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تأیید عیسی(ع) به روح القدس در قرآن کریم و مسیحشناسی مبتنی برآگاهی شالیرماخر
محمدرسول ایمانی خوشخو



چكیده

مسیحشناسی مبتنی بر آگاهی که در الهیات جدید مسیحی توسط شالیر ماخر مطرح شد
برخالف الهیات سنتی بر طبیعت بشری عیسی تأکید بیشتری می کرد و امتیاز عیسی را در
داشتن شناختی ناب و مستمر از خداوند می دانست که عصمت از گناه را نیز برای وی همراه
میآورد .این مقاله در پی آن است تا با بررسی نحوۀ تأیید عیسی از سوی روح القدس در
قرآن کریم قرابت مدلول آیات مرتبط با مسیحشناختی جدید مسیحی را در تبیین
توانمندیهای فراعادی عیسی روشن سازد .برای این منظور تفسیر آیات مرتبط در تفاسیر
روایی و کالمی جمعآوری و با دیدگاه شالیرماخر در مورد طبیعت انسانی عیسی مقایسه
شده است .در نتیجه مشخص شد که برخی تفاسیر با الهام از روایات و تحلیل فلسفی،
روحالقدس را عالیترین مرتبه از مراتب روحی انسان معرفی کردهاند .این مرتبه در
انسانهای کامل و برخی پیامبران همچون عیسی شکوفاست و ایشان را قادر میسازد تا با مدد
از آن ،شناختی حضوری از خداوند و دیگر حقایق به دست آورند.
کلیـدواژههــا :روح القدس ،عیسی ،مسیح ،شالیر ماخر ،الهیات مسیحی ،الهیات معاصر.
مقدمه

باور به طبیعت دوگانۀ عیسی که از جمله پایههای ایمان مسیحی از همان سدههای نخستین بود
پس از پیدایش نهضت اصالح دینی تقریر جدیدی یافت و بیشتر بر جنبۀ انسانی عیسی تأکید
شد به گونهای که الوهیت وی در سایۀ شاخصههایی انسانی تبیین گردید .در این دوره از
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مسیحشناسی که شالیر ماخر پایهگذار آن است ،به منظور تأمین اهدافی همچون امکان استفاده از
عیسی(ع) به عنوان الگوی اخالقی ،برخالف الهیات سنتی مسیحی بر ادراك و شناخت مستمر
وی از خداوند تأکید شد ،شناختی که باعث انس همیشگی وی با خداوند شده و این انس به وی
عصمتی را ارزانی میکند تا از گناهان مصون مانده و بتواند نجات بخش انسانها باشد .اگرچه
شالیر ماخر دیدگاه خود را در دفاع از ایمان مسیحی مطرح ساخت و او را باید کماکان

یک مسیحی متعهد دانست و از این جهت مسیحشناسی او را نمیتوان با مسیحشناسی قرآن کریم
که به صراحت اندیشۀ الوهیت عیسی را تخطئه میکند همسان تلقی کرد ،اما مسیحشناسی مبتنی
بر آگاهی او تالشی است برای تبیین توانمندیهای فراعادی انسانهای کامل بر اساس ظرفیتها

و قابلیتهای انسانی و این مطلبی است که در آموزههای قرآنی نیز قابل پیگیری است .قرآن
کریم در سخن گفتن از امتیازات عیسی تعابیری را به کار برده است که میتواند با مسیحشناس
مبتنی بر آگاهی شالیر ماخر قرابتهایی داشته باشد .از جملۀ این تعابیر ،تأیید عیسی از سوی
روحالقدس است .اگرچه در منابع تفسیری مصادیقی متفاوتی برای روحالقدس ذکر شده اما
برخی برداشتهای تفسیری که از تحلیلهای فلسفی نیز سود جستهاند ،روحالقدس را شکوفایی
کمالی در عیسی معرفی کرده و توانمندیهای فراعادی او نیز در همین راستا تبیین میشود.
این نوشتار در پی آن است تا با بررسی تفاسیر به عمل آمده از تأیید عیسی به روحالقدس ضمن
نشان دادن سیر برداشتهای تفسیری از این حقیقت و مقایسۀ آن با مسیحشناسی مبتنی بر آگاهی
شالیرماخر ،قرابت تفسیرهای فلسفی از این آیات با مسیحشناختی نوین نشان داده شود .این
بررسی زمانی اهمیت مییابد که برخی آثار سعی کردهاند با انطباق روحالقدس بر مفهوم مسیحی
آن ،این آیات را مؤید باور مسیحیت سنتی مبنی بر تثلیث تلقی کنند؛ به طور مثال نویسندگان
کتاب عیسی در قرآن ،انحصاری بودن تأیید عیسی(ع) به روحالقدس در قرآن را از آنجهت
حائز اهمیت میدانند که میتواند بر جنبۀ الهی مسیح و ارتباط او با الوهیت از طریق روحالقدس
اشاره داشته باشد .به همین جهت در نتیجهگیری پایانی کتاب بیان میکنند که قرآن همنوا با کالم
مسیحی ،عیسی(ع) را وعده ایجابی خداوند میداند( .)Khorchide&Stosch, p.20پژوهشگران
دیگری همچون توماس میشل نیز که نگاه واقع بینانهتری داشته و بر تفاوت مفهوم روحالقدس در
مسیحیت با مفهوم آن در اسالم تأکید می کنند(1میشل ،ص .)74از مفهوم روح القدس در اسالم
همان مفهوم رایج آن یعنی جبرئیل را اراده کردهاند و از تفاسیری دیگری که با استفاده از
تحلیلهای فلسفی معانی دقیقتری را بیان کردهاند غفلت ورزیدهاند.
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مسیحشناسی شالیر ماخر

