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استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

بــا مرور براهین و ادله ای که از ســوی ادیان الهی و متفکران و دانشــمندان از خاســتگاه های گوناگون 
برای اثبات روح اقامه شــده است، حتی اگر کســانی نتوانند وجود آن را با قطع و یقین بپذیرند، هرگز به 
آســانی نمی توانند آن را انکار کنند، مســئله روح، چیســتی و نســبت آن با بدن و رفتار انسان، آنچنان 
پیچیده وشــگفت انگیز اســت که منکران برای اثبات مدعای خویش باید راهی به غایت صعب و دشوار 
را بپیمایند؛ همچنانکه باورمندان به آن تاکنون راهی ســخت و دشوار را طی کرده اند؛ استدالل با استبعاد 
متفاوت اســت؛ با اســتبعاد می توان در وجود چیزی تشــکیک کرد اما نمی توان چیــزی را انکار نمود!

در محضر امام خمینی)ره(

می توان دو نکته اساسی را به عنوان نقطه ضعف استدالل های 
منکران روح برشــمرد؛ یک: اینکه به جای اســتدالل، بیشتر 
استبعاد کرده اند و دوم: خواســته اند با استمداد از روش های 
تجربی و حســی به اثبات روح بپردازند و چون ناکام مانده اند 
آن را انکار کرده اند؛ روح، هرچه هست، مجرد از ماده و خواص 
ماده است؛ هرچند ممکن است حدوث آن مادی باشد، اما بقاء 
آن مستلزم پیراســته بودن از ماده و خصوصیات مادی است.

 زندگی فقیرانه 
در پاریس

حاج احمدآقا می گفتند: امام در نجف تقریباً هیچ وقت به استراحت 
به     معنــای هواخوری و اســتفاده از ییالق و رفتن بــه باغ و امثال آن 
نپرداخته انــد و با     وجود آنکه در لطافت روح و طبع و ذوق امام بحثی 
نیست، ایشان نهایت دقت     را داشته اند که نظیر همۀ مردم ایران که زیر 

فشار هستند زندگی کنند.  
       در پاریس نیز امام به محض آنکه در نوفل لوشاتو مستقر شدند، 
همین     رویه را از همان ابتدا در پیش گرفتند و با وجود آنکه معلوم بود 
که حال و حوصلۀ     استفاده از لطافت هوا را دارند، تکلیف را مقدم بر این 
امر قرار دادند و به     محض آنکه الزم دیدند که کنج اتاق بنشینند چنین 
کردند. روزهای اول که     هنوز خانه ای برای محل اقامت و اقامۀ نماز پیدا 
نشــده بود از لحاظ زندگی به     امام سخت می گذشت. دو سه اتاق توی 
هم بود که بیش از یک در ورودی     نداشت و حضرت امام در اتاق عقب 
می نشستند و البته همواره عده ای در     اتاق جلو بودند و هنگامی که ایشان 
می خواســتند وضو بگیرند، باید از این اتاق     عبور می کردند، ولی ایشان 
همواره با نهایت آرامش و با روحیۀ طلبگی با این     وضع برخورد می کردند. 
   امام تأکید داشتند کوچک ترین خرجی هم که می شود محاسبه 
شــود و من     نیز مطابق امر ایشان سیر تا پیاز را حساب می کردم و آقا 
 نیز از این بابت     خوشــحال بودند. وقتی قرار شــد به محل جدید در 
نوفل لوشــاتو برویم، در     خدمت شــان بودم. حاج احمدآقا گفت امام 
می فرماینــد در کار هزینه ها دقــت کنید  که چیزی از قلم نیفتد. من 
خدمتشان گفتم: حضرتعالی خاطرتان از این جهت     آسوده باشد. ما حتی 
ســعی می کنیم پول بنزین از فرودگاه به شهر را به  حساب تان     منظور 
کنیم و تا حد ممکن طوری عمل خواهد شــد که ان شــاءاهلل در این 

زمینه     مسئله ای نباشد. 
امــام این طرز کار را تأیید فرمودند. در نوفل لوشــاتو امام زندگی 
ساده و     بی آالیش خود را شروع کردند. امام در این خصوص نیز همان 
تأکیدات     همیشگی شان را داشتند و تذکر می دادند که باید مواظب باشید 
تا آنجا که     میسر است حتی یک دینار اضافه خرج نشود. می فرمودند من 
فقیر هستم،     مواظب باشید اسراف نشود، بیهوده خرج نشود و خالصه 

همان زندگی ساده     و محدود خودشان را داشتند. 
* دکتر حسن حبیبی- اطالعات- ش 16646- 60/11/15 
ویژه نامه دهه فجر ص 3

حکایت اهل راز

با آن پول نمی شود غسل کرد!
یکی از مأموران شهربانی زمان شاه می گفت: شبی مأمور خیابان اَِرم 
قم بودم و برای انجام غسل نیاز به حّمام داشتم، البته پولی هم نداشتم، 
حدود ساعت 2 بود که اتوبوسی از اصفهان رسید و درب صحن توّقف کرد 
تا مسافر پیاده کند. من رفتم و گفتم: چرا اینجا توقف کردی؟ گواهینامه ات 
را بده. راننده پنج تومان کف دست من نهاد، من هم او را جریمه نکردم 
و گفتم: پس زودتر برو! و با خود گفتم: پول حّمام هم جور شد. منتظر 
صبح بودم که بروم غسل کنم و نماز بخوانم، هنوز دِرب صحن باز نشده 
بود که دیدم آیت اهلل مرعشی نجفی مثل همیشه به طرف حرم می رود، 
اّما آن شب، راه را کج کرد و از آن سوی خیابان نزد من آمد، وقتی رسید 
سالم کرد و فرمود: بیا جلو! رفتم تا به ایشان رسیدم، پنج تومان به من 
داد و فرمود: با این پول برو غســل کن، با آن پول نمی شــود غسل کرد. 
بسیار متعجب شدم و بدون معطلی گفتم: چشم! پس از آن به این فکر 
افتادم که برای اینکه دیگر در معرض این معصیت عظیم)رشــوه گیری( 
قرار نگیرم، از شــهربانی استعفا دهم و کار آزاد برگزینم و چنین شد و 

