
 
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
  Vol. 52, No. 1, Issue104                                              104پیاپی ، شمارۀ 1، شماره دومو  پنجاهسال 

 Spring & summer 2020                                                             117-138ص ، 1399 بهار و تابستان
DOI: 10.22067/naqhs.v52i1.72829 

 
 
 
 
 
 

 «آدم»با « نفس واحده»نسبت  نییتب
 *قرآن اتیدر نظام آ« نفس»مفهوم  لیبر اساس تحل 

 
 یمشهد یدکتر فرزانه روحان

 یبهشت دیدانشگاه شه اریاستاد
Email: F_rohani@sbu.ac.ir 

 چکیده
با موانع  و  قیتطب نیا کهیاند؛ درحالداده قیدر قرآن را با شخص آدم تطب« نفس واحده» ریاز مفسران تعب یاریبس
مخالفعت بعا   ع  و ن ع   ،یمخالفعت بعا قوا عد ن عو ه،یآ یتناقض در معنا شیدایروبروست؛ مانند پ ییهاچالش

 دهعدیقرآن، نشان مع اتیدر نظام آ« روح»آن از  زیو تما« نفس» یقرآن  تیح  نییبپژوهش بر اساس ت نی. احیص 
در  رایعز سعت؛یها از زن و مرد اشاره دارد و معراد از آن شعخص آدم نواحد همه انسان تینفس واحده به ماه اتیکه آ

و  شعودیمع «هیوتسع» نش،یمرحلعه آرعر نیاست کعه در آرعر« انسان»نوع  یوجود تیماه« نفس»قرآن،  اتینظام آ
نمونه انسعان بررعوردار از نفعس  نیاول« آدم»و  گرددیبرروردار م یاله« روح»آن، انسان از  تهمزمان با انشاء رل 

 شده است. دهیانسانها از جنس نفس واحده آرر ریهمچون سا زیاست و او ن یمتأّثر از روح اله
 

 تکام . هیانسان، نظر نشیآدم، آرر ه،ینفس، روح، تسو: هاکلیدواژه
 
 

                                                 
 .24/5/1397:رشیپذ خی؛ تار29/2/1397:افتیدر خیتار *.
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Explaining the relationship between "single soul" and "Adam": the analysis 

of the concept of "soul" in the system of Quranic verses 
Dr. Farzaneh Rouhani Mashhadi 

Assistant Professor at Shahid Beheshti University 

Abstract 

Many exegetes have adapted the term "single soul" in the Qur'an to Adam but this 

adaptation faces some obstacles and challenges. They include contradictions in the meaning 

of the verse, violation of syntactic rules, irrationality and inaccurate narration. Based on the 

Qur'anic truth of "soul" and its distinction from "spirit" in the system of Qur'anic verses, 

this paper exposes that verses on “single soul” refer to the single nature of all human beings, 

male and female, and are not exclusive to Adam. It is because in the Quranic system of 

verses, "soul" is the existential nature of the "human" type, which is "purified" in the last 

stage of creation. At the time of creation, man is blessed with the divine "spirit" and 

"Adam" was the first human consecrated with divine spirit. In fact, like other human beings, 

he was fashioned from a single soul. 
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 مقدمه
را یاد نموده کهه در هاهار آیهه ای ایه      « نفس واحده»آیه قرآن تعبیر  خداوند متعال در پنج

را با شهص   « نفس واحده»بسیاری ای مفسران  است.ها دانستهآیات، آن را منشأ آفرینش انسان
/ 4 ، ؛ طباطبهها 245/ 3، ؛ مکههارم391/ 2، 2؛99/ 3؛ طوسهه ، 391/ 2آلوسهه ، داده )آدم تطبیهه  

و ای  آیه را دلیل  بر خلقت استقالل  آدم یعن  ( 307/ 3مشادی، ؛ قم 9/ 4عاشور،  اب  ؛135
انهد  آفرینش یکباره او بدون وابستگ  نسل  به جانداران دیگر در فرآیند تکامل حیهات شهمرده  

به نوع انسانیت هه  در آرا  هنهدی ای مفسهران    « نفس واحده»(. البته تبیی  135/ 4طباطبا  ، )
(. شایان ذکر اسهت برخه  اندیشهمندان    3039/ 5سیدقطب،  ؛187/ 2یمصشری، شود )م  دیده

های  همچهون داسهتان آدم تملیله  اسهت و ای طریه  بیهان       برآنند که یبان قرآن در بیان داستان
گوید. و موانع آن سص  م  داستان آدم به نحو نمادی  ای حقیقت سرشت بشر، کمال او، عوامل

اسهت  یه  شهص  حقیقه  نیسهت؛ بلکهه نمهاد و سهمبل  بهرای نهوع بشهر           در بیان آنان آدم 
ای نگاه آنان نیز به نوع بشر اشاره دارد. امها مبنهای    (، بنابرای  نفس واحده،34اشکوری، یوسف )

سعیدی است )ای  نگاه که مستلزم حقیق  نبودن یبان قرآن است، مورد نقد و اشکاالت فراوان 
 یسهت نتاکید قرآن بر ح  بهودن ای داسهتاناای آن سهایگار     ( و به طور روش  با96-94روش ، 

(. برخ  عارفان مسلمان نیز ضم  پذیرش وجهود آدم بهه عنهوان شصحه  حقیقه ،      5الما ده: )
(؛ آنان نیز نفس واحده 3/80شیرایی، صدرالدی کنند )یل م تأوداستان آدم را به حقایق  باطن  

 (.137/ 1عرب ، اب )شمرند را نفس ناطقه کلیه و حقیقت آدم  م 
در کنهار دیگهر آیهات  کهه همهه      « شهص  آدم »بهه  « نفس واحده»مسأله آن است که تفسیر 

کند، موجب شده ای ظاور قوی آیات قهرآن در  خطاب م « فریندان آدم»های امرویی  را انسان
تهه  خلقت استقالل  آدم و در نتیجه تعارض ظواهر آیات قرآن با نظریه تکامل سص  بگویند. الب

گذارد که انساناای امهرویی  همهه ای فرینهدان    آیات قرآن جای  برای انکار ای  مساله باق  نم 
آدم و همسر او هستند؛ اما داللت نفهس واحهده بهر آدم بهه جاهت اشهکاالت منطقه  در بیهان         
مفسران، اشکاالت نحوی در تحلیل آیه، عدم سایگاری با سهیا  و برخه  پیامهدهای نادرسهت     

نفهس  »تری  عامل در تفسیر درسهت  رسد، اساس ، محل تردید است. به نظر م کالم  و عقل 
نفهس و   یر،تفاس عموم در که در حال ، توجه به تمایز دو واژه قرآن  نفس و روح است.«واحده
ی، ؛ رای477/ 19، ؛ مکهارم 7/ 24طبهری،  در نظر گرفته شده است ) دو واژه کامالً مترادفروح 
26 /410.) 