شالیر ماخر( )1768-1834را باید بنیانگذار الهیات نوین مسیحی دانست .الهیات او که در تجربۀ
دینی و احساس وابستگی به حقیقت مطلق ریشه داشت در مقابل الهیات سنتی و جزمگرایی
کاتولیک قرار میگرفت .وی نوع خاصی از مسیحشناسی و کلیساشناسی را طراحی کرد که گفته
شده نگرش تثلیثی نه به عنوان اصلی بنیادین بلکه به عنوان ضمیمهای ناچیز بر ساختار الهیاتی او
محسوب میشد(همتی ،ص  .)37اگر چه دیدگاه شالیرماخر به منظور دفاع از ایمان مسیحی در
فضای دین ستیزانۀ حاکم بر قرن نوزدهم مطرح شد و عقاید او به هیچ وجه انحرافی از سنت
مسیحی نیست(سایکس ،1393 ،ص .)77اما سعی او برای ارائۀ تصویری انسانگونه از عیسی
پایهگذار اندیشۀ لیبرال در الهیات مسیحی شد و برای دویست سال به سرمشقی برای متألهان لیبرال
تبدیل شد(گرنز و اولسن ،1390 ،ص.)58
شالیر ماخر با ارائۀ تبیین جدیدی از طبیعت عیسی ،مسیحشناسی سنتی را که مبتنی بر اعتقاد نامۀ
کالسدون بود به نقد کشید .مهمترین بخش اعتقادنامۀ کالسدون پایان دادن به منازعات در
خصوص طبیعت دوگانۀ مسیح بود .در این شورا هم الوهیت مسیح و هم انسانیت کامل او همزمان
تأیید شد و نیز بر عدم اختالط امتزاج دو طبیعت وی و نیز عدم انفکاك آن ها در شخصیت واحد
مسیح نیز تأکید گردید(رسول زاده و باغبانی ،ص .)359پذیرش دو طبیعت الهی و بشری برای
مسیح از جمله مسائلی بود که شالیر ماخر کوشید با ابتناء بر ساختار الهیاتی نوین خود تبیین
جدیدی برای آن بیابد بدین شکل که در حالیکه بر تقدم نقش الهی مسیح تأکید میورزد هویت
انسانی وی را نیز مغفول نگذارد .شالیر ماخر در کتاب ایمان مسیحی در مورد طبیعت عیسی
مینویسد:
نجات بخش[عیسی] از جهت هویت طبیعت انسانی همانند دیگر انسانهاست اما از جهت
برخورداری از استعداد خداآگاهی مستمر از تمامی ایشان متمایز میشود و این خداآگاهی
همان حضور واقعی خداوند در اوست(.)Schleiermacher, p.94

شالیرماخر در مورد بعد الهی عیسای نجات بخش بیان کرد که این شخصیت الهی عمیقترین
الیۀ هویتی مسیح است و به واسطۀ این بعد شخصیتی از هرگونه تضاد  ،تعین تاریخی یا صفات
تعین بخش و حاالت انفعالی به دور است و بدین سبب هویت مسیح را میتوان امری «غیر
شخصی» دانست .با این حال شالیر ماخر برای اینکه بعد انسانی مسیح را نیز برجسته سازد سه
ویژگی را برای او بر میشمرد .1 :او را موجودی در حال تکامل دانست؛  .2وی را در بستر زبانی
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و فرهنگی عصر خود قرار داد؛  .3بر وجود برخی کارکردهای انسانی که حالت انفعالی دارند در
او صحه گذاشت(.)Pearson, p.365
مسیحشناسی شالیر ماخر به جهت ارائۀ تفسیر خاصی از ارتباط عیسی(ع) با خداوند به
مسیحشناسی مبتنی بر آگاهی نیز شناخته میشود .از دیدگاه وی احساس وابستگی مطلق که
موهبتی فراگیر به تمامی انسانهاست ،درك شهودی مستقیم از رابطۀ خدا و جهان است و هر
فردی در یکی از ادیان جهانی صورت تشخص یافتهای از آن را داراست(.)DeVries, p.320
شالیر ماخر مسیح را به نحو خاص و بیهمتا واجد عالیترین درجه از این گونه شناخت
میداند که لحظه لحظۀ عمر او را معین کرده و باعث شد صورت ایدهآل زندگی انسان در او
تحقق یابد .وی بیان میکند که این شناخت همان وجود واقعی خداوند در اوست(.)ibid, p.321
رهاورد آگاهی و درك مستقیم از خداوند و زیست در جوار او ،عصمت مسیح است .آگاهی
اختصاصی او از خداوند به سبب آنکه از خداوند جدا نشده او را در مقابل گناهان حفظ کرده
است(.)ibid, p.80

چرخش از اتحاد وجودشناختی مسیح با خداوند به سمت اتحاد مبتنی بر آگاهی را باید نقطۀ

عطفی در الهیات مسیحی دانست که قادر است مسیحشناسی نوین را به مسیحشناسی قرآن
نزدیک کند .اگر وجه امتیاز مسیح را خودشکوفایی درك شهودی وی از خداوند بدانیم ،که به
نظر شالیرماخر عمیقترین ساحت شخصیت او نیز بوده و انس با خداوند در تمامی لحظات
زندگی را برای او رقم زده است ،آنگاه میتوان عیسی(ع) را انسان کاملی دانست که با تأیید
روح القد س و به اقتضای پیامبر بودنش و یا به تعبیر الهیات مسیحی ،نجات بخش بودنش ،به نحو
موهبتی واجد این کمال شده است .در این نوع مسیحشناسی ،نجات بخشی عیسی(ع) نه به واسطۀ
مرگ فدیهوار او روی صلیب بلکه به واسطۀ مواعظ پرشورش است که سعی میکند دیگران را
نیز به سمت شکوفا کردن این آگاهی سوق دهد .اما آنچه امکان دریافت این موهبت را مهیا
کرده چیست؟ آی ا شناخت شهودی خداوند که پاکی در رفتار را نیز برای مسیح به همراه آورده
است به واسطۀ حقیقتی بیرونی در اختیار وی قرار گرفته و یا ظرفیتی درون مسیح است که شکوفا
شده است؟ ما میتوانیم آیاتی را در قرآن کریم که به مسئلۀ القای روح به حضرت مریم(س) یا
تأیید عیسی(ع) به روح القدس مربوط است در مقام پاسخ به این پرسشها تلقی کنیم .در واقع،
روح القدس هرچه یا هرکه باشد ،همو عیسی مسیح را واجد چنین ظرفیتی کرده است .در قسمت
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بعد به منظور یافتن پاسخ ،مصداق روح القدس و نیز حقیقت و کارکرد آن در منابع تفسیری و
روایی بررسی شده است.
روح القدس در قرآن کریم

