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 چکيده
چهارچوب مفهومی . بررسی شده استو بدن از دیدگاه قرآن ( روح)نفس در نوشتار حاضر رابطۀ 

نوشتار حاضر کیفی و . این نوشتار بر اساس  آراء  قرآن و احادیث  بزرگان دینی انتخاب شده است

روشن است که بیان به صورت اسنادی و کتابخانه ای و در حوزه علم النفس روانشناسی است 

یگر دیدگاه ها نیازمند تألیف و دیدگاه قرآن و احادیث در این موضوعات وتبیین عقلی آن و نقد د

آنچه در یک مقاله می توان در مورد موضوع بحث انجام داد .  تصنیف چندین جلد کتاب است

گزارشی از دیدگاه قرآن و احادیث در مورد مهم ترین مسائل مرتبط با نفس و بدن است که این 

 .نوشتار در پی آن است

 قرآن کریم ،رابطه نفس و بدن  ،علم النفس ،بدن ،نفس :يديکل واژگان
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   نغمه بهشتی

 دانشجوی دانشگاه آزاد خمینی شهر 1

 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای
  نغمه بهشتی

Naghmeh-beheshti@yahoo.com 

   

 و بدن از دیدگاه قرآن( روح)رابطة نفس
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               مقدمه

اهتمام معرفت نفس و شناخت انسان از حقیقت خود ، از جمله مسائلی که همواره  ودر طول تاریخ  دغدغه بشر بوده و در عصر کنونی      

عارفان مسلمان نیز در این باب  نکات فراوانی  را متذکر شده اند که مجموعۀ گسترده و پر دامنه های . بیشتری به آن مشاهده می شود

اصل . ابن عربی و پیروان مکتب وی در زمینۀ انسان شناسی  به مسائلی همچون نفس و رابطۀ نفس و بدن پرداخته اند. فراهم آورده است 

جود ارتباط بین نفس و بدن که امری وجدانی و غیر قابل انکاراست و تاثیر و تاثر متقابل نفس و بدن ، و ارائه تبیینی صحیح از مسئلۀ و

 در(04 :1131سعیدی و زارع،)رابطه تعاملی ، که بین آن دو برقرار است مورد توجه عارفانی چون ابن عربی و پیروان مکتب وی بوده است 

 که این نه است روح و نفس در بدن حقیقت، در دلیل همین به و است روح و نفس مراتب از ایمرتبه بدن گفت باید بدن و روح رابطه مورد

 آن پایین مراتب از بدن که است مراتبی دارای وجودی قوت و جامعیت دلیل به نفس متعالیه حکمت براساس زیرا باشد؛ موجود بدن در روح

 .باشد بدن در روح که این نه است روح و نفس در بدن حقیقت در گفت باید نتیجه در است؛ آن اشعه از شعاعی و شود، می محسوب

 همه نزد مطلب دو اینکه، توضیح. است نفس فلسفی مباحث ترین مشکل از هنوز که است مهمی مسائل از بدن و نفس رابطه تبیین

 :است روشن و بدیهی اندیشمندان

 شخصی، هویت اراده، آگاهی، مانند؛ نفسانی ویژگی اول نوع متفاوتند؛ بسیار که شود می مشاهده ویژگی نوع دو انسان وجود در -1

 ویژگی دوم نوع. نیست گیری اندازه قابل آن با و کند نمی تطبیق آن بر فیزیکی های معیار از یک هیچ که...و درد احساس غم، خوشحالی،

 .است جسمانی و فیزیکی های

 و بیان چه با که این در ولی.ارتباطند در یکدیگر با ای پیچیده و عمیق بسیار طور به تفاوت، عین در فیزیکی و نفسانی های ویژگی  -2

 .ندارند نظر وحدت حکیمان و فیلسوفان داد؛ توضیح را رابطه آن توان می فلسفی تبیین

 این که حالى در شود قطع بدن با روح ارتباط اى مرحله در است ممکن و دارد مرحله دو بدن با روح ارتباط که کند مى تصریح مجید قرآن

 توجه قابل نیز نفسه فى است، اثبات قابل تجربى هاى شیوه به اینکه بر عالوه مسأله، این. است باقى همچنان دیگر اى مرحله در ارتباط

 (.1131دیوانی،).است

 تاریخچه رابطه نفس و بدن

دهد که مسأله رابطه نفس و بدن از دیرباز به عنوان مساله ای مطرح برای بشر، حتی بشر اولیه توجه به تاریخ زندگی بشر نشان می       

در تمدن بین النهرین، مصر و یونان قدیم، وجود این مسأله مشهود است هرچند که تفاوتهای از لحاظ زبان وکیفیت طرح . جلوه کرده است

