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 ايي درباره ساحت غيرمادي انسانو اوست يواژگان قرآن يقيتطب يبررس

  ینیامام خم یو پژوهش یموسسه آموزش یناسش نیارشد د کارشناس/ سيدمحمد حاجتي شوركي Hajati65@chmail.ir 

  seyedAli5@Gmail.comار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیدانشیسيدعلي حسني / 

 01/10/1931ـ پذيرش:  11/11/1931دريافت: 

 دهكيچ

و بادن  یو  باس سااحت اسامانمعتقد است: انساان لاال، بودن انسان باور داشته یبه دو ساحت، ن زرتشت مانند اسالمید
و  یواژگان قسآنا یقیتطب یف و بسرسین پژوهش به توصیا. است يسمادیداراي ساحت غ، که قابل مشاهد  استي، ظاهس

اد شاد  اسات ی «صدر»و  «فؤاد»، «قلب»، «نفس»، «روح» از پنج واژ ، در قسآن. پسدازدانسان می يسمادیدربار  بُعد غ ییاوستا

واژگانی هستند که باه  «یفسَوَش»و  «اوروان»، «بَئوذَ»، «دَئِنا»، «اَهو»ز پنج واژ  یدر اوستا ن. دارند یجسد انسانکه اشار  به بعد م

ژ  گاهاان یاد باس قاسآن و اوساتا باه ویو با تأک یقیا تطب یفین مقاله با روش توصیا. انسان داللت دارند يسمادیساحت غ
ناو  یلایتحل، سپس، ن واژگان را بساسته کسد یا يهاها و تفاوتشباهت، ن واژگان پسداختهیف اینخست به توص، زرتشت

ز باه یان یاساس يهاتفاوت، واود دارد ییو اوستا یان واژگان قسآنیکه م ییهاافزون بس شباهت. کنددر این زمینه ارائه می
 ییل محتاوایاو فقادان تحل یح از واژگاان قسآنایصاح یل لقلین و تحلییتوان به تبیم، آنهاتسین مهم از، خوردیچشم م

 .کسدانسان اشار   یقیدربارة وحدت حق یو منافات آن با بداهت لقل ییح از تعدد واژگان اوستایصح

 .بئوذ، دئنا، اوروانی، فسوش، قلب، نفس، روح :هاواژهديكل
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 مقدمه

، مهام يهااسساشپ، خ و در همه اواما یاست که در طول تار يشه بشسیاند یسه محور اساس، انسان و اهان، خدا

شاناخت انساان و حال معماهاا و ، انین میدر ابود  است. هموار  دربار  آنها مطسح ، سازشهیسوز و اندشهیاندی، اساس

باه خاود مشا ول  یمختلف للما يهارا در رشته یبسخوردار و دانشمندان فساوان ياژ یت ویاز اهم، نهفته آن يرازها

، نش اهاانیله به شمار آمد  و آفاسئن مسیتسيانسان محور، له خدائس از مسپی، ان آسمانیم ادیدر تعال. ساخته است

 يهاااز شاخه. اش صورت گسفته استییدن او به سعادت نهایرس يبسای، آسمان يهاامبسان و نزول کتابیفسستادن پ

م ین و تعاالان آثاار دانشامندایادر م. هماوار  بودن انسان استی ا تک ساحتی یموضوع دو ساحتشناسی، مهم انسان

 .طسح بود  استمبودن انسان  يدو بّعد، ان زرتشت و اسالمیاد

بناابس . انسان اسات يسمادیدربار  بُعد غ ییو اوستا یواژگان قسآن یقیتطب یبسرس ف ویتوصپژوهش، ن یموضوع ا

 يهاااز واژ ، قاسآندر . ستفاد  شاد  اساتانسان ا يسمادیاشار  به بُعد غ ياز پنج واژ  بسا، ات قسآنیاوستا و آ يبندها

، (Baoδah)«بَئااوذَ»، (Daēnā)«دَئِنااا»، (Ahu)«اَهااو» يهاااو در اوسااتا از واژ  «صاادر»و  «فااؤاد»، «قلااب»، «نفااس»، «روح»

 ل واژگان مذکور در قاسآن و اوساتایف و تحلیتوصبه ، نوشتار. این شد  است ادی (fravaši)«یفسَوَش» و (Urvan)«اوروان»

 نهد:می ما يها را فسارون پسسشیا، اد شد ی يهاتأمل در واژ پسدازد. می

 ست؟یچ ییو اوستا یگانه قسآنن واژگان پنجیک ایمساد از هس. 1

 ان واژگان مذکور کدامند؟یم يهاها و تفاوتشباهت. 0

 ند؟یآیبه شمار م يقت مستقل و منحازیحق، از آنهاهسیک  ایگسدند یقت بسمیک حقیبه ، این واژگانا یآ. 9

گاناه در دو ماتن پانج يهان واژ یک از اینخست هس، اد شد ی يهاپسسش يبسا، به پاسخ مناسب یابیدست بساي

ان نقاط اشاتسا  و افتاساآ آنهاا یق و بیسپس به تطببیان، ف و موارد استعمال آن یتعس، ن زرتشتیمقدس اسالم و د

در ماورد سااحت  ییهااشاباهتاز این است که . یافته پژوهش حاکی نو ارائه خواهد شد یلیتحل، انیپسداخته و در پا

ن یادر ا یاساسا يهااتفااوت یبسختوان از نمیهمانگونه که واود دارد، ن زرتشت و اسالم یانسان در د یساسمانیغ

 پوشی کسد.زمینه چشم

تار بساي رو، این نوشمشاهد  نكسد. ازاین، هیچ اثسي که به مسئله تطبیقی حاضس بپسدازد، واونگارند  با فحص و است

باا روش ، اولین بار به بحث تطبیقی میان واژگان قسآنی و اوستایی دربار  بُعد غیسمادي انسان پسداختاه اسات. ایان مقالاه

 به ویژ  گاهان زرتشت است.، توصیفی ا تطبیقی تدوین یافته است و تأکید آن در ارائه مباحث بس قسآن و اوستا

، ییلالماه طباطباا یاساالمبازر  سه متفكس  يسیتفس يهادگا یاز د ین قسآنییاست که در تبالزم به یادآوري 

دو مفساس متاون  يهاادگا یاد باس دیاتأک، س اوستایدر بخش تفس. میابهس  بسد  اهلل مصباحتیآو  یآمل ياهلل اوادیتآ

س یساا يهادگا ید از، از موارد ياگسچه در پار . است پورداوود میاستاد ابساهو  سوز آذرگشسبیفی، موبد زرتشت ییاوستا

 .میاز بهس  بسد یمفسسان ن
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 در قرآن انسان يرماديبُعد غالف. 