در قرآن کریم در سه آیه به تأیید عیسی(ع) توسط روح القدس اشاره شده است .در سورۀ
بقره پس از آنکه یهودیان به جهت تکذیب و کشتن انبیاء و رسوالنی که پس از موسی(ع)
آمدهاند سرزنش شدند نام عیسی(ع) برده شده و دریافت بینات و تأیید به روح القدس از
ویژگیهای وی شمرده شده است (بقره .2)2:87/در جای دیگری در همین سوره به تاریخ انبیای
بنی اسرائیل و حضرت داوود اشاره شده و برخی رسوالن نسبت به برخی دیگر افضل و برتر
دانسته شده و سپس از دریافت بینات توسط عیسی(ع) و تأیید او توسط روح القدس سخن به میان
آمده است( بقره 3)2:253 /و نهایت اینکه در سوره مائده نیز خداوند با مخاطب قرار دادن
شخص عیسی(ع) ،تأیید وی به روح القدس را از مواهب خود به وی میداند(مائده.4)5:110/
در آیات فوق نکاتی در خور توجه است که میتواند در ارزیابی نهایی دیدگاه مفسران اسالمی
در مورد مصداق روح القدس سودمند باشد .نخست آنکه ظهور آیات در بیان امتیازی است که
مختص حضرت عیسی(ع) است .این اختصاص زمانی شکل جدیتری به خود میگیرد که
شاهدیم در قرآن کریم در مورد پیامبر دیگری تأیید به روح القدس مطرح نشده است .دیگر
آنکه در دو مورد از آیات فوق تأیید عیسی(ع) به روح القدس همراه دریافت بینات از ناحیۀ
خداوند آمده و نهایت اینکه در یک آیه موهبتی بودن تأیید عیسی(ع) به روح القدس سخن رفته
است.
با دسته بندی نظرات مفسران اسالمی ،دیدگاهایشان در مورد مصداق روح القدس را میتوان در
سه مورد خالصه کرد:
جبرئیل

در بخش چشمگیری از تفسیرها ،روح القدسِ تأیید کنندۀ عیسی(ع) ،فرشتۀ بزرگ الهی و حامل
وحی ،یعنی جبرئیل است .از جمله قدیمیترین تفسیرهایی که این احتمال را برگزیده ،تفسیر

مقاتل بن سلیمان در قرن دوم هجری است(بلخی ،ج ،1ص .)515پس از آن شیخ طوسی در تبیان
این قول را به تعدادی از مفسران اولیه همچون قتاده و سدی و ضحاك و ربیع نسبت داده و
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خود نیز آن را بر میگزیند و در میان اقوال مختلف آن را قویترین احتمال میداند(طوسی ،ج،1
ص  .)340طبرسی در مجمع البیان نیز به همین قول اشاره کرده و در مورد وجه تسمیۀ جبرئیل به
روح القدس این وجوه را ذکر کرده است؛  )1همانطور که روح بدن را زنده میکند جبرئیل با
ادله و معجزاتى که همراه دارد ادیان را زنده میکند؛  )2چون جنبۀ روحانیت او غالب است از
اینرو او را روح خواندهاند و سایر مالئکه اگر چه نیز چنیناند لیکن این امتیاز اسمى از نظر
شرافت براى جبرئیل است؛  )3چون خداوند او را از پیش خود هستى داد و پدرى وجود نداشت
از اینرو او را روح القدس نامیدند(طبرسی ،1372 ،ج ،1ص .)30در میان اهل سنت نیز ابن
کثیر(ابنکثیر ،ج ،3ص ،)200طبری(طبری ،ج ،3ص )3و آلوسی(آلوسی ،ج ،1ص )317نیز روح
القدس را جبرئیل میدانند.
شاید یکی از دالیلی که باعث شده ذهن مفسران اولیه در تفسیر روح القدس به سمت جبرئیل
متمایل شود ،آیۀ  102سورۀ نحل است که در آن خداوند نزول قرآن را به روح القدس
نسبت میدهد( ق5 )16:102 /و از آنجاکه در فرهنگ اسالمیجبرئیل نازل کنندۀ قرآن است
لذا روح القدس را منطبق بر جبرئیل دانستهاند؛ این احتمال از فخر رازی نقل شده (قاسمی،
ج ،1ص )348و برخی مفسران معاصر نیز آن را پذیرفتهاند(مراغی ،ج ،1ص .)16با این حال،
مرحوم عالمه طباطبایی در المیزان این احتمال را ضعیف دانسته و بیان میکند اگر منظور از
تأیید عیسی(ع) توسط روح القدس ،آوردن وحی از سوی جبرئیل باشد ،این در مورد بسیاری
دیگر از انبیاء هم مطرح بوده و امتیازی اختصاصی برای عیسی(ع) بهشمار نمیرود؛ در حالیکه
ظاهرایه بیان صفت اختصاصی برای عیسی(ع) است(طباطبائی ،ج ،6ص .)220لذاایشان با استناد به
تعاقب تأیید به روح القدس و دادن بینات ،نقش روح القدس را در صدور معجزات و امور خارق
العاده هم چون صحبت کردن در گهواره به دست عیسی(ع) میداند .جرجانی نیز در تفسیر خود
همین استدالل را از قول عبداهلل عباس نقل میکند(جرجانی ،ج ،1ص.)328
احتمال دیگر در نحوۀ تأیید جبرئیل به عنوان روح القدس به ساعات پایانی عمر عیسی(ع) و
رهانیدن وی از دست مهاجمان مربوط میشود .فیض کاشانی در تفسیر خود به این احتمال اشاره
کرده و آن را مؤید به روایتی از امام باقر(ع) میداند که فرمودهاند جبرئیل چنان کرد که یکی از
خواص او به اشتباه عیسی(ع) تلقی شده و به جای او شهید شود و در آخرت ،هم رتبۀ او
گردد(فیض کاشانی ،ج ،1ص .)157سمرقندی از مفسران اهل سنت نیز همین احتمال را برگزیده
است(سمرقندی ،ج ،1ص.)166
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احتماالت فوق که روح القدس را معادل جبرئیل گرفتهاند عمدتاَ مربوط به دورۀ اولیه بوده و
همانگونه که گفته شد نسبت دادن وحی قرآنی به روح القدس در برخی آیات و نیز نقشی که
جبرئیل در فرهنگ اسالمیدر انتقال وحی به پیامبران الهی دارد ،در انجام این تفسیر بیتأثیر
نبودهاند .با این حال ،در دورۀ متأخ ر تفسیری معانی جدیدی از حقیقت و نقش روح القدس در
تأیید عیسی(ع) مطرح شد که مبتنی بر رویکردهای عقلی و عرفانی است و البته در مجامع روایی
نیز مؤیداتی برای آنها میتوان یافت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
مخلوقی بزرگتر از مالئكه الهی

