091، سهروردی)اشاره حسی نیستقابلکه  کردهفرض جوهررا یک ناطقه « نفس»سهروردی ، (22

ت کند که مانعی نیسمیشود و این نکته را هم اضافهمیآورسینا را یادکه پرچمدار حکمت متعالیه است، همان مطالب ابن
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س انسان شود؛ مثال نفکه یک شیئ در مقایسه با یک شیئ، کمال اول باشد ولی در قیاس با شیئ دیگر کمال ثانی حساب

فس ها به نلی برای نوع نفس حیوانی و گیاهی کمال اول نیست، چون نوعیت آندر قیاس با نوع خودش کمال اول است و

 (،10 - 10و  13 - 2/ صص  9: 1191شیرازی، صدرالدین انسانی نیست، پس کمال اول و ثانی نسبی و اضافی است)

 : استکردهتقسیم تقسیم اولیه به سه قسم دررا « نفس»ایشان 
دماغ و  که مرکز آن انسانی« نفس»ج.  که مرکز آن قلب است حیوانی «نفس»ب.  د استکه مرکز آن کب نباتی «نفس»الف. 

صال انسانی را به جهت ات« نفس»کند؛ اما مینباتی و حیوانی را قابل زوال و دستخوش فنا بیان « نفس»مغز است، ایشان 

صدرا به دلیل حرکت جوهری که برای (، درنهایت مال121/ 9شمارند. )همو: زوال میالهی، باقی و غیر قابل« روح»به 

 به جسم را تا رسیدن به تجرد،« نفس»کند و تعلق میقائل است، کمالی را برای آن از مادیت تا تجرد تام لحاظ« نفس»

 (.12 – 11/ 9داند)همو: می« نفس»ذاتی 

دارد و این تعلق در مقام فعل و را جوهر مجرد ذاتی که وجود تعلقی داشته و به ماده تعلق « نفس»عالمه طباطبایی نیز 

ده که شدر لسان فالسفه با وجود تعریف مشکل آن جوهری مجرد لحاظ« نفس»است؛ بنابراین کردهانفعال است، تعریف

، که از مادیت به تجرد تام برسد)معلمیمتعلق به بدن بوده که دارای آثار حیاتی است و قابل اشتداد جوهری است تا این

1019 :00    .) 

ها بینیم؛ چراکه آنی مراتب آن را یکی میکنیم، همهنگاه حقیقت انسانیبه  اگر از منظر وحدت عرفاء نیز معتقدند که

« روح»آن را حقیقت یا  و است لف دارای اسامی متفاوتیبه اعتبارهای مختدانند که را دارای هفت مرتبه یا مقام می« نفس»

اسم و  باید برای هر یک وبینیم میاعتبارها را مختلف کنیم به این حقیقت نگاه ثرتاما اگر از جنبة کند؛ ناممیانسانی 

از:  استاند که عبارتکردهرا گاهی به هفت قسمت )لطیفه( تقسیم« نفس»های عارفان مراتب یا مقام کرد.حکمی معیّن

گونه این مراتب را اما صدرالمتألهین (؛1/101: 1021آملی، زاده)حسن ، سِر، خفی و اخفی«روح»، قلب، عقل، «نفس»

این اهراً ظ. استکردهحذفو اخفی را  کردهاضافهیعنی طبع را  ؛، سر، خفی«روح»، قلب، عقل، «نفس»طبع،  کند:میتقسیم

 و« نفس»مراتب وجودی را ابتدای از تفاوت دیدگاه فلسفی ـ عرفانی مالصدرا و عارفان باشد که آنان  هم اختالف

چنین عارفان بین مراتب سِرّ و أخفی مقام خفی داند. هممی« نفس»ین آن را طبیعت انسانی یا جسم خالی از صدرالمتأله

مشتمل بر مقام اخفی  آن را و« نفس»که مالصدرا مرتبة خفی را بعد از سِرّ و آخرین مرتبة کمال یحالاند، دررا آورده

(، پس 132 – 91 :1091)پاینده، ر خاصی است که در هر مرتبه حاکم استنیز به دلیل آثا« نفس»گذاری مراتب نام داند.می

های دتوان برایش لحاظ کرد و کارکردر عرفان شیعی حقیقتی است واحد در معرفت که مراتب و مقامات مختلفی می« نفس»

 خاصی بر آن حاکم است. 

 

 «نفس»بسامد قرآنی  9. 8
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 002ای تعداد آن را بالغ برشده، این در حالی است که عدهآیه تکرار 223 سوره و 00بار در  219ماده )ن ف س( در قرآن 

ر معانی شده و ببردهکار اند که به نحو مستقل، اضافی)همراه با ک، ه، ها و ...( یا جمعی )انفس یا نفوس( بهمرتبه دانسته

، «أنفسنا»، «أنفسکم»، «األنفس»، «نفسی»، «نفسها»، «نفسه»، «نفسک»، «نفساً»، «نفس»دارد، واژگانی چون گوناگون داللت

 111و این کلمه  اندشدهاز این ریشه مشتق« فلیتنافس»، «نفوسکم»، «النفوس»، «المتنافسون»، «تنفس»، «أنفسهن»، «أنفسهم»

 (. 119/ 1: 1009)روحانی، خوردمیبار در آیات مدنی به چشم  102مرتبه در آیات مکی و 

 

 «نفس»وجوه قرآنی  4 . 8

–2مردم، –0تن، –1دل، –0جان، –0علم، -2عقوبت، -1کند: می ذکر« نفس»نُه وجه برای « وجوه قرآن»تفلیسی در کتاب 

کند)تفلیسی، می بیان« روح»معنای ( را به 02)زمر/  «اَهللُ یَتَوَّفَّی االَنفُسَ حِینَ مَوتِهَا»ی در آیه« نفس»یک تن و ... . ایشان 

واهد و مصادیق آن با ش« روح»و « نفس»االعتقادات خود ضمن بیان تمایز یخ مفید در کتاب تصحیحش (،211 – 291: 1003

حضرت –0ای از فرشتگان الهی و فرشته–0قرآن مجید، –2حیات، –1کند: می ذکر« روح»قرآنی، چهار وجه معنایی برای 

 (.93: 1000جبرئیل)مفید، 

 

 « روح»ی شناخت واژه .1

شود، اینک از نظر لغوی و اصطالحی، آن دو را به صورت مترادف استفاده می« نفس»و « روح»دو واژه  کهبا توجه به این

 کرد: خواهیمبررسی

 