آنان ای تفکرات  تأثرلت عموم مفسران ای تمایز ای  دو در بافت قرآن شده، آنچه موجب غف
است؛ برای نمونه فصر رایی در بحث مفحل  که ذیل آیهه )االسهرا :   فلسف  و کالم  خود بوده
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ای منظر قرآن دارد، تمایزی میان نفهس و روح قا هل نشهده،    « روح»( درباره مفاوم و ماهیت 85
ههای  به شرح ویژگ « روح»تفسیر نموده و به هنگام تبیی  ماهیت « دم حیات بصش»روح را به 

(. او کهه  405-391، 21رایی، اسهت ) پرداید که ای دیدگاه فلسف  او موجودی مجرد م « نفس»
در پ  سایش دادن میان دیدگاه فالسفه و متکلمان با دیدگاه قرآن است، با وجود بهه کهارگیری   

یهل روی  تأوی دانست  کاربرد روح در بسیاری ای آیات بهه  روش سنت  تفسیر در آخر با استعار
دههد  آورده تا بتواند، روح و نفس را با بعد مجرد وجهود آدمه  مطهاب  نگهاه فالسهفه تطبیه        

(94،Jaffer.) 
یکپهارهگ   »بر اساس اصهل  « نفس»شود تا حقیقت قرآن  واژه در ای  پژوهش کوشش م 

لذا ای  واژه بر مبنای دو اصل  یات قرآن تبیی  گردد.، با توجه به کلمات مرتبط در نظام آ«قرآن
معناشناس  شده، آنگاه تفسیر آیات پنجگانهه  « حقیقت قرآن »و « عدم ترادف کامل»یبانشناسانه 

و  مهثثر بر اساس قواعد ادبیات عرب و اصول عقالی  محاوره و مفاهی  کلمهات  « نفس واحده»
 تهر محتمهل « نفهس واحهده  »که کدام تفسهیر ای  گردد م  روش نقد و بررس  و  مرتبط با نفس،

 است.
 

 مبانی پژوهش
ای  پژوهش بر مبان  خاص تفسیری تکیه دارد که عبارتند ای اصل یکپارهگ  قرآن، اصهل  

 نمایی .عدم ترادف و اصل حقیقت قرآن . لذا به تعریف مصتحری ای ای  مبان  اکتفا م 
قهرآن دربهاره    یهات ، همهه آ (82النسا :ف )اختالآیه عدم بنابر اصل یکپارهگ  قرآن:  -اول 
موضوع، ه  یاتمت  آ( 2یس:قرآن )بر اساس حکمتمندی دارد و  هماهنگ  موضوع نظام ی 
اجهزا  معنها و    یگهر بها د  یونهد ای اجهزا  آن در پ  ی است که هر یژهو ی معناغایت با  نظام ی 
؛ 7عمهران:  آلدارد ) سهت  یس ای هدف معن یی در تب یژهو  و هر جز  نقش یابد تایه م یریتفس

  قرآنه  یقهت و اصهل حق  کامل ترادف  نگاه، اصل نف ی در ا یدو اصل ما  کاربرد (.23الزمر: 
 (.65رجب ، است )
واژگان مترادف در کتب لغت معنای مشترک و واحدی دارند  اصل عدم ترادف کامل: -دوم

خاص و مهایاد بهر معنهای    شود، با در نظر گرفت  شرایط  معنای که معنای اصل  آن شمرده م 
 fullکامههل )(؛ یعنهه  ایهه  واژگههان تههرادف  Chaudhary،247) مشههترک خواهنههد یافههت 

synonym  ندارند؛ بلکه قریب المعن )( هستندnear synonym.) 
کنهد بافهت و سهیا  بهه     یک  ای مامتری  شرایط  که تفاوت کلمات مترادف را آشکار مه  

 (.Mokhtar Umar،197؛ 345ی ،رضا (کارگیری واژگان است
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 : قرآن به لحاظ داللت نح  یعن  سیا  معنها متنه  ویهژه اسهت؛     قرآن یقتاصل حق -سوم
( و ای Zaral،197است )ها و میان سور متعدد آن برقرار ییرا نظام  یکپارهه بر آیات در سوره

ارا هه   یرا بهرا   گاه واژگان یبهان عربه   ،عرضه شده  کتاب با هدف تحول فرهنگ ی اآنجا که 
واژه  یهد   مفاهوم جد ییرو تناا راه تب ی ای ا گیرد؛ به کار م یدجد یفکر یست در س نو  مفاوم
خهدا،  »ایزوتسهو در کتهاب   است که آن واژه را به کار برده اسهت.   یات آ یستم س یلتحل  قرآن

بر پایه ای  اصل تالش نموده تا به جاان فرهنگ  قرآن وارد شود و بهه تحقیه    « انسان در قرآن
عهالوه   قرآنه   واژگان بنابرای  یزوتسو(؛ا ؛Zaral،196بپرداید )مفاهی  کلیدی فرهنگ قرآن در 

دارند کهه برگرفتهه ای      وجدیدیاضاف  آناا ذکر شده معان یکه در لغتنامه برا  اساس  بر معان
اسهت  قرآن  یسص  و دستگاه فکر یو متأثر ای فضارفته است که در آن به کار  نظام و  یا س
 شود. واژه شمرده م یق حق یربردهاای کا و
 

 «نفس»تبیین حقیقت قرآنی 
 ی به کار رفته و تطب 1و خدا انسان یو تناا برا یافتهخاص   در فرهنگ قرآن مفاوم« نفس»

. بنهابر  (47؛ مشهکین ،  15/ 6؛ طالقهان ،  194سهحاب ،  رسد ) به نظر نم یحصح یرانسانآن بر غ
ذات حه   »ههون    در وجهوه گونهاگون    ،اصهل  یمعنها  ی داشت   ی واژه در ع ی ا  ،پژوهش
، «عقهل »، «انسهان  یهه اول یعهت طب» ،« با تشص  جمع انسان» ،«یانسان با تشص  فرد» ،« تعال
 یتمام کاربردها ی (. بنا بر مطالعه دق7شاکر، است )به کار رفته« انسان  وجود بریخ»و « قلب»
آنجا که در ارتباط با انسهان بهه کهار    « نفس» اند،پژوهشگران برآن شده  برخ واژه در قرآن، ی ا
( 828/ 2جوهری، و ذات است ) ی عام آن همان ع ی. معنااردعام و خاص د یدو معنا رود م

و  « وجهود آدمه   یهت ماه  قرآنه  یقهت حق»خهاص آن   یو معنها  شهود  ترجمه مه « خود»که به 
 .(10شریعت ،او است )« سرشت»

ی که در نظام آیات قرآن با نفس به معنای حقیقت اواژهتری  همانگونه که ذکر شد، اساس 
اکنهون بهر اسهاس نظهام آیهات      وجود آدم  و سرشت او، پیوند و ای آن تمایز دارد، روح است. 

ای برای باینمای  روابط شهبکه گردد. قرآن، تمایز حقیقت قرآن  نفس با روح تحلیل و تبیی  م 
 .2استفاده شده است (GOهای هستان شناس  ژنتی  )مفاهی  مرتبط ای گراف

                                                 
ای خداوند را منزه ای عوارض قابل توجیه و فا  خواهد بود به گونه «  کملله ش یسل» فرای هب وجهبا تالبته کاربست ای  واژه برای خداوند  1

 نفس انسان  معرف  نماید.

و  شود که گرهاای آن همان مفاهی ، به صهورت واژه یها اصهطالح   داده م آنتولوژی یا هستان شناس  ژنتی  به صورت ی  گراف نمایش  2
 یهز ن GO مفاهی  گهراف  ی ، روابط بشودم  یفدرست همانطور که هر اصطالح تعر یالاای ای  گراف روابط منطق  میان ای  مفاهی  هستند.