یکی دیگر از احتماالتی که در مورد مصداق روح القدس تأیید کنندۀ عیسی(ع) مطرح شده،
مخلوقی است که از جهت عظمت و مرتبۀ وجودی باالتر از مالئکۀ بزرگ الهی همچون
جبرئیل و میکائیل است .این موجود «روح» نام دارد و به صفت قدوسیت متصف شده و لذا روح
القدس به این مخلوق اشاره دارد.
در برخی تفسیرهای معاصر که کوشیدهاند از روش عقلی و فلسفی نیز در تفسیر قرآن سود
جویند میتوان نگاه متفاوت و نوآورانهای را به حقیقت روح القدس مشاهده کرد .به طور مثال
مؤلف تفسیر عرفانی بیان السعاده روح القدس تأیید کننده عیسی(ع) را همان «روحی» دانسته که
از جبرئیل و میکائیل هم بزرگتر است .وی این روح را مصداقی از حقیقت و فردی از انواع
روح دانسته و بیان میکند پیروان مکتب اشراق درایران آن را ربّ النوع انسانی میدانند
(گنابادی ،ج ،2ص. )132
از دیگر مفسرانی که بین روح القدس و جبرئیل تفاوت مینهد و «روح» را نمونۀ دیگری از
انواع «روح» مذکور در قرآن کریم میداند ،عالمه طباطبایی است(طباطبایی ،ج ،13ص.)198
ایشان در تفسیر المیزان بر اساس سبک خاص تفسیری خویش ،با کنار هم نهادن آیات گوناگون
در این زمینه و اِعمال دقت فلسفی درمدالیل آنها ،تبیین خرد پسندی از تفاوت جبرئیل و روح
القدس به دست داده و با استناد به روایتی از امام علی(ع) 6بیان میکنند که «روح» موجودی غیر
از فرشتگان است و به علت قداستش گاهی به «روح القدس» و نیز به خاطر خصیصۀ امین بودنش
به «روح األمین» توصیف شده است و لذا روح غیر از جبرئیل است و بالطبع صفات روح القدس
و روح األمین را نمیتوان بر جبرئیل منطبق کرد .ایشان «روح» را حامل اصلی وحی و پیام الهی و
قرآن و همراه فرشتگان در امر ابالغ پیام الهی و از جمله قرآن میدانند و نسبت دادن وحی به او
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در برخی آیات( الشوری 7)42 :52 /را نیز به معنای نازل کردناین موجود میدانند و فرشتگان
دیگر از جمله جبریل نیز به سبب این موجود عظیم الهی یا به همراه ایشان نازل میشوند
(طباطبایی ،ج ،13ص .)196به نظر ایشان «باء» در آیۀ  4سورۀ قدر 8یا بای سببیّت است یا بای
مصاحبت و در هرصورت به هیچ وجه نمیتوان روح را از جملۀ مالئکه یا همان جبرئیل دانست.
در صورت سببیّت ،معنای آیه این میشود که مالئکه به سبب و به وسیلۀ روح نازل میشوند و در
صورت مصاحبت ،معنا ای ن است که روح ،مالئکه را در امر نزول وحی همراهی میکند
(طباطبایی ،ج ،12ص.)26
اگر بپذیریم که روح القدس تأیید کنندۀ عیسی(ع) همان «روحی» است که برخی مفسران آن
را مخلوقی غیر جبرئیل و دیگر فرشتگان دانستهاند باز نمیتوان تأیید توسط وی را امتیازی
انحصاری برای عیسی(ع) قلمداد کرد چراکه در کالم قائالن به این احتمال گذشت که این
مخلوق ،فرشتگان را در انتقال وحی به دیگر پیامبران نیز همراهی میکرد و حتی در رو آیاتی از
تداوم فعالیت این مخلوق در انتقال معارف به برخی افراد برگزیده مانند امامان معصوم پس از
9

عصر نبوّت نیز سخن رفته است(کلینی ،ج ،1ص.)273
روح پاک عیسی(ع)