، «نفاس»، «روح»اسات کاه باا واژگاان مختلاف  ماديسیساحت غ يداراي، ا تن مادیانسان لالو  بس اسم در قسآن، 
نجا به معسفای ااماالی کنند، از آن یاد شد  است. در اییمانسان داللت  یبه ساحت باطن، که «صدر»و  «فؤاد»، «قلب»

 پسدازیم:مین پنج واژ  یک از اهسی

)فساهیدي، اند. یكی از معانی آن، نفس انسانی است، معانی متعددي بسشمسد «روح»اهل ل ت، بساي واژ  . روح: 1

مستبه به کار رفته کاه باا توااه باه  01در قسآن،  «روح». واژ  (911، ص0آ، ج1911منظاور، ؛ ابن100، ص1، ج1111

شاود. ارد استعمال گوناگون آن در قسآن، روح به مخلوقات شعورمندي که از سنخ مادیات نیستند، اطالآ میمو

. در مورد مواودي که از سانخ فسشاتگان 0. در مورد روح انسان 1در قسآن در دو مورد، استعمال حقیقی دارد: 

 .(901ا901، ص 1911)مصباح، است

فَاِِذا » :اسات روح انسان به خادا اضاافه شاد د شد  است: و در آیات قسآن، وح با ااالل و تكسیم یااز ر، در قسآن

باه ، «یمن روح»در  «مِن»واژ   (10م: ی؛ تحاس10؛ ص: 3؛ سجد : 03)حجس: «فَقَعُوا لَهُ سااِدینَ سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی

ه یفیاضاافه تشاس، اضافه روح باه خادا. (111ص، 01ج ،1111یی، )طباطبادارداشار  روح از اانب خداست نكه یت و اییمبدأ

ی از شاسافت و لظمات ه اسات و حااکیفیاهلل که اضافه تشستیس بینظ. است یسخن از شسافت روح انسان یعنی ؛است

 یا ؛ چسا که بنابس آ(101 ص، 8 ج، آ1111ی، )مجلسخانه لبادت خدا یعنیا اینكه مضافی در تقدیس است؛ ی، خانه کعبه دارد

 یست که داراي روح یا خانه باشد.گس مواودات نیا دیمانند انسان  خداوند، (11:ي)شور«ءٌشَیْ لَیْسَ کَمِثْلِهِ» يشورسور  

 یدر بسخا (80)اساساء: «قُلِ الاسُّوحُ مِانْ أَمْاسِ رَب ای السُّوحِ لَنِ یَسْئَلُونَکَ»امس الهی است و انبه ملكوتی دارد: روح از 

ی، آملا ي؛ ااواد111ص، 8ج، 1110ی، ؛ آلوسا010ص، 1ج، تایبی، )طوسانددانسته یه را روح انسانیدر آ «حالسو»مساد از، مفسسان

شاوند یفسشتگان مأمور به سجد  در مقابل آدم ما یهنگام، میاز نظس قسآن کس. س سور  اسساء(یتفس 111السه یمكتوب صوت

 .(03 )حجس:«فَقَعُوا لَهُ سااِدینَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحیفَِِذا سَوَّیْتُهُ وَ » د  شد  باشد:یدر او دم یکه روح اله

ثُامَّ أَنْشَاأْنا ُ خَلْقاا  »کاه قاسآن از آن باا ان ولاوج روح یاا تعلاق روح باه اناین، زما، ث و نظس مشهوریبنابس احاد

حااتم لان للاى  و أخسج ابن أبى :«ن استیما  از لمس انچهار شدن  يپس از سپس، اد کسد  است، ی(11)مؤمنون: «آخَسَ

ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاا  خخَارَ  إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث اليها ملك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثالث فذلك قوله قال

درباار  . (081اا081 ص، 1 جآ، 1111ی، نای؛ کل01 ص، 10 جآ، 1111یی، ؛ طباطبا1ص، 0ج، آ1111ی، وطی)سيعنى نفخ الروح فيه

: (18، ص10، ج1931ر. : ااوادي آملای، )دگا  وااود داردیاساه د، نش روح و اسم انساانیآفس یزمانا همیأخس ا تیتقدم 

 روح هماه: معتقدناد یات اساالمیادساته از روا 1ات قاسآن و یادسته از آ 3با بسشمسدن ، یشمندان اسالمیاند یبسخ

 .(109ا919، ص 1983، یاضی : ف.)رجاد شد  استیا، آنها ينش تن مادیاز آفسها پیش انسان

است. نفاس  خود انسانش یمعنانفس انسان،  مثال . ء استیخود ش يبه معنا، در ل ت «نفس» ياصل معنا. نفس: 2

)انعاام: «نَفْسِهِ الرَّحْمَاةَ كَتَبَ عَلى»: ز اطالآ شد  استیات قسآن بس خداوند نین معنا در آیخود سنگ است و به اسنگ، 
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، 11ج، 1111یی، طباطباا؛ 111)مائادة: «تَعْلَمُ ما فِی نَفْسِی وَ ال أَلْلَمُ ما فِی نَفْسِاکَ»(08لمسان: )آل«هُ نَفْسَهُوَ یُحَذ رُکُمُ اللَّ» ؛(10

ز یان يگاسید یالبته نفس در معاان. (080، ص01و ج110، ص19، ج1981اوادي آملای، ؛ 818ص، 1111ی، ؛ راغب اصفهان080ص

 11ج، آ1911، منظاور؛ ابان1800 ص، 9 ج، آ1111ي، دیا)فساهاسات یوح انساانری، از املاه آن معاان. استعمال شد  است

 .(1031 ص، آ1191ی، حی؛ طس099ص

 : . )ردارد يق متعاددیو مصااد یمعانبه صورت مفسد و ام  به کار رفته است، مورد  030که در قسآن ، ن واژ یا

در مورد انسان باه کاار رفتاه  «نفس» ةکه واژ یاتیدر آ. (080 ص، 11 ج، آ1111یی، ؛ طباطبا818صآ، 1111ی، راغب اصفهان

 : . )رمجماوع روح و بادن اسات یو گااه یگاا  روح انساان، ات بادن انساانیامصداآ نفس در آ یگاه، مساد است

نفاس ، (8اا1 )شامس:نفس مُلهماه، (31طه: ، 18وسف: ی)همانگونه که نفس مسوّله. (001ا013 ص 10 ج، آ1191ي، مصطفو

)مصاباح، اسات یق و شئون نفس واحد انساانیز مصادین (01 )فجس:و نفس مطمئنه (0 امت:ی)قلوامه نفس، (09 وسف:ی)امار 

 یا صافات مختلاف نفاس واحاد انساانیامساحال دیگاس  ا به لبارت. ی(109 ص، 01 ج، 1981ی، آمل ي؛ اواد 91ص، 1980

یء شا يهاایژگایاز و يسیپذا انقسامسیاز اقسام نفس باشند؛ زاین واژگان نكه ینه ا، (191 ص، 1 ج، 1983، )مصباحهستند

 د ، و شی مجسد غیسقابل تقسیم است.که نفس مجسد بو یدر حالمادي است. 

 ، لبارتند از:است یهمان روح انسان، اتیدر آن آ «نفس»که مقصود از از قسآن،  یاتیآ

پاس است که خداوناد  یا نفس انسانین روح یا. االرواح یتوفی یعن؛ ی(10)زمس:«اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حینَ مَوْتِها». الف

؛ 118 ص، 11 ج ؛013 ص 11 جآ، 1111یی، )طباطباادینمایرا قبض م يو، هنگام مس ، به از آنكه در انسان نفخ روح نمود

 .(99ص، 1980، ؛ همو101ص، 1911مصباح، 

هاسات، همه انسانروح ، هین آیه مساد از نفس در اک ؛(1)شمس: «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها». ب

. (113ص، 1 ج، 1983؛ مصاباح، 119، ص0، ج1989اوادي آملی، ؛ 031ص، 01جآ، 1111یی، )طباطبانه خصوص روح حضست آدم

باه لناوان بحاث آنچاه . اساتمطاسح شاد   یفساوانا يهابحث، ه و مباحث فطست انسان از نظس قسآنین آیدربار  ا

 شود:یل خالصه میدر چند بند ذ، ان شودیالزم است باکنون تطبیقی 

)روم: «فَطَسَ النَّااسَ لَلَیْهاا اللَّهِ الَّتی فِطْسَتَ» ها را بساساس فطست توحیدي خلق کسد  است:. خداوند همه انسان1

. همانگونه که در فطست انسان، گسایش به حق و حقیقات و کماال و گسیاز از باطال، نقاص، لیاب و (91

 نهادینه شد  است؛شس ، 

ص کار خاوب و باد را یتشخلبارت دیگس، خداوند بهآگا  به فسق و فجور خلق کسد  است، را ها انسان خداوند همه. 0