رادی  دانست که این مسأله  را به صورت فلسفی صریح مورد بررسی قرار دادند که در توان اولین اففیلسوفان یونانی را می. آن وجود دارد

قابل ذکر "فیثاغورث، الکمئون، امپدکلس ، آناکساگوراس، افالطون ،ارسطو، افلوطین و فیلسوفان رواقی و اپیکوری "میان آراء افرادی همچون

، عود ارواح و قیامت ، لزوم «ع»که عقاید دین مسیحت بازگشت حضرت مسیحخصوصاً آن.قرون وسطی نیز آبستن این مسأله بوده است . است

نمونه های بارزی از نظریات مطرح شده در  "اگوستینوس، گروتست و اکویناس"آرای افرادی همچون . بحث دربارة آن را بیشتر می ساخت

 .آن دوران می باشد

ای  ثنوی را اتخاذ کرد که این امر  سبب وارد ونی دربارة نفس و بدن ، نظریهدکارت فیلسوف مشهور عهد رنسانس، با احیای تفکر افالط     

این امر، زمینه بحث دقیق تر را در باب این مسأله فراهم آورد و آن را به . گشت "کاتروس"آمدن انتقاداتی بر او از سوی افرادی همچون 

اش اظهار نظریات  متعددی دربارة آن می باشد، نظریاتی همچون  عنوان مسأله ای بسیار جدی در میان فیلسوفان غربی افکند که ثمره

 .«دو جنبه ای» و« پدیدار فرعی»، «هماهنگی پیشین»، «فعل موقعی»

 مسأله رابطه نفس و بدن را نباید تنها در آرای غربیان جستجو کرد و مسلمانان را در این باب به فراموشی سپرد، آیات قرآن کریم در بارة

نفس زمینه ای را فراهم ساخت تا متکلمان دربارة آن بیندیشند و نظریات متعددی در قلمرو حکومت اسالمی پدیدار شود که از این میان 



 35-93، ص 5931 زمستان،  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 
( 04: ابن بابوبه)"شیخ صدوق"، و(212:حلی)"ابن راوندی"، (111:  اشعری) "هشام بن حکم، عالف ، جبابی ، نظام "ه نظریه های توان بمی

 (144 :1133سید مظهری،)اشاره کرد

 به و گیرد آرام تحت االمر اگر مثالً توصیف می شود؛ گوناگون اوصاف با احوال اختالف برحسب که اوست ذات و انسان نفس حقیقت      
 النَفس یا ایتها»: می فرمایند آن مثال در تعالی و تبارك خداوند .میشود نامیده مطمئنه نفس بین رود، از آن اضطراب شهوات، تزاحم سبب

پروردگارت  از تو که حالی در بازگرد، پروردگارت سوی به مطمئن و یافته ای روح آرام» (. الفجر)«مًرضیۀ ربک راضیۀ الی ارجعی المطمئنۀ

« اهلل بطاعه تستعملها ان علیک نفسک حق»: سفارش می کند حدیثی در نیز (ع)سجاد امام« است خشنود تو از هم پروردگارت خشنودی،

 معترض آن بر و باشد نفس شهوانی مدافع لیکن نگیرد آرام اگر و«  کاربندی به خدا طاعت راه را در آن که است این تو بر نفست حق»
می  تعالی و تبارك خداوند. کندمی مالمت موالیش عبادت در کوتاهی به هنگام را صاحبش آن زیرا میشود؛ نامیده لوامه نفس باشد،

 . «سوگند بر نفس مالمتگر»(. القیامه)«اللوامۀ اقسم بالنفس ال و» :فرمایند

 نفسش کس هر« »القیامۀ یوم فزع من اهلل آمنه الناس دون مقت نفسه مقت من»: می فرمایند نفس نوع این مورد در (ص)اسالم پیامبر      
 دعاوی و شهوانی به خواسته های و کند ترك را اعتراض اگر و«  دارد ایمن قیامت روز وحشت از را او خدا سرزنش کند، دیگران از بیش را

نقل  عزیز زن یا (ع) ازیوسف اخباری تعالی تبارك و  خداوند. می شود نامیده اماره بالسوء نفس کند، اطاعت آنها از و کرده اذعان شیطان

مروری بر مفاهیم اسالمی و قرآنی نشان می دهد که مفهوم (. 0 :1134داورپناه ،()یوسف()بُالسوء الماةر النفَّس نُفَسیإنِ ابری ما)و: کندمی

سی نفس عام و فراگیری است که بر تمام وجود و ابعاد انسان داللت دارد ومی توان این واژه را بیانگر کلیت و وحدت رفتار انسان در روانشنا