از دیگر مصادیقی که برای روح القدس تأیید کنندۀ حضرت عیسی(ع) در برخی تفسیرها ذکر

شده ،روح خود عیسی(ع) است که به پاکی و قداست متّصف شده است .مؤلف تفسیر الکاشف
با اشاره به اینکه نصّ صریحی بر این همانی جبرئیل و روح القدس وجود ندارد بیان میکند که
خداوند به عیسی(ع) روحی قوی و پاکیزه عطا کرد تا شایستۀ رسالت الهی گردد و با واسطه شدن
بین خدا و خلق آنها را به سمت خیر و هدایت راهنمایی کند(مغنیه ،ج ،1ص.)148
شاید قدیمیترین تفسیری که احتمال فوق را در آن بتوان یافت تفسیر معالم التنزیل در قرن
ششم است .در این تفسیر از قول ربیع احتمال فوق مطرح شده و آمده است که منظور از «روح»
در روح القدس ،همان روحی است که [در حضرت مریم] دمیده شد و منظور از «القُدس»
خداوند است و اضافه این اسم به «روح» نیز به جهت تکریم و تخصیص بوده است(بغوی ،ج،1
ص .)140پر واضح است که این تفسیر الهام گرفته از آیاتی از سورۀ تحریم ( 10)66:12و سورۀ
انبیاء ( 11)21:91است که حامله شدن مریم باکره(س) را در نتیجۀ نفخ روح الهی در رحم وی
معرفی میکند .در برخی تفسیرها وجه دیگری برای روح القدس بودن عیسی(ع) و متصف شدن
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روح وی به قداست ذکر شده به این صورت که نطفۀ او دریک فر ایند طبیعی و در نتیجه ترکیب
نطفۀ زن و مرد و قرار گرفتن در پشت پدران و ارحام مادران نبوده است(طبرسی ،1377 ،ج61 ،1
و زمخشری ،ج ،1ص .)162از این رو «روح» عیسی(ع) دارای ویژگی خاصی است که همان
«قداست» است و این ویژگی یک امتیاز اختصاصی برای او بهشمار میرود.
قداست روح عیسی(ع) موجب شکل گیری قابلیتها و توانمندیهای منحصر به فردی در
ایشان شده بود که برخی مفسران به آن اشاره کردهاند؛ به طور مثال گفته شده وی به واسطۀ این
قداست از ابتدای تولد معصوم بود و گناهی انجام نداد(حقی ،ج ،1ص )177یا گفته شده به
واسطۀ این قداست میتوانست مرده زنده کند و بیماران را شفا دهد(ثقفی ،ج ،1ص .)136مرتبط
ساختن عصمت عیسی(ع) به جنبۀ قداست روح او جای این پرسش را باقی میگذارد که
عصمت ویژگی کلی انبیای الهی است لذا تمامی انبیاء از این جهت از ناحیۀ خداوند تأیید شدهاند
لذا وجهی ندارد تا خداوند تنها در مورد عیسی(ع) عصمت او را در نتیجه تأیید خدا و روح
القدس بداند؟ برخی مفسران در پاسخ گفتهاند از آنجا که انسانهایی در مورد عیسی(ع) کفر
ورزیدند و او را «قدوس» بالذات تلقی کردند لذا خداوند در رد باور ایشان تأکید میکند که
قدوسیت و عصمت او نتیجۀ تأیید خداوند توسط روح القدس است(مدرسی ،ج ،1ص )435در
نتیجه کماکان نمیتوان از این آیه برای اثبات یک ویژگی انحصاری برای عیسی(ع) سود
جست.
با توضیح فوق نحوۀ تأیید عیسی(ع) به روح القدس نیز مشخص میشود .در واقع از دیدگاه
مفسرانی که این احتمال را برگزیدهاند ،در آیات مربوط به تأیید عیسی(ع) توسط روح القدس
سخن از شخص ثالثی غیر از خدا و مسیح نیست ،بلکه ویژگی خاصی در خود عیسی(ع) است که
او را در پرهیز از گناهان و انجام معجزات تأیید و توانمند کرده است .به همین جهت است که
مفسرانی بدون اشاره به حقیقتی خارج از وجود عیسی(ع) ،روح القدس را نیروی غیبی و مرموز
الهى میدانند که به صورت ضعیفتر در همۀ مؤمنان با تفاوت درجات ایمان وجود دارد و انسان
را در انجام طاعات و کارهاى مشکل مدد مىکند و از گناهان باز مىدارد(مکارم شیرازی ،ج،1
ص )339یا این احتمال را از قول ابن عباس نقل کردهاند که روح القدس اسم اعظم الهی بود که
عیسی(ع) بر آن آگاه بود و همین امر ،وی را بر انجام معجزات قادر میساخت(جرجانی ،ج،1
ص.)328
با مرور دیدگاه مفسران اسالمیدر مورد مصداق روح القدس این موارد قابل برداشت است:
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 .1اگرچه تأیید به روح القدس در قرآن کریم تنها در مورد حضرت عیسی(ع) مطرح شده اما
غالب مفسران آن را امتیازی منحصر به فرد برای ایشان قلمداد نکردهاند.گروه کثیری از مفسران
روح القدس را همان جبرئیلی دانستهاند که بر دیگر پیامبران نیز نازل میشد و ایشان را تأیید
میکرد .مفسرانی همچون عالمه طباطبائی که آن را امتیازی برای عیسی(ع) میدانند نیز بیشتر
در مقام بیان تمایز روح القدس از جبرئیل بودهاند؛ ضمن اینکه نتیجۀ تأیید به روح القدس را
همان ظهور بینات و معجزات از عیسی(ع) میدانند که در مورد دیگر پیامبران نیز انجام امور
خارق العاده گزارش شده است .قائالن به دیدگاه سوم نیز روح عیسی(ع) را مصداقی از روح
متکاملی دانستهاند که امکان تحقق آن در افراد دیگر نیز وجود دارد.
 .2مالحظۀ تالش مفسران برای فهم مصداق روح القدس در طی زمان مبین روندی تکاملی است.
این مسئله را میتوان در نتیجۀ به کارگیری تأمالت عقلی در فهم آیات قرآنی دانست .تأمالت
عقلی و فلسفی در دورۀ متاخر پیرامون چیستی روح و قوای موجود در انسان و فر ایند تکامل
آنها به مفسران در دستیابی به فهم دقیقیتری از آیات مربوط به روح القدس کمک شایانی
کرد .با این حال نکتۀ در خور توجه ،وجود گزارههایی در قرآن کریم و رو آیات
معصومان(ع) است که این برداشتهای عقلی را تأیید میکند و لذا میتوان ادعا کرد این
برداشتها با آموزها و تعالیم موجود در منابع اصیل دینی بیگانه نیستند و میتوانند به عنوان
تفسیری معتبر در فهم حقیقت روح القدس تأیید کنندۀ عیسی(ع) به کار ایند.
 .3تفسیر تأیید عیسی(ع به روح القدس به شکوفایی و فعلیت یافتن مرتبهای از مراتب روحی وی
نتایجی را به همراه دارد که از جملۀ آنها دستیابی به شناختی برتر و نیز قداست و عصمت در
رفتار است .در واقع انسانی همچون عیسی(ع) در نتیجۀ فعلیت یافتن عمیقترین بعد شخصیتش
به مرتبهای از قداست روح میرسد که بدان روح القدس میگویند و نتیجۀ این قداست
دستیابی به سطح عالیتری از درك و شناخت است که الزمۀ تصدی مقام نبوت است .البته
ارتباط این دو مؤلفه را به گونهای معکوس نیز میتوان تبیین کرد بدین صورت که دستیابی به
شناخت برتر باعث ادراك حقیقت گناه شده و در فرد صاحب این ادراك بازدارندگی نسبت
به گناه و معصیت ایجاد میکند .آنچه حایز اهمیت است و در یکی از آیات مربوطه نیز بدان
اشاره شده است (قرآن کریم  .)5:110یکی از این دو عنصر به نحو موهبتی در اختیار
عیسی(ع) قرار داده شده و وجود یکی وجود دیگری را ضرورت میبخشد.
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پس از بررسی آیات مربوط به روح القدس تأیید کنندۀ عیسی(ع) در قرآن کریم و نکات
مربوط به حقیقت و کارکرد آن در تفسیرهای اسالمی بستر مناسبی فراهم شده تا در قسمت بعد
بتوانیم مسیحشناسی معاصر را با مسیحشناسی قرآن کریم در مورد خداآگاهی ناب فعلیت یافتۀ
در عیسی(ع) مقایسه کرده و نقاط تشابه آن را آشکار سازیم.
تأیید به روح القدس و خدا آگاهی مسیح

دیدگاه شالیرماخر در مورد خدا آگاهی تحقق یافته در مسیح که از حیث شدت و قدرت او را از
دیگر انسانها متمایز میکند ،قرابتهایی با تفسیری از روح القدس در تفاسیر اسالمیدارد که آن
را روح پاك عیسی(ع) میدانند .آشکار شدن شباهتهای دو دیدگاه نیازمند توضیح مؤلفۀ خدا
آگاهی در مسیحشناسی شالیر ماخر و نیز تبیین حقیقت روح القدس به عنوان مرتبهای از مراتب
روحانی در انسان است که در ادامه خواهد آمد.
 .1خداآگاهی مسیح به مثابه کمالی انسانی