اینک بحمداهلل وضع من خوب است و با مال حالل مّکه هم رفته ام.
* با اقتباس و ویراست از کتاب کرامات مرعشّیه

خواندن نماز در وسائل نقلیه در حال حرکت 
س( حکم خواندن نماز در وسائل نقلیه در حال حرکت چگونه 

است؟
ج( نمازهای مســتحبی را می توان در حال راه رفتن یا هنگام سوار 
بودن بر وســیلۀ نقلیه خواند و در این صورت الزم نیست که رو به قبله 

بودن رعایت شود.
*رساله نماز و روزه )مسئله 42(

 مواردی که پاک بودن بدن 
یا لباس نمازگزار الزم نیست 

س( در چه مواردی الزم نیســت لباس یا بدن نمازگزار پاک 
باشد؟

ج( در موارد زیر پاک بودن لباس یا بدن لزومی ندارد:
اول: خون زخم، جراحت و دمل

اگــر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم، جراحت یا دمل باشــد، 
چنانچه آب کشــیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشــتر 
مردم یا برای شــخص او سخت و مستلزم حرج و مشقت است، تا وقتی 
که زخم، جراحت یا دمل خوب نشــده اســت، می تواند با آن خون نماز 
بخواند؛ همچنین چرکی که با خون بیرون می آید یا دوایی که روی زخم 

می گذارند و نجس می شود، همین حکم را دارد.
دوم: خون کمتر از یک بند انگشت  اشاره

اگر بدن یا لباس نمازگزار به خون آلوده باشــد، درصورتی که مقدار 
آن کمتر از یک بند انگشت  اشاره باشد، نماز با آن اشکال ندارد، ولی اگر 

به اندازۀ بند انگشت  اشاره یا بیشتر از آن باشد نماز با آن  اشکال دارد.
سوم: متنجس بودن لباس های کوچک

اگر لباس های کوچک نمازگزار، مانند جوراب، دستکش و عرقچین 
که با آنها نمی توان عورت را پوشاند و نیز انگشتر، دستبند و مانند آن، با 

نجاستی تماس پیدا کند و نجس شود، نماز با آن صحیح است.
چهارم: اضطرار به پوشیدن لباس نجس

کســی که به خاطر سرما یا نداشتن آب و مانند آن ناچار شود که با 
بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش صحیح است.

برهنه شدن در عزاداری 
س( آیا برهنه شــدن هنگام ســینه زنی بــدون حضور 

نامحرم اشکال دارد؟
ج( شایسته است عزاداری به شیوه مرسوم و سنتی که با لباس انجام 

می شده است برگزار شود. 
  استفاده از اموال بیت المال 

جهت مراسم عزاداری 
س( آیا می توان از اموال بیت المال برای مراســم عزاداری 

استفاده کرد؟
ج( بطور کلی این گونه امور تابع قوانین و مقررات می باشد و تخلف از 

آن جایز نیست و اگر بر طبق قوانین و مقررات باشد، مانع ندارد.

ارزش رنج تحصیل روزی
روزی امام صادق)ع( جامه کارگری بر تن و بیل در دست داشت 
و در بوستان خویش سرگرم کار کردن و بیل زدن بود. در همین 
حال مردی به نام »ابوعمرو شیبانی« وارد شد و امام را در آن رنج 
و تعب و عرق ریزان مشاهده کرد و جلو آمد و عرض کرد: این بیل 
را به من بدهید تا من این کار را انجام دهم. امام حاضر نشــد و 
فرمود: نمی دهم. بعد برای اینکه به طرف بفهماند بیل دست گرفتن 
مــن روی اجبار و ناچاری نبوده فرمود: من به طور کلی دوســت 
1- بحاراالنوار، ج 11، ص 120 ____________می دارم که مرد در راه تحصیل روزی رنج بکشد و آفتاب بخورد! )1(

تأثیر کار در تهذیب اخالق
پرسش:

