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  .آزاد ل
 ٢٠١١ جوالی ٠۵

 

 روح چيست ؟؟
١ 

 از ديانت به عقالنيت بر گرديم ؟

و مطالعات خود   دم تا از تجربياتدازم الزم ديز ديدگاه اديان مخصوصا اسالم بپرکه به تشريح روح ا يناقبل از

الی اين ه  زياد تری در البزو سعی نموده ام تا اگر چي چيزی بنويسم  ، روح شناسی داشته امۀکه سالھا قبل در بار

  . کمک کننده باشد روح و ارواح شايد در شناخت؛ آنرا با خوانندگان عزيز در ميان بگذارم،مروربيابم

مجله (القاسم فرزانه در اطالعات ھفتگی نام پروفيسور ابوه  ار جمندی از ايران بۀ در حدود چھل سال قبل نويسند

 از کجا آمده ايم و به کحا می) ( روح و زندگی–اسرار مرگ (ايران يک سلسله مقاالتی زير عنوان ) ھفته وار

م سعی در جمع آوری بنده ھم با عالقه ای که برای فھميدن اين نوع موضوعات داشت. به نشر ميسپاريدند) رويم ؟

 انجنيری و ديگری ۀشان نموده و باالخره با ھمکاری دو نفر از دوستانم که يکی استاد فاکولتاياکثر نوشته ھای 

 ساينس بود به تجسس زياد درين باره پرداخته و شروع نموديم  به شناختن ارواح ؟ و قدم به قدم با ۀاستاد فاکولت

وسايل ابتدائی .  شروع کرديم به تماس گرفتن با ارواح،ه بعد از مطالعاتی زيادپيروی از رھنمائی ھای استاد فرزان

و الزمی را تھيه و ھمچنان تمرينات سختی ھم غرض تمرکز فکر که رکن اساسی تماس گرفتن با ارواح بود انجام 

با ارواح تماس  کرديم تا دور آن ميز نشسته و سعی میه داده و با ميزی که تھيه نموده بوديم ھفته يک بار ب

  .بگيريم

 ۵  يافتهما را ھمکاری نمودند و اين حلقه گسترشديگری  البته گروه سه نفری ما بعدا انکشاف و جوانان با ھوش 

توان   نفری شد خالصه سعی بی نھايت نموديم و کمتر موفق شديم و تنھا از موفقيت آن تجربيات می٧و بعدا 

نوشته شده الفبای فارسی که يکی از انگشتان مابا آن در تماس بود کت ظرف نفيس و کوچکی که بر روی ميز حر

باالخره نظر به نوشته در يکی از مجالت اطالعات ھفتگی که از طرف استاد فرزانه . توان نام برد و بس می

 گرامی ما ياسين جان بود که در انحصارات دولتی آنوقت  ھموطن؛ھای وی را تبريک گفته بودبرايش موفقيت 

نروز دسته جمعی در آديگر مشکالت را حل شده حساب نموديم و فردای . نمودند پيدا نمائيم ی وظيفه میاجرا

 فھم خود را درين راستا و ھم تالش در ۀانحصارات دولتی خدمت آن ھموطن رفتيم و موضوع  دانستن و انداز

و کمک ھای معنوی شان در مورد ح داديم و خواھان ھدايات و زحمات خود را برايش شر رابطه گرفتن با  ارواح
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  . نتيجه نگرفتن از کار  خود شديم

 نتيجه چنين ،يبا يکساعت صحبت بعد از تقر و آھسته  و شمرده صحبت مينمود بودیآن معزز که انسان خيلی شريف

ر پيشرفت توانند ما را د سيم و اوشان نمیبدھيم تا خود ما به نتيجه برشد که بايد به اين تمرينات و کار ھا دوام 

نا اميد شديم و نظر به مشکالت زندگی و مصروفيت ھای بی حد نتوانستيم آن تمرينات را . کار ما کمک نمايند

 در بعداً . اضافه تر از يکسال ديگر ادامه دھيم و در نتيجه به مشوره ھمديگر از دنبال نمودن آن منصرف شديم

کت آن ظرف ھای کوچک و نفيس در آن در يافتيم حرھای مطالعه راجع به مغز انسان و اعجوبه بودن و خال قيت 

ه کز فکر و خالقيت مغز ما بوده است نه اينکه ارواح محترم ب تمرۀاالت ما نتيجؤروی ميز غرض حل مطالب و س

