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بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمههای قرآن کریم
3

لیناسادات حسینی ،*1فتحیه فتاحیزاده ،2حسین افسردیر
 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن جامعة المصطفی العالمیة
 - 2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 - 3دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تهران ،ایران
پذیرش44/7/11 :

دریافت44/4/62 :

چکیده
واژگان چندمعنایی به دلیل دشواری و اهمّیت در گزینش معنی ،میتواند به عنوان یکی از مالکهای بررسی
قوّت و ضعف یک ترجمه لحاظ شود .همانگونه که این دسته ازکلمات در تفسیر آیات مرتبط با خود،
برداشتهای مختلفی را پدید آورده  ،وجود آنها در ترجمههای قرآنی نیز احتمال شکلگیری ترجمههای
یکسان را کاهش داده است .نوشتار حاضر که به طور مشخّص ،واژه «روح» را از میان واژگان چندمعنایی
برگزیده است ،ضمن واکاوی معنای صحیح این کلمه با هیأتهای متفاوت و در سیاقهای گوناگون ،به تحلیل
و بررسی بیش از  44مورد از ترجمههای فارسی قرآن در خصوص این کلمه پرداخته و از رهگذر دیدگاههای
مفسران و اهل لغت ،عیارسنجی مهارت ترجمههای قرآن در حوزه مورد بحث را وجهه همّت خود ساخته است.
حاصل تحقیق نشان میدهد هنگامیکه کلمه روح به صورت مطلق و به همراه مالئکه به کار برده میشود،
منظور همان موجود مستقلی است که در روایات ائمه اهل بیت (ع) شناسانده شده است و برتر از جبرئیل
میباشد و زمانیکه به صورت ترکیب با یک اسم یا ضمیر و در حالت موصوف یا مضاف به کار رفته است،
مفهوم مشکّکی است که هرچند ،عالیترین درجه آن را خداوند در مخلوقی جداگانه که مصداق اکمل و اتمّ
روح است ،قرار داده؛ امّا میتواند مصادیق پایینتری را نیز داشته باشد.
واژگان کلیدی :ترجمههای قرآن ،واژگان چندمعنایی ،وجوه و نظائر ،روح.
Email: slh420@yahoo.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
وجوه و نظائر ،یکی از مباحث حوزه علوم قرآن و تفسیر است که دانشمندان اسالمی در
این زمینه با استناد به روایاتی که از پیامبراکرم (ص) و امام علی (ع) درباره ذو وجوه بودن
قرآن رسیده است ،شروع به تألیف کردهاند (ر.ک :مقاتلبنسلیمان .)71 :7225 ،تعریف وجوه
و نظائر ،مورد اختالف متخصّصان علوم قرآنی است و هنوز معناي جامع و مانعی از آن
ارائه نشده است .شاید بتوان گفت که معناي وجوه قرآن براي مفسّران اولیه ،واضح بوده
است چرا که تعریف در جایی صورت میگیرد که پیچیدگی و عدم شناختی نسبت به آن
اصطالح وجود داشته باشد ،یا اینکه در آن زمان ،وجوه و نظائر مانند امروزه به صورت
یک اصطالح در دانش علوم قرآن و تفسیر در نیامده بوده است.
در تعریفهاي ارائه شده از وجوه و نظائر ،گاه میان این دو اصطالح و مشترک لفظی،
مشترک معنوي ،مترادف و مفردات قرآن خلط شده است و حتی برخی ،وجوه را همان
الفاظ مشترک دانستهاند (زرکشی ،7357 ،ج702 :7؛ سیوطی ،7227 ،ج220 :7؛ طاشکبريزاده،

 ،7207ج355 :2؛ تهانوي ،7117 ،ج .)7503 :2برخی نیز نظائر را همان مترادف درنظر گرفتهاند
(معرفت .)320 :7337 ،عدهاي دیگر ،وجوه و نظائر را یکی میدانند (رافعی ،بیتا )70 :و
گروهی نیز وجوه را یک قسم و نظائر را قسم دیگر تلقّی کردهاند (ابنجوزي33 :7202 ،؛

حاجیخلیفه ،7127 ،ج2007 :2؛ حسینی بخاري قِنَّوجی .)777 :7223 ،در همین راستا ترجمههاي
گوناگون قرآن کریم نیز نسبت به این موضوع ،رویکردهاي متفاوتی داشته است.
بررسی تاریخ ترجمه قرآن به زبان فارسی و سیر تحوّل آن به خوبی نشان میدهد که
ترجمه قرآن به زبان فارسی -به ویژه در گذشته -مبتنی بر نظریهاي علمی یا الاقل از پیش
تعریف شده ،نبوده است و اگر مترجمی در کار ترجمه قرآن توفیقاتی یافته است  -آن هم
نه در مقیاس ترجمه کل قرآن ،بلکه در مقیاس بخشهایی از ترجمه  -ترجمه او حکم
استثنا را دارد (شکرانی.)3-5 :1380 ،
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هرچند کمتر مترجمی را میتوان یافت که روش مورد استفاده خویش را در ترجمه
قرآن به شکلی دقیق و نظاممند معرفی کرده باشد؛ ترجمههایی نیز وجود دارند که در مقدمه،
به تبیین دیدگاههاي خود در خصوص بحثهاي مختلف تفسیري و علوم قرآنی پرداخته
است .از این طیف ،ترجمه خواجوي قابل ذکر است که به صورت ویژه به بحث وجوه و
نظائر اهتمام داشته و اهمیت واژگان چندمعنایی را در ترجمه قرآن ،مورد لحاظ و توجه قرار
داده است .وي بیان میدارد« :کار ما در این ترجمه ،مراجعه به ریشه و اصل لغت بوده
است؛ یعنى عین آنچه را که یک عربى زبان مىفهمد به فارسى برگرداندیم؛ جز در مورد
مجازها و وجوه و نظایر و غریب آن که در جاى خود توضیح دادهایم و مبناى ترجمه ما بر
وجوه و نظایر و غریب و مقاصد قرآن بنیان نهاده شده است( ».خواجوى)7 :7270 ،

ارزیابی ترجمههاي قرآن به لحاظ پرداختن به بحث وجوه و نظائر ،سابقه چندانی
ندارد .تنها مقالهاي که از این منظر ،ترجمههاي قرآنی را واکاویده است مقاله «تأثیر وجوه
و نظایر در ترجمههاي معاصر فارسی با تکیه بر واژه فتنه» (رستمی ،حاجیآبادي:7331 ،

 )732-731بوده است ،که این مقاله نیز با وجود آنکه از جهات بسیاري ،خوب و مفید
نگاشته شده است؛ اما در نحوه پرداختن به موضوع به نظر میرسد میتوانست توفیق
بیشتري را به دست آورد.
نوشتار حاضر ،واژه «روح» را از میان واژگان چند معنایی ،برگزیده و به بررسی معناي
آن در ترجمههاي فارسی قرآن کریم پرداخته است .در این راستا ،ترجمههاي غیر تفسیري
بیش از ترجمههاي تفسیري مورد اولویت قرار گرفته است و از آنجا که اغلب مترجمان،
از تبیین رویکرد خود نسبت به وجوه و نظائر غافل بودهاند ،انتخاب ترجمههاي مرتبط با
بحث ،ناممکن بوده و بنابراین تنها راه باقیمانده ،کنکاش واژه در میان ترجمههاي نامدار
فارسی ،بدون اولویتبخشی به آنها از جهت پرداختن به بحث وجوه و نظائر بوده است.
این تحقیق که به شیوهاي توصیفی -تحلیلی سامان یافته ،نکاتی را در نوع پردازش
دادههاي کتابخانهاي مورد توجه قرار داده است:
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 -7تأکید بر مباحث لفظی و ریشه لغوي لفظ (ماده یکسان بوده و هیأتهاي گوناگون آن
نیز مدنظر نبوده است)؛ از طریق مراجعه به تفاسیر ادبی (بهویژه تفاسیر ادبی کهن) و منابع
لغوي.
 -2توجه به سیاق آیات و پرهیز از تحمیل معناي اولیه یا ثانویه لغت بر آیه؛ با این توضیح
که در قرآن کریم گاه تنوع بافت ،سیاق و بیان ،تنوع معنا را رقم میزند.
 -3مراجعه به اقوال ادبی ذیل آیات ،بدون التفات به وجه تفسیري ذکر شده توسط تابعان؛
توضیح آنکه استشهاد به اقوال تابعان ،صرفا به دلیل نزدیکی این قول به زمان نزول و
استمداد از آن ،جهت دریافت معناي عصر نزول آیات بوده است و تا زمانی که تواتر ذکر
آن نزد چند تن از ایشان به اثبات نرسیده از استناد به آن خودداري شده است.
 -2توجه به دیدگاههاي برخی از مفسران قرآنی نامدار به منظور ارزیابی مقایسهاي ترجمهها
با آن تفاسیر و رسیدن به ترجمه صحیح و راجح.
بروز رسانی ترجمههاي قرآن و مرتفع کردن اشتباهات رایج در آنها ،موضوعی نیست
که بشود به سادگی از کنار آن گذشت .با این پیشفرض که هیچ ترجمهاي نمیتواند مدعی
انعکاس کامل و بیعیب و نقص معانی آیات قرآن کریم باشد ،چه بسا ارزیابی یک ترجمه
از منظر و دریچههاي گوناگون علمی ،راه همواري را فراروي مترجمانی که مترصد آغاز و
انجام ترجمههاي کماشتباهتر و دقیقتر هستند قرار داده و رفتهرفته ترجمههاي کاملتري را
شاهد باشیم.