 باا آدمای روح. (8ا1)فجس:«وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها»: الهام کسد  استها انسان امس به يدر ابتدا

 ؛است آگا  فجور زشتی و تقوا زیبایی از، الهی الهام

 يباه ساو، اما اساتعداد و گاسایش فطاسي او، است يمساوها يبد و یللم انسان به خوب، گسچه بساساس بند دوم. 9

سَ وَ الْفُسُاوآَ وَ فْاقُلُاوبِكُمْ وَ کَاسَّ َ إِلَایْكُمُ الْكُ إِلَایْكُمُ الِْیماانَ وَ زَیَّنَاهُ فای لكِنَّ اللَّاهَ حَبَّابَ»هاست: یکمال و خوب
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و فضایل قاسار داد ، او را لاشق کماالت ، انسان از فجور و تقوا یخداوند لالو  بس آگاه یعن؛ ی(1)حجسات: «الْعِصْیان

 متنفس است.ها یص و پستیل و نقایاز رذا

وَ قَادْ خاابَ » :کننادمای دفن را يدیتوح فطست همینها انسان بسخیاما ، خلق شد  يدیتوح نكه انسان فطستا یبا ا. 1

 مثبات پاساخ فطاست ناداي به، دیگس بسخی اما. گیسندمی پیش را گمساهی و ضاللت را  و (11 )شمس:«مَنْ دَسَّاها

 .(111ا110 ص، 1930ی، آمل ياواد؛ ر. : 3)شمس:«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها»: پسدازندمی نفس تزکیه به و هنددمی

وحیدي پشت کسد و مستكب معصیت و قبایح شاد، نفاس لواماه او را ساسزنش . اگس انسان مؤمن، به فطست ت0

هماوار  در کند. مساد از نفس لوامه، یا همان وادان بیدارگس و مالمت گس، نفس انسان مؤمن است کاه می

کنااد و در روز قیاماات سااودش دنیااا او را بااه خاااطس نافسمااانی از خداونااد و گناهااانش مالماات مااى

اي داراي اهمیت است که قسآن به آن قسام . این نفس، به انداز (119، ص 01آ، ج1111)طباطباایی، رساندمى

 .(0)قیامت :«و ال أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ»یاد کسد  است: 

شناسی قسآن، نفس انسان فطستا  توحیدي و گاسایش باه شد که بساساس مباحث نفسروشن ، با این پنج مقدمه

سابب روي گسدانای از فطاست اگس در مواردي انساان مستكاب قباایح و معصایت شاد، به ها دارد.خیس و نیكی

 توحیدي و الهام الهی است.

ان، این حقیقت ثابات و پایادار در بدن انس یسات متوالیینفس و روح اوست که به رغم ت ، ت انسانیقت و هویحق

ت مادبسبودن آن یالتبار تعلق روح به بدن و شأنبه ، اطالآ نفس به روح. دیآیبه حساب مروح ابزار انسان بدن است. 

 .(101و101ص، 1931؛ مصباح، 18ص، 10ج، 1931ی، آمل ي)اوادبدن است يبسا

این نكته، اشار  به فسآ ظسیف میان اطالآ نفس و روح بس آن امس مجسد واحد انسانی دارد. توضیح اینكاه 

که تعلق به بدن نگسفته باشد، اما زمانی که آن  شودزمانی به آن ساحت غیسمادي انسان اطالآ می «روح»واژ  

شود. در متون اساالمی، آنچاه کاه باه آن افعاال اطالآ می «نفس»امس مجسد به بدن تعلق گسفت، بس آن واژ  

نه روح. در قسآن که صحبت از کسب المال و ازا و پاداش شاد  اسات، ، است «نفس»نسبت داد  است، واژ  

، که روح انسانی مساد باشد، مستند نشد  است، بلكه به نفس نسابت داد  اسات. «روح»در هیچ موردي به واژ  

تسین مسحله نفس، که موساوم باه نفاس در آیات قسآن، بساي نفس مساتب و حاالتی بیان شد  است. از ضعیف

یاث و در احاد، شاود. لاالو  باس ایانیاد می «نفس مطمئنه»امار  است، تا باالتسین مستبه روحانی که از آن به 

به نفاس ، به ویژ  افعال و امیال قبیح نظیس ظلم، هوسسانی و شهوات افساطی و سایس قبایح، ادلیه اسالمی افعال

. بنابساین، ساحت غیسمادي انسان ، دلاي کمیل، دلاي ابوحمز  ثمالی()ر. : منااات شاکین امام سجادنسبت داد  است

شود، پا  و نورانی بود ، مسائول الماال انساانی نیسات؛ یاطالآ م «روح»که به آن ، تا پیش از تعلق به بدن

زیسا فسض بس این است که هنوز به بدنی تعلق نگسفته است تا المالی را کسب کند. زمانی که باه بادن تعلاق 

 گسدد و مسئول المال انسانی است.گسفت، نفس به آن اطالآ می
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؛ 1011ص، 9ج، 1111ي، دیا)فساهگس استیبه واه د یهاز وا یک شیو تحول  یدگسگون، «قلب» ياصل در معنا. قلب: 3

ه کمک قساین لفظای و مقاامی در دارد که ب يمتعدد يو کاربسدها یمعان، قلب در قسآن. (991ص، 3ج، 1191ي، مصاطفو

چ یدر ها. مستبه به کار رفته اسات 190، قلب و ام  آن قلوب در قسآن. ص دادیمورد نظس را تشخ يتوان معنایمآیه، 

، 1918ی، آملا ي؛ اواد81ص، 0ج، 1913)مصباح، ( به کار نسفته استيآن )قلب صنوبس یاسمان يبه معنان موارد، ایک از ی

. 0در  و فهام )للام و ادرا ( . 1ت متفااوت و مشاخص دارد: یاثیا حیقلب دو کاربسد ، دگا  قسآنیاز د. (01ص، 1ج

 .(11ا11 ص 1 ج، 1913، ؛ همو111ص، 1939، )مصباح ها(شیها و گسالیاحساسات و لواطف )م

 باه شامار یقلاب از مساتاب لقال لملاشود و در اصطالح حكما، میشامل لقل هم در اصطالح قسآن،  «قلب»

در قسآن به کار نسفته اسات گسچاه  «لقل» یواژ  اسم. الزم به یادآوري است (911ص، 19ج ، 1913ی، آمل ي)اواد رودمی

 .استاد استعمال شد  یآن در قسآن ز یمشتقات فعل

 یا همان نفس انساانیاشار  به روح ، اند که قلب در قسآنح کسد یتصس، گس از مفسسانید یو بسخ یلالمه طباطبائ

، 11و ج 911ص ، 10 ج؛ 983ص، 11ج؛ 11ص، 3ج؛ 009، ص0آ، ج1111یی، ؛ طباطبااا001ص، 1ج، 1911ي، سازین شاای)صاادرالددارد

؛ 011ص، 1ج، 1981، هماو؛ 111، ص 1911مصاباح، ؛ 118اا111ص، 01ج؛ 000ص، 1ج؛ 101ص، 10ج، 1981اوادي آملی، ؛ 011ص

 .(111ص، 1ج، 1983، همو

؛ 011ص 11ج ، آ1911، )ابن منظاوراندرا همان قلب تسامه کسد  «فؤاد»، شناسان قسآنو واژ اهل ل ت از  ياریبس. فؤاد: 4

قلاب را متاساد   «فاؤاد»ز یامفساسان ن. (111ص، 1111ی، ؛ راغب اصفهان110ص 0ج، 1911ی، ؛ قسش990ص 0ج، 1311ی، لیالعا

ناارُ اللَّاهِ الْمُوقَاَُاُ الَّتِاي تَطَّلِالُ عَلَاى »ه یال آیذ، ئیلالمه طباطبا. دانندیم یو آن را اشار  به روح و نفس آدمدانسته، 