يحات استاد ابوالقاسم فرزانه ھر انسان دارای دو روح تشرنظر به رھنمائی و . حم نموده و تماس گرفته باشندما تر

اشد و ھمين روح است که روز قيامت دو باره به ھمين بدن حلول نموده و   يکی آن در وجودش  ميباست که

نام ه باشد ب  و از روح ديگر که ھميشه با انسان جدا  از روح اولی می.دھد  گناھان دوران زندگی را میۀکفار

ر روح بعد از  موجوديت در يک  ھ،)ارواح(و ھمچنان  گفته اند  که غرض تکامل .ياد نموده اند) جسد مثالی(

شود بعد از مدتھا دو باره در يک جسم ديگر در جای ديگر  قالب انسانی تا زمان مرگ بدن که از جسم بيرون می

نوقت در روح آرود تااينکه به آخرين در جات تکامل برسد و  سوی تکامل میه کند و مرحله به مرحله ب حلول می

اند که حيوانات روح ندارند  راجع به حيوانات گفته.   از روح کل جدا شده استالً يعنی اينکه قب. شود کل پيوست می

ھر صورت در ه ب. نمايد ھا ياد می) تناسخی(نام ه ھا را ب که  به روح داشتن حيوانات  باور مند  ھستند آنی وآنان

                         باشيم علمی رسيده ۀھمان زمان از رھنمائی ھای استاد چيزی دستگير ما نشد تا به يک نتيج

انيما که ھمه اشاره به تنفس  به عبری روخ و در يونانی پنيوما  و در التين سپرايت) روح(در فارسی و عربی - ١ 

 مھم اديان مفھوم روح و موجودی را به اين ۀلأحال ببينيم درين مس. شود ناميده می  ANIMA و جوھر حيات است

  . آنرا در چوکات بندی ھای دينی به خورد مردم داده استنام از کجا اقتباس نموده و

دھد چی است ؟؟؟ که گاھی از روح خدا در  تشکيل می) نظر به گفتار اديان(   روح که اصل و جوھر آدمی را 

از زمانه ھای خيلی قديم . نمايند عيسی را درست  می) باکره(شود و گاھی ھم در شکم مر يم   آدم داخل می

داد به مرور زمان و آھسته آھسته به  واقعات طبيعی که در اطرافش رخ می رايط رشد زندگی وانسانھا در ش

 شياطين باور مند شده و در نتيجه  واقعات و آفت ھای طبيعی به خدايان – ارواح –موجودات نا مرئی مثل جن 

 و درين مبحث فقط روی رسی اين موضوعات ايجاب بحث ھای جداگانه را داردشدند که تحليل و برمتعدد معتقد 

 دوام  و تاثير گذاری  و پندار موجوديت او در وجود انسانی از ديدگاه  دين يھود و اسالم کمی - موجوديت -روح 

  .می پردازيم

نرا منحيث موجود مجزا از آ در دين يھود  به روح مثل جن و شيطان اعتقاد کامل وجود داشته و پيروان يھودی 

ن غو طه ور شده آدانند اما نه به آن مقدار که اسالم در   آنرا با حيات انسانی جدا ناپذير میانسان دانسته و ارتباط

و از روح  موجودی ساخته است که قابليت رھنمائی انسان را داشته و ھميشه به مفھوم جوھر اصلی وجود انسان 

نسانی را در آن جھان نا مرئی به  آنرا در وجود انسان و ھم عقوبت اعمال اۀ حتی حلول چند بار.مطرح بوده است

 اما در .و ادعا دارند که روح  اصل است نه بدن انسان) اما در تعريف وجودآن عاجز اند( روح گذاشته اند ۀعھد 

ول و جوابده در قسمت گناھان جسمی ؤبار ندارد دو باره حلول و مستخرت روح در ھمين بدن که اصال اعآروز 

  .شدبا در مقابل خداوند اديان می

 فرشته ھا – ماليک – شيطان – تا از جن و روح خصوص اسالم  و محمد خواسته استه ديان با ھر صورته  ب
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 ھای قرآنی خواسته به موجوديت  تئی يک تشکيالتی برای خودش درست و با صدور آيمخلوقات غير مرو ھمچو 

را حاکم مطلق بر آنھا نشان دھد تا عظمتش را به عربھای جاھل وانمود آن شکل قطعی و آسمانی داده و خود 

  اين باور را به مسلمانان به وجود ، آنۀدر قرآن و آيت ھای زيادی در بار) جن(نام ه  بودن يک سوره ب.سازد