چگونه کار و تالش انسان در روحیه و تهذیب اخالق او 
تأثیر می گذارد؟

پاسخ:
اهمیت و آثار کار و عمل

کار و عمل از نظر اسالم بسیار محترم و مورد تکریم است. زیرا 
احترام و قابل تکریم بودن یک چیز تابع نتیجه آن چیز خواهد بود. 
وقتی که به نتیجه کار و زحمت و تالش توجه می کنیم می بینیم 
که نتیجه کار تنها خالصی از فقر و گرسنگی نیست، بلکه چندین 
آثار ایجابی دیگر را هم به دنبال دارد. از آن جمله اینکه کار و عمل 
بر عزت وشخصیت انسان می افزاید و او را در نظر خودش محترم 
می نماید، یعنی حس احترام به ذات و اعتماد به نفس و شخصیت 
در او ایجاد می کند، و بدیهی است که هر چیزی که باعث و سبب 
محترم شــدن شخصیت انسان در نظر خودش و در نظر دیگران 
باشد، او خودش محترم و شایسته تکریم و تعظیم است و به همین 
دلیل است که در اسالم کار مورد احترام و شایسته تکریم است و 
حتی تعبیر مجاهد فی سبیل اهلل برای او به کار رفته است. پیامبر 
اکرم)ص( می فرماید: »الکاد علی عیاله کالجاهد فی ســبیل اهلل« 
کســی که برای )کسب روزی و معاش( خانواده اش زحمت بکشد، 
مانند مجاهد در راه خدا است )کافی، ج 5، ص 88، ح5( در نقطه 
مقابل کار و تالش بیکاری اســت که کوچکترین اثرش این است 
که احترام و شــخصیت انســان را پیش دیگران و خودش از بین 
می برد،  و همین در هم شکســتن شخصیت انسان سبب می شود 
که تن به هر پستی و بیچارگی بدهد و انواع ابتالئات ناشی از گناه 
برایش پیدا شود. گذشته از همه اینها کار و تالش و فعالیت موجب 
سرگرمی فکری است یعنی فکر انسان متوجه اصالح کار خویش 
اســت، و این به نوبه خود دو نتیجه دارد: یکی اینکه دیگر مجالی 
برای فعالیت قوه خیال و هوســهای شیطانی باقی نمی ماند، دیگر 
اینکه فکر انســان عادت می کند که همواره منظم کار کند، و از 
بی نظمی و پریدن از یک شاخه هوس به شاخه دیگر خالص گردد. 
بدیهی اســت که یکی از اصول شخصیت انسان همان استواری و 
اســتحکام و انتظام فکر او است. عالوه بر اینها کار و فعالیت و به 
مصرف رسیدن درست انرژیهای ذخیره بدن به روح صفا و به دل 
نرمی و خشوع می دهد، و برعکس بیکاری موجب کدورت و تاریکی 

روح و قساوت و سختی دل می گردد!
رابطه کار با تهذیب اخالق

از رابطه کار و فعالیت با تهذیب اخالق و رابطه بیکاری با فساد 
اخالق و هرزگی روح و فکر و احساسات نباید غافل بود. آدم بیکار 
اگر غیبت نکند و به تعبیر قرآن اگر گوشت مردار نخورد پس چه 
بکنــد؟ روح آدمی نیز همانند معده اش غذا می خواهد، اگر غذای 
کافی نرســید به هر چه رسید سد جوع می کند و لو با چیزی که 
مورد تنفر باشــد. به هر حال آدم بیکار به انواع مفاسد اخالقی و 
بیماری های روانی و عصبی مبتال می شــود و زندگانی اش سیاه و 
تباه می گردد! در قرن دوم تاریخ اســالم مردمی پیدا شــدند که 
افــکار منحرفی پیدا کردند. یکی از افکار منحرف آنها این بود که 
کار و فعالیت را منافی با تقوا و دیانت می دانســتند. این دسته از 
مردم وقتی که می دیدند، ائمــه اطهار)ع( کار می کنند زراعت و 
تجــارت، حفر قنات و یا درختــکاری می کنند، این کار را بر آنها 
عیــب می گرفتند. امام باقر)ع( به یکی از همین افراد که بر کار و 
فعالیت امام در هوای گرم انتقاد کرد فرمود: اگر زحمت نکشــم و 
کار نکنم باید دست حاجت پیش  تو و امثال تو دراز کنم! آن فرد 
زاهد با شــنیدن این بیان منطقی از امام گفت: راست گفتی، من 
خواســتم تو را نصیحت کنم اما دانستم که من در اشتباهم و تو 

مرا نصیحت کردی )بحاراالنوار، ج 11، ص 120(

 برترین عبادت 
طلب رزق حالل با کار و تالش

افضلها طلب  اجزاء،  »العبادهًْ ســبعه  قال  النبی)ص(: 
الحالل«، 

پیامبر اکرم)ص( فرمود: عبادت هفت جزء دارد، برترینش در 
1- بحاراالنوار، ج 74، ص 140 ____________طلب روزی حالل بودن است. )1(

انسان، محصول عمل خویش است
)بدان ای ســالک راه خدا!( اســالم با تاکید بر تضمین روزی 
بندگان از سوی خداوند، سعی و تالش را توصیه کرده و در قرآن 
می فرماید: »و ان لیس لالنســان اال ماسعی« انسان جز محصول 
کوشــش خویش مالک چیزی نیست )نجم - 39( در بسیاری از 
روایــات از کار و تالش برای روزی حالل بــه عبادت برتر تعبیر 
شــده است... و امام رضا)ع( نیز اجرش را بیش از جهاد در راه خدا 