 در لغت« روح» 8. 1

صاحب است، شده  بردهکار هر دو صورت به« الرَوح و الرُوح»و  شدهاز ریح مشتق « روح»ی شناسان واژهاز نظر لغت

را، ظهور و جریان امر لطیفی دانسته که از مصادیق این معنی، جریان فیض و « روح»ای اصلی ماده معن« التحقیق»کتاب 

: 1003باشد )مصطفوی،رحمت الهی و ارسال رسل و نزول وحی و قرآن و احکام الهی و تجلی مظاهر قدس الهی می

اسمى براى دم و نَفَس  -«رَوح» -ولىبه فتح و ضمّ راء، در اصل یکى است « روح»دانان، به گفته برخی لغت (؛0/212

است، مانند نامیدن نوع به اسم جنس یا مثل نامیدن انسان به حیوان، لذا « روح»زیرا دمیدن و نَفَس هم قسمتى از است؛ 

ه شود و نیز به معنی آنچه کمىوسیله آن حیات و جنبش و تحرّک حاصلیا جزئى که به« نفس»، اسمى است براى «روح»

به « رُوح»چنین (؛ هم112/ 2: 1012است )راغب اصفهانی،شدهکند هم، اطالقو دفع زیان و ضررها را مى جلب سودها

کلی طورو به (0/101: 1021بنانی،است)قرشیشده  در مقابل جسم، و جوهر مجرّد معنا« روح»معنى روان و ضمّ راء به 

 –9قوت و نیرو،  –2بوی خوش،  –0رحمت،  –1و باد،   نسیم –0رزق،  –0فراخی، –2آسایش،  –1در معانی: « روح»
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–10حضرت عیسی، –10جبرئیل، –12وحی و کالم الهی، –11نَفس، –13نفس،  –1، «نفس»حیات و جان مایه حیات 

توان ( ولی وجه مشترکی را در معانی باال می 19: 1011)قجاوند،  استشده خواب  استعمال -11مخلوقی برتر از فرشته و 

 است.شده اراده « روح»بودن آن است که از معنای ی فوق جسمانیکرد که آن جنبهتصور

 

 در اصطالح« روح»  1 . 1

کند که اولین حامل برای تمامی قوای بدن است و مادامی که این ماده لطیف میرا جرم لطیف داغی معرفی « روح»سینا ابن

نامد و نفسانی می« روح»غز باعث فعل و انفعاالت شد، آن را حیوانی و هنگامی که در م« روح»در قلب است، آن را 

مالصدرا نیز با پذیرش مؤیدی چون  .(11تا: سینا، بینامد)ابنطبیعی می« روح»که این حامل به کبد رسید، آن را هنگامی

ها بعد از بدن قه آنقبل از بدن موجود بوده و در رقی« ارواح»قبل از ابدان، معتقد است که حقیقت « ارواح»روایت خلق 

 (. 029 – 020/ 9: 1191شیرازی، )صدرالدین کندمی پیدا تحقق

داند از: مبدأ حیات و هستی که قدرت، نیرو، توان، میرا عبارت« روح»عالمه طباطبایی مفسر و فیلسوف معاصر معنای 

ایی، )طباطبداردند که در تمام هستی جریانکمیکند و از آن به حیات و قوت تعبیر میها ترشحشعور و ادراک، بر انسان

1012 :11 /110- 112 .) 

شده و افعال های اصلی منشعبداند که از قلب به رگرا جسم لطیفی در بدن انسان می« روح»آملی  زادهعالمه حسن

بدین منوال در شود؛ شده و فاعل حس و حرکت میدهد و از مغز به اعصاب منشعب میحیاتی و تنفس و نبض را انجام 

های حیاتی به سایر اش هوا و مصدرش قلب است که با رگحیوانی که ماده« روح»شده؛ ایجاد « روح»بدن انسان دو 

حیوانی و منبع آن ذهن است که از طریق اعصاب به باقی اعضاء « روح»اش نفسانی که ماده« روح»رسد و اعضای بدن می

    (. 229 - 202: 1021آملی، زادهشود)حسنمیمنشعب

حیوانی، نفسانی « روح»  -1کند: میبر دو معنای محوری داللت« روح»آمده؛  دستطبق آنچه از فحوای کالم اهل فن به

شعور بوده و در هستی از عالم باال بر تمامی که واجد حیات و « روحی» -2که با بدن از طریق قلب و مغز مرتبط است و 

 و منبع رحمت و تمامی خیرات الهی است.شده و مصدر موجودات افاضه 

 «روح»بسامد قرآنی  9 . 1

، «روحاً»، «روح»، «روح»است که مشتقات آن عبارتند از: شده بار تکرار  12ی قرآن، حدود سوره 03ی )ر و ح( در ماده

بار در  01این واژه «. نتریحو»و « ریحکم»، «ریحان»، «رواحنا»، «روحنا»، « ریحا»، «ریح»، «روحه»، «روحی»، «رواحها»

 (.002/ 1: 1009است)روحانی، شده بار در آیات مدنی ذکر  12آیات مکی و 
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 «روح»وجوه قرآنی   4 . 1

جبرئیل،  –0فرشته،  -2رحمت،  –1است، عبارت است از: شدهکه در قرآن مجید آمده به هشت وجه تعبیر« رُوح»مراد از 

توان نتیجه گرفت جان، که با احتساب این معانی می –9دردمیدن،  –2جلّ، وزّکالم خدای ع –0عیسی)ع(،  –1وحی،  –0

ت؛ اسر رفته کادر مواضع مختلف قرآنی یک معنای واحد نداشته و موارد خاصی به معنای جان و عینیت آن به« روح»که 

بر حقیقت و « روح( »12تحریم /« )وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلِیالًوَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی »مثال در آیه 

-قائل« روح»؛ پس از منظر افرادی که وجوه و معانی برای (112 – 110: 1003)تفلیسی، داللت دارد« روح»عینیت خود 

 شود.میدر مواردی بر معنای خاص و حقیقی خود که همان جان است، استعمال« روح»هستند، 

 

 «روح»و « نفس»اتحاد یا افتراق  . 9

ا از اند یا دو مقوله جدبا هم مترادف« نفس»و « روح»که آیا شناسان، متکلمین، فالسفه و مفسران درباره ایندر بین لغت

ل ئقا« روح»و « نفس»ای چون ابن منظور که به وحدت است؛ اما در عین حال عدهداشته هم هستند بسیار اختالف وجود 

هم  را مونث« نفس»کنند و می ای چون استعمال مترادف آن دو در زبان عربی استشهاددادن ادلهقرار هستند، با دستاویز 