، شاه انساانیس و اندو قلب در قسآن به خاستگا  فكاهمان قلب انسان ، افئد  ام  فؤاد»سد: ینویم، (1ا1)همز : «الْأَفْئَُِاِ

 اهللیتآ. (01و ص 011ص 10 ج،  : هماو.ر؛ 911ص، 01جآ، 1111یی، )طباطبا «شودیاطالآ مکه همان نفس انسانی است، 

، 0ج، 1989، ؛ هماو911و 011ص، 19ج، 1913ی، آملا ي)ااواددانادی مایز فؤاد را ناظس به قلاب و روح انساانین یآمل ياواد

گناا   يچ لضاویها»ساد: ینویما، (089)بقاس :«قَلْبُاهُ فَِِنَّاهُ آثِامٌ»ه یس آیدر تفسشان یا .(000ص، 11ج، 1981، ؛ همو111ص

اد یاباه قلاب و فاؤاد  یاز آن باه نفاس و زماان یکه گاه، اند و فقط روح بشسسا الضا وسائل و آالت روحیز؛ کندینم

 :ز معتقاد اساتیامصاباح ناهلل تیآ. (101 ص، 10ج، 1981ی، آمل ي)اواد«ندیکند و الضا فقط ابزار اویت میمعص، شودیم

ز باس روح یافاؤاد ن، که قلب بس روح اطاالآ شاد  اسات یتیثیهست و به همان ح یكیمصداآ قلب و فؤاد در قسآن 

، )مصاباحاسات شاد  داد  نسابت قلب و فاؤاد( یعنیدو) به هس مشابهی ات قسآن احوال و صفاتیدر آ. شودیاطالآ م

 .(010 ص، 1 ج، 1981، ؛ همو031ا083 ص، 0ج، 1983

، منظاور؛ ابان311ص 0جآ، 1111ي، دی)فساهشودیاطالآ م يزیهسچ يبه قسمت بساسته و الو، در ل ت «صدر» . صدر:5

باه دسات ات قسآن یدر آ «صدر»آنچه که از استعمال . بار تكسار شد  است 19در قسآن «صدر»واژ  . (033ص، 1ج، 1911

 .(111ص ، 19ج، 1981ي، )اوادستین ينه مادیس، «صدر»مساد از ن است که یاآید، می
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، 1981ی، آملا ي)ااواددانندیم یكیقلب و روح را ، صدر يدر موارد متعدد، یآمل ياهلل اوادتیآو  یلالمه طباطبائ

در ، باااه لناااوان نموناااه. (931ص، 01و ج100ص، 9و ج 901ص، 11و ج901ص، 11ج، 1111یی، ؛ طباطباااا118-118ص، 01ج

إنّک للیم باذات الصادور أي القلاوب »آمد  است: ، (113لمسان: )آل« إِنَّ اللَّهَ لَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ»ه یل آیزان ذیسالمیتفس

باه  «صادر»، اهلل مصاباحتیآبه نظس . (39 ص، 3 ج؛ 090، ص 0آ، ج 1111همو، ؛ 9 ص، 1 جآ، 1111یی، )طباطبا«أي النفوس

ن است کاه یادلیل ق و شسح صدر به یضو یا خود روح انسان است.  (938 ص، 1911، )مصباحاز روح اشار  دارد يامستبه

 .(011 ص، 1 ج، 1981)مصباح، کندیا انبساط می یروح احساس تنگ

داللات باس  یهمگاقسآنی نفس، روح، قلب، فؤاد و صدر، پنج واژ  كه با تواه به نظس سه مفسساسالمی، نیحاصل ا

 يقات مجاسد دارد کاه باه التبارهاایک حقیاانساان ، شاودیاد می «مَن»سیکه از آن با تعبدارد،  یقت واحد انسانیحق

قات منحااز و یمتشكل از اسام و پانج حق ينكه انسان مواودینه ا، شودیبسآن اطالآ م یمتفاوت يهانامگوناگون، 

 .باشد يسمادیمستقل در بُعد غ

 در اوستا انسان يرماديبُعد غب. 

قااو ( ، ااازاء، )گااوهس يسویاو چنااد ن يواااود انساان از تاان مااد، نسان باساتایااا ياوسااتا و باورهاا يبناابس بنادها

 یبسخا. کننادیفا میا یانسان نقش مهم و متفاوت یک از آنها در زندگیهس. ل شد  استی( تشكيمعنوی، )روحانينویم

بیاان ر هام در کناا گاناهپنج ين قاوایا، ی هستند. در بسخی از فقسات اوستان رفتنیگس از بید یس و بسخیفناناپذ، آنهااز 

ن ینخسات ش وین آموزگااران کای{ و روان و فسوهس نخستين{ و قو  درّاکه}بویاان و وادان}دنک ما یا»اند: شد 

، (19شاتی)شاتین ی)فاسورد «مییساتایما اندبود  یراست يسوزین را آن مسدان و زنان پا  را که سبب پیشنوندگان آئ

، )پاورداوودانسان دانسته اسات گانهپنج ياز قوا یشت را حاکین یند فسوردن بیا، پورداوود. (1و 1:01سنا ی؛ 100و بند 113بند

 س است:یگانه به شسح زپنج يسوهایف نیتوص. (111 ص، 0ج ، 1911

در شاود. یا قو  حیات و زندگانی تسامه می «اان»و، نخستین نیسوي معنوي انسان است که به ها. اهو)جان(: 1

هماان نیاسوي ، . ایان قاو (11:91؛ 11:99؛ 11:91)گاهاان:د شاد  اساتي زرتشت، در سه بند از آن یاهاگات

نگهداري بدن و سامان بخشی زیست آن اسات. ایان ، غسیزي انبش و حسکت انسان است که وظیفه آن

. این (081، ص1، ج1911؛ پورداوود، 09، ص1911)بهار، رودیابد و با مس  اسم، از بین مینیسو با بدن هستی می

و با از بین رفتن اسم، ااان  استروحانی  تأثساتروح یا روان است؛ زیسا اان فاقد در  و ، غیس از «اان»

اان که قاو  نامیاه تان »اند: . بسخی آن را متساد  قو  نامیه دانسته(113، ص 1911)رضی، گسددنیز فانی می

 .(119، ص 1980)مزداپور، «آدمی است

ن واژ  به چناد معناا یا: در اوستا، (013ص ، 1ج ، shaki ،1331) (ي)در پهلو ،(Dēn)دِن، (Dīn)نید، دئنا )در اوستا(. دئنا: 2

 يسویاا نیاواادان ، آن یاز معاان یكا. ی(830 ص، 0ج ، 1981ی، رضا ؛111ص، 0ج ، 1911،  : پاورداوود. )رآمد  اسات

عاه گذاشاته یدبه و یکه اهورامزدا در باطن آدماي است، گانهپنج يسوهایاز ن یكیبه لنوان ، ک از بدیص نیتشخ
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 يسویان نیاا. ساتین یس و آن را آغااز و انجاامیفناناپاذ، دئنا مستقل از اسام. (381ص ، 0ج، 1911، )دوستخوا است

باا . (10ص، 1910، ؛ بهاار088ص، 1ج، 1911، )پاورداوودساازدیلملش آگا  م یو زشت یكیهموار  انسان را از ني، معنو

 یانسان در زنادگ يراهنما، از لمل کسدن به آن ین را  بد و نهق به آن و نشان دادینشان دادن را  خوب و تشو

روان افاساد  يباسا، گاسیز در اهاان دیاا واادان نیان یاد. (19ص، 1981، ؛ بهار1099ص ، 9ج، 1981ی، )رضاست يو

روان افاساد  يو باسا کنادیما ییو روان شاخص را راهنماا شاودیمان ینما روي بایز يكوکار به صورت دختسین