1- مفاتیح الحیاهًْ، آیت اهلل جوادی آملی، ص 85 ____________دانسته است. )1(

موجود  پیچیده ترین  انســان  بدون شــک، 
عالم هســتی اســت؛ عالمی که پراز شگفتی ها و 
ناشناخته هاست؛ به روشنی معلوم نیست که انسان 
از چه زمانی، به صورت عمیق، اندیشــیدن درباره  
خود را آغاز کرده است؛ اما به یقین می توان گفت 
پیامبران الهی، نخستین کسانی بودند که به مدد نور 
وحی، انسان را آن گونه که هست، شناختند و به او 
کمک کردند تا خود را آن گونه که هست بشناسد 
و بتواند آن گونه که باید، بسازد؛ همواره دو جریان 
کلی فکری در میان انسان ها وجود داشته است که 
یکی منکــر هرگونه بعد فرامادی و ملکوتی )روح( 
در وجود انســان و دیگری، سخت معتقد به وجود 
بعدی غیرمادی و زوال ناپذیر در وجود انسان است؛ 
هرکدام از این دو جریان، از خاســتگاه ها، مبانی و 
ارزش های متفاوتــی گرد آمده اند، اما همه  آنها در 
یک چیز شــریک و همراهند: در اینکه دسته ای، 
هستی را در ماده خالصه می بینند )ماده گرایان( و 
دسته  دیگر، به عالم ماده، به عنوان بخش ناچیز و 
قابل محسوس هستی، می نگرند و هستی را بسیار 

فراخ تر و گسترده تر از ماده می انگارند.
 مسئله  روح، چیستی، چرایی و کارکردهای آن 
همواره جزء مسائل مهم فکری و فلسفی بوده است؛ 
گروهی آن را باور داشته و مبنای انسان شناسی خود 
قرار داده اند و گروه دیگری آن را انکار کرده اند؛ هر 
دو گروه برای اثبات مدعای خویش دالیل مختلفی 
ارائه کرده و کوشیده اند تا دالیل گروه دیگر را نقد 
و ابطال کنند؛ آنچه در ادامه می آید، تقریر یکی از 
دالیل منکران روح اســت که به بررسی و نقد آن 
خواهیم پرداخت و همچنین پیرامون چیستی روح 
و برخی براهین اثبات وجود آن سخن خواهیم گفت.

***
چکیده  شبهه

بسیاری از انسان ها به علل گوناگون، قائل به وجود روح 
شــده و آن را اصل و ریشه  حیات در جانداران دانسته اند؛ 
مهم ترین علت اعتقاد به روح، جهل و ناآگاهی انسان از بدن 
و کارکردهای بدنی خود بوده است؛ هرچه بر دانش انسان 
نســبت به سیستم پیچیده  بدن و اندام های او افزوده شد، 
انسان فهمید اموری را که پیشتر به روح نسبت می داد، در 
واقع از منشأ مادی و بدنی سرچشمه می گیرد و این مغز و 
نظام عصبی است که مدیریت بدن را به عهده دارد؛ از این رو 
بررسی ماهیت حیات در جانداران ،وابستگی خود از روح و 
نفس را از دست داد و بشر به دنبال خاستگاهی مادی و بدنی 
برای حیات به جســت وجو پرداخت؛ امروزه می توان گفت 
منشأ حیات در جانداران، همان تنفس و فرایند دم و بازدم 
است؛ این مسئله بسادگی قابل اثبات است که وقتی فرایند 
دم و بازدم دچار اختالل می شــود، جانداران حیات خود را 
از دست می دهند؛ ولی اگر اعضای دیگر جاندار، مثل دست 
و پا قطع شــود، هرچند حیوان یا انسان، ناقص می شود اما 
به حیات آن لطمه ای وارد نمی شود؛ بنابر این جوهر حیات، 
همان تنفس است و تنفس، یک فرایند طبیعی است؛ حال 

اگرکسی می خواهد نام آن را روح بگذارد، مانعی نیست!

مقدمه
یکی از مســائلی که ذهن انســان را به خود مشغول 
کرده و کاوش های فراوانی درباره آن صورت گرفته است، 
مســئله روح، چیستی، کارکرد و نسبت آن با بدن مادی 
انســان است؛ مسئله روح در طول تاریخ حیات انسان، در 
کنار مسائلی مثل خدا، زندگی پس از مرگ، منشأ بسیاری 
از کشــمکش ها و اختالف  نظرهای علمی و فلسفی بوده 
است؛ شاید بتوان گفت که در میان مسائل بنیادین بشر، 
مسئله روح از اهمیت بیشتر ی برخوردار است؛ زیرا اثبات 
بسیاری از مسائل، مانند یکپارچگی شخصیت انسان، تأثیر 
اعمال در شــخصیت انسان، بقاء نفس پس از مرگ بدن، 
وجود رستاخیز،... متوقف بر اثبات وجود روح است؛ ادیان 
الهــی همواره بر وجود روح و اصالت آن تأکید کرده و راز 
زندگی ابدی و رستاخیز نیک و بد را به سبب حیات روحانی 
ومعقول آدمی دانسته اند؛ در مقابل، تعدادی از انسان ها از 
خاســتگاه های گوناگون و با انگیزه ها و اهداف مختلف از 
پذیرش این باور ســر بــاز زده و بر انکار روح و در پی آن 
انکار زندگی پس از مرگ و معاد پای فشــرده اند؛ هرچند 
امروزه شــمار معتقدان به وجود روح بیش از منکران آن 
است، اما همچنان مسئله ای زنده و پرقیل وقال باقی مانده 
اســت؛ هر دو گروه بر مدعای خویش استدالل ها کرده و 
برهان هایی را ارائه کرده اند؛ با بررسی بحث ها و مجادالتی 
که در این میان رخ داده است، می توان دو نکته اساسی را 
به عنوان نقطه ضعف استدالل های منکران روح برشمرد: 
یک: اینکه به جای اســتدالل، بیشتر استبعاد کرده اند و 
دوم: خواســته اند با استمداد از روش های تجربی و حسی 
بــه اثبات روح بپردازند و چون ناکام مانده اند، آن را انکار 
کرده اند؛ روح، هرچه هست، مجرد از ماده و خواص ماده 
است؛ هرچند ممکن است حدوث آن مادی باشد، اما بقاء 
آن مســتلزم برهنه و پیراسته بودن از ماده و خصوصیات 