یکی « روح»و « نفس»گویند که مصداق ( و برخی نیز می011/ 2: 1010منظور، اند)ابنو امر واحد شمرده« روح»معنی 

ای نیز به (. در این میان عده02/ 1: 1010صدوق، «)ما نفوس همان ارواح هستنداز نظر »گوید: صدوق میاست؛ مثال شیخ

(.   119 – 112: 1011ها دالیل قرآنی و حدیثی است)قجاوند، قائلند و مستمسک آن« نفس»و « روح»تمایز و دوگانگی 

دو  کند، به تمایز آنمیبندی شکافد و هر کدام را جداگانه طبقهرا می« روح»و « نفس»شیخ مفید که به تفصیل، معانی 

 (. 00 - 00: 1000کند)مفید، می حکم

د؛ زیرا اگر آن را به عنوان موجودی نداربعضی کاربردها تفاوتاز نظر فلسفی در « نفس»و  «روح»اند که برخی هم گفته

ز اضافه و تعلق به بدن دارد، ا ،اطکه ارتب شود، اما اگر مجردی باشدمی «روح»بگیریم، از آن تعبیر به  نظرمجرد از ماده در

یعنی هر چند از جنس ماده ؛ باشدمادی می ،که ذاتاً مجرد ولی در عملاست  جوهریشود و آن یم «نفس»آن تعبیر به 

 با استفاده وکنند می ها کسبهایی که انساندهد، مانند دانشمی نیست، ولی افعال خود را از طریق ابزارهای مادی انجام

موجودی مجرد و آسمانی « روح»است. تفاوت قائل شده« نفس»و « روح»در قرآن، بین  پذیرد.می دام حسی صورتاز ان

( 91/ )اسراء«وَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلِیالً»است که سبب حیات انسان است: 

شود که هنگام مرگ از بدن مادی مفارقت میبه بدن اطالق « روح»یافته هر انسان پس از تعلق به وجود تشخص« نفس»و 

است « نفس»ی اصل و ماده« روح»اند که ( به این نکته پرداخته130 – 1/132: 1011کثیر، کند، البته برخی مفسران )ابنمی

(. در  90: 1012اند)شاکر، را از باب مجاز گرفته« روح»بر « نفس»طالق و بدن است؛ بنابراین ا« روح»مرکب از « نفس»و 

ه معنای را در قرآن ب« نفس»بوده،  در قرآن قائل« روح»و « نفس»اهلل مصباح یزدی به تمایز معنای آیت میان فالسفه معاصر،
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تواند از شمول و کلیت خود می داند که بارا منشا حیات، شعور و ادراک می« روح»کند و میعرفی و شخصی آن لحاظ 

، «روح»و « نفس»سان وحدت یا تفاوت بدینپس  (؛1011، مصباحبگیرد)بررا در« القدسروح»موجودات نازل تا مفهوم 

 است.مانده ای از ابهام باقی در هاله

 

 از منظر قرآن« روح»و « نفس»اتحاد یا افتراق  . 4

یابیم که نه تنها تشخص و تعین دارد بلکه مورد سوال پروردگار قرار کریم میدر قرآن « نفس»ی با بررسی کارکرد واژه

كُلُّ »نیز ، کندمعرفی می« نفس»( که چشنده مرگ را 191عمران/ )آل«المَوت ذائِقَةُنفس  كُلُّ» گرفت؛ به عنوان نمونه:خواهد 

وَ اتَّقُوا یَوْماً ال تَجْزِي نفس » همچنین سابات خود است.مرهون اکت« نفسی»که هر این ؛( 09)مدثر/ «نفس بِما كَسَبَتْ رَهِینَة

ی خودش مسوول جزای خود «نفس»هر  ؛(120)بقره/ «عَنْ نفس شَیْئاً وَ ال یُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ ال تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَ ال هُمْ یُنْصَرُون

 رساند و ... .نمی–شود و شفاعت به او)نفس( نفع نمیاست و عوضی از او )نفس( قبول 

(: برای خودتان )نفس( 220)بقره /«وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُم»دارای تکلیف و مسوولیت است. به عنوان نمونه؛ « نفس»همچنین 

 تکلیفاش را به اندازه توانایی« نفسی»(: خدا هر 290)بقره/ «ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نفساً إِالَّ وُسْعَها»بفرستید. نیز: اعمال نیک پیش

کرده (: به هر کس)نفس( آنچه از اعمال فراهم21عمران/ )آل«وَ وُفِّیَتْ کُلُّ نفس ما کَسَبَتْ وَ هُمْ ال یُظْلَمُون»نیز:  کند.می

را  یَومَ تَجِدُ كُلّ نَفس ما عَمِلَت مِن خَیر مُحضَ»دید: و اعمالش را خواهد  شدنخواهد ها ستم شود و به آنطور کامل داده به

 بیند ... .(: روزی که هرکس )نفس( هر آنچه از کار نیک انجام داده حاضر می03عمران/ )آل «وَ مَا عَمِلَت مِن سُوء

اساس اقوال بزرگان بر مصادیق خاص یا مفهوم خاصی که فوق شده و برذکر  در قرآن به تعدادی محدود« روح»ی واژه

که مسیح به مریم و این(: القاء عیسی121)نساء/ « مَرْیَمَ وَ روح مِنْه وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى»دارد، به عنوان نمونه: ماده است داللت

 "روح الْقُدُس"ی واسطهمریم بهبن(: از تایید عیسی92بقره/ «)و َ أَیَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُس»از طرف خدا به او است. یا: « روحی»

(: از دمیدن 21)حجر/ «فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ روحی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ»ش انسان: چنین در آفرینگوید. هممیسخن 

وحِ مِنْ یُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّ»گفته: رو سخن پیشکه از نزول بر پیامبران در آیات گوید. چنانمیبر خلقت آدمی سخن « روح»

قُلْ نَزَّلَهُ روح الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ »شوند. نیز: می به فرمانش نازل« روح»(: فرشتگان با 2)نحل/ «مِنْ عِبادِهِمَنْ یَشاءُ  أَمْرِهِ عَلى

حق ، آن )قرآن( را از طرف پروردگار به«القدسروح(: »132)نحل/ « لِلْمُسْلِمِین بِالْحَقِّ لِیُثَبِّتَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى

وَ » :کندمیو او را از عالم امر معرفی است تا ثباتی برای اهل ایمان و هدایت و بشارتی برای مسلمین باشدکرده  نازل

کنند و میسوال « روح»(: از حقیقت 91)اإلسراء/ «یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلِیالً

 شود این است که از عالم امر و ملکوت پروردگار است و علم آدمی نسبت به آن قلیل است.می جوابی که داده
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دارای تشخص فردی است که قابل اشاره بوده، در مقابل « نفس»یابیم که در می« روح»و « نفس»با تطبیق این دو حقیقت 

گیرد، مکلّف است به تکلیف در حد وسع جزا و پاداش قرار می اعمال و اکتسابات خود مرهون و مسوول است و مورد

، ظهور و جریان امر لطیفی است که تجلی فیض، مقام نبوت، «روح»که ی مرگ است، در حالیخود و در نهایت چشنده

/ 0: 1009شود. )مصطفوی، میاز مصادیق آن بوده و به تبع آن گشایش، سرور، شادی، پاکی و ... حاصل  جریان وحى

(؛ پس احتیاجی 91اسراء/ «)وَ یَسأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن اَمرِ رَبِّی»، از عالم امر است:«روح»(، ولی به استناد قرآن، 212

س از دور است، پیابد، از زوائد و ترکیبات بهبنابراین مخلوق نیست که به عالم ماده راه به ماده و قوانین آن نداشته و 

 مریم گشت، در جریان نزول قرآن بابنشد و باعث تایید عیسیشده، بر مریم بنت عمران القاء  ء آدمی بر او دمیدهاستوا

شد و در حشر با فرشتگان از عالم امر وحی شد، در شب قدر به همراه مالئکه نازل« روح»القدس فرود آمد، ی روحجلوه

است که از عالم امر آمده و علم انسان نسبت به ادراک آن، قلیل ذکر  کرد و این همان حقیقتیخواهد در یک صف قیام 

 که اگر این دو به قول بسیاری از بزرگان، غیر از این حقیقتِ مبهم و فرامادی است؛ در حالی«نفس»است، پس جایگاه شده 

وان چنین چیزی محال است؛ به عن کرد و مشترک معنوی باشند، باید بتوان هر دو واژه را در آیات به جای یکدیگر استفاده

كَتَبَ رَبُّكُمْ » کرد یاعوض نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ ]نفسی[... .... را با  (21حجر/ «)نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ روحی»توان جایگاه مثال آیا می

قُلِ الرُّوحُ مِنْ »که در قرآن فرمود: یا این کردجایگزین ] روحه[ الرَّحْمَة کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلى( را با 10)انعام/  «نفسهِ الرَّحْمَة عَلى

هایی دارند، اگرچه که از یک پس این دو با هم تفاوت قُلِ ]النفس[ مِنْ أَمْرِ رَبِّی ... ؛... و نفرمود:  (91)اسراء/  «أَمْرِ رَبِّی

ء و فالسفه یک مسامحه ها متفاوت باشد و کنار هم قرار دادن این دو واژه در بیانات حکماجنس باشند و مراتب آن

 است. دارند و کاربردی جداگانه برایشان مفروضمصطلح است و گرنه در لسان قرآن این دو با هم تمایز 

 

 خمینی در دیدگاه امام« روح»و « نفس» . 5

جوادی  اهللخمینی و آیتدر دیدگاه امام« روح»و « نفس»ی تطبیقی رو بر آن است که به مطالعهاز آنجا که تحقیق پیش

 باشیم. آملی بپردازد، پس ناگزیر از تعریف این دو حقیقت در بیانات ایشان می

 

 خمینیاز دیدگاه امام« نفس» 8 . 5

ئات نش داند که در عین وحدت و کمال بساطت دارای نشئاتی است و آنآن را حقیقتی می« نفس»خمینی در تعریف امام

ه عالم دنیا است، ظاهر و آشکار بوده و حواسی مثل چشم و گوش و ... ابزاری برای که مربوط ب ی مُلکیهعبارتند از: نشئه

ی متوسطه نام دارد که مظهر آن حواس باطنی و بدن برزخی و قالب ی بعدی برزخیهاین بدن مُلکی یا دنیوی است. نشئه

ت هر یک از و شؤون قلبی است و نسبی دیگریست که مظهر آن قلب ی باطنیه نیز نشئه و مرتبهی غیبیهمثالی است، نشئه

چون ظاهر و باطن و جلوه و متجلی است و از این جهت است که آثار و خواص و انفعاالت هر این مراتب به دیگری هم
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صر کند، به مناسبت آن نشئه، اثری در حس بکند؛ مثال اگر حس بینایی چیزی را ادراکمیی دیگر سرایت به مرتبه مرتبه

کند، در طبیعت سیر می« نفس»طور بالعکس آن نیز صادق است ...، شود و همینمی بصر قلبی باطنی واقع برزخی و در

چنین هم ؛( 90: 1029، خمینىماند)میی تجردی آن باقی شده و جنبه ی طبیعی آن فاسدشود و جنبهمیکرده و مجرد  رشد

ای بین غیب و شهادت است؛ در عین حال ودى است و واسطهکند که غیبى و شهمی را موجودى معرفی« نفس»ایشان، 

است؛ هم با طبیعت نشینقدم و همکه طبیعى است، در مرتبه کشف و شهود است و با موجودات عالم غیب و تجرد هم

را  اهها و تاثیر، تمام شؤون، اقسام فعلیت«نفس»چنین است که نیست و اینحشر و نشر دارد و هم از  قوه خیال غافل

 (.292/ 1: 1091همو، چون خالقیت، رازقیت و ... داراست )

از یا جسم ممت« روح»دهد که آن را از بقیه موجودات چون میاختصاص« نفس»در این بیانات، ایشان تعریف خاصی را به 

و وجهه مادى  کند که تا زمانی که در عالم طبیعت است، یک جهتمیموجودى معرفی را« نفس»نهایت، است و درکرده 

دارد و یک وجهه و جهت تجردى و روحانى دارد که به آن جهت محکوم به حکم روحانیت و تجرد است و در واقع 

در این مرحله با سیر درونی  «نفس»شود. نمیاست و جایى متوقف حرکت ، در بین مادی محض و مجرد محض در«نفس»

رون بینقص کرده و از  پیداکم کمال رود و کممى محضتجرد بهحض روکند؛ یعنى از طبیعت ممىپیدا خود استکمال 

اش در یک حال، نیست که یک مرتبهمعنا  در بین این دو مبدأ و معاد، صاحب مراتب است؛ اما این بدان« نفس»رود؛ مى

ست، یعنی تا در طبیعت است، مراتب اذو« نفس»بلکه  ؛عقالنى است و مرتبه دیگرش در همان حال و زمان، مادى است

موجودى است مولود از طبیعت و پیدایش آن در « نفس» کند،مىحال همان هویت تعقلموجود برزخى است و در عین

: 1091 ،همورسد)همین عالم بوده و در این عالم طبیعت زندگى نموده و با حرکت جوهریه به فوق این عالم طبیعت مى

0 /110 – 110.) 