    .انس و جنبر  محمد پيامبری است آورده که

 ۀسور. گويد  موجوديت  روح چه میۀن در بارآبينيم که قر جن  و ماليک قبال نوشتاری داشته ام و اکنون بۀدر بار

روح از فرمان پرور دگار من است و جز اندکی : ال ميکنند بگو ؤس) روح( و از تو در باره   :٨۵ا  آيت االسر

جبرئيل و  روح ملکی است بزرکتر از:درين باره از امام صادق سؤال شد فرمود . است شما داده نشدهه دانش ب

 االنبيا آيت ۀ سور-  " ٣٨٨ و تفسير قمی ص ۴٧ ص٢۵ج. بحار" و ھمراه پيغمبر بوده و االن با ائمه استميکائيل 

خداوند  رحمان سخن نمی در يک صف می ايستند و ھيچ يک جز به اذن ) ماليک(و ) روح( روزی که  :٣٨

فرشتگان و روح :(گويد   می۴ المعارج آيت ۀھمچنان در سور .... گويند درست می) گويند آنگاه که می(گويند و 

و ھم در ) کنند در آن روزی که مقدارش پنجاه ھزار سال است به سوی او عروج می) فرشته مقرب خداوند = (

  :خوانيم که   می٢  نحل آيت ۀسور

که ) ھدد و به آنھا دستور می(کند  مانش بر ھر کس از بندگانش بخواھد نازل میبه فر)الھی( فر شتگان را با روح 

  می۴ قدرآيت ۀسور . من بپرھيزيد) مخالفت دستور(ودی جز من نيست از معب) و بگوئيد(ردم را انذار کنيد م

  . شوند ھر کاری نازل می) تقدير(درآن شب به اذن پروردگار شان برای ) روح ( ن و فرشتگا: گويد

گويد  چون قرآن می. پی برد يا ملکوتی روح با نظر داشت آيات فوق کمی مشکل خواھد بود تا به ساختار جسمی

ه  روح تا حال صد ھا کتاب و نوشته بۀدر بار. وندواح نازل ميش ار است و ھم چنان  از عالم امر خداوندروح

 کوتاه به تحليل ۀين نوشتچن در تا شرح چنين موضوع پيچيده و حساس را مشکل خواھد بود در نتيجهوجود آمده 

  .ه شودگرفت

از نگاه زيست شناسی و علم فزيک و فوسيل ) موجودات زنده(جاد اور گانيزم  ايرو بايد به چگونگی ينا از

 زمين از ۀبيلونھا سال طول کشيده است تا زندگی و جانداری در روی کر. شناسان به مختصر نظر اندازی نمائيم 

ی  ئھای کيميا عمل ھا و عکس العمل ۀعناصر مختلف بيجان در شرايط مناسب محيطی به وجود آيند که آنرا نتيج

درين مورد .  زمين دانسته که با عوامل متافزيکی ھيچ گونه ارتباط و پيوندی نداردۀدر شرايط محيطی ھمين کر

  . شناسان عاليقدر را توقع دارمت يه استادان فزيک و زيسنظر

 ٢٨٧ صفحه  روح درۀمحمد کلينی در اصول کافی جلد اول در بار .يم به موجوديت روح از نگاه اسالمگرد بر می

  :چنين ميفرمايند

چون اورا برابر "د ه پرسيدم که خدا فرمايد  باره روحی که در آدم دميده شاز حضرت صادق در:  احول گويد 

 ان روح آفريده شده است و نيز روحی که در :حضرت فرمود٢٩ حجر آيت ۀ سور"م ساختم و از روحم در او دميد

روحی  " فرمايش خدای بزرگ و شکوھمند کهۀاز حضرت صادق در بار: يدحمران گو. عيسی بود آفريده شده بود

  :محمد مسلم گويد. .. يسی خلق کرد آن روح آفريده شده است که خدا آنرا در آدم و ع:  پرسيدم فرمود "از او

 پرسيدم که آن دميدن چگونه " دميدم وح خود در او و از ر" سخن خدای بزرگ وواال که ۀ از امام صادق در بار

  :ود ؟ فرمود ب

ارواح  و چون  مشتق است"باد"جنبش است و آن جھت روح نامند که نامش از ريح  روح مانند باد در ھمان 