 -6مفهوم شناسی واژگان چندمعنایی
چندمعنایى ،یک پدیده زبانى است که هم در کالم روزمرّه ما ،که هدف ،صرفا ارتباط است،
فراوان یافت مىشود و هم در زبان ادبى داراى سطوح معنایى پیچیده است .این پدیده ،در
برخی واژگان و ترکیبها بهطور یکسان وجود دارد؛ یعنى ترکیب چندمعنایى و واژه

53

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه های قرآن کریم ____________________ لیناسادات حسینی و همکاران

چندمعنایى .در یک عبارت ساده مىتوان گفت :چندمعنایى یعنى اینکه یک واژه بر معانى
متعدّدى داللت نماید (عوا ،7332 ،ج.)75-77 :7

آنچه که در اصطالح تفسیر و علوم قرآنی ،به «وجوه و نظائر» نامبردار است ،را نیز
مىتوان از نوع چندمعنایى بهشمار آورد .این زیر شاخه قرآنی تاکنون به گونههاي مختلفی
تعریف گردیده است .شاید بهترین تعریف ،عبارت باشد از:
«وجوه ،اصطالحى است دال بر معانى مختلف یک لفظ یا مقاصد مختلف از یک
لفظ در بافتها یا مواضع متعدّد؛ اما نظایر ،یا لفظی است که در مواضع متعددي از قرآن
بهکار رفته و در هر کدام از آن مواضع ،داراي مفهومی متفاوت از دیگري است ،که در
آن صورت هریک از این واژگان را نظیر واژه دیگر در موضع دیگر مینامند؛ و یا تنها
بر واژگان مشترک و عام -بنا به قول زرکشى -داللت دارد؛ و یا بر آیات داللت دارد؛
مثال آیهاى که در آن ،لفظ امّت آمده به معناى نظیر آیهاى است که در آن همان لفظ به
معناى دیگر آمده است( ».همان ،ج)72-73 :7

این نکته را نیز باید در نظر داشت که وجوه محتمل در الفاظ و عبارات قرآن ،بهویژه در
جملههاى ترکیبى ،فراوان است و تا کسى این وجوه محتمل را نداند ،بر حقیقت تفسیر آیه
آگاه نخواهد شد .پس برخورداري قرآن از این ویژگی که در بسیارى از تعابیر آن ،راه
احتماالت باز است ،چنین ایجاب میکند که براى روشن شدن معنا باید به گونهاي عمل
کرد که راه احتماالت سدّ شود (معرفت.)327 :7337 ،

بههمین منظور بنا بر عقیده برخی ،براي شناخت معنی الفاظ مفرد قرآنی ،باید سه مؤلفه
در کنار هم در نظر گرفته شود .نخست آنکه باید معناي وضعی و لغوي کلمه مورد توجه
قرار گیرد .دوم آنکه به منظور دستیابی به معناي عرفی کلمات ،فرهنگ پیش از نزول قرآن
مورد مطالعه واقع شود .سوم آنکه افزون بر دو عنصر پیشین ،بافت و سیاق قرآن که واژه ،در
آن قرار گرفته نیز باید در نظر گرفته شود و مورد کنکاش قرار گیرد .درخصوص بافت قرآن
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کریم ،باید این نکته را افزود که به منظور دستیابی به همه معانی مورد نظر کلمه در قرآن
کریم ،باید تمام کاربردهاي قرآنی بررسی و پژوهش گردد (سعیدي روشن.)17 :7333 ،

 -1معنای واژه روح در کتابهای لغت
در میان کتابهاي لغت ،کمتر اثري را میتوان یافت که فارغ از معناي کاربردي قرآنی و
حدیثی این کلمه ،به معناي اولیه آن در کالم عرب پرداخته باشد .چندان بعید نمینماید
که این واژه پس از ورود به عرصه متون دینی ،از اهمیت و کثرت استعمال فزونتري
برخوردار شده باشد .با این وجود ،از قدر مشترک معانی یاد شده ،درباره این واژه میتوان
به جمع بندي زیر دست یافت؛ هرچند این جمعبندي ،با دستهبندي آیاتی که واژه مورد
بحث ،در آن حضور دارد تا حدّ زیادي متفاوت است؛ ولی مورد سوم (جبرئیل) در دسته
بندي قرآنی نیز به نحوي که خواهد آمد ،قابل مشاهده است:
 -7الروح النفسالتی یحیا بها البدن (فراهیدى ،7201 ،ج217 :3؛ صاحب بن عباد ،إسماعیل
بن عباد ،7272 ،ج.)715 :3
 -2روح اإلنسان (ابن فارس ،7202 ،ج.)272 :2
 -3جبرئیل (ع) (فراهیدى ،7201 ،ج217 :3؛ صاحب بن عباد ،إسماعیل بن عباد ،7272 ،ج:3
713؛ ابن فارس ،7202 ،ج.)272 :2
 -2المسیح (صاحب بن عباد ،إسماعیل بن عباد ،7272 ،ج.)713 :3

 -7کتابهایی چون مفردات راغب و مجمع البحرین بیشتر بر آیات و احادیثی تکیه دارند
که این واژه در آنها به کار رفته است و سعی بر ارائه معانی متعدد این کلمه در جایگاههاي
مختلف آن دارند( .ن.ک :المفردات فی غریب القرآن ،7272 ،ذیل واژه؛ مجمعالبحرین ،7357 ،ذیل
واژه)

آنچه که از کالم عرب بدست میآید این است که روح در سه معنا بهکار میرود:
الف) جان یا عامل حیات بدن ،ب) نَفْس ،ج) نَفَس ،که شاید بتوان گفت ،معناي مطابقی
روح ،همان معناي اول است ،یعنی؛ حیاتی که در موجودات جاندار وجود دارد (شاکر،
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 .)70-1 :7353کلمه الروح از ریشه «روح» گرفته شده و در کتابهاي لغت بیش از هر چیز به
مصادیق این کلمه اشاره شده است .لغویان در معناي روح ،بیشتر به کاربردهاي قرآنی و
حدیثی توجه داشتهاند و متأسفانه از متون ادبی قبل از اسالم دراینباره اثر چندانی دیده
نمیشود (همان.)1 :

 -4وجوه معنایی واژه روح در کتابهای علوم قرآنی
در کتابهاي علوم قرآنی  1وجه براي این کلمه ذکر شده است (ن.ک :سیوطى،7227/2007 ،

ج 227 - 222 :7؛ االبیارى ،7207 ،ج .)722-727 :2برخی نیز تعداد وجوه این کلمه را  3مورد
برشمردهاند (ن.ک :سالم مکرم .)277-270 :7275 ،خالصه این وجوه را در جدول شماره 7
مالحظه میکنید:
(جــدول شماره )1

ردیف

آدرس

آیه

وجه

4

نساء474 /

ِ
وح مِنْ ُه﴾
﴿ َألْقاها إلى َم ْريَ َم َو ُر ٌ

وجه

2

نحل2 /

3

شورى22 /

1

مجادله22 /

2

واقعه93 /

6

نحل402 /

7

مریم47 /

9

شعراء433 /

3

قدر1 /

ِ ِ
الروحِ م ِ ْن َأ ْمرِه ِ﴾
﴿يُنَ ِّز ُل ال َْمالئكَ َة ب ُّ

ِ
ك ُروحاً م ِ ْن َأ ْمرِنا﴾
ك أَ ْو َحيْنا إِلَيْ َ
﴿كَذل َ

﴿ َو َأي َّ َد ُه ْم ب ِ ُروحٍ مِنْ ُه﴾
﴿ف ََر ْو ٌح َو َريْحا ٌن﴾

ِ ِ
ك بِال َْح ِ
ق﴾
وح الْق ُُدس م ْن َرب ِّ َ
﴿قُ ْ
ل ن َ َّزلَ ُه ُر ُ
ِ
وحنا﴾
﴿فَأَ ْر َسلْنا إلَيْها ُر َ

