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 روح چيست ؟

٢ 
 روح و امثالھم از زمانه ھای خيلی قديم در بين انسانھا ، شيطان ، از جمله جنئی موجودات نامرباور داشتن به

شود روح در آن  داخل   واج داشته است و ھمچنان پيروان اديان ابراھيمی معتقد اند که زمانيکه انسان پيدا میر

اعتقاداتی ) ابھام خاص خود را دارندع ھمه درمجمو( ؟؟ روايات دينی زياد بوده و ينکه چطور و چگونهشود ا می

نام انسان مر ه دی ھم دارد و تشکل موجودی بعالوه داشتن وجود مادی وجود غير ماه موجود است که انسان ب

  .کب از ماده و روح است

روح از . شود نام روح از طرف تعدادی از علمای زيست شناسی و دانشمندان فزيک انکار میه  موجودی بمگر

  که به وجود آن اعتقاد دارند پديده ای  طبيعی نيست که روی معيار ھا و سنجش ھای علمی به وجودیمردماننظر 

 آن ۀ بدن انسان و اداره کنندۀشود که جوھر اصلی انسان را تشکيل و گردانند  بلکه گفته می؛آن اعتقاد پيدا نمود

   .باشد است و با خروج روح بدن حرکتی نداشته و فاقد ھر نوع تحرک می

 نادانی مردمان   از نمود که اين باوربا جرأت بيانتوان  داليلی معتبری برای اعتقاد به روح موجود نيست و می

ه ھای قديم که مردم معتقد به  اشته و افالطون به آن شکل پندار  دينی داده است و اينکه در زمانقديم حکايت د

 مالک شناخت شان ھمانا فرق انسان زنده و انسان مرده بوده که معتقد به آن شدند که موجودی است ،واح شدندار

ئی ذھنی رھکشا بوده  بشريت را به خلقت موجودات نا مرل چنين تفکرکه انسان را قادر به حرکت مينمايد و امثا

  .است

برای ) سوکی (ۀدر انجيلی که به زبان يونانی  نوشته شده است کلم. ياد شده است) نشاما(به کلمه  تورات روح  در

به  زبان انگليسی  که انجيل ھائیدر . ندداشته ا) نفس(روح گفته شده است که اين دو کلمه قرابت نزديک به مفھوم 

 .اند را روح و نفس کشيدن ناميده و مورد استفاده قرار داده) کا(مصر يان قديم نيز ) نفس  ياد شده است(است

با . خاصی از آن گر فته نميشوددر اسالم و قرآن به کرات نام ارواح در آيات مختلف ذکر گرديده واما مفھوم 

شود که روح يک موجود جداگانه بوده و  اشت می روح چنين بردۀباريات پيشوايان اسالم در تذکرات قرآنی و نظر
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ھا است و در بعضی آيات قرآن از  وليت ھم متوجه آنؤر بوط به اشحاص ذيدخل است حتی مسدر زندگی و امور م

است   آنگاه باالی او ر٩يتآسوره سجده < مائيد  فته  مثالً به آيات ذيل توجعه فريا باد تذکر ر) پف(روح به معنی 

و ھمچنان در ) گو ئيد چشمھا و دلھا آفريد چه اندک شکر می ھا،ای تان گوشرد و از روح خود در آن دميد و برک

دم پيامبر بدون  در آ از نفخ روح در مورد دميدن آن)١٢ سوره تحريم آيت ٧٢سوره ص آيت ٢٩سوره حجر آيت 

  .مده استآ عمله امت و يا ھم حضرت عيسی مسيح از مريم باکره تذکراتی ب

شيطان ، جن، ھای جداگانه تاريخی از روح  مقطع ھمچنان مسلمانان و نيمچه مسلمانان و ھم دنباله روان  اديان در

ھای شان  اند که از مجموع نوشته و ماليک ھر کدام به زعم خود موجوداتی خيالی ساخته و به جامعه تقديم داشته