 

 خمینیاز دیدگاه امام «روح» 1 . 5

ه از حرارت کرده کدر اصطالح اطباء پرداخته و آن را بخار لطیفی لحاظ« روح» خمینی در کتاب تقریرات فلسفه به بیانامام

کند میای معرفیو آن را پدیده کردهدر اصطالح حکماء نیز اشاره« روح»آید و به معنای می وجودخون حیوان در قلب به

ی مذکور به این حقیقت کند و آیهمی ی ظهور و نزول پیدا"امر"مجردِ « روحِ»ن دماغ و اعصاب است، از آن که مجرای آ

ایشان  (.000: 1093ی الهی است )همو، منفوخ به نفخه« روح»( که این 21)حجر/ «حین روُمِ فیهِ ختُفَنَ وَ»اذعان دارد: 

از صنوف مالئکه است و « روح»کرده و فرموده  اعظم اشاره« روح»و  «االمینروح»در قرآن و روایات به « روح»از اطالق 

سراء/ ا«)یَسْئَلوُنَكَ عَنِ الرّوح» در آیه شریفه وتر است خود حضرات اولیاء است که از مالئکه بزرگ« روح»نیز « روح»یک 

مرتبه کمال از جبرئیل و دیگر مالئکه ی که در «روح»داند، نمیانسانى باشد را محال« روح»، «روح»که این (، امکان این91
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اند)همو، ی او دانستهرا مظهر الوهیت و از صُقع ربوبی و نشانه «روح»نهایت هم، باشد؛ در« عالم امر»اعظم بوده و از 

تراک نحوی از اششده و به در کنار هم لحاظ« روح»و « نفس»نماند که در برخی از بیانات ایشان، البته ناگفته  (.001: 1029

شخصیت این جسم و این بدن، یک شخصیت و »فرماید: ی موت میشوند؛ مثال آنجا که دربارهمی معنایی برخوردار

-باقى «نفس»، شخصیت دیگر است؛ مراد از بقاى شخصیت این بدن، آن است که شخصیت «روح»و « نفس»شخصیت 

ده آن صورت همین بدن است و این بدن را هم را که صورت انسانى است یک شخصیت است و ما« نفس»بود و خواهد 

که در جایی دیگر یا این (،0/210: 1091،همو«)است که مراد ما بقاى این شخصیت است« نفس»شخصیتى وراى شخصیت 

شود و صور اعمال انسان ولو مجرد مىاز بدن جدا  «روح»انسان از دار دنیا منقطع شده و « نفس»وقتى »کند که: میتصریح 

 قوى اىشود ...، در آن مرتبه، حواس و لو حس بصر و ذائقه باشد به گونهمى اشند، به تناسب ملکات او، به او نمایانب

کند، ولى در اینجا چون درک ضعیف  تواند همه لذایذ یا مولمات را در عرض هم و متمایز از یکدیگر درکشود که مىمى

گوید، در عبارت بعدی از میسخن « نفس»که از انقطاع حالی(؛ در000 /2: 1091،همو«)است، چنین چیزى ممکن نیست

 اند؛ پس مرز اینشدهیکی فرض « روح»و « نفس»آید که می دستکند و این نتیجه بهمیاز بدن صحبت « روح»جدایی 

 شده و گویا جدایی ندارند. دو حقیقت بسیار نزدیک به هم فرض

 آملیاهلل جوادیتاز دیدگاه آی« روح»و « نفس» . 6

باشد؛ لذا تعاریف این دو از منظر دو حکیم معاصر می« روح»و « نفس»از آنجا که هدف ما در این تحقیق بررسی تمایز 

است که به تعریف این دو حقیقت در بیان ها نیز ضرورت دارد؛ پس شایستهواژه در بستر فرهنگ و ادبیات کالمی آن

 :آملی بپردازیمعالمه جوادی

 

 آملیاهلل جوادیاز دیدگاه آیت« نفس» 8. 6

 و کاال نتریگران کهنفاست بوده و به لحاظ این از مشتق« نفس»آملی در کتاب تسنیم معتقد است که؛ اهلل جوادیآیت

 (. ایشان000/ 1: 1091، آملیاند)جوادیکردهتصدیق« نفس»به  آن را اوست، وجه تسمیه همان جان انسان، متاع تریننفیس

 نیاد در انسان را ذات و چه حقیقتچنان اند؛کردهآن چیز و متناسب با آن لحاظ  حقیقت و عین ذات، معنای را به «نفس»

(. به زعم ایشان، 91/ 12: 1099اند)همو، کرده ذکر انسان برزخی بدن و« روح» برزخ، و در مادی بدن و« روح» یمجموعه

 کنند، اما عالمهمی را از آن سلب« روح»کرده و معنای فرض« المعینالمتشخص»را به عنوان « نفس»برخی از پژوهشگران 

به « سنف»تواند مادی یا روحانی باشد، از مصادیق را متشخص معینی دانسته که الزم ذاتی است و می« نفس»آملی جوادی

 اعتبار به گاه (،00)قصص/ «نفساً متُ مِنهُبِّ إنّی قَتَلرَ» :معنای مزبور انسان است که تشخص او گاهی به اعتبار جسم و بدن

 یِّأَبِ« نفس»َما تَدرِی  و»: است دو هر« روح» و جسم اعتبار به ، گاهی( 22)فجر/  «ةئنَّطمِالمُ ا النّفسُهَتُاأَیَّیَ»: جان و« روح»

 مفهوم تطبیق باب زا همه گوناگون، جهات از انسان شخص بر« نفس» اطالق اساس، این بر و (00)لقمان/ «رضٍ تَمُوتأَ
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را از «  وحر»گفت و جسم و « نفس»که داشت و یا این« روح»اعتبار « نفس»توان از است؛ پس با این تعابیر می بر مصداق

 (.002/ 2: 1099کرد)همو،  آن برداشت

 خداست همو نماینده و است حق مجالی او« نفس» آفریده که (بدن و نفس) جسم و« روح» از خداوند انسان را مرکب

و « وحر»شود در بیان ایشان تفاوتی بین می چه مشاهدهاست؛ چنانشده انتخاب  زمین در جانشینی او و خالفت برای و

 محصول و اندیشه یکی حاصل که است عملی و علمی مهم شأن دو دارای «نفس(. »232: 1099نیست)همو، « نفس»