ِ
ِِ
ين﴾
وح ْاْلَم ُ
الر ُ
﴿ن ََز َل به ُّ

ِ
وح فِيها﴾
الر ُ
﴿تَنَ َّز ُل ال َْمالئكَ ُة َو ُّ

األمر
الوحي
الوحي  /القرآن
الرمحة
احلياة
جربيل
جربيل
جربيل

40

نبأ39 /

وح َو ال َْمالئِكَ ُة َصفًّا﴾
الر ُ
﴿يَ ْو َم يَق ُ
ُوم ُّ

جربيل /جيش من
املالئكة

44

إسراء92 /

﴿ َو يسئَلُون َ ِ
ِ
وح م ِ ْن
الر ُ
الروحِ قُل ُّ
َك َعن ُّ
َْ
َأ ْمرِ َربِّي﴾

ملك عظيم

37
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من املالئكة
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42

سجده3 /

﴿ثُم سواه و نَفَخ فِيهِ مِن ر ِ
وحه ِ﴾
َّ َ َّ ُ َ َ
ْ ُ

روح احليوانت /روح
البدن

43

تحریم42 /

ِ َ
ت ف َْر َجها فَنَف َْخنا فِيهِ م ِ ْن
صنَ ْ
﴿الَّتي أ ْح َ
ر ِ
وحنا﴾
ُ

روح احليوانت

و هي نفخة جربائيل
يف درعها

 -5دستهبندی صوری و معنایی «روح» در قرآن کریم
کلمه روح ،در مجموع  72بار در آیات قرآنی بهکار رفته است .با نگاهی به این واژه در
آیات مختلف ،میتوان دسته بندي ذیل را لحاظ کرد:
 -1 -5روح به صورت مطلق

در برخی از آیات قرآن ،واژه روح بدون قید و اضافه به کار رفته است .این آیات عبارتند از:
﴿ -7ينَ ِّز ُل الْمالئِكَ َة بِالروحِ مِن َأمرِه على من يشاء مِن عِبادِهِ َأ ْن َأنْذِ ُروا َأن َّ ُه ال إِل َه إِال َّ َأنَا فَات َّ ُق ِ
ون﴾
ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
ُ
ُّ
َ
(نحل)2 /
ِ
﴿ -2يوم يقُوم الروح َو الْمالئِكَة صفًّا ال يتَكَلَّم َ ِ
من َو قا َل َصواباً﴾ (نبأ)33 /
الر ْح ُ
َ ْ َ َ ُ ُّ ُ
ون إال َّ َم ْن أَذ َن لَ ُه َّ
َ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ل أَ ْمرٍ﴾ (قدر)2 /
وح فيها بِإِ ْذ ِن َربِّهِ ْم م ْن كُ ِّ
الر ُ
﴿ -3تَنَ َّز ُل ال َْمالئكَ ُة َو ُّ
ِ
ِ
ِ
َ ﴿ -2و يسئَلُونَ َ ِ
ِ
ال﴾ (إسراء)37 /
وح م ْن َأ ْمرِ َربِّي َو ما ُأوتيتُ ْم م َن الْعلْ ِم إِال َّ قَلي ً
الر ُ
الروحِ قُل ُّ
ك َعن ُّ
َْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْف َسنَة﴾ (معارج)2 /
وح إِلَيْه في يَ ْو ٍم َ
سين َأ ل َ
كان م ْق ُ
دار ُه َخ ْم َ
الر ُ
﴿ -7تَ ْع ُر ُج ال َْمالئكَ ُة َو ُّ
ِ
ش يلْقِي الروح مِن َأمرِهِ على من يشاء مِن عِبادِهِ لِينْذِ َر يوم الت َّ ِ
ِ
الق﴾
َْ َ
ُّ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
ُ
فيع الدَّ َرجات ُذو ال َْع ْر ُ
َ ﴿ -7ر ُ
(غافر)77 /

براي سه آیه اول ،در کتابهاي علوم قرآنی وجوهی ذکر شده است و بههمین جهت،
مورد بحث این نوشتار نیز میباشد .کلمه «روح» در این سه آیه و در آیه  2سوره معارج ،با
کلمه «مالئكه» همنشین میباشد که سه مرتبه شاهد تقدّم «مالئكه» و عطف «روح» بر آن
هستیم و تنها یک مرتبه «روح» مقدّم بوده و «مالئكه» بر آن عطف شده است .در تمامی
موارد ،دو واژه به صورت «معرفه به ال» آمدهاست.
32
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در  2آیه از این آیات ،به «أمر» نیز اشاره شده است :الف) آنجا که صحبت از تنزیل
روح و مالئکه است ،ب) جاییکه از القاي روح سخن گفته است ،ج) به هنگام پاسخ
به سؤال در مورد روح.
ِ
تنزل»
از آنجا که ترکیب «من ك ّ
ل أمر» در چهارمین آیه از سوره قدر ،متعلّق به فعل « ّ

(صافى ،7273 ،ج )352 :30و «مِن أمره» در آیه دوم از سوره نحل ،نیز بنا بر وجهی متعلّق به

ينزل» دانسته شده است (همان ،ج ،)237 :72بعید نیست که أمر ،چیزي مرتبط با «تنزيل»
« ّ
بوده باشد.
از آیات کریمه قرآن چنین استفاده میشود که روح ،حقیقت و موجود مستقلى است
داراى حیات و علم و قدرت؛ نه اینکه از مقوله صفات و احوال بوده و قائم به موجودى
دیگر باشد (طباطبایی ،7352 ،ج .)303 -302 :72این حقیقت واحد ،داراى مراتب و درجات
مختلفى است ،یک درجه از آن در حیوان و در غیر مؤمنین از انسانهاست ،و درجه باالتر
آن در افراد مؤمن انسانهاست و یک درجه دیگر آن روحى است که انبیاء و رسل ،بوسیله
آن تایید مىشوند (همان ،ج.)307 :72

اینکه در هریک از آیات سه گانه مدنظر ،روح به کدامیک از درجات ذکر شده اشاره
دارد ،در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
 نحل6 /

در این آیه ،احتماالت متعددي مطرح گردیده است که قدر مشترک آنها به قرار زیر است:
الف) احتمال نخست آنکه قائل به استعاره و مجاز شده و منظور از روح را وحی ،قرآن و
نبوت بدانیم( .طبرسى ،7352 ،ج)735 : 7

هریک از این سه مورد ،ممکن است به تنهایی یا با یکدیگر مورد توجه مفسران قرار گرفته
باشد؛ اما اشکال عمدهاي که در این تفسیر وجود دارد ،آن است که ،در جایی که میشود
معناي حقیقی را پذیرفت ،وجهی براي قبول مجاز و استعاره باقی نمیماند.
33
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ب) احتمال دوم آنکه منظور از روح ،جبرئیل باشد .هرچند ،این تفسیر با برخی روایات
ذیل آیه ،از جمله روایتی از امام باقر (ع) که در تفسیر صافی نقل شده است ،7مطابقت
دارد؛ امّا روایاتی با این مضمون نیز وجود دارند که در آنها روح ،موجودي متمایز از
جبرئیل ،معرفی گردیده است .2ظاهر این آیه با جبرئیل بودن معناى روح نمىسازد چون
اگر معناى روح جبرئیل باشد ،معناى آیه این مىشود که خداوند جبرئیل را از امر خود بر
هر که از بندگانش که بخواهد القاء مىکند تا آن بنده مردم را در روز تالقى بترساند ،و
چون این معنا در این آیه صحیح نیست قطعا در آیه مورد بحث هم صحیح نیست
(طباطبایی ،7352 ،ج.)307 :72

ج) احتمال سوم آنکه منظور از روح ،یک موجود مستقل و اثرگذار در فرآیند وحی باشد.
ِ ِ
الروحِ م ِ ْن َأ ْمرِهِ﴾ چه حرف «باء» را سببیه بگیریم و چه
که فرموده است﴿ :يُنَ ِّز ُل ال َْمالئكَ َة ب ُّ