موجوديت .  شتابان را مشاھده نمودنام روح و يا باد تند ه ی را بئ قامت رسا قطعی رسيد وۀتوان به يک نتيج نمی

ين مسير از افسانه گويان اه پيامبر خدا ھم برای اينکه در ھای قديم و جديد زياد بوده ک ی در افسانهئھمچو چيز ھا

جودات شيطان و غيره مو ، روح،د و حاکميت شانرا در تسلط داشتن بر جنندی عقب نيفتاده باشيھو يونانی و

 خرافات ی را در قرآن گنجانيده است تاه ئ موجوديت چنين اشباح افساننامرئی  در ذھنيت احمقان جھان بنشانند

  .تر سازند دينی را گسترده

کنم با موجوديت مليارد   نمی باد خود را پف کند و در او بدمد فکراگر بنا باشد خداوند  در ھر متولدی روی زمين

ی که از ئ خاکی در وجود خدا روحی يا بادی باقيمانده باشد ؟؟؟؟ و اميدوارم عرب زده ھاۀرھا انسان و حيوان در ک

نمايند که اين خرافات نيست شنی انداخته و ثابت ی گرديده اند در ين باره روئدين و اسالم تا حال صاحب نان و نوا

   ؟؟و صحت دارد

با تمام احترامی که بايد به و امثالھم  تسبيح ۀده و تاريخچ فاي، و مقاالتی زير نام  اينکه نام شيطان چيست ھا نوشته

ھای دين را تثبيت و  اصل و اساس و ريشهکند بايد برای ما   درد اجتماعی مارا مداوا نمی،نويسندۀ آن داشت

   ؟؟را ھای آبا و اجدادی آنان را در جامعه بشری بنويسند نه خياالت واھی و افسانه ضرورت

 گز عالقه نمی دينی می پيچند و ھرۀ موضوعات مطرح شدعو فرهھای  دين ھميشه ب کاناجران د پيشروان و ت

خود شان رو شنی اندازند  چون در ين موارد چيزی برای گفتن   بنياد موضوعات خيلی مھم از ديدگيرند تا به

ت که به واھی گفتن می سد و آنجا بشريت عاقل  قابل قبول باشد ندارنکه برایای  دارند ھم به پيمانه ندارند و اگر

ز مغز ھا ا  که به ھمچو اشباح اعتقاد دارند آنیزيرا مردم توانند کنند چون نمی پردازند و مسأله را ھم دنبال نمی

وضوعات اجتماعی و طبيعی را به  فلھذا بسياری از منمی خواھند چيزی بگويند سان  و خالقيت مغزی چيزینا

  .ه نسبت ميدھندواح و اجنار

 جھالت بشری ۀ در زمانه ھای خيلی قديم اين نوع مفکوره ھا در دور.يند می پذيرند مداحان عرب بگوآنچه اين

مھيا ا ھای بغرنج حيات ر علم بشری زمينه شکافتن و تحليل نمودن پديدهخريدار داشت اما اکنون در ين عصری که 

ھمان کترا و ماستری دارند ھنوز ھم در ی که در اسالم دئسواد  ما حتی آنھا  آخوند ھا و مال ھای بیساخته است

بيائيد مال صاحبان؟؟ کمی به علم ھم رجوع نمائيد اگر منظور تان رسيدن به فھم و . خواب و خيال ھا پرواز دارند

د نه اينکه علم سر احترام خم نمائيو  بايد در مقابل دانش دانش واقعی انسانی است ؟؟ ياد گر فتن آن ضرر ندارد

  .روی جھالت به اشباح غير موجود ؟؟؟ ببينيد

 موجود ما فوق ھمه چيز و آن خدا و يا آن. گوئيد از طرف خدا آمده است  در آن کتابی که شما می– در قرآن 