« فسن»است، یکی دیگر از مختصات شده یاد  شأن دو رد ایندستاو «صالح عمل» و «صائب علم» و است انگیزه دیگری

 در ات ، بین فضائل و رذائل در حرکت است و هر آن در تکاپوی شأنی است، انسان«نفس»پذیری آن است؛ یعنی تحول

ثبِتُ وعِندَهُ ویُ وا اهللُ ما یَشاءُیَمحُ»: داردارتباط اثبات و محو لوح با و است حرکت قانون محکوم به دنیاست و طبیعت نشئه

« نفس»پذیری این است که است، سرّ این تحولپذیر امکان تحوّل و تغییر اثبات، و محو و حرکت نشئه در و« اُمُّ الكِتاب

 (.01: 1091است)همو،  ارتباط ی طبیعت و از سویی با عالم مجردات دراز یک سو به نشئه

 «نفس»دارد که  مختلفی شؤون واحد،« نفس» همین و دهدمیتشکیل را او حقیقت که است واحدی« نفس» دارای انسان

 «امّاره» از لقب تسویل رتبه دهد،میزشت ارائه  صورت را به زیبا و زیبا صورت به زشت را تصویر گر،تسویل مسوّله یا

 ندکمیامر منکر به را سانان است، الهی غیر خود همان که گیامّار است، شأن مسوّله« نفس» از متولد امّاره« نفس» و است

 د،نشو کنترل او از استعانت و خدا رحمت پرتو است، در امّاره «سنف» آن در که اگر خودی دارد؛ یعنیمی باز معروف از و

(. شأن دیگر 211)حضرت علی)ع(، حکمت «أمیر هوی تحت أسیرٍ عقلٍ من کم»آورد؛ میدرخود اسارت به را انسان عقل

ط انسان دچار افرا اگر است و در این مرحله «نفس» مثبت شؤون مالمتگر است که از و بیدار وجدان یا گیلوّامه ،«نفس»

گی است که نشان مطمئنه« نفس»نهایت، آخرین شأن گیرد و درمی قرار مالمت و سرزنش مورد درون از یا تفریط شود،

در این  شیطان شده،جدا او از حزن و خوف یافته،مشآرا و طمأنینه در این حالت« نفس»دارد و « نفس»از ارزشمندی 

 -102: 1090آملی، شود)جوادینمی راضی رب اللقایجنة از کمتر به خدا به تقرّب صعودی سیر در یابد ونمیحریم راه 

100.) 

بوده  عملی و میعل شؤون انسان دارای« نفس»گرفت که توان چنین نتیجهمی« نفس»ی ی بیانات ایشان دربارهاز مجموعه

 احساس مانند« نفس»علمی  است، شؤون مراتب و درجات مجرد بوده و دارای و این شؤون که مربوط به انسان هستند،

« نفس» عملی و شؤون دهندادامه  را خود علمی هایکوشش عقل نظری، رهبری تحت باید خیال و وهم حسی، تجربه و

 قوّه دو به همگی که تبرّی و تولّی سرانجام، و عداوت و محبّت هت،کرا و ارادت غضب، و شهوت دفع، و جذب مانند

 شوند، اینمند بهره صالح عمل از تا کنند فعالیت عملی عقل رهبری تحت باید گردند،برمی غضب و شهوت معروف

 عملی عزم ست،ا مجرّد علمی جزم که گونههمان یعنی هستند؛ هستند سهمی از تجرد دارا خداوند مظهر که« نفس»شؤون 

 خواست، و اراده همین با چیز آن باشد، بخواهد و کند اراده را چیزی هرگاه« نفس»( و 013: 1013است)همو،  مجرد نیز
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(. البته ذکر این نکته  92)یس /«نكوُیَكُن فَ هُلَ ولُقُن یَیئاً أَشَ ادَرَا أَذَمرُهُ إِا أَمَإنَّ»شود: می متحقّق و موجود او، حیطه در

 فقط، و فقط اویند، مظهر داشتن والیت در هاانسان همه «نفس»که  اشخاص و اشیاء حقیقی و واقعی است که ولیِّوریضر

 است. الهی اقدس ذات

 

 آملیاهلل جوادیاز دیدگاه آیت« روح» 1 . 6

 جردت «روح»است،  نبد و« روح» از هویتی گرفت که انسانتوان نتیجهچنین می« روح»ی از مجموعه مباحث ایشان درباره

 را شؤون همه مجرّد عقل زیرا عقلی؛ تجرد برخالف است، بدن به کارها محتاج از بخشی در یعنی عقلی؛ نه دارد ینفس

« روح»او است، از آن جهت که بدن ابزاری برای  ابزار بدن بوده و مجرد« روح» آنِ از انسان در دارد، اصالتعهده بر خود

 با و نیرومند کار قوی ابزار با چون دارند،« روح» کارهای در ایکنندهتعیین سهم بدنی، شؤون و بدن ضعف و است، قوّت

 ناساییش« روح» شناخت بدون رواین از او دانسته و « روح» انسان را گیرد. عالمه، حقیقتمیانجام  سست کار ضعیفْ ابزار

 و فطری جنبه دو دارای و بدن و« نفس» یا« روح» و جسم از مرکب موجودی کند، انسان رامی فرض ناممکن انسان را

 و دهدمی سوق گرایشهای معنوی به را او انسان، فطری قوای دارد؛ قوایی او جنبه دو از این یک هر داند کهمی طبیعی

ت اسلعملی قائ عقل و نظری عقل انسان برای کهاینبرمضاف  سازد،می متمایل مادی امور سمت به را او طبیعی، قوای

 چون متعددی، قوای دارای نظری انسان بُعد شمرد،معقول برمی اِعمال عملی را عقل کارِ و ادراک، نظری را عقل کارِ که

 شأنی چه در که این به بسته ،«روح»است.  شهوت غضب، مانند متعددی، نیروی دارای عملی او بُعد و وهم خیال، حس،

 (. 030: 1090است)همو،  حواس از حسی اهگ و قلب گاه و است عقل گاه نماید، ظهور

 

 «روح»و « نفس»مقایسه آرای دو اندیشمند در باب  .7

 ای از جلوات الهی است، از طرفیخمینی حقیقتی است که دارای سه رتبه و نشئه معرفی شده و جلوهدر منظر امام« نفس»

الحدوث است و از طرفی با حرکت جسمانیه  با طبیعت در ارتباط است و شروع حرکت او از ماده است؛ پس بدان دلیل

