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 چکیده

 باشد.می پژوهش قرار گرفته است مفهوم شناسی روح از دیدگاه قرآن آنچه در این رساله مورد بررسی و

 قرآن کریم برای انسان غیر از بدن مادی، خلقت دیگری نیز را بیان نموده است که گاهی از آن به روح و

کند.منظور این است که به انسان بفهماند که تا این مرحله تو تنها جسم و ماده دیگر تعبیر می گاهی به خلق

 باشد که همان روح است.بودی؛ولی از این به بعد موجود دیگری هستی واصالت تو به موجودی غیر مادی می

این زمینه وجود دارد  روح انسان  از عالم امر و مجرد وغیر مادی  است و دالیل عقلی و نقلی بسیاری در

گیرد که از  بسیاری از در جسم لطیفی قرار می روح موجودی است که بعد از مرگ وپایان زندگی دنیا،

دهد و این هم با دالیل عقلی و نقلی قابل عوارض جسم و بدن مادی برکنار است و به زندگی خود ادامه می

 اثبات است.

بته طبق روایات و احادیث، انبیاء و ائمۀ معصومین )علیهم روح انسان دارای مراتب مختلفی است که ال

مرتبه و افراد غیر مومن دارای سه مرتبه از آن  4مرتبه از روح و انسانهای مومن دارای  5السالم( دارای 

 هستند و این مراتب خود نیز دارای شدت وضعف در افراد مختلف است.

ست؛ از جمله کاربردهای روح در قرآن روح القدس، روح در قران به گونه های مختلفی استعمال شده ا

باشد.در هریک از این کاربردها روح به معنای خاصی است؛ مثال روح االمین، روحی، روحا من أمره و ... می

منطور از آن کالم الهی و قرآن است و مراد از روح القدس و روح االمین جبرئیل یا « روحا من أمره»در

 مالئکه است.

اژگانی مثل قلب، نفس، فؤاد و صدر و ... آمده است که گاهی به جای واژۀ روح به کار رفته و در قران و

هایی وجود ها وشباهتگاهی به عنوان ابزاری برای روح هستند.میان واژه های ذکر شده با واژۀروح تفاوت

 دارد که این مسئله در فصل چهارم بررسی شده است.
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