مادی است.
چیستی، چرایی و کارکردهای روح

واژه  روح در لغت و اصطالح
واژه  روح از ریشــه واژگانی ریح، به معنای نسیم هوا 
مشــتق شده است؛)1( روح را از آن جهت روح گفته اند که 
قدما تصور می کردند مانند ریح )هوا( در بدن انســان در 
حال حرکت است؛ روح در اصطالح فلسفه، کالم، عرفان و 
ادب دینی، عبارت است از بعد فرامادی وجود انسان، که 
اصل حیات و مرکز شخصیت آدمی است و پس از مرگ و 

جدایی از بدن، به حیات خویش ادامه می دهد.
روح از منظر فیلسوفان و متکلمان

در باب روح تعاریف مختلفی از ســوی فیلســوفان و 
متکلمان ارائه شــده اســت؛ به عنوان نمونه، به پاره ای از 

تعاریف اشاره می شود:
ـ روح چیزی است که مایه  زندگی جان هاست و اسم 
جان انســان است؛ زیرا جان )نفس(، بخشی از روح است 
و مبدأ زندگی عضوی )زندگی اندام وار( و انفعالی است)2(؛
ـ روح، حیاتی اســت که محل خود را شایسته قدرت 

و علم و اختیار می کند؛)3(
ـ نفس انسانی، جوهری است مجّرد، که بعد از قطع 
تعلّــق از بــدن، در عالم مجّردات خواهــد بود و در وقت 
حشــر جســمانی، به امر اهلّل تعالی، به بدن تعلّق مجدد 

خواهد یافت؛)4(
ـ روح امر وجودی اســت که فی نفسه یک نوع اتحاد 
با بدن دارد و آن این اســت که متعلق به بدن است و در 
عین حال، یک نوع اســتقالل هم از بدن دارد؛ به طوری 
که هر وقت تعلقش از بدن قطع شد از او جدا می شود؛)5(
تعاریف، در باب روح، مختلف و قدری متفاوت است 
اما نقطه  مشــترک همه  تعاریف این است که: روح، امری 
ماورایی و غیرمادی است؛ یعنی مخلوقی مجرد است که 
در عالم ماده اثر می گذارد اما از ســنخ ماده نیست؛ چون 
ویژگی هــا، خصوصیات و آثار ماده را ندارد و با آن تطبیق 
نمی کند؛ همچنین آثار و خصوصیاتی که در روح است، در 
ماده نیســت؛ این تعاریف در واقع، تعریف به رسم است و 

ازتودربارهروحمیپرسند
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تنها مرز روح را با دیگر موجودات مشخص می کند؛ وگرنه 
شناخت کنه حقیقت آن برای ما ممکن نیست.

براهین اثبات روح
براهین گوناگونی بر وجود روح از ســوی فیلسوفان، 
متکلمان و دانشمندان قدیم و جدید ارائه شده است؛ آیات 
قرآن کریم و روایات اهل بیت)علیهم السالم(، به صورت های 
تصریحی و تلویحی بر این امر استدالل کرده اند؛ در اینجا به 

پاره ای از این براهین و استدالل ها اشاره می کنیم:
برهان طبیعی

در طول زندگی و در ســیر تحوالت هســتی انسان، 
آثاری ظاهر می شود که قادر به تفسیر آنها نیستیم، مگر 
اینکه به وجود نفس و روح باور داشته باشیم؛ یکی از این 
آثار، حرکت است و دیگری ادراک؛ مراد از حرکت، حرکت 
ارادی است؛ حرکت ارادی نیز گاهی به مقتضای طبیعت  
حاصل می شود، چون سقوط سنگی از باال به پائین و گاهی 
نیز خالف مقتضای طبیعت است، مثل انسانی که بر روی 
زمین راه می رود، در حالی که ســنگینی جســمش او را 
به ســکون می خواند؛ حرکتی که برخالف طبیعت است، 
باید محرک خاصی، عالوه بر عناصر جسم متحرک داشته 
باشــد و آن نفس است؛ ادراک، چیزی است که برخی از 
موجودات از آن برخوردارند و برخی نه؛ بدیهی اســت که 

باید موجودات ادراک کننده، قوه ای در باطن خود داشته 
باشــند که موجودات غیرادراک کننده، آن را ندارند؛ قوه  
ادراک کننده، همان نفس است)6( )چون اگر ادراک با جسم 
باشد، باید تمام اجسام دارای قوه  ادراک باشند، در حالی 

که اینگونه نیست(.
برهان هوای طلق )آزاد()7(

فرض کنید موجودی هســتید کــه بتدریج آفریده 
نشــده اید تا از غیرخود آگاهی داشته باشید؛ بلکه دفعتاً 
آفریده شده اید و در یک هوای آزاد شناور هستید؛ حالتی 
که بدن احســاس هیچگونه گرمی و سردی نمی کند و 
چشم ها بسته و اعضا و جوارح با همدیگر تماس ندارند تا 
در اثر برخورد و لمس، آگاهی حاصل شود )شبیه حالتی 
که فرد در آزمایش بی حســی، در روان شناســی، تجربه 
می کند(؛ اگر انسان خود را در چنین حالتی فرض کند، 
آنچه می یابد، ذات اوست که از همه چیز بی خبر است؛ از 
اعضاء، هوا، زمین و از هرچه غیر اوســت، بی خبر است، 
ولی از وجود خودش بی خبر نیســت و خودش را درک 
می کند؛ این آگاهی از خود، داللت می کند بر اینکه نفس، 