شدن تحت بقاء روان است و اصطالحا به سوی سیر جوهری که از درون آن جوشش دارد به سوی تجرد و روحانی و 

که در ابتدای خلقت بدون هیچ نقش و نگاری است، دارای قوای غضبیه « نفس»رود، همین می البقاء شدن پیش روحانیه

باید در جدال با قوای جهل و « نفس»باشند، بوده و اعضاء و جوارح ما در حکم ابزاری برای آن می و وهمیه و شهویه

 او اثر« نفس»گیرد. اعمال و افعال آدمی بر کند و از نُصح و خیرخواهی آن بهره لشکریانش، عقل را به قضاوت دعوت

ی غضب بر او حاکم زند؛ مثال اگر ملکهمیه از او سرشد کها صورت نوعیه فرد همانی خواهد گذاشته و در اثر تکرار آن

فاعل  -که: الف اینجمله دارای افعال خاصی است؛ از« نفس»شد. او همان خواهد « نفس»شود، صورت عینی و حقیقی 

نی ست یعفاعل بالتجلی ا -کند و ب می گریالحال صورتبالرضاست؛ یعنی بدون اینکه صورتی از قبل داشته باشد، فی



14 
 

خیر هم فاعل بالتس -کند و د می فاعل بالطبع است؛ یعنی بنابر طبیعت خود عمل -شود و ج میخودش از خودش منفعل 

که اگر چیزی را قصد کند به سوی فاعل بالقصد نیز هست چنان -ی او تحت تسخیر مسخِّر است و ه هست، چون اراده

 - 1/292: 1091ت که قادر به ظهور تمام تجلیات اوست)خمینی، عین فعل الهی اس« نفس»کند و خالصه می آن حرکت

211 .) 

مرتبه طبع الکل که عالم ماده و  -دانند: الفرا بسان عالَم داراى سه مرتبه می« نفس»ذکر این مطلب بجاست که ایشان 

کدام  وجودی هررتبه  د:باشمرتبه عقل می  -مرتبه خیال الکل که عالم برزخ بوده و ج -مادیات و مرتبه شهادت است، ب

ترتیب از ماده، ملکوت و سپس عقل یا جبروت شدیدتر شود، بهمی از این مراحل به تناسب عوالمی که آدمی با آن مواجه

: 1091 ،خمینىشود)می روبهطور که در قوس نزول این رتبه با حضور در عالم ماده با نوسان و کاهش روشده؛ همان

ی گکه عبارت از تسویل، امارگی، لوامه« نفس»خمینی در ارتباط با شؤونات که اماماست ایناهمیت ز ای که حائ. نکته(031

را « نفس»دارند؛ زیرا که این شأن از میو آدمی را از آن برحذر کرده و اطمینان هستند، بر اِحتراز از اَمّارگی، بسیار تاکید 

کند و این تحذیر در سراسر آثار اخالقی ایشان میسوی هوا و هوس دعوت  اند که انسان را بهاز مکاید شیطان دانسته

وع گری شراز تسویل و زینت« نفس»خورد ولی در بیانات عالمه، شؤونات می چشمچون چهل حدیث، سرالصلوه و ... به

 شود.   می ختم« نفس»گی به اطمینان و پس از اَمّارگی و لوّامه

 ی طبیعت، خیال و عقل را داراست و انسان حقیقتخمینی همان سه رتبهآملی نیز بسان امامجوادیاهلل در منظر آیت« نفس»

دهد، ایشان به همان قوای نفسانی که امام فرموده، میتشکیل  بدن را آن فرع و ناطقه« نفس» را آن اصل که واحدی است

اند که نیروهای ادراکی از حس کردهداده و بیان  یحکند ولی عمل قوا را تحت دو نیروی ادراک و تحریک توضمی اشاره

در « نفس»و خیال و وهم که به ابزاری چون چشم و گوش و .. مسلح هستند، تحت عنوان عقل نظری به اقدام و عمل 

 کندمیبیند، عقل نظری متناسب با حس، خیال، وهم یا عقل گزاره صادر ؛ مثال چشم میرساندمیحیطه عقل عملی کمک 

شوند، میی ابزاری چون دست، پا و ... وارد عمل وقت قوای تحریکی که غضب و شهوت، خیال هستند به وسیلهو آن

 دار اوست.  که عقل عملی تحت فرمان عقل نظری است و وامنکته این

جهت حرکت  ها بهشده و خواص و آثار آنبه عنوان اصل، و بدن و جسم به عنوان فرع معرفی « نفس»در هر دو نظر 

 رود. می از طبیعت به سوی تجرد پیش« نفس»جوهری 

گرفته و از جلوات اوست، در  از صُقع ربوبی نشأت« روح»خمینی لب آدمی و بدن قشر اوست، در دیدگاه امام« روح»

ید اطالق اش»نیافته و فقط به اذعان این مطلب برخوردیم که: دست« روح»بیانات ایشان به تعریف واضح و مبسوطی از 

خود  «روح»که از صنوف مالئکه است و دیگری که « روح»در زبان قرآن و اخبار، دو صورت داشته باشد؛ یک « روح»

ر لیله به اعتبار تنزّل د« قدر»در سوره شریفه  «روح»تر از مالئکه است. بنابراین، ممکن است حضرات اولیاء است و بزرگ

 «روح»( عبارت از 91اسراء/ «)یَسْئَلوُنَكَ عَنِ الرّوح» اعظم باشد و در آیه شریفه «حرو»االمین یا  «روح»قدر، عبارت از 
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ایشان  .(001: 1029خمینی، « )باشد« عالم امر»انسانى باشد که در مرتبه کمال از جبرئیل و دیگر مالئکه باالتر بوده و از 

 صحبت «روح»، اتصال بدن و «روح»اند ولی از تجرد نکردهپرداخته و تعریفی ارائه « روح»با این سخنان به بیان مصادیق 

کرده و تکرار اعمال صالح و متقابالً آثار معنوی به جسم سرایت  «روح»کند که تمام آثار ظاهری در میکرده و خاطرنشان 

مادی بودن آن  و فوق« روح»ها همه از تجرد شود و اینیا ناپسند، باعث رسوخ فضائل و رذائل اخالقی در انسان می

 حکایت دارد.