در ابتدای نوشتار اشاره شده که ویژگی مهم مسیحشناسی شالیر ماخر تأکید بر عنصر آگاهی
شهودی و مستم ر از وابستگی به خداوند در عیسی(ع) ناصری بود .شالیر ماخر به جای سخن
گفتن از طبیعت الهی عیسی(ع) ترجیح میداد از درك آگاهانۀ حضور فعال خداوند سخن گوید
که در عیسی(ع) به شخصیت وی بدل شده بود .به تعبیرهانس کونگ ،خدا آگاهی مسیح از
دیدگاه شالیرماخر را باید وحی ناب و اصیل و در واقع تقرر راستین و اصیل هستی مسیح در
متناهی دانست .نا متناهی ازلی با نیرو و قدرت مطلق خود در ضمیر مسیح حاضر است و بدون
آنکه آن را نابود کند آن را ضبط و مهار میکند و کل حیات عیسی(ع) را شکل میدهد طوری
که به صورت یک واسطه ،الگو و نماد بسیار مهم در میآید( .) Küng, p.179در واقع در
عیسی(ع) ناصری قابلیتی انسانی به درجهای از شکوفایی رسیده بود که آگاهی از وجود خداوند
را برای او به درکی بدیهی و مستقیم مالزم درك خود از خویشتن میکرد). (Mariña, p.195
این گونۀ خاص از شناخت ازحیث کمال اخالقی نیز شرایط منحصر به فردی را برای
عیسی(ع) رقم زد و نجات بخشی او را ممکن ساخت .اما نکتۀ مهم آن است که درك اتحادی با
خداوند از عیسی(ع) حقیقتی فرا انسانی نساخت و این نکتهای است که شالیر ماخر در کتاب
ایمان مسیحی بدان تصریح میکند که مسیح به موجب یکسانی طبیعت بشر با همۀ انسانها یکسان

نشریة علمی آینة معرفت ،سال بیست و دوم ،شمارة هفتاد ،بهار 1401
__________________________________________________________________________________________

است و به موجب اندازۀ قدرت دائمیخدا آگاهی از همه انسانها متفاوت است

).)Schleiermacher, )1963, p.22

شالیر ماخر به دنبال آن بود تا طبیعت الهی عیسی(ع) را به تجربه اتحادی وی با خداوند تفسیر
کند و این تجربه اتحادی را برای ذات و ماهیت انسانی ممکن بداند بدین معنا که یک انسان
زمانی که به این تجربۀ اتحادی دست یافت کماکان تمام شاخصههای انسانی او محفوظ میماند
لذا تأکید میکرد که عقل و ارادۀ عیسی(ع) کامالً انسانی است اما چون این شاخصههای انسانی
در نسبت با خداوند کامال منفعل بوده و از خداوند تبعیت میکند لذا میتواند مظهر الوهیت بوده
و الوهیت را به نمایش بگذارد(.) Mariña, 2005, p.156-157

شالیر ماخر که به دنبال یافتن راه جمعی میان اثبات طبیعت انسانی عیسی(ع) و نجات بخش
بودن اوست ،عقل و ارادۀ او را همچون دیگر انسانها در حال تکامل میداند با این حال،
برای نجات بخش بودن عصمت از گناه و مصونیت از اشتباه را برای وی الزم دانسته و تکامل
عیسی(ع) را حرک ت از پاکی و قداست اولیه به سوی شعور و ادراك کامل معرفی میکند
( ) ibid, p.157شعور و اداراکی که در عیسی (ع) به حد کمال خود رسیده به عقیدۀ شالیر
ماخر ،احساس وابستگی مطلق به خداوند است .در عیسی(ع) هر لحظه از خودآگاهی به
احساس وابستگی مطلق او به خداوند بر میگردد و بدین شکل هر لحظه از این ادراكِ مبتنی بر
احساس وسیلهای می شود برای دریافت قدرتی از ناحیه خداوند که همان قدرت عشق است
(.)ibid, p.158

آنچه از تفسیر شالیرماخر در مورد هویت مسیح در خور توجه است تفسیر الوهیت او به عنوان
کمال انسانی است که ظرفیت او در همه انسانها قرار داده شده و انسانها با تبعیت از وی
می توانند بدان دست یابند البته آنچه مسیح را به ضرورت نجات بخشی بودن متماز از دیگر افراد
انسانی کرده آن است که او از همان ابتدا به نحو موهبتی واجد قداست و طهارتی است که امکان
دستیابی به عالیترین درجۀ شناخت خداوند از طریق احساس وابستگی به آن حقیقت مطلق را
فراهم میسازد .دیدگاه شالیر ماخر در مورد خداآگاهی مسیح و نحوۀ اشتراك و تمایز آن از
دیگر انسانها در قالب چهار اصل زیر خالصه شده است:
 .1شـالیر مـاخر وجود امـری الهی را تصـدیق میکند که بـر اسـاس آن مسیح باید صورت
تکامل یافتۀ نوع انسانی باشد.
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 . 2ذات انسان کامل چیزی جز به ظهور و به نمایش گذاشتن الوهیت نیست و لذا الوهیت عیسی
در انسانیت او نهفته است و از طریق آن آشکار میشود.
 .3در حالیکه عیسی در انسانیت با ما شریک است ،بین ادراك و آگاهی او و ما تفاوتی بنیادین
وجود دارد .انسانیت او توسط خداوند انتخاب شده و وسیلهای در راستای قدرت الهی او
میباشد(.)ibid, P.206

برخی مؤلفههای دیدگاه شالیر ماخر در مورد خداآگاهی عیسی و تفاوت و اشتراك آن با
دیگر انسانها را در معرفی حقیقت روح القدس در منابع اسالمی نیز میتوان مشاهده کرد .در
ادامه توضیح خواهیم داد که روح القدس در برخی رو آیات ،مرتبهای از مراتب روحی بشر است
که در انسانهای کامل و برگزیده به فعلیت رسیده و در عمل شناخت خطا ناپذیر و عصمت در
رفتار را برای آنها رقم زده است .این رو آیات میتوانند تأیید کنندۀ تفاسیری باشند که قائل به
این همانی روح القدس و روح پاك عیسی(ع) بودند.
 .2روح القدس و کمال روحانی