و . آن را از لفظ ريح بيرون آورد و آن را به خود نسبت داد چرا که آنرا بر ارواح ديگر بر گزيدھمجنس باد باشند
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: گويد خی در کتاب سر گذشت روح میيد علی موسوی دھسرآقای س.  ھاھمانطور به خانه ای از ميان ھمه خانه

و . شدهد ايجا دانسته چون از عالم امر است نظر به ضرورت دفعتا دانيم و پيامبر ھم نمی می را نحقيقت روح

روح دو ھزار سال قبل از خلقت آدم و در گويد که در بعضی از روايات آمده که  ھمچنان در مورد خلقت روح می

از : گويد و سلمان می. چھارده ھزار سال قبل از خلقت آدم آفريده شده است  ديگر آمده که روحبعضی روايات

 نوری بوديم در نزد پرور دگار من و علی چھارده ھزار سال قبل از خلقت آدم: رسول خدا شنيدم که فرمود

ت ولی ماليکه فقط  عقل و اختيار اس–انسان دارای روح  . . ٢۴ ص٣۵ و بحارجلد ١۶٨ ص١فضايل الخمسه ج"

  .روح و عقل دارند و از خود ھيچ اختياری ندارند و مجبور به اطاعت اند و حيوانات فقط روح دارند

  :کند که از امام صادق سؤال نمود حيد از عبدهللا بن فضل نقل می مرحوم صدوق در کتاب تو

بردند و در رفيع ترين محل  ی به سر میاعل  چرا خدای متعال ارواح را در بدنھا قرار داد بعد از آنکه در ملکوت

شان اگر ۀ دانست که اين ارواح با توجه به بلندی و شرافت رتب متعال می  چون خدای: ؟ حضرت فرمود ھا بودند

قدرت کامله خود اين ارواح  به خود شان واگذارده شود اکثر شان ادعای ربوبيت و خدائی خواھند نمود پس به حال

نموده بود با عنايت و رحمتی که به اين ارواح داشت  ھا مقدور اد که از اول خلقت برای آنی قرار دئرا در بدنھا

عضی ديگر قرار داد و بعضی شانرا بر بعضی ديگر برتری داد و پيامبرانی برای  ببعضی ازآنھا را محتاج به

  . فرستاد که حجت خدا باشندا ھ آن

جسم انسان .  که انسان مرکب است از جسم و روحين استھای اسالمی از روح چن نظر دقيق  روايات و تحليل

باد و آتش تر کيب يافته اما روح انسان که ،  خاک، و استخوان که آنھم از آب– پوست –عبارت است از گوشت 

جوھر مجرد است و حقيقت آن قابل شناخت نيست و گاھی تعبير به جان و گاھی تعبير به نفس ناطقه و گاھی تعبير 

پذيری  ثيرا و يکی از مھمترين آثار روح ت. آثار و عاليم آنۀشود آنرا شناخت مگر به وسيل نمايند نمی به عقل می

  :گويد  چنين می۴٢ االزمر آيتۀ   سور.آن و قابليت رشد و کمال اوست

سپس . گيرد نيز به ھنگام خواب می و ارواحی را که نمرده اند. کند ارواح را به ھنگام مرگ قبض می خداوند 

 باز می) که بايد زنده بمانند(و ارواح ديگری را . دارد کرده نگه می مان مرگ شان را صادررواح کسانی که فرا

 سوره السجده آيت . .کنند  شنی است برای کسانی که انديشه میھای رو آمدی معين درين امر نشانه گرداند تا سر

 دگار تان باز میسوی پروره پس شما را بگيرد س می شما )روح(فرشته مرگ بر شما مامور شده"بگو  : ١١

گيرند در حاليکه پاک و پاکيزه اند به  روح شانرا می) مرگ(ھمانا که فرشتگان  : ٣٢ النحل آيت ۀ سورگرداند 

  می۴ القدر آيت ۀ ھمچنان سور."ايد  وارد بھشت شويد بخاطری اعمالی که انجام داده،سالم بر شما"گويند   میاھ آن

تا اينجا  در . شوند ھر کاری نازل می) تقدير(ن شب به اذن پروردگار شان برای در آ) روح( و فرشتگان: گو يد

داختيم تا قضاوت دانشمندان و ھموطنان گرانمايه را درين مورد بدانيم  روح از ديدگاه اسالم  مختصرا پرتشريح

قديمی مردم و انعکاس آن در ھای محمد از باور ھای  داخت به برداشتين مبحث خواھيم پر؟؟؟ در بخش دوم ا

  .قرآن

 ادامه دارد

 

  