دو واژه روح و نفس در قرآن کریم به شکل . معادل روح دانست مفهوم نفس را نباید از نظر موارد کاربرد و استعمال  . اسالمی پیشنهاد نمود

های متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته و می توان داللت هایی بر کاربردهای متفاوت این دو اصطالح در حوزه علم و روانشناسی از آن 

 (.22-22 : 1132مالک وکوکبه، .)استنباط کرد

 معانی نفس از دیدگاه قرآن 

مختلف مفرد و جمع  های به صورت( مورد 102حدود )آیات زیادی در نفس که کلمه  قرآن، بیانگر این حقیقت است و بررسی درتفحص       

  :بکار رفته است  ذیل می آید، معانی بسیاری که در در و ، بکار برده شده  ... و

  :نفس به معنای جان یا حیات حیوانی  -1

  «برای نفس چیزی نیست مگر آن که بمیرد به اذن پروردگار»[1]  ....إاِلّ بِإِذْنِ اللّهِ وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ

  .«هر نفسی مرگ را خواهد چشید»[2] ...کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَۀُ الْمَوْتِ 

  .در این دو آیه، نفس مرادف با جان است

بْسَلَ نَفْسٌ بِما کَسَبَتْ ، یادآوری کن که نفس آنچه کسب کند بدان گرفتار وَ ذَکِّرْ بِهِ أَنْ تُ...  »:نفس به معنای روان یا نفس انسانی -2

 [1] «شود می

که  در این مورد نفس همان مجموعه حاالت روحی است. سازد آورد، می می خویش را با آنچه که به دست   یعنی نفس در این معنا، ماهیت

   .دهد خود را شکل می  سازد و شخصیت خود را می  خصوصیت  ن سهخاصیت ادراکی، انفعالی، و افعالی دارد و بر مبنای ای

خداوند به  در روز قیامت» [4] .وَ کُنْتُمْ عَنْ آیاتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ   أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما کُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَی اللّهِ غَیْرَ الْحَقّ

  .« ای عذاب خوارکنندهشوید به  هایتان یعنی بمیرید درحالی که جزا داده می خود را از بدن کند خارج کنید نفسهای کفار اخطار می

  :شکل گرفته و متعادل نفس به معنای شخصیت  - 1

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn4
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  .«دهد اش تکلیف می خدا هر کسی را به اندازه توانائی» [5] .یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إاِلّ وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ  ال

  .ای از تکامل رسانده است در این مرتبه نفسی مطرح است که خود را به مرتبه

  :نفس به معنای وجدان نفسانی با خود آگاهی - 0

چشد و در سیر  هر نفسی و جانی در عالم رنج و سختی مرگ را می» [6] .ذائِقَۀُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَۀً وَ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ کُلُّ نَفْسٍ 

  .«کند می شود و به سوی ما باز گشت  زندگی با خوبی و بدی آزمایش می

  .«آید را که از پس می داند آنچه را که از پیش فرستاده شده است و آنچه  هر نفسی می» [7] .عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ 

  .کند منش انسانی را بیان میوجدان و شعور که در نتیجه  در این دو آیه نیز نفس به معنای جان آمده و هم به معنای عامل 

  :اصل ثابت انسانی و خودآگاهی - 0

قسم به نفس و آن که او را متعادل و متکا مل آفرید و در او بدکاری و پرهیزکاری الهام » [8] وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها

  .«کرد

بدکاری روی  در مسیر ظهور و فعلیت فطرت حرکت کرده، الهام بگیرد و متکامل شود و یا به تواند  این آیه ناظر به روان انسان است که می

  .آورد خالصه این که حالت اکتسابی جذب خیر و یا شر را دارد

  :نفس به معنای نفس حیوانی یا نفس تعالی نیافته - 2

ده به بدی کنم که نفس امر کنن نفس خودم را تبرئه نمی» [9] .ما رَحِمَ رَبّی إِنَّ رَبّی غَفُورٌ رَحیمٌ وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسی إِنَّ النَّفْسَ أَلَمّارَةٌ بِالسُّوءِ إاِلّ

 .« خدا بر من رحمت آورد به درستی که پروردگار من آمرزنده و مهربان است است مگر این که 

دانم زیرا نفس  نکرده، نفس خویش را از عیب  تقصیر مبرا نمی کند که من خودستائی  یعنی حضرت یوسف چنین با خدای خود تکلم می

 .بر او رحمت آورد آن که خدایدارد جز  اماره، انسان را به کارهای زشت وا می 

  :نفس به معنای مضاف الیه یا معنای خودش -2 

حتی خداوند  شود، این معنای تاکیدی درباره همه موجودات  تاکید استفاده می و از این معنا برای . یعنی خود انسان و غیر آن اراده شده است

  :رود از قبیل آیات زیر بکار می

یَوْمِ الْقِیامَۀِ ال رَیْبَ فیهِ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ ال یُؤْمِنُون   نَفْسِهِ الرَّحْمَۀَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلی  اواتِ وَ اأْلَرْضِ قُلْ لِلّهِ کَتَبَ عَلیقُلْ لِمَنْ ما فِی السَّم

  .« خداوند رحمت را بر خودش واجب کرده است» [10] .