مصاحبت ،معنایش یکى مىشود و تفاوت زیادى میان آن دو نخواهد بود؛ زیرا تنزیل
مالئکه با مصاحبت و همراهى روح ،عبارتست از القاى آن در قلب پیامبر تا قلب وى
با داشتن آن روح ،آماده گرفتن معارف الهى گردد ،و همچنین تنزیل مالئکه به سبب
روح به همین معنا است ،چون کلمه خداى تعالى که همان کلمه حیات باشد در مالئکه
اثر گذاشته و آنان را مانند انسانها زنده مىکند (همان ،ج.)303 :72

نتیجه نزول مالئکه با روحى از امر خدا ،همان وحى و نبوت است ،ولى به خودي
خود که بخواهیم وحى و نبوت را روح بنامیم و هر دو را با اشتراک لفظى به یک معنا
بگیریم و یا مجازاً آن را به این معنا گرفته و قرینه را مجازاً عبارت از این بدانیم که روح،
قلب را زنده مىکند ،آن چنان که روح حقیقى ،بدن را زنده مىدارد صحیح نیست (همان،
ج.)307 -302 :72
 نبأ13 /

احتماالتی که در معناي روح در این آیه مطرح شده است ،عبارتند از:
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ِ
وح م ِ ْن َأ ْمرِ َربِّي﴾ به آن اشاره دارد
الر ُ
الف) مراد از روح ،مخلوقى امرى است که آیه ﴿ ُقل ُّ
(همان ،ج.)253 :20

ب) با توجه به عطف مالئکه بر روح در ابتداي آیه ،ظاهرا روح ،غیر از مالئکه میباشد و
از آنجا که جمع محلّى به الف و الم مفید عموم است ،پس شامل همه مالئکه و از جمله
جبرئیل و ملک اعظم از جبرئیل نیز میشود؛ از طرفی مسلّما مقام انبیاء و مخصوصا خاندان
عصمت ،مقدم بر تمامی مالئکه هستند و بنابراین ،تمام انبیاء و اوصیاء انبیاء بلکه بسیارى از
اصفیاء و مقربان درگاه الهى یک صف میایستند مقدم بر مالئکه و سر سلسله صف ،محمد
(ص) و خاندان او هستند و تعبیر به روح اشاره به نفوس مقدس آنها است (طیب،7353 ،
ج.)377-377 :73

ج) شیخ طبرسی ذیل این آیه به اقوالی اشاره میکند:
در قول نخست ،از مجاهد و قتاده و ابوصالح نقل میکند که روح ،خلقى از مخلوقات
خداى تعالى است بر صورت بنى آدم و از جنس فرشتگان نیستند؛ در دومین قول که از
شعبى نقل شده است بدون اشاره به ماهیت روح ،آن را موجودي متمایز از فرشتگان معرفی
میکند؛ قول سوم که به تفسیر ابنمسعود و ابنعبّاس از این کلمه اختصاص دارد ،روح را
فرشتهاى از فرشتگان میداند که خداوند ،خلقى بزرگتر از او را نیافریده است؛ در چهارمین
تفسیر از ضحّاک نقل میکند که روح ،جبرئیل (ع) است؛ و در نهایت ،قول پنجم را به
حسن اختصاص داده که مراد از روح را ،اوالد و فرزندان آدم دانسته است (طبرسى،7352 ،
ج.)725 :70

د) از ابنمسعود نقل شده است که روح ،فرشتهاي بزرگ و بزرگتر از آسمانها ،کوهها و
مالئکه است و در آسمان چهارم قرار دارد در حالیکه در هر روز دوازده بار تسبیح میکند
و به ازاي هر تسبیحی فرشتهاي خلق میشود که در روز قیامت در یک صف جداگانه
میآید (ابوحمزه ثمالى.)377 :7220 ،
هـ) روح ،همان جبرئیل است (مغنیه ،بیتا533 :؛ هویدى بغدادى ،بیتا.)733 :
37
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و) در تفسیر نمونه ،پس از اشاره به هشت مورد از احتماالت موجود درباره کلمه روح در
این آیه ،مفسر مناسبترین احتمال را چنین میداند که منظور از روح در اینجا یکى از
فرشتگان بزرگ الهى باشد که بر طبق بعضى از روایات حتى از جبرئیل ،برتر است (مکارم
شیرازى ،7352 ،ج.)73-77 :27
 قدر4 /

احتماالت موجود در مورد کلمه روح در این آیه:
الف) روح در این آیه ،یا از مالئکه نیست به دلیل اینکه پس از ذکر نام مالئکه از آن یاد
شده است و یا اینکه بزرگتر از مالئکه است که با الف و الم ،تمامی آنها را مدنظر قرار داده
است سپس به شکل خاص بعد از عام ،آنرا ذکر میکند (صادقى تهرانى.)713 :7271 ،
ب) روح همان جبرئیل است (طوسى ،بیتا ،ج337 :70؛ طبرسى ،7352 ،ج.)510 :70

ج) از امام صادق (ع) روایت شده است که« :روح بزرگتر از جبرئیل است و جبرئیل
بزرگتر از مالئکه ،و قطعا روح ،موجودي بزرگتر از مالئکه است؛ مگر نه آنست که خداي
ِ
وح﴾( ».فیض کاشانى ،7277 ،ج373 : 7؛ قمى
الر ُ
تبارک و تعالی میفرماید﴿ :تَ َن َّز ُل َ
المالئکَ ُۀ َو ُّ
مشهدى ،7373 ،ج)350 :72

در این آیه ادعا نشده که روح ،چیزي جز جبرئیل یا روح اعظم از جبرئیل باشد .از
طرفی ،جبرئیل در قرآن کریم معموال با وصف روح القدس یا روح االمین یاد میشود و
در زمره مالئکه است که قبال از آنها نام برده شده بود ،پس بهتر آنست که همان روح
اعظم متفاوت از جبرئیل را برگزید.

خالصه ترجمههاي این آیات را ،جدول شماره  2حکایت میکند.
(جدول شماره )6
ردیف

ترجمه
آدرس

فرشته وحی (جبرئیل،
روح

وحی

روح القدس ،روح
األمین)
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آیتی ،پاینده ،پور جوادي،
حلبی ،خواجوي ،طاهري،
فیض االسالم ،یاسري،

4

نحل2 /

2

إسراء37/

طاهري

3

نبأ33 /

ـــــــــــــ

1

قدر2 /

ــــــــــــــ

انصاري ،ترجمه طبري،
دهلوي ،نسفی ،خرمشاهی،

ارفع ،اشرفی ،الهی قمشهاي ،انصاریان،
بروجردي ،رضایی ،سراج ،شعرانی،
فوالدوند ،کاویان پور ،گرمارودي ،مصباح

مجتبوي

زاده ،معزي ،مکارم شیرازي ،صفارزاده،
گلی از بوستان خدا

بهرامپور

آیتی ،ارفع ،اشرفی ،الهی قمشهاي،
انصاریان ،بروجردي ،پاینده ،پور جوادي،
حلبی ،خواجوي ،رضایی ،شعرانی ،سراج،
فوالدوند ،فیض االسالم ،کاویان پور،
گرمارودي ،مجتبوي ،مشکینی ،مصباح زاده،

ــــــــــــ

معزي ،مکارم شیرازي ،نوبري ،یاسري،
انصاري ،ترجمه طبري ،دهلوي ،صفارزاده،
خرمشاهی ،بهرامپور ،گلی از بوستان خدا
آیتی ،ارفع ،اشرفی ،انصاریان ،بروجردي،
خواجوي ،رضایی ،سراج ،شعرانی،
فوالدوند ،گرمارودي ،مصباح زاده ،معزي،
مکارم شیرازي ،نوبري ،ترجمه طبري،
نسفی ،بهرامپور ،گلی از بوستان خدا
آیتی ،ارفع ،اشرفی ،انصاریان ،بروجردي،
خواجوي ،رضایی ،شعرانی ،فوالدوند،
کاویان پور ،مصباح زاده ،معزي ،مکارم
شیرازي ،دهلوي ،بهرامپور ،گلی از بوستان
خدا

الهی قمشهاي ،برزي،
پاینده ،پور جوادي،
خرمشاهی ،طاهري،
کاویان پور ،مجتبوي،
یاسري ،انصاري ،دهلوي
الهی قمشهاي ،برزي،
پاینده ،پورجوادي،
حلبی ،سراج ،طاهري،
گرمارودي ،مجتبوي،
نوبري ،یاسري ،انصاري،
ترجمه طبري ،خرمشاهی

 -6-5روح مضاف یا موصوف به اسم (مقیّد به وصف و اضافه)