 رود، عبارتند ای:ستان شناس  ژنتی  به کار م تری  روابط منطق  میان مفاهی  که در گراف هرایج .شوند م یفو تعر یطبقه بند
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 تمایز نفس با روح از جهت نحوه ایجاد
سوره اعراف، پس ای بیان خلقت جاان در شش روی و آنگاه اسهتوا  بهر    54خداوند در آیه 

دهنده دهد. ای  بیان نشانعرش و تدبیر امر، ای مالکیت خود نسبت به خل  و امر جاان خبر م 
کنش خداوند نسبت به جاان به دو صورت خل  و امر  نوع  تقابل میان خل  و امر است. گویا

ای  است کهه امهری کهه خداونهد آن را در برابهر خله  قهرار داده         سثالقابل افرای است. حال 
 هیست؟
« ابداع» یدر آناا در معنا« امر»که واژه  یات مفاد آ یی قرآن پژوه در تب یشمندانای اند  جمع

عال  امر عبهارت اسهت ای   » اند:گفتهنموده  یرتعب« عالَ  امر»به عنوان  یقتحق ی به کار رفته، ای ا
خداوند که صرفاً بر اراده، قضا و حک  او استوار و ای مهاده و همهه مصتحهات     تحاص عالَ  اخ

عوامهل و   یرو دخالت بشر و سا یفو تصلّف، حرکت، ک ، ک یجیمان، مکان، تدر یلای قب یمادّ
مسهاله   ی کالم به قرآن ا ی در عرضه ا (نتری و علویکالجاانِ خل  فارغ است ) یع عناصر طب

واژه  یه  ا  قرآنه  یکه قرآن هرگز امر را عالَ  نصوانده است؛ اگرهه در کاربردها شود م یاننما
کهنش   یه  بودن تحقه  ا   کنش پروردگار نسبت به جاان داللت دارد، بر مساله آن  که بر نوع

که بر اساس گفتار  وجودیآن که قرآن تناا م یگر(. نکته د50: ؛ القمر82یس: اشاره شده است )
 یهات داللهت آ  یتعالوه بر عموم یرا( ی85: فو  ای جنس امر دانسته، روح خواهد بود )االسرا 

به طور خاص بهر مصلهو  بهودن مال کهه و جه        یا ،( بر مصلو  بودن اش16: ؛ الرعد62: )یمر
بهر   امها  .تکرده اسه  ید، تاکرود سص  م( که گاه ای مجرّد بودن آنان 27: ؛ الحجر19: )الزخرف

 اساس آیات قرآن:
 (.62: غافر ؛16: الرعد ؛102االنعام: است )همه هیز مصلو   .1

اسهت  بَهر  ( تدریج  و یمهان 155روحان ، شاود )ها یمی  یعن  کل عال  خلقت آسمان .2
 (.54االعراف: )

 (.50: ؛ القمر82یس: است )فیکون  ایجاد اشیا  به امر خداوند آن  و ک  .3

ملکوت آسماناا و یمهی ، که  فیکهون      همه مصلوقات ه  بر اساس قضای امر الا  ای .4
 (.40: النحل ؛73: االنعام ؛47عمران: آل ؛117البقره: شوند )ایجاد م 

اسهت  بهه دسهت خداونهد    ملکهوت آن   بیان دیگر تسصیر یا  به امر خداوند، بهاش ایجاد .5
 .(83-82:یس)

                                                                                                                   
 (، ...causesشود )(، موجب م has partدارد جز  ) (،part of، جز   است ای )(is a subtype ofای نوع ... هست )

نموده و ای خطای  فایده باینمای  شبکه مفاهی  به کار رفته در مت  توسط ای  گراف آن است که به صورت تحویری روابط منطق  را باینمای 
 کند.ذه  در استنتاج جلوگیری م 
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 (.185: رافملکوت دارند )االع یا همه اش .6

 یها  دارنهد کهه ای جهنس امهر      یگهری هاره د  ،عالوه بر هاره خلقهمه اشیا   یجهدر نت
 .استملکوت 

مهادی موجهود    ابو به وسیله اسهب  یجاًموجودات عال  با اینکه تدر»به بیان عالمه طباطبای  
و  دارند که آن جات عهاری ای تهدریج،   یزن یگرگشته و منطب  بر یمان و مکان هستند، جات  د

اسهت  خارج ای حیطه یمان و مکان است و ای ای  جات امر خدا و قول و کلمه او شمرده شهده 
و اما ای جات اینکه در مسیر سلسله علهل و اسهباب قهرار داشهته و بهر یمهان و مکهان منطبه          

أَال لَهُ الْصَلْه   وَ  »ای ای  جات امر خدا نیست؛ بلکه خل  خداست، همچنان که فرمود:  گردد، م
( پس امر، عبارت است ای وجود هر موجود ای ای  نقطه نظر که تناا مستند 54: )االعراف« أَمْر الْ

وسهاطت  بها   به خدای تعال  است، و خل ، عبارت است ای وجود همان موجود ای جات اینکه
 .(197/ 13طباطبا  ، ) «تعال  است. خدایعلل و اسباب مستند به 

نتیجه گرفت که نفس اصل و گوهر و ماهیهت وجهودی    توانبر اساس ای  تفسیر ای امر، م 
انسان امرویی  است که مادّی و مصلوق  ای  جاان  است و روح در واقع وجاهه امهری نفهس    

( 6؛ الزمهر:  1النسها :  )  مصلوقانسان و هاره ملکوت  آن است؛ ییرا بر اساس آیات قرآن نفس 
و همزمهان بها آن ای روح   است که در آخری  مرحله خل  خهاک  انسهان صهاحب نفهس شهده      

( 83یهس:  ملکهوت ) ( و ای جهنس  85االسهرا :  پروردگهار ) شود، روح  که ای امر برخوردار م 
 است.

ههای هشهتگانه ابهوهالل    بنابر مطلب فو ، در تبیی  علت تمایز ای  دو واژه ای میهان علهت  
جاد آن نیهز  توان به تفاوت در روش ای معسگری در اثبات عدم ترادف، عالوه برتفاوت بافت 

بَر ایجهاد  ییرا نفس ای طری  خل  و ط  فرآیندی یمان (؛Chaudhary,247-252کرد )اشاره 
 گردد.شود در حال  که روح ای طری  امرو به صورت آن  ایجاد م م 

 

 
 

 

 

 

 

 



 104 شمارة                                                  ثیعلوم قرآن و حد                                                              124

 تمایز نفس با روح بر اساس مفهوم تسویه

« انشها  »را   لقت خهاک مرحله خ ی آخر گوید، انسان سص  م ینشکه ای مراحل آفر یات آ

که بها   داند انسان م (72: ، ص29: ، الحجر9: السجده« )یهتسو»و ( 14المومنون: ) یگردخلقت  
 گردد. م  روح الا یافتدر یستهمرحله بشر شا ی ا  ط

 ،در قهرآن  ینهد فرآ یه  کهه مهراد ای ا   ناد م یشپ را یهفرض ی ا یهواژه تسو یل در معنامّأت 

شهود کهه امکهان    یت  و مهاه  نفهس  اسهت کهه بتوانهد صهاحب      به صورتانسان  ینشتکامل آفر
در  یهفعهل تسهو   یهرا ی .یدآ یددر او پد  و روح  جسم یقوا یانو تعادل م یو تساو ین همنش