ھای   حالت، ادراکات،احساسات، ھا  ايده، تفکر،تعقل(او ھم تا حال فرق نکرده که مرکز ) به اصطالح شما(خالق

ه  جداگانۀدرين باره نوشت (مغز است نه قلب) شياری  و کنترول حرکات و ھزاران چيز ديگرو ھ،حافظه ،روانی
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 او  و ھدايت گران آن مثل محمد و دنباله روان ھمه چيز را قلب )دمت خوانندگان عزيز تقديم خواھم داشتخ ای

  دانند ؟؟ می

ن ين دکانداران و تاجران دياغز است يا قلب ؟؟؟؟ از  وقتی که خدای دنيا و کائنات نفھمد که مرکز تعقل بشريت م

ندگی و عقايد  زۀھای تاريخی  در  بار ی که کتابئتوان داشت ؟؟؟ تا آنجا قعی میکه نيمچه مذھبی ھم ھستند چه تو

سيدند و کم کم در پندار ھای شان موجودات تر ھا از مرگ و مردن می اندازد انسان شنی میھای اوليه رو انسان

دارد تجسم و آن موجودات را دايمی حساب نمودند و کم کم به مرور زمان به   که بدن  را در حرکت وامیخيالی

مندی در ذھنيت ھای شوند و اين نوع تخيالت و باور ھا دو باره زنده می  آن،اين نتيجه رسيدند که بعد از مردن

ته ھايش از ھمچو موجوداتی يادھانی نموده شاعر نابينا در گف) ھومر( قديم ھم وجود داشته است مخصوصاً ۀفالسف

  .ی يونانی ھا بھره مند گرديده استھا و باور ھا از اين ايدهنيز و تا اگنون به مرور زمان  اسالم 

دھند  را از دست می ھا با جنگيدن آنرا به خطر انداخته و در مردن آن  در اشعار ھومر روح چيزی است که انسان

)  ق م ۴٣٠-۴٩٠(امپيدو کلوس  )  ق م ۵٠٠- ۵٧٠ (ثفيثا غور)  ق م ۵۴۶- ۶٣٩(ت تالس  آن آخرين نفس اسو

قديمی که قبل ۀ ھا فالسف اين) ق م ٣۴٧- ۴٢٧افال طون ()  ق م ۴٧۵-۵٣۵ھراکليوس ( بود ثکه تز پيروان فيثاغور

اعتقادی به ارواح  از ميالد زندگی داشتند افکار و نظر يات شان در مورد  ارواح به اشکال گوناگون تبارز نموده و

 اين مقاله خارج است و د ر صورت لزوم در ۀھای آنان در مورد روح از حوصل رسی انديشهاند که بر داشته

ھا صحبت خواھيم نمود و درا ين نوشتار  فقط و فقط  مختصرا به موجوديت روح در اديان  ھای جداگانه از آن بحث

 اديان روح را يک موجود داريم که ته بسنده نموده و  ياد دھانی میکه قسمتی قبالً تحرير ياف و تعريفات شده از آن

نمايند که متأسفانه اين موجود غير مادی غرض تثبيت ھويت خود به جسم مادی ضرورت  غير مادی تعريف می

  ارد ؟؟د

ی آن  آنست که  با از بين رفتن مکان مادۀ و اينکه روح برای وجود خود به جسم مادی ضرورت دارد نشان دھند

او خودش نيز از بين خواھد رفت و  با يد برود نه اينکه جداگانه و بدون جسم مادی  موجوديت خود را تبارز دھد 

توان آنرا موجودی خواند که غير طبيعی و  ی که اديان از موجوديت روح دارند نمیئھا با تحليل. تواند چون نمی

ب بر انگيز است و باور آن مشکل ؟؟ نظر به ادعای اديان ير مادی بوده اما در قيد زمان و مکان باشد ؟؟ تعجغ

شود  جا شده و در اومنحل می رود و با او دو باره يک ه سوی خدا میب) اش جايگاه اصلی(روح بعد از مرگ جسم 