در برخی از آیات قرآن ،روح به صورت مضاف و در حالت ترکیب با یک اسم دیگر به کار
رفته است ،که این ترکیب یا ترکیبی وصفی است و یا ترکیبی اضافی .کلمه روح غالبا با دو
اسم «األمین» و «القدس» ترکیب شده که در حالت نخست ،به تشکیل ترکیب وصفی «روح
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األمین» و در دومین حالت به شکلگیري ترکیب اضافی «روح القدس» انجامیده است (ن.ک:
نحل702 /؛ شعراء713 /؛ بقره35 /؛ بقره273 /؛ مائده.)770 /

در اغلب تفاسیر و ترجمهها ،روح القدس و روح االمین ،بر جبرئیل تطبیق شده است .با
اینکه نص صریحی در قرآن کریم وجود ندارد که بر تطبیق این دو بر یکدیگر داللت کند.
میتوان دالیل و شواهدي را جهت تأیید این برداشت اقامه کرد؛ از جمله اینکه :الف) سیاق
آیات بر اینکه روح االمین یا روح القدس در مسأله وحی و نزول کتاب آسمانی دخالت
داشته است ،گواهی میدهد؛ ب) روایاتی وجود دارند که ترکیب این دو اسم را بر جبرئیل
قابل اطالق دانستهاند (ن.ک :طبرسى ،7352 ،ج.)305 :7

برخی نظر بر آن دارند که ،وجه تسمیه جبرئیل به روح القدس به جهت آن است که
جبرئیل با کتابهاى آسمانى و سایر بیناتی که از جانب حق تعالى بر انبیاء نازل فرموده
است ،زنده کننده ادیان میباشد؛ همچنان که ارواح ،زنده کننده ابدان هستند و تخصیص
حضرت عیسى (ع) به جبرئیل با آنکه او مؤید همه انبیاء بوده به جهت آن است که در تمام
احوال از کوچکى تا بزرگى با او بوده است .همچنین تسمیه عیسى (ع) به اسم روح و
اضافه به قدس ،بدان سبب میباشد که حق تعالى او را تکریم فرموده و بدون واسطه پدر،
وي را از محض روح ،خلق نموده است .به جهت همین کرامت و تقرب و اختصاص او
به خداوند سبحان ،خدا او را به خود نسبت داده است که روحاللّه باشد .این اضافه را در
ناقةالل (حسینى شاه عبدالعظیمى،7373 ،
زبان عرب اضافه تشریفى میگویند ،مانند :بیت ه ّالل و
هّ
ج.)717 :7

گفتنی است ،بعضى دیگر نیز معتقدند روح القدس همان نیروى غیبى است که عیسى
(ع) را تایید مىکرد و با همان نیروى مرموز الهى مردگان را به فرمان خدا زنده مىنمود .البته
این نیروى غیبى به صورت ضعیفتر ،در همه مؤمنان با تفاوت درجات ایمان ،وجود دارد
و همان امدادهاى الهى است که انسان را در انجام طاعات و کارهاى مشکل مدد مىکند و
از گناهان باز مىدارد ،لذا در بعضى از احادیث در مورد بعضى شعراى اهل بیت (ع)
روح ال ُق ُد ِس َعلی
مىخوانیم که پس از خواندن اشعارش براى امام ،به او فرمود :إنّ َما نَ َف َ
ث ُ
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ك :روح القدس بر زبان تو دمید و آنچه گفتى به یارى او بود (مکارم شیرازى،7352 ،
ل ِ َسان ِ َ
ج.)331 :7
-1-5روح مضاف به ضمیر یا موصوف به جار و مجرور (ترکیب با ضمیر بدون واسطه یا
به واسطه حرف جر)

در دستهاي دیگر از آیات قرآن مبین ،روح به واسطه حرف جر یا بدون واسطه ،با یکی از
ضمایر همراه بوده است (ن.ک :نساء757 /؛ مریم75 /؛ سجده1 /؛ تحریم72 /؛ مجادله22 /؛ حجر/

21؛ أنبیاء17 /؛ ص .)52 /در آیه  72سوره شوري ،موصوف واقع شدن روح براي جار و مجرور
«من أمرنا» قابل مشاهده است ،که شرح آن در ادامه خواهد آمد .از میان این آیات تنها به
بررسی تفصیلی دو آیه که در زمینه وجوه و نظائر نیز مورد عنایت بوده ،اکتفا میشود.
 نساء171 /
ِ
تاب ال تَ ْغلُوا في دينِكُم َو ال تَقُولُوا علَى ه ِ ِ
ل الْكِ ِ
عيسى ابْ ُن َم ْريَ َم
﴿يا َأ ْه َ
اّلل إال َّ ال َْحقَّ إن َّ َما ال َْم ُ
َ
ْ
ّ
سيح َ
رسول ه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اّللِ َو ُر ُسلِهِ َو ال تَ ُقولُوا ثَالثَ ٌة انْت َ ُهوا َخيْر ًا لَكُ ْم
اّلل َو كَل َمتُ ُه أَلْقاها إلى َم ْريَ َم َو ُر ٌ
وح منْ ُه فَآمنُوا ب ه ّ
َ ُ ُ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال﴾
اّلل إِل ٌه واح ٌد ُسبْحانَ ُه َأ ْن يَكُ َ
اّلل َوكي ً
ون لَ ُه َول ٌَد لَ ُه ما في َّ
السماوات َو ما في ْاْلَ ْرض َو كَفى ب ه ّ
إن َّ َما ه ّ ُ

در اعراب این آیه ،دو وجه قید شده است :وجه نخست آنکه ،المسیح مبتدا باشد و إبن
مریم ،بدل یا صفت و رسولاهلل ،خبر آن (ن.ک :صافى ،7273 ،ج272 :7؛ درویش  ،7277ج:2

 310؛ دعاس ،حمیدان ،قاسم  ،7227ج)233 :7؛ و دومین وجه آنکه ،المسیح مبتدا باشد و إبن
مریم ،خبر اول و رسول اهلل ،خبر دوم (ن.ک :نحاس ،7227 ،ج.)273-272 :7

در این آیه که در مقام نفی الوهیت از حضرت عیسی (ع) است ،به وسیله یکی از ادات
قصر (إنّما) سه وصف براي این پیامبر خدا ذکر گردیده است :رسول ه ّالل (ص) ،کلمته ألقاها
إلی مریم ،روح منه .اگر از عیسی به رسول خدا یاد شده ،تأکید برآن است که ایشان تنها
فرستاده خداست .و اگر به کلمه خداوند تعبیر شده ،به جهت آن است که عیسی (ع) فقط
3

آیت و نشانه گفتاري خداوند است که در مریم نهاده شد و در گهواره با مردم سخن گفت.
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و روح خداست ،چون وجود مبارکی است که مانند هر جنین دیگري ،روح خداوند در آن
دمیده شده و جان گرفته است ﴿و الَّتي َأحصنت فَرجها فَنفَ ْخنا فيها مِن ر ِ
وحنا َو َج َعلْناها َو ْابنَها
ْ ُ
َ
َ
ْ ََ ْ ْ َ
ِ
َمين﴾ (أنبیاء .)17 /هر سه وصفی که براي ایشان آمده است ،حاکی از مخلوق بودن
آيَةً للْعال َ

عیسی (ع) است .عالوه بر آنکه به طور ضمنی به مخلوق بودن مریم نیز اشارهاي دارد؛ چرا
که عیسی (ع) را موجودي معرفی میکند که نبوده و بعد حادث شده است و مریم را
موجودي که فرزند میآورد؛ در مقابل خداي ﴿لَم يَل ِد َو لَم يُولَد﴾ و خدایی که در ادامه آیه
ون لَ ُه َولَد﴾.
بحانَ ُه َأن َيكُ َ
او را منزّه میداند از اینکه داراي فرزند باشد ﴿ ُس َ

بنابراین واژه روح ،در این سیاق در همان معناي اولیه خود یعنی «روح و جان» به کار
رفته است که بنابراین معنا ،دقیقترین ترجمهاي که براي آن وارد گردیده است ترجمه فیض
االسالم و کشف االسرار است .در مقابل ،وجهی که براي آن ذکر شده و معناي «أمر» را
برایش در نظر گرفته ،نمیتواند صحیح باشد .همچنین ترجمههایی که این واژه را در سیاق
مزبور به «رحمت» یا «جبرئیل» معنا کردهاند ،قابل خدشه میباشد.
 شوری: 56 /
ِ
ِ
ِ
ِ
ْناه
تاب َو الَ ْاْل ُ
ك ُروحاً م ْن َأ ْمرِنا ما كُنْ َ
ك َأ ْو َحيْنا إِلَيْ َ
﴿ َو كَذل َ
ت تَ ْدري َما الْك ُ
يمان َو لك ْن َج َعل ُ
ِ ِ ِ
ِِ
ك لَتَ ْهدي إِلى صِراطٍ ُم ْستَقي ٍم﴾
شاء م ْن عبادنا َو إِن َّ َ
نُوراً ن َ ْهدي به َم ْن نَ ُ

درباره معناي روح در آیه یاد شده ،دو دیدگاه به چشم میخورد:
الف) روح به معنی قرآن :منظور از روح ،قرآن مجید است( .طبرسى ،7352 ،ج73 :1؛
کاشانى ،7337 ،ج232 :3؛ جرجانى،7355 ،ج 37 :1؛ کاشفى سبزوارى7017 :7371 ،؛ محلى،
سیوطى212 :7277 ،؛ شیخ مفید 253 :7222 ،و)...