 یبرابهر  ی( به معنایو)س یشهای ر یه( تسو7: است )الشمسنفس انسان به کار رفته یقرآن برا
و  اعتهدال  یجهاد ا یبهه معنها   یل( و در باب تفع112/ 3فارس، اب است ) یزدو ه یانو عدالت م

. (325/ 7یهدی،  پهس معتهدل شهد )فراه    یدم،او را اعتدال بصش «یفاستو یت هسوّ»است.  «استوا »
اند، اعتدال در آیا آنچنان که عموم مفسران فامیده اعتدال در نفس انسان به هه معناست؟ یجادا

 یهه آ ( مراد آیه است؟154/ 12ی ، طباطبا ؛22/ 14؛ طبری، 580/ 8طوس ، بدن )ترکیب اعضا  
نفس است، نه بدن و اعضا  آن و پیامد تسویه  مفعول تسویه، دهد؛ ( آن را شرح م8شمس: )ال

انسهان مجاهز بهه دو     «نفهس »، «یهتسو»در مرحله  یا. گواست« نفس»به  الاام فجور و تقوانفس 

و  یهداد رو یه  تقوا؛ به همراه ا یرویو ن فجور یرویدو اعتدال برقرار شد. ن ی ا یانشد و م یرون
که خداوند  یدر هر سه مورد یراشد؛ ی یدهدر نفس دم  روح الا در اف  ملکوت، به موایات آن

: ، ص29: ، الحجهر 9: )السهجده  دههد  بالفاصله ای نفخ روح خبر م کند، م یادانسان  ویهای تس
ن نسبت به خوب و بد و ملا  تقهوا  توان نتیجه گرفت، نفخ روح منشأ فا  ویژه انسام  و (72

شاید به همهی  جاهت در    است و خلقت جسمان  منشأ نیایهای جسمان  و ملا  فجور است.
آیهد؛ گویها   نمه  « م »شود و ضمیر برای تسویه گر نفس استفاده م « ما»( ضمیر 7آیه )شمس: 

نهد بهه عنهوان    دو بعد جسمان  و روحان  انسان را فاعل تسویه شمرده و قحد ندارد بهه خداو 
ورید گر نفس انسان  اشاره کند و اینگونه با ضمیر مبا  بهر شهگفت  آن هیهز تاکیهد مه      تسویه

گر آن نشان دهنهده اهمیهت ایه     (؛ همچنی  سوگند دادن به نفس و تسویه297/ 20طباطبا  ، )

 مصلو  الا  است.
یهت برخهوردار   قابلی  گردد که ای ا  ایجاد م نفس انسان ،انسان یبا ارتقا  خلقت ماد یاگو
گهردد   ی همنشه   و ملکهوت   بهه خهاک و گهل و مهاده، بها روح الاه        ضم  وابستگ است که

اوست   و روح  نفس انسان متأثر ای دو بعد خاک یعن . (281/ 7؛ آلوس ، 577/ 2یمصشری، )
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نفس هیزی اسهت کهه انسهان بواسهطه آن انسهان اسهت و آن        به بیان دیگر،)برومند؛ همران(. 
/ 4 ، است ای مجموع روح و جس  در دنیا و روح به تناای  در یندگ  بهری  )طباطبها   عبارت 
 پدیهد مصلو  خهدا   تری  ( عال14: ؛ مومنون98: نفس )االنعام« انشا »با  همی  جات(. به 135

 (.14: گذاشت )المومنون یشرا به نما وندخدا یتجلوه خالق یباتری آمد که ی
 
 

 

 

 

 

 وح نفس از جهت تقدّس و تجرّدتمایز مفهومی نفس با ر

روح بهر نفهس الاهام     یرتهأث ، اوست  و روح  متأثر ای دو بعد خاکروش  شد، نفس انسان 
( کهه ای آن  8: هاسهت )الشهمس  و خواسته یایهان   منشأ الاام فجور یعن تقواست و جس  خاک

 (.16: نفس است )  یگرعامل وسوسه و شود منیز  (40: )النایعات «یهو»به  یرتعب

ییهرا نفهس   است   آدم وان( و ر45: نفس همان جان )الما دهگوید، در واقع آیات قرآن م 
یهونس:  ) یمهان ( و اراده و ا68یوسهف:  ) یهت ( و محهل ن 286: مکلّف و مسئول )البقره است که
( و 30: عمهران درد )آلاحسهاس  ( اسهت و  14یر: ؛ التکهو 17: ؛ السجده34: ( و عل  )لقمان100

آثهار   یعنه  ( 21و یوج دارد )الروم: کند ( و ... را درک م67: ( و ترس )طه71: لذت )الزخرف
 شود. م یانانسان در آن نما یتجنس

 

 

 

 

و  (38المهدثر: آن است که عملکرد انسان بر نفس او اثرگذار است )دیگر توجه  یاننکته شا
 ی ( و هم14: ر شود )الطا اعمال بر نفس ثبت م اتباناثر توسط فرشتگان حافظ نفس و ک ی ا
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 یامهت ( و در ق42شود )الزمهر:  م یافتنفس انسان است که به هنگام مرگ، توسط فرشتگان در
و متحهول اسهت    یهر (. نفس بر خالف روح، متغ281: کند )البقره م یافتآثار اعمال خود را در

تهب  جاهت مرا  ی نفس است؛ به همه  نزلت یا  ثبت اثر عمل بر نفس تعال یجه( و نت53: )االنفال
(، امّارةبالسّهو   2یامه::  لوّامهه )الق »آن   که سه مرتبهه اصهل   گیرد ها شکل مانسان یاننفس در م

آن ای اثر اعمهال بهد    یسایو پاک یهشده و تزک یاددر قرآن (« 27: (، مطمئنّه )الفجر53یوسف: )

 (.9است )الشمس: یموجب رستگار
 

 

 

 

 

 

 
 

؛ اسهت  روح غیرمادی یا مجهرّد  یرتحت تأثالبته  مند ومادّی و مرتبه یموجود ،نفس ی بنابرا

روح  مها باشهد، ا  یناپاک و امرکننهده بهه بهد    تواند آن است که نفس م یزتماای    نشانه اساس

  در وجهود آدمه    مقدس و منشأ الاامهات الاه   یموجودیاده و دیگران(، فقا واحد )حقیقت  

آن،  یبهر مرتبهه واال   یهد جات تاک خداوند بهواقع نشده، بلکه ت مورد مذمّهرگز است و روح 

ییهرا مطالعهه   ( 410/ 26ی، ؛ رای155/ 12 ، روح را به خهود منسهوب سهاخته اسهت )طباطبها      

: ص ؛29: الحجهر  ؛9السهجده:  پروردگهار ) دهد، منسوب بهه  کاربردهای روح در قرآن نشان م 

مال که در شب قهدر  (، به همراه 85: االسرا  ؛15: غافر ؛52الشوری: اوست )( و ای مقوله امر 72

شهد  (؛ در مهری  نفهخ   38؛ النبهأ:  4المعهارج:  کنهد ) در روی قیامت عروج مه   ( و4القدر: نایل )

(، به طور 171النسا : شد )( و عیس  خود روح  بود که بر مری  القا  12ی : التحر ،91االنبیا : )

ی ای آن روح امرتبهه  شهود؛ و شهاید  ( م 52وح  )الشوری:  ( و15کل  بر پیامبران القا  )غافر: 