  .«دارد برحذر می خداوند خودش شما را از انجام گناهان » [11] (یُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ  )

  : انسانی که مرکب از جسم و روح است شخص  نفس به معنای - 3

یعنی   در این آیه، شخص است  و مراد از نفس«آن خدائی که آفریده است، شما را از یک نفس » [12] ...هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ 

  .حضرت آدم

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn5
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn6
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn7
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn9
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn10
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn11
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn12
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کسی که بکشد یک فردی را بدون جرم، کانه تمام مردم » [13] ...أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی اأْلَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعًا 

  .« را کشته روی زمین 

  .«خیزد به دفاع از خود برمی(در فکر خویشتن است و تنها)به یاد آورید روزی را که هر کس » [14] ...تَأْتی کُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها  یَوْمَ

وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَۀً وَ إِلَیْنا  کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَۀُ الْمَوْتِ )ذیل آیه 10در سوره انبیاء،آیه  10 مرحوم عالمه طباطبائی در تفسیرالمیزان، ج

  :نویسد کند و چنین می ذکر می سه معنا در قرآن «  نفس»در توضیح لفظ ( تُرْجَعُونَ 

  به معنای تاکید: معنای اول

الشی نفس االنسان معناه االنسان و  معناه  فی موارد استعماله، اصل معناه هو ما اضیف الیه نفس الشی  ، علی ما یعطیه التامل« النفس»لفظ 

همان معنای مضاف الیه است پس نفس  یکی از معانی لفظ نفس با تامل در موارد استعمالش در قرآن  « »...نفس الحجر معناه هو الحجر

بنابراین معنا، نفس  ست االنسان یعنی خود انسان و ذات او و نفس الحجر یعنی معنای حجر که همان سنگ ا  الشی یعنی خود شی و نفس

  :گویند در معنای تاکیدی بکار رفته همانطور که علماء علم ادب می

شود حتی در مورد خود خداوند چنانکه خداوند در قرآن فرموده  می ای استعمال  زید خود زید نزد من آمد و به این معنا نفس بر هر شی

  [15] .« خداوند بر خودش واجب کرده است»: است 

  انسان به معنای شخص: معنای دوم

هر دو در اینجا مجموعا به معنای شخص انسان بکار رفته مثل و   استعمال نفس در شخص انسان و آن موجودی است مرکب از روح و بدن

  [16] (.خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها  )آیه مبارکه  

اسرائیل مقرر داشتیم که هرکس  بر بنی به همین جهت » [17] ( .مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی اأْلَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعًا  )

  .« همه انسانها را کشته است  انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گوئی

  :نیز جمع شده استجالب این است که هر دو معنا در یک آیه 

دفاع از خود  به ( در فکر خویشتن است و تنها)زی را که هر کس به یاد آورید رو» [18] ( .کُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها  )مثل آیه 

  .«خیزد برمی

  .نفس دوم به معنای تاکیدی بکار رفته است: نفس اول در معنای روح انسانی

  به معنای روح انسانی: معنای سوم

  :نویسد سوره انبیاءچنین می 112، ص 10 مرحوم عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان ج

أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ الْیَوْمَ  )االنسان قائمه بها و منه قوله تعالی  استعملوه فی الروح االنسانی لما ان الحیاه و العلم و القدره التی بها قوام ثم  »

  [19] 4(تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُون 

: مبارکه که حیات و علم و قدرت و قوام انسان به آنها است مثل این آیه   به جهت این. اند مفسران کلمه نفس را در روح انسانی بکار برده»

  .« ای خوارکننده  شوید عذاب اگر قدرت دارید روح خود را از بدنتان خارج کنید، امروز جزا داده میشود که  خطاب به انسانها می  روز قیامت»

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn13
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn14
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn15
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn16
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn17
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn18
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn19
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مگر به حسب اصطالح علمی پس گفته . گردد بدیهی است که معنای دوم و سوم از معانی نفس در نباتات و سایر حیوانات اطالق نمی