غیر از بدن است.)8(
من و ثبات شخصیت انسانی

جای هیچ شــکی نیســت که ما در خود معنایی و 
حقیقتی می یابیم و مشــاهده می کنیم که از آن معنا و 
حقیقت به »من« تعبیر می کنیم؛ باز جای هیچ شــک و 

تردید نیســت که تمامی انسان ها در این درک، مساوی 
هســتند و حتی یک لحظه از لحظات زندگی، مادام که 
شعورشــان کار می کنــد، از آن غافل نیســتند؛ همواره 
متوجه ام که »من« منم و هرگز نشــده که خود را از یاد 
ببرم! حال این »من« در کجای بدن ما نشسته و خود را 
از همه پنهان کرده اســت؟! قطعا در هیچیک از اعضای 
بدن ما نیســت؛ آن که یک عمر مي گوید: من! در سر ما 
نیست، در سینه  ما و در دست ما و خالصه در هیچیک از 
اعضای محسوس ما، نیست؛ در حواس ظاهری، ماییم که 
وجود این »من« را از راه اســتدالل اثبات کرده ایم؛ چون 
حس المســه و شــامه و غیره پنهان نشده و در اعضای 
باطنی ما هم، که وجود آنها را از راه تجربه و حس اثبات 
کرده ایم، نیســت؛ به دلیل اینکه بارها شده و مي شود که 
من از اینکه دارای بدنی هستم و یا دارای حواس ظاهری 
یا باطنی هســتم، به کلی غافل مي شوم ولی حتی برای 
لحظه ای هم نشده که از هستی خود، غافل باشم و دائما 
»من« در نزد من حاضر اســت؛ پس معلوم مي شود این 
»من« غیر از بدن و اجزای بدن است؛ همچنین اگر »من« 
همان بدن و یا عضوی از اعضای آن و یا خاصیتی از خواص 
موجود در آن باشــد، با حفظ این معنا که بدن و اعضا و 
آثارش همه مادی اســت و یکی از احکام ماده این است 
که بتدریج تغییر می پذیرد و حکم دیگرش این است که 
قابل قسمت و تجزیه است، باید »من« نیز، دگرگون شده 
و قابل انقســام باشد؛ در حالی که نه »من« قابل قسمت 
است و نه قابل دگرگونی؛ به دلیل اینکه هر کس به این 
مشــاهده، که آنی و لحظه ای از آن غافل نیست، مراجعه 
کند و سپس همین مشاهده را که سال ها قبل، یعنی از 
آن روزی که دست چپ و راست خود را شناخته و خود 

را از دیگران تمیز مي داد، بیاد آورد، می بیند »من« امروز، 
با »من« آن روز، یک »من« است و کمترین دگرگونی و 
یا تعددی به خود نگرفته است، ولی بدن و اجزای بدن و 
خواصــی که در بدنش موجود بوده، از هرجهت دگرگون 
شــده اســت؛ هم از جهت ماده و هم از جهت صورت و 
شــکل و هم از جهت سائر احوال و آثارش، جور دیگری 
شده است؛ پس معلوم مي شود »من« غیر از بدن است و 
آن همان روح اســت و این »من« نه  همه  آن بدن مادی 
و نــه جزئی از اجزای آن و نه خاصیتی از خواص آن؛ نه 
خواصی که برای ما محســوس است و نه خواصی که با 
استدالل به وجودش پی برده ایم و نه خواصی که برای ما 

هنوز درک نشده است.)9(
روح در کالم مالصدرا

وقتی به اطراف خود می نگریم اجسامی را می بینیم 
که از آنها آثار مختلفی صادر می شــود؛ این آثار بر روش 
و شــیوه  واحد نیست؛ آثاری مانند حرکت، تغذیه، رشد 
و نمو و تولید مثل.اما مبداء و منشــاء این آثار چیست؟ 
منشاء آنها یا ماده است، یا صورت جسمیه یا امر دیگری 
غیر از ماده و صورت؛ اما ماده نمی تواند منشــا اثر باشد؛ 
زیرا ماده، قابلیت محض است و در تمام اجسام، مشترک 
است و اگر می خواست منشاء اثر باشد، باید اثر، واحد باشد 

نه متعدد؛ زیرا ماده در تمام اجسام، مشترک است؛ منشأ 
آنها صورت جسمیه هم نیست؛ چراکه صورت جسمیه، 
مشترک بین تمام اجسام است؛ حال آنکه اجسامی وجود 
دارد که آثاری غیر از آثار دیگر اجســام دارند و حرکت، 
نمو، تولید مثل،... ندارند؛ پس منشاء این آثار، امری غیر از 
ماده و صورت جسمیه است و ما آن را نفس می نامیم؛)10(