خداوند به وسهیله   ( و102و نایلگر قرآن است )النحل: (193القدس نام دارد که امی  )الشعرا : 
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(، همچنی  در 110؛ الما ده: 253؛ البقره: 87البقره: بصشد )کند و نیرو م او پیامبران را تأیید م 

؛ الحجهر:  9السجده: شد )سان دمیده پایان تسویه نفس انسان  در انسان یا آدم به عنوان اولی  ان

همهه انسهاناا ای روح   نیز  یاتروا بنابر (، هرگز به صورت جمع به کار نرفته است.72: ص ؛29

کلینه ،  دارند )  ای روح الا یشتریباره ب یامبرانها مومنان و سپس پانسان یانو در م مندندباره

 .ت؛ بنابرای  روح ای تشص  و هویت افراد مستقل اس(272/ 1

 

 

 

 

 

 

 از جهت زوجیت تمایز مفهومی نفس با روح
ای آن خل  شد. « نفس واحده»( یوج 6؛ الزمر:189؛ االعراف:98؛ االنعام:1النسا :) یاتآبنابر 

را « مِه  »تهوان  بر اساس مفاوم نفس و تمایز آن با خلقت خاک  صِرف و بدن انسان، دیگر نم 

را خلقت ین ای بدن خاک  مرد دانست؛ ضهم    مراد ای خلقت یوج نفس واحده ای اونشویه و 
ها همه انساندر سوره روم کند. خداوند یید نم تأ( نیز ای  برداشت را 21آنکه تعبیر آیه )الروم:
بهدان   یهه آ ی و مسل  است که ا گوید یوج شما ای خودتان آفریده شده مرا خطاب قرارداده و 
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بیان جنس، « مِ »اند؛ بلکه ران خود خل  شدهدنده هپ شوه یاکه همه ینان ای بدن  یستمعنا ن
طباطبا  ، ) یستواحد نمنشأ جسمان   یو به معنااست واحد  یتماهجنس یکسان و  یبه معنا

همجنس بهودن   یا یرتعب ی (؛ همانگونه که با هم260/ 5قم  مشادی،  ؛478/ 9ی، ؛ رای136/ 4
ای آنجا که نفهس،  پس (. 130/ 5 ، برس؛ ط128: )التوبه یدگو سص  م مکّهرسول اهلل با مردمان 

ای روح است، یوج نفس واحده نیز همانگونه است و تناا وجهه   متأثربرخوردار جس  خاک  و 

رسد منشأ آن خلقت خهاک  نفهس   تمایز آن با نفس واحده در آثار یوجیت است که به نظر م 
یث و تذکیر تأنت و است و منشأ آن روح نیست؛ ییرا روح به عنوان موجودی ملکوت  ای جنسی

 منزه است.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 «نفس واحده»ررسی تفسیری آیات ب

یهده  منشأ خلقت انسان را نفس واحدة و همسر او که ای خهود او آفر  یه،آ هاار در خداوند
نفهس  »(. عمهوم مفسهران   6: ؛ الزمهر 189: ؛ االعهراف 98: ؛ االنعهام 1: است )النسها   خوانده شده
/ 3، ؛ مکارم391/ 2،2؛99/ 3؛ طوس ، 391/ 2آلوس ، اند )کرده یرسرا به شص  آدم تف« واحدة

ای اجمهاع مفسهران     ( و برخ307/ 3مشادی، ؛ قم 9/ 4عاشور،  اب  ؛135/ 4 ، ؛ طباطبا 245
فزونتر آن را   با دقت ی( و البته یمصشر5/ 3؛ طبرس ، 99/ 3طوس ، اند )سص  گفته بارهی در ا

اکنون تفسیر آیات نفس واحده بر اسهاس  (. 461/ 1یمصشری، ت )نموده اس یربه نفس آدم تفس

 گیرد.، مورد نقد و بررس  قرار م «نفس»  قرآنقواعد تفسیری و با تکیه بر مفاوم 
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یا أَیهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکمُ الَّذِی خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُماا  
 (1النسا :وَ اتَّق وا اللَّهَ الَّذِی تَسا َل ونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیک ْ رَقِیباً )  ِیِیًاً وَ نِءا  رِجاالً

های امرویی  را خطاب قهرار داده و دعهوت بهه تقهوا     خداوند متعال در ای  آیه همه انسان

وصف پروردگار فرموده او کسه  اسهت   نسبت به پرودگار همه مردمان نموده است؛ آن گاه در 
که همه شما را ای نفس  یکتا آفرید. و همسر او را ای همان آفریهد و ای ایه  دو مهردان و ینهان     

 بسیاری را گسترش داد.

 گوید:شود؛ ییرا آیه م در ظاهر بیان آیه اشکال  منطق  دیده م 
 .اندشدهای نفس  یکتا خل   هاانسان .1
 ای همو خل  شده است.آن نفس یکتا  یوج .2
 اند.و مردان ییادی ای آن دو منتشر شده ینان .3

 )ینان و مردان ییاد همان انساناا هستند. پس(
 .اندشدهای نفس  یکتا و یوج او خل   هاانسان .4

 توان نتیجه گرفت که:ای ای  مطلب م 
 .اندشدهای دو نفس خل   هاانسان. 5

/ 9رایی، کنهد ) ت و تناقضه  در معنهای آیهه ظاهور مه      ای  نتیجه بر خالف گزاره اول اس
478.) 

توان ای  تناقض را رفع نمود که ای گهزاره اول وحهدت ماهیهت انسهاناا و ای     تناا یمان  م 
گزاره دوم وحدت ماهیت یوج نفس واحده با او را برداشت کنهی ؛ آن گهاه بهر اسهاس گهزاره      

خواهد بود؛ نه آدم و حوا به عنهوان اولهی    سوم، نفس واحده و یوج او منشأ تکلیر نسل انسان 
یعنه  نفهس    -اگرهه ای  مطلب در جای خهود صهحیح اسهت    -اندافرادی که واجد نفس شده

واحده و یوج او در عی  وحدت ماهیت در آثار یوجیت تفاوت دارند و همی  یوجیت نفوس 
بدان سهان کهه    ها شده استموجب گرایش دو جنس به یکدیگر، ایدواج و یاد و ولد در انسان

( نیز علت خلقت یوج نفس واحده ای جهنس خهود او را ایجهاد آرامهش     189در آیه )االعراف: 
 میان ای  دو و نتیجه آن را ایدواج و یاد و ولد مطرح کرده است.