مؤیدات این دیدگاه:
 این معنى با قرائن مختلفى که در آیه وجود دارد مانند تعبیر به «کذلک» که اشاره بهمساله وحى است و تعبیر به «أوحینا» و همچنین تعبیراتى که درباره قرآن در ذیل همین آیه
آمده است کامال سازگار است (مکارم شیرازي ،7352 ،ج.)703 :20
10
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 تفسیر برخی از صحابه یا تابعان رسول خدا (ص) مانند روایتی که ابنابیحاتم ازأبوصال ِح َح َّدثَنَا ُمعاوی ُة َعن َعلي ِ
لح َة َعن
ابنعباس نقل میکندَ :ح َّدثَنَا أبيَ ،ح َّدثَنَا
بنأبيطَ َ
َ
ِ
ابن َعبَاس ُروحاً م ِ ْن َأ ْم ِرنا قال :ال ُقرآن (ابنابىحاتم ،7271 ،ج.)3230 :70

ك قُ ْرآناً
ك هذَ ا الْقُ ْر َ
آن﴾ (یوسف)3 /؛ ﴿ َأ ْو َحيْنا إِلَيْ َ
 آیاتی با این مضمونَ ﴿ :أ ْو َحيْنا إِلَيْ ََع َربِيًّا﴾ (شورى.)5 /

اشکاالت این دیدگاه:
 سیاق کالم ،بیانگر این حقیقت است که« :اى پیامبر آنچه از معارف و شرایع که همخودت دارى و هم مردم را به سوى آن دعوت مىکنى از خود تو نیست ،و تو چنان نبودى
که از پیش خودت آنها را دریابى ،و به علم خودت کشف کنى ،بلکه هر چه از این مقوله
دارى از ناحیه ما است که به وسیله وحى بر تو نازل کردیم و بنابراین اگر مراد از وحى که
ِ
تاب َو ََل ْ ِ
اْلیمانُ » تنها به ذکر
وحى شده قرآن مىبود ،باید در جمله «ما کُن ْ َ
ت َت ْد ِري َما ال ْک ُ
کتاب اکتفاء مىفرمود ،چون مراد از کتاب ،قرآن است و دیگر نیازى به ذکر ایمان نبود،
چون گفتن قرآن شامل ایمان هم مىشد( ».طباطبایی ،7352 ،ج)777-770 :73

 هر چند که ممکن است قرآن را روح نامید به اعتبار اینکه دلها را با هدایت خود زندهمىکند و لیکن در آیه مورد بحث ،دیگر وجهى ندارد که آن را مقید به قید «من أمرنا» کند،
با اینکه از ظاهر کالم خداى تعالى برمىآید که روح از امر خدا و خلقى است از عالم
علوى که همراه فرشتگان در هنگام نازل شدن آنها مىباشد (همان ،ج .)777 :73هر چند این
اشکال با آمدن روح به جاى قرآن و در نظر گرفتن کتاب براى پرهیز از تکرار ،قابل رفع
است؛ زیرا در ادامه« ،الکتاب» نیز آمده است (قرشى ،7355 ،ج.)773 :1

ب) روح به معنی روح القدس :منظور از روح در این آیه ،روح القدس یا فرشتهاى
برتر از جبرئیل و میکائیل است (کاشانى ،7270 ،ج7370 :3؛ گنابادى ،7203 ،ج72 :2؛ قرائتى،
 ،7333ج 225 :70و.)...
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مؤیّد این دیدگاه:
 روایاتی که حاکی از آن است که روح در این آیه به معناي مخلوقی است بزرگتر ازجبرئیل و میکائیل بهطوريکه در إخبار و تسدید پبامبر اکرم (ص) و ائمه هدي (ع) نقش
دارد .از امام صادق (ع) نقل شده است که معناي مورد بحث را اینگونه توصیف فرمودهاند:
ول ه ِ
«الروح َخل ٌْق َأعظَ م مِن جبرئِی َل َو مِیکَائِی َل کَانَ مع َرس ِ
الل ص یُ ْخب ِ ُر ُه َو یُ َسدِّ ُد ُه َو ُه َو َم َع
ّ
ُّ ُ
ََ ُ
ْ ُ ْ َ َْ
ْاألَئ ِ َّم ِة یُ ْخب ِ ُر ُه ْم َو ُی َسدِّ ُد ُهم( ».بحرانى ،7277 ،ج 335 :2؛ قمى ،7375 ،ج)251 :2
اشکاالت این دیدگاه:
 لزوم تسامح در معناي أوحینا :نکتهاي که پذیرش این دیدگاه را دشوار میسازد آنستکه روح به معناى روح امرى و یا جبرئیل ،چگونه میتواند قابل وحى باشد در حالیکه معنا
ندارد که بگوییم ما این چنین فرشتهاى را به سوى تو وحى کردیم؟
این اشکال به دو طریق پاسخ داده شده است :نخست آنکه بگوییم مراد از وحى کردن
ارسال و فرستادن است ،و أوحینا بهمعنى أرسلناست (کاشانى ،7277 ،ج .)337 :2همچنانکه
یحاو ُه :ارسالُ ُه بالوحي (مدنی شیرازي ،7332 ،ج)337 :2؛ یا اینکه «أوحینا» به معنى
گفته شدهِ :إ ُ
«أنزلنا» باشد یعنى «روح القدس» یا آن فرشته عظیم را بر تو نازل کردیم (مکارم شیرازي،
 ،7352ج.)702 :20

عالمه طباطبایی وجه نامبرده را اینگونه توضیح میدهد« :ممکن است براى توجیه این
وجه و اینکه چرا از «انزال» به «وحى کردن» تعبیر کرده ،بگوییم :چون کلمه «امر» به طورى
ِ
ِ
راد َشيْئاً َأ ْن يَقُو َل لَ ُه كُ ْن﴾ (یس )32 /بیان کرده ،عبارت است از کلمه
که آیه ﴿إنَّما َأ ْم ُر ُه إذا َأ َ

خدا ،و روح هم از امر خدا و از کلمات خداست ،پس روح ،کلمه خدا است و نازل کردن
کلمه ،خود تکلیم و سخن گفتن است ،پس چه عیبى دارد که از انزال روح به ایحاء و وحى
کردن تعبیر کند ،با اینکه انبیاء (ع) در اعمالشان مؤید به روح القدساند ،و به وسیله همین
روح است که شرایع به آنان وحى مىشود( ».طباطبایی ،7352 ،ج)773-772 :73
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 أوحینا در هیچکدام از آیات دیگر قرآن به معناي أنزلنا یا أرسلنا دیده نمىشود(مکارم شیرازي ،7352 ،ج.)702 :20
 -حرف «مِن» در ترکیب وصفی «مِن أمرنا» براي تبعیض آمده (درویش ،7277 ،ج:1

 )73و نشان می دهد روح در اینجا بخشی از امر است نه تمام آن.
از مجموع مطالب گذشته ،چنین بهنظر میرسد که هر دو دیدگاه فوق از جهتی صحیح
است و از سویی قابل نقد و مناقشه میباشد؛ اما ظاهرا بهترین نتیجهاي که میتوان گرفت،
آنست که مراد از وحى روح ،در این آیه عبارت از نازل کردن «روح القدس» بر پیامبراکرم
(ص) مىباشد ،و فرو فرستادن روح القدس بر آن حضرت عبارت از وحى قرآن کریم به
ایشان است؛ زیرا روح القدس حامل وحى است .بنابراین هیچ انگیزهاى وجود ندارد که
بگوئیم مراد از روح در این آیه ،عبارت از خود قرآنکریم است (حجتى.)717 :7355 ،