روح از دیدگاه علوم جدید
علوم جدید در اثبات و شناخت چیستی روح، کمک 
زیادی به انسان ها کرده است؛ امروزه شاخه های مختلفی 
از علوم در کار تحقیق پیرامون روح، ارتباط با ارواح پس 
از مرگ،...تــالش می کنند؛ البته علومی مانند نورولوژی 
و فیزیولوژی هم با شــناخت هرچه بهتر اندام های بدن 
وکارکردهای آنها، بیش  از گذشــته به این عقیده کمک 
می کننــد که کارکردهــای عالی انســانی، مانند تفکر، 
اســتدالل، حافظه، عواطف و امور معنــوی را نمی توان 
صرفا به مغز و سیستم عصبی ارجاع داد و از پذیرش یک 
نیروی فرامادی برای توجیه این امور ناگزیریم. لئون دنی، 
روح شناس معروف فرانسوی، می گوید: فیزیولوژی به ما 
می آموزد که تمام اعضا و دستگاه های مختلف بدن تحت 
تاثیــر دو جریان مهم حیاتی، یعنی جذب مواد از خارج 
و تبدیل آن به انرژی، در طی چند ســال به کلی تجدید 
و تعویض می شــود و یک تغییر و تحول مستمر و دائمی 
در اجزای بــدن و در تمام بافت های بدن روی می دهد؛ 

از بافت های حســاس مغز گرفته تا قســمت های سخت 
اســتخوانی؛ در طول عمر، این سلول ها به دفعات از بین 
رفته و دوباره شکل می گیرد؛ اما با وجود این تغییرات و 
تحوالت که در بدن مادی ما روی می دهد، پیوسته همان 
شخصیتی که بودیم، هستیم و فکر و اندیشه و قوه  حافظه 
و خاطرات گذشــته ما در جسم فعلی مان ثابت و پایدار 
اســت؛ از این مقدمات، به دست می آید که در وجود، ما 
غیر از مواد متغیر، حقیقت ثابت دیگری اســت که هرگز 
دچار تغییر نمی شود و اوست که شخصیت ما و معلومات 
ما را حفظ کرده و هروقت اراده کند، خاطرات گذشته را 
به یاد می آورد.)11( )این همان برهان استمرار ابن سیناست( 
پرفسور فرانسیس ملر در پاسخ به ادعای دکتر مایو 
یکی از دانشمندان علوم تجربي مشهور آمریکا، که گفته 
بود: »علماي تشریح، دقایق واجزاي بدن انسان را شکافته 
و به جزئیات آن رسیدگي کرده ، ولي اثري از روح نیافته اند 
و این خود، دلیل اســت که روح وجود ندارد و اعتقاد به 
 وجود آن فقط افسانه اي  است که از گذشتگان به ما ارث 
رسیده است«، مي نویسد: چه کسي به دکتر مایو گفته که 
روح عضوي مادي و داراي خصوصیات ماده است و علماي 
تشریح باید آن را در اجزا ي بدن جست وجو کنند! هرگاه 
ندیــدن روح را دلیل براي انکار آن قرار دهیم، چرا عین 
آن را بــراي انکار عقل دلیل ندانیم؛ زیرا همان  طورکه به 
واسطه  تشریح، موفق به  دیدن روح نمي شویم، عقل را نیز 
نمي توانیم به شکل ماده مستقلي در دماغ مشاهده نماییم! 
آیا دکتر مایو می تواند ثابت کند که چیزی مثل عواطف، 
حب، بغض، شجاعت، ترس و... را در قلب، مشاهده کرده 
است و یا منکر وجود این عواطف در انسان می شود؛ وقتی 
وجود روح را منکر شــدیم باید هرعضو کوچک و بزرگ 

بدن انسان ماده معلومی باشد که دانشمندان علم شیمی 
به خوبی بتوانند انسانی را خلق کنند، در حالی که قطعا 
قادر به ایجاد آن نخواهند بود و این خود بزرگ ترین دلیل 
بر وجود روح اســت؛ علم نمی تواند مرکز و شکل روح را 
تعیین کند ولی مــا از دلیل، پی به مدلول می بریم و از 
آثار ظاهری آن، مانند نشاط، حرکت، ادراک و غیره، وجود 

روح را تشخیص می دهیم.)12(
هیپنوتیسم یا خواب مصنوعی

هیپنوتیسم نیز از علوم و فنون دیگری است که درباره  
خواب مغناطیســی یا خواب مصنوعی بحث می کند؛ در 
فرایند خواب مغناطیسی، حواس پنجگانه حساس تر شده و 
در درجات عمیق تر آن، حالت روشن بینی به دست می آید و 
دری از عالم مجهول به روی فرد گشوده می شود و چیزهایی 
که خارج از حوزه  ادراک حواس پنجگانه اســت را ادراک 
می کند؛ در واقع، در هنگام خواب مصنوعی، روح شخص 
از بدنش خارج می شود؛ در این عملیات، خواب کننده باید 
از روحی فوق العاده قوی برخوردار باشــد تا بتواند در روان 
خواب شونده، نفوذ کند و روح او را در اختیار خود بگیرد.)13(

رؤیای صادقه، دری به سوی عالم روح
مســئله  خواب های صادق، که پرده از اســراری در 
گذشته یا آینده خواب بیننده برمی دارند نیز یکی از دالیل 
مهم وجود روح است؛ فیلسوفان می گویند روح انسان در 
هنگام خواب، موقتاً از بدن مادی فاصله می گیرد و در عوالم 
دیگر به سیر می پردازد؛ ممکن است در خواب، حقایقی به 
او الهام شود که در بیداری از درک آن عاجز است؛ علت 
این امر آن اســت که روح، در بیداری، اسیر بدن است و 
نمی تواند آزادانه به پرواز درآید؛ همچنین در عالم خواب، 
روح می تواند با ارواح مردگان و زندگان ارتباط بر قرار سازد 
و اطالعاتی را کسب کند و در اثر این ارتباطات، از گذشته و 
آینده آگاهی یابد؛ حتی ممکن است از این طریق، حقایقی 
بر او آشکار شود؛ از جمله  رویاهای صادق، که در قرآن به 
آن اشــاره شده است، می توان به خواب حضرت یوسف و 