دقی  است و بر مفاهوم قرآنه  بهه دسهت آمهده ای تحلیهل        کامالًبنابرای  کاربرد واژه نفس 
« شهص  »یها  « انسان»توان با تسامح آن را ه  معنا با دارد و نم  ی مفاهی  مرتبط داللتاشبکه
( دانست. در واقع مراد ای نفهس واحهده همانگونهه کهه یمصشهری بیهان       307/ 3مشادی، )قم 
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؛ یوج او نیهز ای  اندشدهنموده، نفس آدم است و نه ت  آدم؛ که همه مردم ای همان جنس آفریده 
سیار به واسهطه یوجیهت ایه  دو و جاذبهه میهان آناها       همان جنس خل  شده و مردان و ینان ب

در مناما بهه  « هما»گونه که تفسیر ادب  کشاف نیز بیان نموده، ضمیر اند؛ یعن  همانانتشار یافته
(، در ایه   461/ 1یمصشهری،  دارد )ای نفسه  یکتها )هماننهد( اشهاره      مثنهث دو جنس مذکر و 

و هر دو بر وحدت ماهیت انسهاناا ای ین   صورت صدر و ذیل آیه با ه  قابل جمع خواهد بود

و در  و مرد با وجود اختالف جنسیت اشاره دارد؛ جالب آن که ای  مسأله در ابتدای سوره نسا 
؛ طبهری،  244/ 3، مکهارم  ؛134/ 4طباطبای ، ) یضتبعسیاق  مطرح شده که در صدد نف  انواع 

عمهوم  (. 574/ 1سهیدقطب،   ؛17/ 2قرا ته ،  است )( و به طور خاص تبعیض جنسیت  149/ 4
توجهه  واحهد همهه انسهاناا     یقهت و حق یتاصل و جنس و ماهبه ( 1)النسا : یهآ در یزمفسران ن

 یقهت حق یز(، اگرههه بهه تمها   245/ 3، ؛ مکهارم 134/ 4 ، ؛ طباطبا 461/ 1یمصشری، اند )کرده
 که صهاحب نفهس واحهده شهده     یفرد ی به عنوان اول (نفس واحده با شص  و جس  آدم )ع

 (.477/ 9رایی، اند )توجه ننموده
 گفته خواهد بود.ای  مساله خود گواه  بر درست  تفسیر پیش 

نکته شایان توجه دیگر آن است که نکره آمدن واژه نفس مانع تطبی  آن با فردی مشهص   

/ 20شهود )طباطبها  ،   ( هنی  گفته م 7در آیه )الشمس:« نفس»است، همان طور که در تفسیر 
ا هر انسهان معاهود، بایهد    یآدم  شص  نظر به شص  باشد،« نفس واحده»در تعبیر  اگر(. 297
یَوْجَاها،   و مِنْاها  یرهایصهفت مثنهث واحهدة و ضهم    در ای  صورت گفته شود و « م  النفس»

، ملهل  شهود  متناسب نیست. هون آنجا که منظور شص  است صفت و ضمیر مهذکر آورده مه  
نکره بودن نفس و مثنهث بهودن صهفت    یعن  « نفساً جا ن  النفس الواحد، عندی خمس: عشر»

 یگهر و د یکهه رای  یا. نکتهه کند م  آن، داللت نفس بر آدم ابو البشر یا هر انسان معاود را نف
بهر   یهد تاک یخداوند برایعن   (.99/ 3 ، ؛ طوس477/ 9رایی، اند )مفسران ه  بدان توجه داشته

آن « واحهده »، با لفظ «نفس»بر نکره آوردن لفظ همه انساناا ای ین و مرد عالوه  یتوحدت ماه
 است. و یوج آن را ه  ای همان جنس خوانده یدهموصوف گردان یکتای  را به صفت

 شهده یهده النَّاسُ، عام و شامل همه ای جمله آدم است و او ه  ای نفس واحده آفر دیگرآنکه 
 (.15/ 6طالقان ، مطلب است ) ی ا یدمث یز( ن7)الشمس: یهآ یتو عموم

همچنی  هنانچه نفس واحهده را شهص  آدم و خلقهت یوج او را ای خهود او، بهه معنهای       

(، بنهابر آیهه   9/ 4اب  عاشهور،  ) ی بدانرا تبعیضیه « مِ »خلقت جس  خاک  حوا ای آدم و حرف 
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اند و نادرست  هنهی   ( الیم است بگویی  همه ینان ای جس  همسرانشان آفریده شده21)الروم: 
؛ 21الروم: )  قرآندر ای  آیه همانند کاربردهای مشابه « مِ »است، بنابرای  حرف  مطلب  بدیا 
 ( بیانیه و در مقام تببی  جنس است.620/ 2؛ یمصشری، 128؛ التوبه: 325/ 2یمصشری، 

 ؛116/ 2سهیوط ،  دارد )بهر خلقهت جسهمان  حهوا ای آدم داللهت       روایهات  اگرهه برخ  
ای  تفکر مصهالف عقهل شهمرده     ی جعفر ب  محمد علیه السّالمدر روایت  ا ( اما10/ 2 ، بحران
ههای  خلقهت حهوا ای گهل آدم نبایهد ای آسهیب      در تحلیل روایات. (18/ 1صدو ، است )شده 

 (.75گلدییار، ) یدوریروایات تفسیری ای نقل به معنا، ورود اسرا یلیات، جعل و ... غفلت 
اند، اما خلقت یوج نفس با آدم تطبی  دادهالبته برخ  مفسران با وجود آنکه نفس واحده را 

انهد  واحده ای او را به معنای وحهدت در نهوع و مشهابات در ماهیهت انسهان  ایه  دو دانسهته       
(؛ در ای  صورت ای  نقد به تفسیر آنان وارد است که هرا خلقت انسهاناا  238/ 17طباطبا  ، )

در نهوع و مشهابات در ماهیهت    ای نفس واحده را با وجود شباهت در تعبیر به معنای وحهدت  
 دانند؟انسان  نم 

فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قَهدْ فَحلهلْنَا الْایهاتِ لِقَهوْمْ یفْقَاُهونَ       وَ هُوَ الَّذی أَنْشَأَِمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ
 (98االنعام: )

 یارو وحدت وجود دارد و اسهتمر  ی بر تناا« نفس واحده» یرکه در تعب یدیبا توجه به تاک
مهراد ای نفهس واحهده را آدم     توان به همراه دارد، نم یداعاستقرار و است یکه ساخت جمله برا

ها و حرکت آن در خالل نسل  انسان یات(؛ بلکه مراد ای آن مبدأ ح197-194، دانست )سحاب 
( بهدان  6مندی و تداوم خلقت جنی  که در بررس  آیه )الزمهر:  مرحله است. انو در وجود مادر

 باشد. فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌتواند محداق  برای تعبیر اره خواهد شد م اش
فَلَملها تَغَشَّهاها حَمَلَهتْ     هُوَ الَّذِی خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیءْکنَ إِلَیها

َه رَبلاُمها لَهِئ ْ آتَیتَنها صهاِلحاً لَنَکهوَن َّ مِه َ الشَّهاکرِی َ        حَمْالً خَفِیفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَملا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّه 
 (189االعراف: )

یوج نفس واحهده   یتماه یخلقت انساناا ای نفس واحده و همانند یانپس ای بدر ای  آیه 
ای  یاسرگذشهت نمونهه   ( و علت جعل یوجیت میان نفهوس انسهاناا،  187/ 2)یمصشری،  با او

نفهوس همسهران    یتتا روش  گردد مراد ای یوج کند م یانیوج او را ب نفس واحده و ی محاد
سرگذشهت ین و   ی در ا یراهاست و به آدم اختحاص ندارد؛ یهمه انسان یمفاوم عام برا ی 
نسبت  ی که ا  در حال شوند، که ای جنس نفس واحده و یوج او هستند، دهار شرک م دیمر
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 (.427/ 15رایی، ) یستن یرفتهدرباره آدم پذ
نفس واحهده بهه عنهوان منشهأ      یرمفسران در تفسبرخ  دوگانه  کردیموجب رو مسأله ی ا

و  دهنمهو  یدآن با شص  آدم تاک ی بر تطب یک ها در دو سوره نسا  و اعراف شده که در انسان
/ 15رایی،  ؛488/ 8، طباطبها    ؛245/ 3مکهارم،  انهد ) را نادرست شمرده ی تطب ی ا یگریدر د
429.) 