در قسمتهای قبل تفسیرهای مختلف از روح القدس تأیید کنندۀ عیسی(ع) بررسی شد و این
نتیجه به دست آمد که پس از دورۀ اولیۀ تفسیری که روح القدس معادل با جبرئیل یا موجودی
دیگری به نام «روح» انگاشته میشد در منابع تفسیری متأخر با استفاده از تحلیلهای فلسفی و
عرفانی روح القدس همان روح عیسی(ع) دانسته شد .مفسران به عنوان دلیلی بر این برداشت
گاهی به احادیثی استناد میکنند که روح القدس را نه حقیقتی خارج از انسان بلکه مرتبهای از
مراتب روحی وی معرفی می کنند .به طور مثال به حدیثی از حضرت علی(ع) استناد شده که
حضرت در توصیف «السابقون» ذکر شده در سورۀ واقعه ( )56:10فرمودهاند:
منظور از سابقون پیامبران مرسل و غیرمرسل هستند که خداوند در آنها پنج روح قرار داده
است :روح القدس ،روح االیمان ،روح القوه ،روح الشهوه و روح البدن و به واسطۀ روح القدس
انبیاء مبعوث شده و به امور آگاهی حاصل میکنند(کلینی ،ج ،2ص.)282
در میان تمام صفات پیامبرانه تأکید بر عنصر شناخت و آگاهی در روایت فوق درخور توجه
است .توضیح آنکه واژۀ روح در قرآن کریم در موارد متعددی به کار رفته ،اما قدر مشترك
آنها حقیقتی است که منشأ و سبب حیات بوده و از آنجاکه مهمترین لوازم حیات ،شعور و
آگاهی است میتوان گفت وجودِ روح در هر موجودی باعث ایجاد نوعی شعور ،درك و فهم
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ویژه در آن موجود است .در گیاهان و حیوانات وجود روح بهترتیب باعث ظهور حیاتی
نباتی و حیوانی شده و رشد و نمو و نیز درجات ضعیفی از درك و احساس را ایجاد میکند اما
موجود انسانی افزون بر مرتبۀ نباتی و حیوانی ،مستعد دستیابی به مراتب باالتری از روح است که
«روح ایمان» و «روح القدس» خواندهاند .در مورد روح ایمان در سورۀ مجادله ،آمده که خداوند
مؤمنین را به واسطۀ روحی از جانب خودش تأیید میکند( المجادلـة 12)58:22 ،با توجه به
کارکرد اصلی روح که حیاتبخشی است میتوان گفت شکوفایی این مرتبۀ روحانی حیات
تازهای برای مؤمنان به ارمغان آورده وایشان را قادر به درك و فهم اموری میکند که
دیگران عاجز از درك آنند .این حیات جدید که در فرهنگ قرآنی به حیات طیبه توصیف شده
( النحل 13)16:97/بصیرتی را برای مؤمنان به همراه میآورد که میتوانند با علم و آگاهی در
جامعه حاضر شوند( انعام 14)35:9 /و اساساً در منطق قرآن کریم هدف نهایی بعثت انبیاء نیز به
فعلیت رساندن این مرتبه روحانی در انسانهاست( االنفال.15)24 :8 /
روح انسانی در مراحل رشد و تکامل میتواند به مرحلهای باالتر و رفیعتر از روح ایمان نیز نائل
شود که آن «روح القدس» است.این مرتبه از روح ،کاملترین و شریفترین مرتبه از مراتب روح
و حیات انسانی است و خارج از او نیست(کلینی ،ج ،1ص .16)272شکوفایی این مرتبۀ روحانی
عمدتاً ناشی از عنایت پروردگار و تفضلی از ناحیۀ وی به بندگان شایستۀ خود است(همانجا).17
و در انسانهای برگزیدهای همچون انبیاء و اولیای الهی تحقق مییابد و بر خالف دیگر مراتب
روحی ،درمعرض حوادث و تغییر و شدت و ضعف نیست و به لهو و لعب دچار نمیشود(صفار،
ج ،1ص .18)454واجدان روح القدس میتوانند در مادون عرش نظر کنند و با عالم غیب تماس
گرفته و از حوادث و وقایع گذشته ،حال و آینده مطلع شوند(همانجا) .علم آنچه ممکن است در
نزدشان حاضر نباشد را با التفات اندکی به دست آورند(همان ،ج ،1ص.19)451
به نظر میرسد این دسته از رو آیات به خوبی میتوانند آیات مربوط به تأیید عیسی(ع) توسط
روح القدس را تفسیر کرده و ضمن آنکه امتیازی خاص و موهبتی ویژه در وی را میپذیرند
کماکان بر طبیعت بشری مسیح تأکید کنند .در واقع ،همانگونه که اثبات همزمان طبیعت
بشری عیسی(ع) و خدا آگاهی ممتاز او یکی از دغدغههای الهیدانان معاصر مسیحی و از جمله
شالیرخر بود ،تفسیر فوق نیز ضمن اثبات قداست و آگاهی ناب در عیسی(ع) ،تکاملی بودن این
درك و شناخت را تبیین کرده و این امکان را فراهم میسازد تا ما بتوانیم تأیید عیسی(ع) به روح
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القدس را شکوفایی عالیترین استعداد نهفته بشری بدانیم که در عیسی مسیح محقق شد و
خداآگاهی ناب و عمیق را برای او به همراه آورد.
نتیجه

از بررسی آیات مربوط به تأیید عیسی(ع) به روحالقدس و مقایسه آن با مسیحشناسی مبتنی بر
آگاهی این نتیجه به دست میآید که در هر دو توانمندیهای فراعادی عیسی(ع) بر اساس
استعدادهایی انسانی تبیین شده است .بررسی دیدگاه مفسران اسالمی ،با تمام تنوعی که در تعیین
مصداق روحالقدس داشتهاند ،نشان میدهد که در دورۀ متأخر تفسیری که از روش عقلی نیز
برای فهم آیات استفاده شده در مورد حقیقت روحالقدس و کارکرد آن مطالبی بیان شد که
میتواند با مسیحشناسی مبتنی بر آگاهی شالیر ماخر از جهاتی شبیه باشد .شالیرماخر ویژگی
ممتاز مسیح را در خدا آگاهی منحصر به فرد او از حضور خداوند در خود میدانست و آن را با
شخصیت انسانی و خودآگاهی وی مرتبط می ساخت .خدا آگاهی ناب مورد اشاره شالیر ماخر
را میتوانیم نتیجه به فعلیت رسیدن بعدی از ابعاد روحی و شخصیتی انسان کامل قلمداد کنیم که
در روایات اسالمی نیز به آن اشاره شده است .برخی مفسرین اسالمی با استناد به این روایات
روح القدس را همان روح کامل عیسی(ع) دانستهاند که در انسانهای برگزیده به نحو موهبتی
به فعلیت رسیده و صاحبان آن را قادر میسازد تا سطحی از درك و شناخت فراگیر را به دست
آورند و در نتیجه آن ،به قداست و عصمت نائل گردند .اگرچه شالیر ماخر کماکان از
ادبیات تثلیثی برای تبیین نظریه خاص خود در مورد طبیعت مسیح سود میجوید و از این جهت
با مسیحشناسی توحیدی قرآنکریم فاصله میگیرد اما در تبیین خداآگاهی عیسی به عنوان
کمالی انسانی به مسیحشناسی قرآنکریم نزدیک شده است و لذا نظریۀ وی میتواند به عنوان
چهارچوبی برای گفتمان مشترك الهی دانان مسلمان و مسیحی به کار آید.
یادداشتها