، ؛ بهاار10ص، 1930، ویانی)ژرا بس او خواهد نماود يظاهس خواهد شد و کسدار بد و منظسزشت یه صورت زنبکار، گنا 

 00قطعاه ، فسگاسد دوم، )هاددخات نساکن امس پسداخته شاد  اساتیل به ایبه تفص، در هاددخت نسک. (10ص، 1911

درگذشاته اد و تجسام الماال شاخص نما، پس از مس  «نید»ن یبنابسا. (90ا01بند  00، قطعه، و فسگسد سوم 11ا3بند

)گاهاان: آماد  اسات یگانه آدمپنج يسوهایاز ن یكی يبه معنا «دئنا»، در د  بند ازگاهان. (111 ص، 1910، )مولهاست

 .(1:01؛ 11:01؛ 19:01؛0و9:13؛ 1:18؛ 1و11:11؛ 3:11؛ 19:99؛ 01:91

را  و فهام آدمای اد يسویان يبه معناا: این واژ ، (103 ص، 1911ی، فای)لف (ي)در پهلو (Boy)ي(بو، ))در اوستا(. بَئوذ 3

کاه ، (11ص، 1990، ؛ اورناگ119ص، 1931، )مزداپاوربسدن اسات یافتن و پیدانستن و در یبه معناست یا به لبارتی، 

 یز بااقیااما پس از مس  اسام نبا بدن به واود آمد ،  «يبو». استز یحافظه و قدرت تم، فه آن ادار  هوشیوظ

 يهاادر گاات. (101 ص، 1911ي، دری؛ اشا01ص، 1911، ؛ بهار301ص، 0ج، 1911، )دوستخوا ونددیپیروان مماند و به یم

 «يباو» يو در ماواردمتون اوستایی از آن یاد شد  است.  گسیاما در د، امد یان نیبه م یسو سخنین نیاز ا، زرتشت
 .(03بند، 13داد فسگسد ی : وند. )رشد  استبیان كجا یدر اوستا  «روان»و 

 یهماان روح )نفاس( آدما، اسات (Ruwan)«رووان» يو در زبان پهلو «اوروان» ییکه در زبان اوستاروان، . اوروان: 4

مخلاوآ اهاورامزدا ، انساانروح . (88ص، 1981ي، ؛ شهزاد111 ص، 1 ج، 1981، آذرگشسب؛ 193ص، 1911ي، دری)اشاست

 یو آسامان یالها، كاوین ذاتاا د  و یادگار مهسبان آفسیکه آفس هاستانسانروح گناهكاران هسچه باشد روح ». است

ت یا)روا«افتهیشان به دوزخ را  یروح ای، طانیو المال ش يبسدارفسمانزدان و لدم یاز را  ا یچیبه خاطس سسپ. است

  .(093 ص، شتانید اَشَوَهیاِم

پاس از . سو اساتیان نیهد  اک و زشت بس لیانتخاب کار ن. دارد بس لهد ت المال و کسدار انسان را یروان مسئول

در . (38ص، 1981ي، ؛ شاهزاد083ص، 1ج، 1911، )پورداوودکندیافت میک و بد خود را دریفس و پاداش المال نیک، مس 

؛ 11:11؛ 1:10؛ 8:11؛ 0:91؛ 3:03؛ 0:03؛ 1:03؛ 9:08؛ 1:08)به روان انسان اشاار  شاد  اساتهان زرتشت، گامورد از  19

ا ااماه یابه لنوان ابزار ، 1:09؛ 11و 11:99آمد : گاهان «تنو» ییکه در متون اوستا، و تن. (19:01؛ 1:01؛ 11و11:13

کاه انساان باه خااطس آن خلاق  یسا لملیز؛ کندمی ق تن لملیاز طسکه روان مقدر شد  است »روان است يبسا

 .(100 ص، 1981، )زنس«ستیقابل تصور ن يط مادیبه از در شساشد، 

، 11ج ، boyce ،0111)باساتان( ی)در فارس (Fravarti)ی( و فسَوَرتي)در متون پهلو (Frawahr)سَوَهْسف، )در اوستا(وَشيرَف. 5
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؛ 901ص ، 1911، )بهااراکاان یارواح درگذشتگان و ن يبه معنا. 1به دو معنا آمد  است:  «یفسوش»: در اوستا، (130ص 

: پاسدازیممین آن یایکاه در اداماه باه تبج گانه، ه معناي یكی از نیسوهاي پنب. 0؛ (111ا119ص ، 1ج ، 1911، سیبو

کاه  يو در روز يمااد اهان بسنش آن مقدم یاست که آفس یاز انوار اله ينور، حافظ و نگهبان يبه معنا، فسوهس

هاس در بادن . (01 ص، 1911یای، سفخسای؛ م111 ص، 1981، )شااکدخلاق شاد  اساتچیز نبود  است، یچهکس و چیه

محققاان  یالبته بسخ. کند ییاهورامزدا راهنما يسو بهشود تا روان او را یانت گذاشته مهنگام تولد به ام، شخص

ن یفسوهس از اانب اهاورامزدا آماد  و باه انا، ن گذشتیکه چهار ما  و د  روز از لمس ان یقائلند هنگام یزرتشت

 .(101ص ، 1931، )مزداپورونددیپیم

 فسوهاس. فقط روان است، المال انسان يپاسخگو، انسان نبود  و بد کیمسئول المال ن فسوهسكه نكته قابل تواه این

از  ؛لاالم بااال يدوبار  به ساو، روان از اسم ییخواهد ماند و پس از ادا یباق یبه همان حالت پاک یدر سساسس زندگ

 .(911ص، 1911ي، دری؛ اش11ص، 1901، )آذرگشسبس استین قو  فناناپذیا. گسددیبازمکه فسود آمد   ییااهمان

 ص، 1 ج، 1911، )پاورداووداسات يفسوهس يسوین يمواودات اهورامزدا داراهمه بلكه ، ستیانسان ن مختص فسوهس

ان هماه یدر م»شد  است: بیان  فسوهسز یخود اهورامزدا ن يبسایی، اوستا يبندها یدر بسخ. (910ص، 1911ي، دری؛ اش080

بااتس و اساتوارتس و دانااتس و یو بهتاس و ز تاسبزر م کاه یئساتایناک فسوهاس اهاورامزدا را میا یازلا ين فسوهسهاایا

 ،13داد فسگاسدیا؛ وند1:01و  0:09سانا یز یا؛ و ن81بناد، 00کسد  ، شتین ی)فسورد «تس استمستبهیلال یو در راست تسبیتسکخوش

ش از یناد: مسحلاه پادار يفسوهسهاا ساه مسحلاه وااود، نكهاینكته قابل تواه . (91بند، سوز  بزر ی؛ خسد  اوستا: س11فقس 

 .(901ص، 1989، بس ی؛ ن91ص، 1981ي، دری)اشنیپس یمسحله زندگی، نیزم یمسحله زندگی، هست

 يپانج قاو  معناو يانسان دارایی، نكه بنابس متون اوستایا، ان کسدیمطالب باین جه از یتوان به لنوان نتیآنچه م

مانناد ، سوهااین نیاشتس ایباداگانه خود را دارد.  يکسدهاک کاریهس، گس مستقل بود یكدیسو از یا نین پنج قو  یا. است

 .رودین میتنها اان است که با مس  اسم از ب. مانندیم یروان پس از مس  اسم باق

ح یتعادد ارواح تصاس، گاسیدلبارت سوها و به ین نین استقالل و تعدد ایز به ایگاهان ن يبندها یدر پاورق پورداوود

 سد:ینویم يو. کندیم

ک يـوسته بحسب كـردار نيز به روان پيبرد و در روز رستاخي=دئنا{ پس از مرگ انسان خود مستقال به سر من}يد

ر از جان و روان و فروهر است كه جملـه از ارواح ين غيد. متنعم و معذب است ا زشت انسان در بهشت و دوزخيو 

 .(99هاتاز  19)پاورقی بند بشمار است يانسان

 .(91از هات  19بند ی)پاورق«ی استاز ارواح انسان یكین}=دئنا{ ید»: آورد  است يدر هات بعد

 يقيتطب يبررس

اکناون . پنج واژ  به کار رفتاه اسات، انسان يسمادیساحت غ يبسا، که در قسآن و اوستااز آنچه گذشت، به دست آمد 

 .باشدمین واژگان یان ایم يهاها و تفاوتان شباهتینوبت بمطسح، با تواه به مباحث 
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 هاشباهتالف. 