نمهوده و آن    داللت نفس واحده بر نوع واحد را نف  نمونه در سوره نسا  به روشن سیرتف
 یر( همچون تفس186: )االعراف یهآ یلکه ذ  (؛ در حال245/ 3مکارم، شمرده ) یا را مصالف س

؛ 52/ 7مکهارم،  نفس واحده به نوع واحد دفاع نمهوده اسهت )   یرای تفس یزان و تفسیر کشافالم
 .(187/ 2؛ یمصشری، 488/ 8 ، طباطبا 

یخْلُقُکمْ وَ أَنْزَلَ لَک ْ مِ َ الْأَنْعامِ ثَمانِی:َ أَیْواجْ  خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها
ال إِلهَ إِالَّ هُهوَ   خَلْقاً مِ ْ بَعْدِ خَلْ ْ فِ  ظ ل ماتٍ ثَالثٍ ذلِک ُ اللَّهُ رَبُّک ْ لَهُ الْمُلْ  فِی بُطُونِ أُمَّهاتِکمْ
 (6الزمر:فَأَنَّ  ت حْرَف ونَ )

 اند:های منطق  به ترتیب ییر سامان یافتهدر ای  آیه گزاره
 را ای نفس  یکتا آفریده است. شما .1

 یوج او را ای همو قرار داد. سپس .2
 ی شما هشت یوج ای انعام فرود آورده است.برا .3
ههای سهه گانهه    ههای پیهاپ  در تهاریک    رت آفهرینش را در شک  مادرانتان بهه صهو   شما .4
 آفریند.م 

کند؛ اول، آیا خلقهت یوج  در مواجاه ابتدای  با آیه فو ، توجه انسان را جلب م  سثالدو 
نفس واحده با حرف عطف ثه  پهس ای خلقهت همهه انسانااسهت؟ دوم، پیونهد معنهای  میهان         

عهام بها خلقهت انسهاناا ای نفسه  یکتها       های آیه هگونه است؟ رابطه جفتاای هشهتگانه ان گزاره
گانهه  ههای سهه  مند جنی  انسان در تاریک هیست؟ پیوند میان ای  دو و خلقت مداوم و مرحله

 هیست؟

اند، سه احتمهال  اول کسان  که مراد ای نفس واحده را شص  آدم شمرده سثالدر پاسخ به 
 اند:طرح کرده

بلکه تراخ  در رتبه و منزلهت اسهت؛    حرف عطف در اینجا برای تراخ  در یمان نیست-1

تر ای خلقت همهه انسهاناا ای آدم اسهت؛ ییهرا غیهر      یبعجیعن  خلقت اعجای گونه حوا ای آدم 
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 (.22/ 24؛ اب  عاشور، 230/ 12؛ آلوس ، 114/ 4یمصشری، است )عادی و معجزه وار 
کالم ع معنای یر در یمان بیان کالم است و نه در یمان وقوتأخحرف عطف در اینجا تناا -2

 (.238/ 17ی ، طباطبا ؛765/ 8طبرس ، )

ای کهه بها خلقهت    یعنه  شهما را ای نفهس واحهده     جمله معطوف به نفس واحده است؛ -3
 (.8/ 9؛ طوس ، 765/ 8طبرس ، کرد )یوجش ای تناای  درآمده بود، خل  

اسهت  منظور ای خل  انساناا ای نفس واحهده اخهراج ذریهه آدم ای پشهت او در عهال  ذر      -4

 (.7/ 9طوس ، )
یر ای خله   تهأخ منظور ای یوج، هر ین و مرد مزدوج ای نسل آدم است و در ای  صورت -5

 (.8/ 9طوس ، ) یستنآدم محال 
هنانچه آیات خلقت انساناا ای نفس واحده و خلقت یوج او ای خود او را مطاب  آنچه ذیل 

شود و بهه توجیاهات تکلهف    ویت م ( بپذیری ، همان احتمال اول در معنای ث  تق1النسا :) یهآ
آمیز و گاه غلط دیگر نیایی نیست؛ ییرا بنابر آن تفسیر ای  آیات بر وحدت ماهیت همه انساناا 

ممک  است، مبی  تراخ  در منزلهت  « ث »ضم  اختالف در یوجیت تاکید دارد و حرف عطف 
ن و نعمته  اسهت کهه    باشد؛ اما با ای  تفاوت که اعجاب آورتر بودن خلقت یوج ای جات امتنا

در رابطه یوجیت وجود دارد و اینکه موجب تسکی  و مودّت میان یوجاا بهه جاهت سهنصیت    
 نفوس و همی  مساله منشأ تکلیر نسل انسان است.

رسد آیه پس ای اشاره به ماهیت یکسان همهه انسهاناا بها    دوم، به نظر م  سثالدر پاسخ به 
به عنوان نعمت  بهرای انسهاناا، بها     ره به خلقت انعاموجود برقراری یوجیت در میان آناا با اشا

علهوّ  « انزل»مشابات انعام به لحاظ یوجیت در خلقت خاک  و با عبارت  «ثَمانِی:َ أَیْواجْ»عبارت 
حکمت نزول رتبهه  « لک »رتبه انسان به جات برخورداری ای نفس ملا  به روح و و با عبارت 

 شود.ن را در سیا  امتنان یادآور م سایر مصلوقات به جات سودرسان  به انسا
همچنی  با یادکرد مراحهل خلقهت جنینه  کهه حاصهل یوجیهت و یناشهوی  انسانااسهت،         

کنهد و  مشابات انسان با سایر جانداران مانند انعام در خلقت جسمان  و یوجیت را تاکیهد مه   
آنکهه آثهار    (. دیگر238/ 17طباطبای ، است )علت خطاب به انسان تغلیب صاحب عقل بر غیر 

 کند که مشترک با انعام است.یوجیت و تفاوت ایواج را تناا در خلقت جسمان  محدود م 
ضم  آنکه سیا  آیات ابتدای  سوره یمر تقبیح شرک وریی و همسان پنهداری بنهدگان بها    
خداوند است؛ ای ای  رو شاید ذکر انعام در کنار انسان و ترسی  خلقهت حیهوان  بشهر در ایه      
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یّهد ایه    مثمنظور اثبات دوری جایگاه بشر ای مقام الوهیت است. فرای پایان  آیهه نیهز   سیا  به 
 سص  است.