در میان ترجمههاي بررسی شده به جز ترجمه طبري ،معزي و عاملی که کلمه روح را
در این آیه قدري متفاوت از دیگران ترجمه کردهاند ،دیگر ترجمهها بیشتر به همین دو
وجه ،اشاره داشتهاند .خالصه این ترجمهها در جدول شماره  3آمده است.
(جدول شماره )1

ردیف

آدرس
قرآن

روح
ترجمه
آیتی ،ارفع ،اشرفی ،الهی قمشهاي ،انصاریان،
برزي ،پاینده ،پورجوادي ،حلبی ،خواجوي،

4

نساء474 /

2

شورى22 /

رضایی ،سراج ،شعرانی ،فوالدوند ،کاویانپور،
گرمارودي ،مجتبوي ،مشکینی ،مصباحزاده،

ــــــــــــــــــــ

معزي ،مکارم شیرازي ،نوبري ،یاسري ،انصاري،
دهلوي ،صفارزاده ،خرمشاهی ،بهرامپور
اشرفی ،شعرانی ،فوالدوند ،گرمارودي ،مصباح
زاده ،مکارم شیرازي ،بهرامپور ،گلی از بوستان
خدا

انصاریان ،برزي ،پاینده ،پور جوادي ،حلبی،
خواجوي ،رضایی ،طاهري ،فیض االسالم،
مجتبوي ،مشکینی ،نوبري ،یاسري ،انصاري،
دهلوي ،نسفی ،صفارزاده ،خرمشاهی
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 -2نتیجه
نتیجه بررسیهاي فوق نشان میدهد که ترجمههاي قرآن در خصوص ترجمه واژه
«روح» در پارهاي موارد خوب و دقیق عمل کرده و در مواقعی دیگر ،تنها با ارائه یک
ترجمه لفظی به سادگی از کنار این کلمه عبور کرده است .بعید نیست که ضعف اغلب این
ترجمهها را بتوان در فقدان نگاه منسجم آنها و نداشتن پیشپردازش در حوزه واژگان
چندمعنایی جستجو کرد .بههمین علّت ترجمه آنان ،گاه مبتنی بر معناي عام و لفظی بوده
است تا معناي سیاقی و کاربردي کلمه در قرآنکریم.
این در حالی است که یکی از بایستههاي ترجمه خوب آنست که پیش از ورود به
عرصه دریافت معانی آیات قرآن ،ضمن جداسازي واژگان چندمعنایی ،الفاظ غریب و
مشکل و مواردي از این قبیل ،به اتّخاذ دیدگاه واحدي در این خصوص پرداخته و اگر در
مقدّمه ترجمه خود به تبیین آن نمیپردازد ،دستکم به عنوان پیشفرض ورود خویش به
امر خطیر ترجمه ،آن را لحاظ کند .این کار هر چند شروع ترجمه را با تأخیر مواجه خواهد
ساخت؛ امّا پس از ورود ،دستاوردهاي فراوانی از جمله افزودن دقّت ترجمه و کاستن
نقایص آن را به دنبال خواهد داشت.
در خصوص واژه چندمعنایی «روح» نیز با توجه به قرار گرفتن آن در سیاقهاي متفاوت
و آمدن این کلمه در هیأتهاي گوناگون ،دو حالت به دست میآید:
 -7هنگامیکه کلمه روح به صورت مطلق و به همراه مالئکه بهکار برده میشود ،منظور
همان موجود مستقلی است که در روایات ائمه اهل بیت (ع) شناسانده شده است و بزرگتر
از جبرئیل میباشد .روحی که از جنس مالئکه نیست و شاید تجسم حقیقتی باشد که در
مالئکه و جن و انس دمیده (افاضه) میشود.
 -2زمانیکه به صورت ترکیب با یک اسم یا ضمیر و در حالت موصوف یا مضاف به کار
رفته است ،مفهوم مشککی است که هرچند ،عالیترین درجه آن را خداوند در مخلوقی
جداگانه که مصداق اکمل و اتمّ روح است ،قرار داده و نزول آن در شب قدر ،ضمن
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یادآوري عظمت این شب ،رفعت مقام این موجود گرامی را نیز مورد تأکید قرار داده است؛
اما میتواند مصادیق پایینتري را نیز داشته باشد.
با این وصف ،بررسی ترجمههاي قرآنی (همچنانکه در جدولهاي  2و  3گذشت) حاکی
از آن است که در اغلب آیات ،این کلمه به صورت تحتاللفظی و به شکل اصل واژه ،در
ترجمه قید شده است و تنها در آیات نحل ،2 /نبأ ،33 /قدر 2 /و شوري ،72 /برخی از
ترجمهها ،احتماالتی غیر از معناي «روح» را نیز براي ترجمه این واژه برگزیدهاند که شاید
بتوان به نوعی ،ترجمه آنها از این واژه را ،ترجمهاي تفسیري تلقّی کرد؛ ترجمههایی
همچون الهی قمشهاي ،انصاري ،برزي ،بهرامپور ،پاینده ،پورجوادي ،ترجمه طبري ،حلبی،
خواجوي ،خرمشاهی ،دهلوي ،سراج ،طاهري ،فیض االسالم ،کاویان پور ،گرمارودي،
مجتبوي ،نسفی ،نوبري و یاسري از زمره همین ترجمههاي تفسیري در خصوص واژه مورد
بحث ،است.

 -7پی نوشتها
 - 1عن الباقر ع أن ّه سئل عن هذه اآلیة فقال جبرئیل الذي نزل علی األنبیاء و الروح یکون معهم و مع األوصیاء َل
یسددهم من عند هّالل (فیضکاشانى ،7277 ،ج.)725 :3
یفارقهم یفقّههم و ّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ِ ِ
َّك َضا ٌّل تَروِي عن َأه ِل َّ ِ
ِ
َ َ
ُوه ُسبْحانَ ُه َو تَعالی َع َّما یُشْ رِکُونَ یُنَ ِّزلُ
ع إِن َ
َ ْ ْ
الل تَ َعالَی لنَبِیِّه ص أتی أ ْم ُر هّالل فَال تَ ْستَ ْعجل ُ
الض َالل یَقُولُ هّ ُ
ْ
الْمالئِکَ َة ب ِ ِ
ات هّاللِ َعلَیْهِ ْم (کلینى ،7205 ،ج.)252 :7
وح غَیْ ُر ال َْم َالئِکَةِ َصل ََو ُ
الر ُ
َ
الروح َو ُّ
ُّ
 -3شاید منظور از اینکه عیسی را «کلمه خدا» میداند تکلّم عیسی (ع) با مردم باشد﴿ :إ ِ
عيسى ابْ َن َم ْريَ َم
يا
اّلل
ل
قا
ذ
ه
ْ
َ
َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال﴾ (مائده )770 /در مقابل
ك ب ِ ُروحِ الْق ُُدس ُتكَلِّ ُم الن ََّاس في ال َْم ْهد َو ك َْه ً
ك إ ِ ْذ َأيَّ ْدتُ َ
ك َو َعلى وال َدت َ
ا ْذك ُْر ن ْع َمتي َعلَيْ َ
اّلل ُموسى تَكْليماً﴾ (نساء.)772 /
موسی (ع) که «کلیم اهلل» است و هم کالم با خداوند گردیده استَ ﴿ :و كَل َّ َم ه ّ ُ