و  یکلا يهااشاباهت، توان در دو بخاشیمواود دارد.  در قسآن و اوستا يمعنو يسوهایان نیم یفساوان يهاشباهت

ان واژگاان یام یچناد شاباهت کلا، نخسترا مطسح کسد: ن یهس دو د ینیان واژگان به کار رفته در متون دیم ییاز

 لبارتند از:  یو قسآن ییاوستا

 .دانندیما  و مجسد يمادی ا نسان را دو ساحتا، نیهس دو د. 1

 .دهدمی ات خود ادامهیماند و به حیم یاو باق يسمادیبلكه ساحت غ، شودیانسان در لحظه مس  معدوم نم. 0

باه لناوان  ياسام ماادباشاد. میروح مخلوآ خداوند نسان مخلوآ اهورامزدا و در اسالم، روح ا، ن زرتشتیدر د. 9

 .د  شد  استیآفس یانسانروح  يبسا يابزار

. هس دو دین، انسان را در گزینش و انتخاب نیک و بد مختار دانسته، افعال و آثاار باه روان یاا نفاس انساان 1

رو، روان یا نفس انسانی در اهان دیگس، مسئول المال خویش بود  و به کیفاس و شود، ازایننسبت داد  می

 رسد.پاداش المالش می

در مباحث اسالمی مقایسه کاسد. کاه ساه ، توان با نفس یا قو  نباتی)=گیاهی(ایی را می. اان در متون اوست0

. قو  نبااتی اماسي ماادي و (00، ص1983)فیاضی، «وظیفه ت ذیه)غاذیه(، رشد)نامیه( و تولید مثل)مولد ( دارد

ائم باه اسام رود. بنابساین، اان و نفس نباتی، هاس دو قاقائم به بدن و اسم است که با مس  از بین می

 روند.بود  و با مس  اسم از بین می

 .سه با الهام و فطست در قسآن استیقابل مقا. دئنا یا وادان در متون اوستایی، 1

، ایادر دن یک و بد انساانیبسته به المال ن، ا زشت رویبا یبه صورت زن ز، مجسم شدن دئنا در اهان پس از مس . 1

آموز  تجسام الماال ماورد ، ثیات قسآن و احادیدر آ. سه کسدیمقا یاسالمتوان با تجسم المال در معار  می را

ک و التقادات حاق یخلق ن، د که المال خوبیآیدست مهات بیات و رواین آیاز مجموع ا. د قسار گسفته استیتاک

 بهجات و، ابد و به صاورت کاانون لاذتیمی بخش تجسمبا و لذتیار زیبسهاي با صورت، گسیافساد در اهان د

هایی بسایار زشات، باا صاورتنیاز باطال هاي شید و المال زشت و خلق بد و التقادات و گساآیمی ش دریآسا

ي، سازین شای : صادرالد. )ردیاآمای شود و به صورت کانون درد و رنج و لذاب درمی مجسمزا و آزاربخش وحشت

در . آنچاه مهام اسات اینكاه، (11ص، 0، جب1981ی، آمل ي؛ اواد30ص، 1جآ، 1111یی، ؛ طباطبا081ا081ص، 1ج، 1911

ا یامساد از تجسام لمال در دن. شودیامت میلالم بسزخ و قي، اسالم تجسم لمل شامل هس سه مسحله اهان ماد

 يایااز اول یبسخا. ز داردیان یا باطنی یصورت ملكوتي، ظاهس ای یلالو  بس انبه مُلك، ن است که المال انسانیا

 آتش خوردن اسات:، میتیخوردن مال  یصورت ملكوت، به لنوان نمونه. اهد  کنندا آن را مشیتوانند در دنمی خدا

 .(11 )نساء:«بُطُونِهِمْ نارا  وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيرا  ظُلْما  إِنَّما يَأْكُلُونَ في إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى»

إِذَا وُضِالَ الْمَيتاتُ فِاي  قَالَ أَبُو عَبُِْ اللَّهِ»، ن نمونهبه لنوا. آمد  است ییتجسم المال پس از مس  در متون روا

 أَهْلَاكَ فَخَلَّفُاووَ وَ انْصَارَفُوا قَبْرِهِ مُثتلَ لَهُ شَخْصٌ فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا كُنَّا ثَلَاثَة  كَانَ رِزْقَكَ فَانْقَطَلَ بِانْقِطَاعِ أَجَلِاكَ وَ كَاانَ
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در این حادیث، لمال . (011ص، 9ج، آ1111ی، نی)کل«فَبَقِيتُ مَعَكَ أَمَا إِنتي كُنْتُ أَهْوَنَ الثَّلَاثَةِ عَلَيْكعَنْكَ وَ كُنْتُ عَمَلَكَ 

ن الماال یاز ا یقیمصاد، يگسیث دیت است و در احادیدر آمد  است که همسا  با م یشخص مثالشخص به صورت 

 .(9ص، 1911، هی)ابن بابوشوندیمؤمن حاضس م يبسا... ت ویوال، زکات، نماز یمثال  صورت مثال، اندرا بیان کسد 
أَلْنااآِ  وَ اَعَلْنَاا الْاأَغاْللَ فای»د: یافسمایخداوند ما. آمد  است يادیات زیز در آیتجسم المال در اهان آخست ن

 س اویاگسگاسدنیصاورت غال و زنجباه ، قت لمال انساانیحق. (99)سبأ: «نَ إاِلَّ ما کانُوا یَعْمَلُونَالَّذینَ کَفَسُوا هَلْ یُجْزَوْ

ث یادر احاد. «وَ صَارَتِ الْأَلْمَالُ قَلَائِدَ فِای الْأَلْنَااآ»د: یفسمایم 10دلاي  هيفه سجاديصحز در ین امام سجاد. شودمی

در . (131اا131ص 0ج، آ1111ی، نای؛ کل091ص آ، 1111، هی)ابن بابوز فساوان به تجسم المال در آخست پسداخته شد  استین

ه یال آیادر ذ. شاوندمای خود محشاور یز بس اثس ملكات نفسانینها انسان خود، لالو  بس تجسم المالی، تون اسالمم

باه شاكل ماور و  از ماسدم يالاد یامات، نقل شد  کاه در روز ق یتیروا، (18)نبأ: «الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوااا  یَوْمَ یُنْفَخُ فِی»

تاوان باه یکه م یاتیگس آیاز د. (01ح، 131ص، 0 ج، آ1110ي، زی : حاو. )رشوندیم محشور... نه ویبه صورت بوز یگسوه

زم و یاهکه در روز قیامت بسخی افساد، مانناد ساسان ظلام و ساتم، ن دارد یت از ایکه حكااست  یاتیآ، آن استناد کسد

 .(38ا: ی؛ انب11لمسان: ؛ آل01بقس : ؛ 10)ان: «وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبا »شود؛ یآتش اهنم م یمواد سوختن

 در قسآن دارد: یشباهت با روح انسان یز از اهاتیفسوهس در اوستا ن يسوین. 8

 با ااالل و تكسیم یاد شد  است. در آیات قاسآن، روح باه خادا اضاافه شاد  اسات:، الف. از روح در قسآن

ین اضافه تشسیفیه است؛ یعنی سخن از شسافت روح انسانی . روشن است ا(03)حجس: «نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی»

در فقساتی از اوساتا باساي است. در کیش زرتشت نیز از فسوهس به لنوان نوري از انوار الهی یاد شد  است. 