کرده، ضمن برشمردن خواص و آثار، آن را دارای  به طور مبسوط و مفصل صحبت« روح»ی آملی دربارهاهلل جوادی آیت

ن بودن الخالقیگفتیم صاحب اثر است، و وجود آن دلیلی بر وصف احسن« نفس»شمرند که شبیه آنچه در قوایی برمی

د توانعامل شرافت آدمی است و می« روح»که دن در این سیر کمالی تابع و ابزار اوست و اینی آن است، بآورندهپدید

کند. هر دو حکیم انسان را در ابتدای امر خلقت، دهد، صورت نوعیه خود را تعیینمیی اعمال و افعالی که انجام واسطهبه

شدن( روان است، البته مجردی که ی آن)تجرد و روحانیسوداشته و بهتجرد اند که قابلیت دارای بُعد جسمانی دانسته

 است.   های آنآملی( از شاخصهنفس ناطقه )در بیان امام خمینی( و مجرد نفسانی )در بیان عالمه جوادی

 اهللاند؛ اما درنهایت آیتکردهو بدن استفاده « نفس»یا « روح»و « جسم»در این منظر با وجودی که هر دو حکیم از الفاظ 

-گوید که ناسوت، ملکوت، جبروت و الهوت از تقسیمات آن بوده )جوادیمیی انسانی سخن آملی از چهار رتبهجوادی

نامید که مرکز دریافت الهامات « روح»توان بخش برین آدمی را ( و لذا براساس مبانی ایشان می100 - 101: 1091آملی، 

آگاه و ذهن خودآگاه زد انسان است و بخش میانی را که شامل ضمیر ناخودبوده و امانتی در ناو « روح»الهی و متصل به 

( و 02 – 02: 1011آشنانی، ترین بخش انسان را هم جسم یا ناسوت نامید)محمدیداد و نازلنسبت « نفس»است، به 

 آورد.حسابدر آدمی به« روح»و « نفس»ی توان ایشان را از قائالن به تفکیک مرتبهنتیجه میدر

 

 گیرینتیجه

.. .موت، توفی و در قرآن دارای تشخص و تعین بوده و کارکردهایی چون اکتساب، جزا، تکلیف، وجدان، ذوق« نفس. »1

ده شرب، وحی و قیام همراه اِلقاء، تأیید، نفخ، تنزیل، امر  در قرآن با واژگانی چون« روح»که آناست و حالبر آن مترتب 

 دهد. میفرد قرار به مجزا و منحصر « نفس»آن را از  ترتیبکه بدین

عبارتی ی پیرو مکتب و حکمت مالصدرا و بهآملاهلل جوادی خمینی و آیتنظر امامرو، هر دو حکیم مورد . در تحقیق پیش2

حث ارسد که نظرات و آراء ایشان در بسیاری موارد خصوصا در مسائل و مبنمینظر اند و بعید بهحکمت متعالیه بوده

 باشد.داشته،  شباهت «روح»و « نفس»مربوط به 
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یگر را در کنار یکد« روح»و « نفس»شویم و در برخی موارد نیز می مواجه« نفس»ی خمینی بیشتر با واژه. در بیانات امام0

یال( و ملکوت)خ ی ملک)ماده(،انگارند که در عین دارا بودن سه نشئهرا حقیقتی می« نفس»طور کلی ایشان بینیم، بهمی

  جبروت)عقل(، جهتی به سوی طبیعت و جهتی به سوی غیب و ملکوت هستی دارد.

را از صنوف مالئکه « روح»یک کرده و اشاره « روح اعظم»و « االمینروح»در قرآن و روایات به  امام خمینیاز منظر « روح»

(، امکان 91)اسراء/ « یَسْئَلوُنَکَ عَنِ الرّوح» یه شریفهاست: در آکرده خود حضرات اولیاء ذکر « روح»را نیز « روح»و یک 

 یرا مظهر الوهیت و از صُقع ربوبی و نشانه «روح»نهایت هم، دانند؛ درنمی انسانى باشد را محال« روح»، «روح»که این این

 اند.   او دانسته

را « روح»و « نفس»نشینی که همشویم، هرچند می مواجه« نفس»بیش از « روح»ی آملی با واژه اهلل جوادیدر آراء آیت.0

سم ، مانند ج«نفس»تواند بر مصادیق عدیده از در منظر ایشان، متشخص معینی است که می« نفس»کنیم، می هم مشاهده

  شد.ا، یا هر دو ب«روح»تواند اعم از جسم، در هر کالمی می« نفس»با توجه به موضع کالم واضع داللت کند، پس « روح»و 

اند که وجهی به سوی ماده و وجهی به ماوراء آن یعنی غیب دارد، اما کرده ایشان نیز انسان را موجودی دو وجهی فرض

 است:  الهی و عقلی مثالی، مادی، گانهرچها که عبارت از وجوه شمارندنهایت، چهار مرتبه را برای او)انسان( برمیدر

 ید؛تول و تنمیه تغذیه، ی است و انسان در آن با نباتات مشترک است؛ اموری چونگیاه وجود همان که مادی وجود -الف 

 حیوانی است و انسان در آن با حیوانات مشترک است، اموری چون شهوت و غضب؛ وجود همان مثالی که وجود -ب

ه آدمی با معارف وحیانی کند و با این مرتبمی نظر معرفیعقلی که انسان را به عنوان موجودی دَرّاک و صاحب وجود -ج 

 شود؛می شده و در تعیین مسیر مصممآشنا

 در ویژه امانتی که اوست نهایی و نهانی خودِ یا انسان الهی وجود همان عقلی است، مرتبه از باالتر الهی که وجود -د 

ن اوست و ای« روح» به وابسته اشوجودی اصالت و انسان ی آدمی است؛ چراکه انسانیتاوست و باالترین رتبه دست

گرفته و در این سیر صعودی انسان به سوی اهلل، قوای روحی که فطرت  خداخواهی نشأت فطرت و الهی «روح»از  ،«روح»

نیز  شود، فطرتمی چه در طبیعت رزق از آسمان به زمین نازلطریق که چنانرسانند، بدینمیو طبیعت باشند به او مدد 

تواند حاکمیت فطرت یا طبیعت را در ابعاد علمی و عملی انسان می «روح»اساس اینو بر باردبر زمین طبیعت بشر می

تواند پشت به این وجه الهی کند و هم میالهی و وجود الهی خود حرکت« روح»سو با تواند همبنشاند، یعنی میظهور به

بندی افق ترتیب با این دسته( و بدین101ش، ص 1091اهلل، آملی، عبدو روند سقوطی و ادباری را برگزیند)جوادی داشته

شود؛ یم وسعت بیشتری یافته و از مرتبه نفسانی که متعلق به موجودی عقلی، درّاک و مصمم است جدا« نفس»از « روح»

 دارد.وجود  ، تمایز«روح»و «  نفس»پس از منظر ایشان بین 
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