؟؟ و اين طرح به پيچيدگی مسأله می افزايد مثل اينکه روح در يک زمان و در يک مکان موجود و بايد در کالبد 

  .رود ی نشسته است میئديگر عرض وجود نموده و راه را  پيموده و نزد خدا که در يک جامادی 

ی که از روح کل ئ اول از آسمانھا و يا جاۀ اينکه چگونه بدون قالب مادی که تجسمش را آشکار سازد در مرحل

غير مادی ) روح(ن موجود گيريم چون اي جدا شده و به بدن انسان در رحم مادر رسيده آنرا ناديده می) يعنی خدا(

يان مرکز تحرک را قلب دانسته پس روح خوب به يک شکلی رسيده و اينکه اداست ؟؟ تعجبش ھم ھمين است ؟؟ 

کند و در صورت نداشتن قالب و چوکات   پرواز میحداشته باشد که با ايستادن قلب روھم جايگاھی در قلب بايد 

 زمين ۀخودی خود فضا را طی و خارج از جاذبه تواند ب است چطوری می) ورت موجوديت روحرض(مادی که 

ر دادن دو قلب يمايند که با تغيرود ؟؟؟ و ھم اگر مال ھای ما بفری که بر ھيچ دينی و مذھبی معلوم نيست بئيک جا

البته پيرامون اين . ؟ بر روشنی فکری ما خواھند افزودشود يانه ؟؟ از دو انسان آيا روح شان  ھم تبديل می

غرض  ھااگر چيزی در چنته دارند وع به صد ھا سؤال وجود دارد تا دين داران با سواد و پيروان عربموض

 دانم چراخاموش اند ؟؟ روشن شدن اذھان ھموطنان ما بنويسند ؟؟؟ نمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ن  و فيلسوفا–در اخير اين نوشته با ذکری از يک حديث بحث در با ره روح را خاتمه داده و به انتظار آيت هللا ھا 

ای دنيا کله کشک  کنند و ھم کسانی که منحيث دانشمند اسالمی از ھر گوشه در اسالم تحقيق میآنھائی که اسالم و 

 درد بخور میه ی غير بئ تکيه بر منبر چيزک ھا،ھا اھگاھی به تناسب خواست مسلمانمطبو عاتی نموده و گ

فاده بريم ور نه آن ھمه دانشی که مدعی آن ھستند ين مورد  استايات قاطع شان درنويسند بوده و اميدوارم از نظر

 زير سؤال خواھد رفت ؟؟؟؟

  :مفضل بن عمر گويد

ای خود نشسته و پرده ھا انداخته شده   امام در خانهبا اينکه:  علم امام سؤال کرده گفتم ۀ از امام صادق در بار

  : ؟ حضرت فرمودافتد خبر دارد چطور از آنچه در اطراف عالم اتفاق می

  رسول خدا پنج روح قرار داده بود خداوند در وجود ، ای مفضل

  جوش د اشت  و که با آن جنب"روح الحيات" -١-  

  .کرد که با آن کار و کوشش می" روح القوه"- ٢-

  .کرد می آشاميد و با ھمسران خود آميزش می، خورد  که با آن می"روح الشھوه"-٣-  

  .بوت گشته بود آن حامل نۀسيلوه  که ب" روح القدس"-۴-  

س خواب و غفلت و کار بيھوده و  به امام انتقال پيدا کرد و روح القد" روح القدس"که رسول وفات کرد یھنگام 

 روح القدس آنچه را در عالم است ۀوسيله دھد و امام ب طل ندارد اما اين حاالت به چھار روح ديگر دست میبا

 ٣٧۵سنن النبی ص  ) ١٠۶/١٧ و نقله الحا عن االختصاص ۴۵۴ بصائر الدرجات ،١/٢٧٢الکافی  . ( بينند می

 

 

 
 

  