البته مقصود این است که اهورامزدا منب  و منشأ همه فسوهسهاسات؛ اهورا مزدا نیز فسوهس قائل شد  است، 

 .(00، ص1990؛ اورنگ، 1090، ص 9، ج1981)رضی، ها از آن سسچشمه پدید آمد  استزیباییها و همه نیكی

ماند. نظیس همیشه به صورت پا  باقی می، شود و مسئول المال انسانی نبود ب. فسوهس هیچ گا  آلود  به معاصی نمی

شود کاه باه اسام انسانی اطالآ میزمانی بس آن امس مجسد ، «روح»توان بساي روح در قسآن گفت که واژ  این را می

گیسد تا روح انسانی تعلق نگسفته باشد. روشن است تا زمانی که بدن و الضایی در کار نباشد، لمل قبیحی صورت نمی

 باشد.روح نیز مانند فسوهس پا  و نورانی می، بس اثس آن المال، دچار کدورت و ظلمت شود. بنابساین

 یبعاد از چهارمااهگ، پاس نیا تعلق روح باه انا، یزمان ولوج روح، اسالم يماث و نظس مشهور للیبنابس احاد. ج

 باه آنه باشاد، ن گذشتیما  و د  روز از لمس ان 1که  یزمانی، محققان زرتشت یبنابس نظس بسخا  زیفسوهس ن. است

 .(101 ص، 1931، )مزادپوروندیپمی

ز یادر مورد فسوهس ن. د  شد  استیآفس يدن ماداز بپیش  یروح انسانی، محققان اسالم یدگا  بسخیبساساس د. د

 .واود داشته است یاز خلقت تن اسمانپیش ان معتقدند که یزرتشت

توان با روان )اوروان( زرتشتی مقایسه کسد. در کیش زرتشت، مسئول المال خوب و بد روان در اسالم را می «نفس». واژ  3
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رسد. در مناب  اسالمی نیز آنچاه کاه باه آن افعاال اش المال خود میاست، نه فسوهس. و این روان است که به کیفس و پاد

است، نه روح. در آیات قسآن، که صحبت از کسب المال در لالم دنیاا و اازا و پااداش در  «نفس»واژ  ، نسبت داد  است

افعاال باه  ن. در ادلیه معصومی«روح»نسبت داد  است، نه واژ   «نفس»اهان آخست شد  است، در همه موارد به کلمه 

 ویژ  افعال و امیال قبیح نظیس ظلم، هوسسانی و شهوات افساطی و سایس قبایح به نفس نسبت داد  است.

، در قاسآناین اهت کاه یكای از کارکسدهااي قلاب از  ؛سه کسدیتوان با قلب در قسآن مقامی را «بئوذ»ا ی «يبو». 11

 .است یو ادرا  آدمز قو  تعقل ین يبو. تفقه و تدبس است، تعقل، در  وفهم

 تفاوت هاب. 

از  یساخنهااي زرتشات، در گات یاما با فحص و بسرساواژ  مكسر سخن به میان آمد  است.  در قسآن از هس پنج. 1

ح یز باه آن تصاسیااسات کاه محققاان و مفساسان اوساتا ن ین مطلبایا. امد  استینآن در  «يبو»و  «یفسوش»

، معاصاس یزرتشات پاژو  ناام، سیبو يمس. (31، ص1911، ؛ مهس930 ص، 0ج، ؛ آذرگشسب11ص، 1989، بس ی)ناندکسد 

  نویسد:یمزرتشت  يهاگاتدر  ینبود اشار  به فسوشة دربار

 یرود که زرتشت نسبت باه مفهاوم فسوشایمرفته امكان آن هميروت نباشد اما ین لدم اشار  حائز اهمید ایشا

ها در یفسوشات شاناختن موضاوع یبه رسام... تفاوت بود یبا الاقل نسبت به آن یو  نداشته یچندان نظس خوش

م یاز تعاال ین تنها انحسا  واقعیا ظاهسا اما ي به بار آورد، امالحظه قابلج یش زرتشت نتایتحول کي، مساحل بعد

 .(111 ص، 1911، سی)بوکسد ییشناسا متأخس يتوان در دور  اوستایمزرتشت است که 

( يناوی)ميمعنو يسویاان نیاما اان )=اهو( از نظس زرتشات، است يمتفكسان و فالسفه ماداز نظس  یا نفس نباتیقو  . 0

 يمعناو يسوهاایااان را در شامار ن، ک ساویان اسات کاه پژوهشاگسان از یا، ابهام دارد يآنچه که اا. است

ااان باا دناد: بساي آن قائل شاد  و معتق، است يامس ماد يهایژگیرا که از و يسیفناپذ، گسید ياز سو. انددانسته

 يباا مااد، ن زرتشات گفتاه شاد  اساتیاان در د يکه بسا یفیتعسرسد، یبه نظس م. رودین میمس  اسم از ب

 ي.سمادیو غ ينویم يبودن سازگارتس است تا امس

ها انساان روان يتجسم المال تنها پس از مس  باسا، ن زرتشتیروشن شد که در د، با تواه به مباحث دربار  دئنا. 9

. دهادیامات رخ مایبسزخ)لالم پس از مس ( و ق، ایتجسم المال در هس سه نشئه دنشود. اما در اسالم، یظاهس م

 .ان آمد  استیگوناگون سخن به م يهاخود به صورت یبه سبب ملكات نفسانها انسان از تجسمهمچنین 

قات یک حقیان پانج واژ  باه یهمه ا اما، انسان سخن گفته است يسمادیبعد غة نكه از پنج واژ  درباریدر قسآن با ا. 1

ا ، یاشائون يدارا، ن اماس مجاسدیایک امس مجسد روحانی تشكیل شد  است. و  يانسان از اسم ماد، اشار  دارند

ثابت شاد  اسات کاه  یسا از نظس لقلینها اقسام آن امس مجسد باشند؛ زینكه اینه ا، ا دراات گوناگون استیمساتب 

شاود بادن انساان می گفته. انسان است ياسم و تن ماد، چه قابل انقسام استن. آس استیامس مجسد انقسام ناپذ

ل یتشاك یاز سااحت مجاسد و روحااني، تن ماد نكه انسان لالو  بسایحاصل  . ...و پا، دست، ل شد  از سسیتشك
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، حرو، نفاسهاي متفاوتی همچاون: اسم، شئون گوناگون و به التبارات مختلف يدارا، ن امس مجسدیا. شد  است

 .شودمی فواد و صدر به آن اطالآ، قلب

و  یبا تواه باه مساتندات موااود در متاون مقادس زرتشاتمطسح نیست. ن صورت یله به ائن زرتشت مسییاما در آ

باشاند، میگس یكادیگانه مستقل از هم و در لسض پنج يمعنو يسوهاین نیا، نهین زمیپژوهان در ازرتشت يهادگا ید

از آنجاا نشاأت ، ن تفاوتیا. مختلف اشار  داشته باشند يقت با شئون و التبارهایک حقیژگان به ن واینكه تمام اینه ا

 کاه ايیزرتشات فاسد ما. میندار متفكس اصال  زرتشت نید در ما»: یاز موبدان دانشور زرتشت یكیسد که به گفته یگیم

کاه باه  یمتفكسانا، مفساسان اوساتا و یزرتشت ان محققانیدر م. (1981ي، ستسی)م«میندار، باشد کیزیمتاف به مندلالقه