 .1دیدگاه رسمی مسیحیت در مورد حقیقت روحالقدس را میتوان در بند  246اعتقاد نامه
کلیسای کاتولیک مشاهده کرد .در این اعتقاد نامه ضمن تصریح به ناشی شدن روحالقدس از
پدر و پسر به بیانیه شورای فلورانس در سال  1438اشاره میکند که در آن تصریح شده
روح القدس ،ناشی از پدر و پسر است و ذات و هستی او با آن دو یکی است و از آنجا که پدر
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هر چه دارد به جز پدر بودن از راه زایش به یگانه پسر مولودش داده است این را نیز که روح
القدس از پسر صادر می شود ،از پدر دارد(تعالیم کلیسای کاتولیک ،1393 ،ص.)108
 .2وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَى الْکِتابَ وَ قَفَّیْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَیْنا عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّناتِ وَ أَیَّدْناهُ بِرُوحِ
الْقُدُسِ أَ فَکُلَّما جاءَکُمْ رَسُولٌ بِما ال تَهْوى أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَریقاً کَذَّبْتُمْ وَ فَریقاً تَقْتُلُونَ.
 .3تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَیْنا عیسَى ابْنَ
مَرْیَمَ الْبَیِّناتِ وَ أَیَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُس.
 .4إِذْ قالَ اللَّهُ یا عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتی عَلَیْکَ وَ عَلى والِدَتِکَ إِذْ أَیَّدْتُکَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ
النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهْال .
 .5قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ لِیُثَبِّتَ الَّذینَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمین.
 .6عن سعد االسکاف قال أتى رجل أمیر المؤمنین علیه السالم یسأله عن الروح  ،ألیس هو
جبرئیل؟ فقال له أمیر المؤمنین علیه السالم  :جبرئیل علیه السالم من المالئکـة والروح غیر
جبرئیل  ،فکرر ذلک على الرجل فقال له :لقد قلت عظیما من القول  ،ما أحد یزعم أن الروح
غیر جبرئیل فقال له  :امیر المؤمنین( ع )  :انک ضالتروی عن اهل الضالل  ،یقول اهلل تعالى لنبیه
صلى اهلل علیه وآله  « :أتى أمر اهلل فال تستعجلوه سبحانه وتعالى عما یشرکون ،ینزل المالئکـة
بالروح» والروح غیر المالئکـة(کلینی ،ج ،1ص.)274
 .7وکذلک اوحینا الیک روحاً من امرنا.
 .8تنزّل المالئکـة بالروح من امره علی من یشاء.
 .9عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى -وَ کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ
رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْرِی مَا الْکِتابُ وَ لَا الْإِیمانُ -قَالَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْظَمُ مِنْ
جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ کَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص یُخْبِرُهُ وَ یُسَدِّدُهُ وَ هُوَ مَعَ الْأَئِمَّۀِ مِنْ بَعْدِهِ.
 .10وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتی أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فیهِ مِنْ رُوحِنا وَ صَدَّقَتْ بِکَلِماتِ رَبِّها وَ کُتُبِهِ وَ
کانَتْ مِنَ الْقانِتینَ .
 .11وَ الَّتی أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فیها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آیَۀً لِلْعالَمینَ.
 .12ال تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ
أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشیرَتَهُمْ أُولئِکَ کَتَبَ فی قُلُوبِهِمُ الْإیمانَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ یُدْخِلُهُمْ
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جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولئِکَ حِزْبُ اللَّهِ أَال إِنَّ
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُون.
 .13مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَـةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما
کانُوا یَعْمَلُون.
 .14أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُماتِ لَیْسَ
بِخارِجٍ مِنْها کَذلِکَ زُیِّنَ لِلْکافِرینَ ما کانُوا یَعْمَلُون.
 .15یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ
الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُون.
 .16عن أسباط بن سالم قال :سأله رجل من أهل هیت -وأنا حاضر -عن قول اهلل عزوجل:
«وکذلک أوحینا إلیک روحا من أمرنا» فقال  :منذ أنزل اهلل عزوجل ذلک الروح على محمّد،
صلى اهلل علیه وآله ،ما صعد إلى السماء وإنه لفینا» از عبارت «لفینا» می توان به درونی بودن روح
القدس پی برد.
 .17عن أبی بصیر قال  :سمعت أبا عبد اهلل علیه السالم یقول « :یسألونک عن الروح قل الروح من
أمر ربی» قال  :خلق أعظم من جبرئیل ومیکائیل ،لم یکن مع أحد ممن مضى غیر محمد صلى
اهلل علیه وآله وهو مع االئمـة یسددهم ،ولیس کل ما طلب وجد ».از عبارت «لیس کل ماطلب
وجد» می توان استفاده کرد که دارا بودن روح القدس اعطایی و موهبتی است و هرکس حتی
اگر جویای آن باشد لزوماً به آن دست نخواهد یافت.
.18حدثنا بعض اصحابنا عن موسى بن عمر عن محمد بن بشار عن عمار بن مروان عن جابر قال :قال
أبو جعفر علیه السالم ان اهلل خلق االنبیاء واالئمـة على خمسـة ارواح ،روح القوة وروح االیمان
وروح الحیوة وروح الشهوة وروح القدس فروح القدس من اهلل وسایر هذه االرواح یصیبها
الحدثان فروح القدس ال یلهوا وال یتغیر وال یلعب وبروح القدس علموا یا جابر ما دون العرش إلى
ما تحت الثرى.
 .19حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تُسْأَلُونَ عَنِ الشَّیْ ءِ فَلَا یَکُونُ عِنْدَکُمْ عِلْمُهُ فَقَالَ :رُبَّمَا
کَانَ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ تَصْنَعُونَ قَالَ تَتَلَقَّانَا بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ.
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Abstract
In some verses of the holy Qur’an, there are references to
the descent of the Holy Spirit on Jesus Christ. Although,
from the perspective of traditional and trinity Christology, it
is possible to consider them as evidence for a distinction for
Jesus Christ, close consideration of the Holy Spirit referents
in exegetic and narrative sources fails to confirm this
perception. It is rather an indication of a Christ’s
characteristic for which similar explanations can be found in
modern Christology. The present paper is an attempt to find
the

points

of

similarity

between

Schleiermacher’s

Christology which puts emphasis on Jesus' privilege of
having a pure and continual knowledge of God giving him
the infallibility of sin and the Islamic commentators’
interpretation of the Holy Qur'an’s verses which confirm the
descent of the Holy Spirit on Jesus. Results of the study
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suggest that the shift of modern Christology from the
concept of the union of the divine and the human in Jesus to
the perception of the Holy Spirit as the highest human
spiritual level provides a much better framework for the
interpretation of the Qur’anic verses which deal with the
confirmation of the descent of the Holy Spirit in Jesus. This
rank which flourishes in perfect human beings and some
prophets like Jesus enables them to gain direct knowledge of
God and other truths with His help.
Key Terms: Holy Spirit, Christology, Schleiermacher, Jesus

Christ.