( بهه  1جالب آنکه ای  آیه پاسخ به ای  شباه اب  عاشور است که در نقد تفسیر آیه )النسها : 
گوید ای  مطلب ویژه انسهان نیسهت و همهه جهانوران     ای ین و مرد م  هاانسانوحدت نوعیت 

کند خطاب به ناس به جات ذکر مساله ویهژه  ( و گویا گمان م 383/ 8اب  عاشور، اند )اینگونه

انسانااسههت و آن مسههاله ویههژه خلقههت حههوا ای بههدن آدم اسههت؛ در حالیکههه آن مسههاله ویههژه  
برخورداری همه انساناا ای هر جنس و نژادی ای نفس ملا  به روح اسهت کهه آنهان را مسهتعد     

 ساید.لقا  الا  م 
 (28لقمان:إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَحِیرٌ ) لْقُکمْ وَ ال بَعْیُکمْ إِالَّ ِنَفْسٍ واحِدَةٍما خَ

ها را معهادل  خلقت و بعلت همه انساندر مقام بیان قدرت خداوند بر حشر و معاد،  ای  آیه
شمرد و بنابر نظر مفسران قلت و کلهرت نفهوس را در امکهان     م« نفس واحده»خلقت و بعلت 

(. هیچ ی  ای مفسران در 502/ 3؛ یمصشری، 233/ 16طباطبا  ، شمرد )تأثیر م  بمعاد  رخداد
(؛ ایه   129/ 25؛ رایی، 312/ 6؛ ابه  کلیهر،   15طباطبها  ،  انهد ) تفسیر ای  آیه ای آدم یاد نکرده

توان تعبیر نکره نفس واحهده  مساله نشان دهنده درست  نکته نحوی پیش گفته است، اینکه نم 

 شصح  خاص تطبی  داد. را بر
و واحد در عال  اشاره دارد کهه همهه نفهوس      عموم  قانون یبه اجرا یهآ رسدبه نظر م  
خلقهت و بعلهت    یهداد رو  اذن الاه  بهه خهود قهرار داده و    یرتحت تأث یکسانرا به طور   انسان
اری کند، در ای  صورت خلقت و بعلت ی  نفس بهه لحهاظ دشهو    ها را در عال  اداره مانسان

همانند خلقت و بعلت همه نفوس است و کلرت نفوس موجب استبعاد مسهاله بعلهت نصواههد    
( همانگونه که با خلقت ی  نمونه ای نفس انسان  در فرآیند جاان  تکامل 79/ 17مکارم، بود )

حیات، نفوس انسان  دیگر نیز پدید آمده و تکلیر شدند، با آغای فرآیند قیامت و حشر مردگان، 
کننهد و مبعهوث   شهود، تبعیهت مه    وس ای قانون منسج  جاان  که با نفخ صور آغای م همه نف
 .گردندم 

 
 نتیجه گیری

در مت  قرآن و باینمهای  آن بهه صهورت    « نفس»ای مفاهی  مرتبط با بر اساس تحلیل شبکه
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تبیی  شد، آن گاه بر اساس ای  مفاوم پس « نفس»حقیقت قرآن   1گراف هستان شناس  ژنتیک 
در مت  قرآن نقد و بررس  شد و نتهایج ییهر   « نفس واحده»بررس  آرا  مفسران درباره تعبیر  ای

 به دست آمد:

 بً اساس تحلیل ِلی شبکه مفاهیم مًتبط« نفس»مفهوم 
نفس اصل و گوهر  توان نتیجه گرفت کهی خل  و امر با نفس م اشبکهپیوند مفاوم  بنابر 
اسهت و روح در واقهع     جاان ی ا  و مصلوق یکه مادّاست  ی انسان امروی یوجود یتو ماه

 .آن است  نفس انسان و هاره ملکوت یوجاه امر
تکامهل  انسان در آخری  مرحلهه   ی تسویه با نفس نیز بیان شد کهاشبکهپیوند مفاوم  بنابر 

و   جسم یقوا یانو تعادل م یو تساو ین شد که امکان همنشیت  و ماه نفس صاحب ینشآفر
 یه  ا یانشد و م یروانسان مجاز به دو ن «نفس»، «یهتسو»در مرحله  مد یعن آ یداو پددر   روح

برگرفته ای روح الا   تقوا یرویو ن برگرفته ای خلقت خاک  فجور یرویدو اعتدال برقرار شد. ن
 است.

قهراردارد   روح پاک و مجرّد یرتحت تأث مادّی است که یموجودهمچنی  روش  شد، نفس 
نفهس   اماره بالسو ، لوّامه و مطمئنه( اسهت؛ بنهابرای   ذومراتب )کرد صاحب آن و بر اساس عمل

در   مقهدس و منشهأ الاامهات الاه     یروح موجهود  ماباشد، ا یناپاک و امرکننده به بد تواند م
 یهد خداوند بهه جاهت تاک  واقع نشده، بلکه ت مورد مذمّ. در قرآن هرگز روح است  وجود آدم

 .به خود منسوب ساخته است آن، روح را یبر مرتبه واال
دیگر آن که نفس یوج دارد و آثار یوجیت که منشأ خاک  دارد، در نفهوس انسهان  نمایهان    

گردد. در حالیکه در قرآن سص  ای یوجیهت روح نیسهت؛ ییهرا روح بهه عنهوان موجهودی       م 
 یث و تذکیر منزه است. روح حقیقت  واحد است کهه ای هویهت افهراد   تأنملکوت  ای جنسیت و 

 مستقل است.
 نفس واحده مًاد از

مراد ای نفس واحده، ماهیت واحد همه انساناا ای ین و مرد اسهت؛ ایه  ماهیهت واحهد در     
همه انساناا ای  یتبر وحدت ماهنیز نفس واحده  یاتآنام برده شده است. « نفس»قرآن با واژه 

                                                 
و  شود که گرهاای آن همان مفاهی ، به صهورت واژه یها اصهطالح   آنتولوژی یا هستان شناس  ژنتی  به صورت ی  گراف نمایش داده م  1

 یهز ن GO مفاهی  گهراف  ی روابط ب، شودم  یفدرست همانطور که هر اصطالح تعر یالاای ای  گراف روابط منطق  میان ای  مفاهی  هستند.
 رود، عبارتند ای:تری  روابط منطق  میان مفاهی  که در گراف هستان شناس  ژنتی  به کار م رایج .شوند م یفو تعر یطبقه بند

 (، ...causesشود )(، موجب م has partدارد جز  ) (،part of(، جز   است ای )is a subtype ofای نوع ... هست )
 



 104 شمارة                                                  ثیعلوم قرآن و حد                                                              136

آدم  یعن محدا  آن  ی اولبه  یرمستقی ین و مرد و ای هر نژاد داللت دارد؛ اگرهه گاه به طور غ
کهرده   یهاد نفهس واحهده    ی ای عمهوم محهاد   یگهر د ی( اما در کاربردهها 1دارد )النسا : یااشاره

: آن سص  گفتهه اسهت )لقمهان    ی ای محاد یجدا احدهای نفس و یا( و 6: ؛ الزمر186: )االعراف
ههای  یعن  انسان مآد  آدم و بن  و جسمان  نسل یوستگ پ  بر نف یااشاره ی هن ی (؛ بنابرا28

  کهه ای روح و نفهس انسهان    یای خود داللهت نهدارد؛ بشهر    یشپ یافتهبه بشر تکامل ن امرویی 

؛ بلکه گویای ارتقا  خلقت آدم در میان بشر و برخورداری او ای نفس ملا  بهه روح  بود باره ب
 ها است.به عنوان اولی  فرد میان انسان

 ی تطبیق نفس واحده با آدمهاچالش

د، تطبیه   بر تحلیل تفسیری آیات نفس واحده و نقد و بررس  آرا  مفسهران روشه  شه   بنا
های ییر روبروست:نفس واحده با شص  آدم هنانچه شرح داده شد، با موانع و هالش  

 (1النسا : ) یهآپیدایش تناقض در معنای  .1

 مصالفت با قواعد نحوی .2
 مصالفت با عقل و نقل صحیح .3

 (6: الزمر ،1)النسا : ادعای خلقت جس  حوا ای آدم  -

 (189نسبت دادن شرک به آدم و حوا بنابر مفاد آیه )االعراف:  -

 (6الزمر: آدم )خلقت حوا پس ای آفرینش فریندان  -
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