ارائه بدهند که باا تعادد  یین واژگان اوستایاز ا یحیس صحیل و تفسیمسلط بود  و بتوانند تحل یو فلسف یمباحث لقل

 يسوهااین نیاناان از ایکاه ا يسیتفس. شودیافت نم، یحفظ شود یوحدت انسان، انسان يسمادیساحت غ يواژگان بسا

کاه  يمانند ساه مفساسی، اما مفسسان اسالم. ستیسازگار ن یت انسانیوحدت هو یبا اصل لقلاند، داد گانه ارائه پنج

واژگاان  يبسا یمناسب يهاحلرا ی، و فلسف یبا تسلط بس مباحث لقلا  استاستوار دگا  آنان ید يمقاله حاضس بس مبنا

 .ن واژگانیتعدد ا ییساانسان حفظ شود و هم چ یقیاند که هم وحدت حقگانه ارائه داد پنج

ا  ی باساي باسون رفات از اشاكاالت وارد راهارساد، ینكه به نظس میلبارت است از ا، د افزودینجا بایآنچه در ا

ن زرتشت وااود دارد کاه یبس دا  یواحد انسان یهیقت بدیبا حقیسوهاي متعدد غیسمادي بساي انسان، منافات داشتن ن

 متوقف بس چند امس است:

ها از اوستاي مواود منتسب به شخص زرتشت اسات کاه از آن باه اوساتاي پژوهشگسان زرتشتی، تنها گات . بنابس نظس1

کنند، نوشته افساد دیگسي بود  اسات. آنچاه شود. سایس کتب اوستایی، که از آن به اوستاي متأخس یاد میمتقدم یاد می

 تشت است که در گاتها آشكار شد  است؛که در دراه اول بساي زرتشتیان اهمیت فساوان دارد، سخنان خود زر

فسوهاس و  يسویااز دو ن. اد شد  اساتیدئنا و روان ، اان يسویتنها از سه ني، لالو  بس تن ماد. در گاتهاي زرتشت، 0

 امد  است؛ینسخنی به میان  يبو

  فایوظ، ات شاخصیادر زماان ح «اهاو». ه انسان استینامة به مثابه قو، گونه که از مزداپور نقل شدهمان، «اهو». 9

در لاسض  يمعناو يسویان، ن اهاویبنابسا. رودین میست بدن دارد و با مس  اسم از بیم زیو تنظ یسامان بخش

 ست؛ین یا روح انسانیروان 

ق و یک تشاویان يوسته انسان را به کارهایا پیبود  که در دن یاز شئون روح انسان یكي، یمعنو يسویگس نید «دئنا». 1

ا یازشات  یالمال شخص به صورت زنی، در اهان پس از مس  زرتشت. دهدیم زشت فسماناز افعال  يبه دور

 کند؛یم ینوت همساهیبس سس پل چ يفسد يروان را تا داورکه س شد  است یبا مجسم شد  که از آن به دئنا تعبیز

تنها روان اسات کاه ، مس هنگام به بود  و  یمسئول المال انسانکه همان روح انسانی است، ، «روان»ا ی «اوروان». 0

 .دهدیات خود ادامه میند و به حیبیفس و پاداش میماند و کیم یبه صورت مستقل باق
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ا  «تن»به نام  يانسان مسکب از امس ماد، ز مانند اسالمین زرتشت نیدر د :توان گفتیم، ن مقدماتیحال با تواه به ا
 «مَان»کاه از آن باا  یبا وحدت انساناست. این توایه،  «روح»ا ی «روان»به نام  يسمادیو امس مجسد و غا  تنو در گاهان

بلكه آن دو در طاول و ، ستیدر لسض اهو و دئنا ن ياا قو یسو یگس روان نید، ن نظسیبنابس ا. شودیحفظ مشود، یاد می

 .هستند یاز شئون و مساتب روان انسان یبه لبارت فلسف

م لاالو  باس یاما اگس بخاواه، مینها گاهان زرتشت را مورد تواه قسار دهن است که تیبس ا یمبتنالبته این دیدگا ، 

ه یاتوا، میسیاانسان در نظس بگ يز بساین ی( و فسوشيبئوذ)بو يسویرا مالحظه کسد  و دو ن ییکتب اوستا، سایس گاهان

ت. حتای اگاس دشوار اسا، انسان نباشد يسمادیبا وحدت ساحت غ یکه مناف، انسان يسمادیساحت غ يبسا یقابل قبول

باه  يمعناو يسوهاایرا در زمس  ن «يبو»سفت که یرا پذ یدگا  کسانیه کسد که دیگونه توانیابساي نیسوي بئوذ)بوي(، 

س یکاه آن را فناپاذ یدگا  کساانیاا د، یا(1ص، 1980نیكناام، ؛ 11ص، 1911ی، خی؛ شا119ص، 1980، )مزداپورانداورد یشمار ن

از نیسوهاي معنوي انساان نباود ،  اصال  يا بورو، ینیا. از(1981، ؛ راشد محصل11ص، 1981یی، سفخسای)مسفتیپذاند، دانسته

 یفسوشا يباسا یحیه صاحیاتاوان توایاما باز نم، ماندینم یگس باقیمستقل از روان در اهان دیا اگس به شمار آمد ، 

 .محفوظ بماند یقت انسانیان کسد که وحدت حقیب

 يريجه گينت

 یساسامانیاشار  به سااحت غ ياز پنج واژ  بسا، ن زرتشت و اسالمیکه در کتاب مقدس د روشن شداز آنچه گذشت، 

منحصاس  يانسان را تنها در بُعد ماد، نگا  دوگانه انگارانه به انسان داشته، نیهس دو د. ان آمد  استیانسان سخن به م

 يهاااز املاه شاباهتواود دارد.  یساسا يهاتفاوتو  رياهاي بسیشباهتی، و قسآن یین واژگان اوستایب. کنندینم

انتسااب خلقات روح باه خداوناد در ، انسان پس از مس  يسمادیساحت غ يتوان به بقامی ن موضوع راین در ایدو د

م و اااالل یتكاس، را مسئول المال و کاسدار انساان دانساتن یا نفس انسانیروان ، ن زرتشتیاسالم و اهورامزدا در د

از . بسشامسد... و، باا مباحاث فطاست و الهاام نفاس در قاسآنو دین، شباهت داشتن دئنا، تون هس دفسوهس و روح در م

ن یایل و تبیابساسااس تحل یاست کاه واژگاان قسآنا، این است یو قسآن ییان واژگان اوستایکه می، اساس يهاتفاوت

اماا در ، دارناد یقات واحاد انساانیت از شائون و مساتاب حقیقت داشته و حكایک حقیهمه اشار  به ، مفسسان یقسآن

ت از یاحكا ،دیاآیدست ماهان بیبلكه آنچه که از متون و مستندات زرتشتشود. ید  نمیل دین تحلیا ،ییواژگان اوستا

. ماننادیما یپس از مس  اسام بااق، سوها مانند روانین نیا، سایس به از اهو ؛ان آنان داردیز مین واژگان و تمایتعدد ا

، ن واژگاان متعاددیا يبسا یح و مناسبیرا  حل صحی، و محققان زرتشت ییمتون اوستامفسسان اینكه نكته قابل تأمل 

سوهاا ین نیح به تعدد ایبلكه تصس، ارائه نداد ، با وحدت ساحت دوم انسان باشد یکه مناف، انسان يسمادیس به بّعدغیمش

نظاس از گاهاان زرتشات و صاس  يتالش کسد با تواه به بنادها، باید ن معضلیحل ا يبسارسد، . به نظس میاندکسد 

 .ن زرتشت محفوظ بماندیانسان در د یقینو ارائه دهد که وحدت حق یلیتحلیی، متون اوستاسایس 
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