حضرت ابراهیم)علیهماالسالم( اشاره کنیم.)14(
روح از منظر قرآن کریم

واژه  روح در قــرآن کریم به معانــی مختلفی آمده 
است: فرشــته  مقرب خداوند که حامل وحی)15( و مؤید 
پیامبران)16(و مؤمنان)17(اســت، جبرئیل روح االمین،)18( 
قرآن)19(، روح انسانی،)20(... وجه اشتراک همه این  موجودات 
همان مجرد بودن از ماده و جســمانیت است؛ همچنین 
در قرآن از نفس ســخن رفته است که گاهی به معنای 
شخص)21( انسان هاســت و گاهی به معنای شخصیت و 
روح)22( آنها؛ نفس، اگر چه در ادب فلسفی، با روح متفاوت 
است اما در ادبیات قرآن کریم، مفهوم همان معنای روح، 

یعنی بعد اصیل، ابدی و فرامادی وجود انسان است. 
روح از منظر روایات اسالمی

در احادیث و روایات مأثور از پیامبر و امامان شیعه)ع(
به مسئله  روح و مباحث مرتبط با آن فراوان پرداخته شده 
است؛ به عنوان نمونه به یک روایت اشاره کرده و خواننده 
را برای آگاهی افزون تر، به کتاب شریف بحار االنوار، جلد 

57 و 58، ارجاع می دهیم: 
فردی از امام صادق)ع( پرســید: آیا روح مشــمول 
خصوصیاتی چون سبکی و سنگینی و وزن می شود؟ امام 
فرمود: روح مانند باد در مشک است؛ وقتی در مشک دمیده 
شد، مشک از هوا پر  می شود؛ اما نه وارد شدن هوا به وزن 
آن می افزاید و نه خروج هوا، از وزنش می کاهد؛ نســبت 
روح با بدن نیز این گونه است که نه ثقلی دارد و نه وزنی!
پرسشگر گفت: ماده و جوهر روح چیست؟ امام فرمود: 
باد همان هواست و به مجّرد حرکت، باد نامیده می شود 
و در صورت سکون، آن را هوا می نامیم؛ برپایی دنیا بسته 
به همان هوا است و اگر سه روز باد نوزد همه چیز زمین 
خراب شده و متعّفن می  شود؛ باد، در مثل، مانند بادزن 
است که فساد و خرابی را از هر چیزی دور ساخته و فضا 
را خوشبو می کند؛ مانند روح که به محض خروجش، بدن، 

عفونی شده و تغییر می کند.)23(
در حدیث دیگــری از امام باقر و امام صادق)ع(نقل 
شــده که فرمودند: هی من الملکوت من القدرۀ؛ روح از 

عالم ملکوت و از قدرت خداوند است.)24(
آیا تنفس، همان حیات است؟!

بر اســاس تحقیقات فــراوان در حوزه پزشــکی و 
فیزیولوژی و تجارب شخصی همه  ما، فرایند دم و بازدم 
برای ادامه حیات بدن بسیار حیاتی بوده و هرگونه اختالل 
در آن، برای مدتی بیش از چند دقیقه به مرگ حیوان و 
انسان می انجامد؛ اما هرگز نمی توان آن را جوهر حیات و 
همان نفس دانست؛ حال اگر کسی نفس کشیدن را جوهر 
حیات نامید، نوعی مجاز است و برای نشان دادن اهمیت 
این رفتار غیرارادی مطرح می شود وگرنه در اصطالح ادیان 
و فیلسوفان، روح جوهر حیات است؛ روح چیزی در مغایر با 
جسم و حرکت دهنده  آن است؛ حرکت و حیات باید دوتا 
دستمایه داشته باشد: یکی جسم و دیگر روح؛ همین  که 
روح رفت، جسم هم از بین می رود؛ )25(زنده بودن و حیات 
دنیایی شخص، به وجود روح بستگی دارد؛ تا وقتی که روح 
در جســم و بدن انسان است، حیات وجود دارد؛ هرچند 

تعدادی از اعضای بدن شخص، قطع شود.
نتیجه ســخن اینکه با مرور براهین و ادله ای که از 
سوی ادیان الهی و متفکران و دانشمندان از خاستگاه های 
گوناگون برای اثبات روح اقامه شده است، حتی اگر کسانی 
نتوانند وجود آن را با قطع و یقین بپذیرند، هرگز به آسانی 
نمی توانند آن را انکار کنند، مسئله روح، چیستی و نسبت 
آن با بدن و رفتار انســان، آنچنان پیچیده وشگفت انگیز 
است که منکران برای اثبات مدعای خویش باید راهی به 
غایت صعب و دشوار را بپیمایند؛ همچنانکه باورمندان به 
آن تاکنون راهی سخت و دشوار را طی کرده اند؛ استدالل با 
استبعاد متفاوت است؛ با استبعاد می توان در وجود چیزی 

تشکیک کرد اما نمی توان چیزی را انکار نمود!
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