 -3منابع
* قرآن کریم.
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 -7إبن جوزي ،جمال الدین أبو الفرج ،نزهة األعین النواظر فی علم الوجوه و النظائر ،تحقیق:
محمد عبد الکریم کاظم الراضی ،بیروت :مؤسسة الرسالة7202( ،ق).
 -2ابنابىحاتم ،عبدالرحمنبنمحمد ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :اسعدمحمدالطیب ،عربستان
سعودى :مکتبة نزار مصطفى الباز7271( ،ق).
 -3ابنفارس ،أحمدبنفارس ،معجم المقاییس اللغة ،محقق /مصحح :هارون ،عبدالسالم محمد ،قم:
مکتب االعالم االسالمی7202( ،ق).
 -2ابوحمزه ثمالى ،ثابت بن دینار ،تفسیر القرآن الکریم ،تحقیق :عبدالرزاق محمدحسین حرز
الدین /محمدهادى معرفت ،بیروت :دارالمفید7220( ،ق).
 -7ابیارى ،ابراهیم ،الموسوعة القرآنیة( ،بىمک) :موسسة سجل العرب7207( ،ق).
 -7بحرانى ،سیدهاشم ،البرهان فىتفسیرالقرآن ،تحقیق :قسم الدراسات اَلسالمیة موسسة البعثة -قم،
تهران :بنیاد بعثت7277( ،ق).
 -5تهانوي ،محمدبنعلی ،موسوعةکشاف اصطالحاتالفنون و العلوم ،تحقیق :د .علی دحروج،
مُعَرِّب :د .عبداهلل الخالدي ،بیروت :مکتبة لبنان ناشرون7117( ،م).
 -3جرجانى ،ابوالمحاسن حسینبنحسن ،جالء األذهان و جالء األحزان ،تهران :انتشارات دانشگاه
تهران7355( ،ش).
 -1حاجيخلیفة ،مصطفىبنعبداهلل ،کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون ،بغداد :مکتبة
المثنى7127( ،م).
 -70حجتى ،سیدمحمدباقر ،اسباب النزول ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمى7355( ،ش).
 -77حسینى شاهعبدالعظیمى ،حسینبناحمد ،تفسیر اثناعشرى ،تهران :انتشارات میقات7373( ،ش).
 -72حسینی بخاري قِنَّوجی ،أبوالطیبمحمدصدیقخان ،أبجد العلوم( ،بیمک) :دار ابن حزم،
(7223ق).
 -73خواجوى ،محمد ،ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات مولى7270( ،ق).
 -72درویش ،محیى الدین ،اعراب القرآن و بیانه ،سوریه :داراالرشاد7277( ،ق).
 -77دعاس ،حمیدان ،قاسم ،اعراب القرآن الکریم ،دمشق :دارالمنیر و دارالفارابى7227( ،ق).
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 -77راغب أصفهانى ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت -دمشق :دار القلم  -الدار
الشامیة7272( ،ق).
 -75رافعی ،مصطفى صادق ،تاریخ آداب العرب( ،بیمک) :دار الکتاب العربی( ،بیتا).
 -73رستمی ،محمدحسن ،علیرضا حاجیآبادي« ،تأثیر وجوه و نظایر در ترجمههاي معاصر فارسی
با تکیه بر واژه فتنه» ،تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،شماره اول ،ص7331( ،732-731ش).
 -71زرکشی ،أبوعبداهللبدرالدینمحمد ،البرهان فی علوم القرآن ،تحقیق :محمدأبوالفضلإبراهیم،
بیروت ،دارالمعرفة7357( ،ش).
 -20سالممکرم ،عبدالعال ،المشترک اللفظى فیالحقل القرآنی ،بیروت :موسسة الرساله7275( ،ق).

 -27سعیدي روشن ،محمد باقر« ،روش پلکانی مفهوم شناسی واژگان قرآن» ،پژوهشهاي قرآن
و حدیث ،شماره ،7ص7333( ،12-55ش).
 -22سیوطى ،جاللالدین ،اإلتقان فیعلومالقرآن ،بیروت :دارالکتاب العربى2007( ،م7227 /ق).
 -23شاکر ،محمدکاظم« ،تفسیري از روح» ،پژوهشهاي فلسفی-کالمی ،شماره ،2ص،27-7
(7353ش).

 -22شکرانی ،رضا« ،درآمدي بر تحلیل ساختهاي نحوي قرآن و ترجمه آن به فارسی» ،مقاالت و
بررسیها ،شماره  ،71ص7330( ،30-77ش).
 -27شیخ مفید ،محمدبنمحمد ،تفسیرالقرآن المجید ،تحقیق :سیدمحمدعلى ایازى ،قم :مرکز
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى7222( ،ق).
 -27صاحببنعباد ،إسماعیلبنعباد ،المحیط في اللغة ،محقق /مصحح :آلیاسین ،محمدحسن،
بیروت :عالم الکتاب7272( ،ق).
 -25صادقى تهرانى ،محمد ،البالغ فى تفسیر القرآن بالقرآن ،قم :مؤلف7271( ،ق).
 -23صافى ،محمودبن عبدالرحیم ،الجدول فى اعراب القرآن ،دمشق بیروت :دارالرشید مؤسسة
اْلیمان7273( ،ق).
 -21طاشکبريزاده ،احمدبن مصطفی ،مفتاح السعاده و مصباح السیاده فی موضوعات العلوم،
بیروت :دار الکتب العلمیه7207( ،ق).
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 -30طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،ترجمه تفسیرالمیزان ،ترجمه موسوى همدانى ،سیدمحمدباقر،
قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعه مدرسین حوزه7352( ،ش).
 -37طبرسى ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،تحقیق :با مقدمه محمد جواد بالغى،
تهران :انتشارات ناصر خسرو7352( ،ش).
 -32طریحی ،فخرالدینبنمحمد ،مجمعالبحرین ،محقق /مصحح :حسینى اشکورى ،احمد ،تهران:
مرتضوى7357( ،ش).
 -33طوسى ،محمدبنحسن ،التبیان فى تفسیر القرآن ،تحقیق :با مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانى و
تحقیق احمد قصیرعاملى ،بیروت :داراحیاء التراث العربى( ،بیتا).
 -32طیب ،سیدعبدالحسین ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات اسالم7353( ،ش).
 -37عوا ،سلوىمحمد ،بررسى زبانشناختى وجوه و نظایر در قرآن ،ترجمه :سیدحسین سیدى،
مشهد :به نشر7332( ،ش).
 -37فراهیدى ،خلیلبنأحمد ،کتاب العین ،قم :نشر هجرت7201( ،ق).
 -35فیض کاشانى ،مالمحسن ،تفسیر الصافى ،تحقیق :حسین اعلمى ،تهران :انتشارات الصدر،
(7277ق).
 -33قرائتى ،محسن ،تفسیر نور ،تهران :مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن7333( ،ش).
 -31قرشى ،سیدعلى اکبر ،تفسیر احسن الحدیث ،تهران :بنیاد بعثت7355( ،ش).
 -20قمى مشهدى ،محمدبنمحمدرضا ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تحقیق :حسین درگاهى،
تهران :سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمى7373( ،ش).
 -27قمى ،علىبنابراهیم ،تفسیر قمى ،تحقیق :سیدطیب موسوى جزایرى ،قم :دارالکتاب7375( ،ش).
 -22کاشانى ،محمدبنمرتضى ،تفسیر المعین ،تحقیق :حسین درگاهى ،قم :کتابخانه آیت اهلل مرعشى
نجفى7270( ،ق).
 -23کاشانى ،مال فتح اهلل ،تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین ،تهران :کتابفروشى محمد
حسن علمى7337( ،ش).
 -22کاشفىسبزوارى ،حسینبنعلى ،مواهب علیه ،تحقیق :سیدمحمدرضا جاللى نائینى ،تهران:
سازمان چاپ و انتشارات اقبال7371( ،ش).
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 -27کلینى ،محمدبنیعقوببناسحاق ،الکافی ،محقق /مصحح :غفارى ،علىاکبر و آخوندى ،محمد،
تهران :دارالکتب اْلسالمیة7205( ،ق).
 -27گنابادى ،سلطانمحمد ،تفسیر بیانالسعادة فى مقامات العبادة ،بیروت :مؤسسة األعلمی
للمطبوعات7203( ،ق).
 -25محلى ،جاللالدین  /جاللالدین سیوطى ،تفسیر الجاللین ،بیروت :مؤسسه النور للمطبوعات،
(7277ق).
 -23مدنیشیرازي ،علىخانبنأحمد ،الطراز األول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول ،مشهد:
مؤسسه آل البیت (علیهم السالم) إلحیاء التراث7332( ،ش).
 -21معرفت ،محمدهادى ،علوم قرآنى ،قم :موسسه فرهنگى التمهید7337( ،ش).
 -70مغنیه ،محمدجواد ،التفسیر المبین ،قم :بنیاد بعثت( ،بیتا).
 -77مقاتلبنسلیمان ،ابوالحسن ،الوجوه و النظائر فی القرآن ،تحقیق حاتم صالح ضامن ،دبی :مرکز
جمعه الماجد للثقافه و التراث7225( ،ق).
 -72مکارم شیرازي ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اْلسالمیة7352( ،ش).
 -73نحاس ،ابوجعفراحمدبنمحمد ،اعراب القرآن ،بیروت :منشورات محمدعلى بیضون ،دارالکتب
العلمیة7227( ،ق).
 -72هویدى بغدادى ،محمد ،التفسیر المعین للواعظین و المتعظین ،قم :انتشارات ذوى القربى( ،بیتا).
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