به جهت این که حیات و هستی در یک حیوان منوط . شود گفته می نفس( دم)بر خونبسا  آری چه. شوداین گیاه و این حیوان، نفس است نمی

  .گردد می  اطالق«  نفس سائله»طور که در مورد حیوانات  وجود خون است همان به 

تند ودر گردد گرچه آنان نیز دارای حیات هس و هم چنین از دیدگاه اهل لغت، نفس به معنای دوم و سوم در فرشته و جن استعمال نمی

قرآن نیز چنین استعمالی واقع نشده است گرچه در قرآن درآیات زیادی وارد است که طائفه جن مثل انسان دارای تکلیف هستند و موت 

که عبادت خدا  این ما طائفه جن و انسانها را نیافریدیم مگر برای»( وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ اْإلِنْسَ إاِلّ لِیَعْبُدُونِ  )داشته و حشر و نشری دارند 

  [20] .«کنند

و اراده را  ازشعور و اراده از موجودی که از شان آن این است که حیات و هستی اما کلمه موت به معنای فقدان حیات و هستی و آثار آن دو 

یعنی چگونه »: کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللّهِ وَ کُنْتُمْ أَمْواتًا فَأَحْیاکُمْ ثُمَّ یُمیتُکُمْ  ) 23بقره آیه   شود چنانکه در سوره داشته باشد، نفس متصف به آن می

  .« میراند بودید و او شما را زنده کرد سپس شما را می( روحی اجسام بی)درحالی که شما مردگان !شوید؟ خداوند کافر می به 

  .«آنهامردگانی هستند که هرگز استعداد حیات ندارند» [21] (.أَمْواتٌ غَیْرُ أَحْیاءٍ  )و نیز در مورد بتها وارد است 

گردد  می  شد، معنائی است که تنها انسان مرکب از  و بدن به آن متصف تذکر این نکته در اینجا ضروری است که موت به معنائی که گفته

ای وارد  در هیچ آیه  روح در قرآن گردد بعد از آن که آن را داشته است و اما کلمه  به این که انسان، فاقد وجود می گردد پس انسان متصف می

کُلُّ  )قول خداوند در قرآن  طوری که در مورد فرشته نیز وارد نگردیده است و اما اینکه   نشده است که متصف به موت و مرگ گردد همان

  . [23] (مَنْ فِی اأْلَرْضِ وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ  : )و قوله تعالی.  [22] (جْهَهُءٍ هالِکٌ إاِلّ وَ شَیْ

 .گردند ک موردی منطبق میبه این معنا است که هالك غیر از مرگ و موت است گرچه با هم در ی

تنها انسان است نه به معنای روح انسانی زیرا نسبت ( کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَۀُ الْمَوْت َ )از مطالب باال روشن گردید که مراد از نفس در آیه مبارکه 

  از آنها مثل جن و حیوانگردد گرچه برخی  موت به روح در کالم خداوند وارد نشده است پس شامل فرشته و جن و سایر حیوانات نمی

وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ  )یعنی( کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَۀُ الْمَوْتِ  )است که قبل از آیه  ای گردند، دلیل این اختصاص به انسان قرینه متصف به موت و مرگ می

  (.نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَۀً  )آن ذکر شده است  ای است که بعد از آن آیه و در ذیل و نیز قرینه [24] (مِنْ قَبْلِکَ الْخُلْدَ 

عمومیت  رسد گرچه برخی از مفسرین ادعای  مراد از نفس در آیه مذکور روح است، صحیح به نظر نمیپس کالم برخی از مفسرین به این که 

  [25] .اند و لکن حق این است که قبال گفته شد آیه را بر هر صاحب هستی از انسان و فرشته و جن و سایر حیوانات حتی نبات نموده

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَۀُ الْمَوْتِ  )امام فخر رازی در تفسیر کبیرش در ذیل آیه مبارکه  نظر امام فخر رازی در معنای نفس از دیدگاه قرآن و بطالن آن

  :چنین ذکر کرده است( 

شوند بعد از این مطلب  عمومیت داشته، شامل همه موجودات دارای نفس می( کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَۀُ الْمَوْتِ  )کند که آیه  اوال ادعا می

  :نویسد می چنین

و  آیه مذکور عام بوده ». « کان االیۀ مخصصۀ فان له تعالی نفسا کما قال حکایۀ عن عیسی و نعلم ما فی نفسی و ال اعلم ما فی نفس»

  به خداوند چنین حکایت  نسبت( ع)چنانکه در قرآن از قول حضرت عیسی  برای این که خداوند نیز دارای نفس است  تخصیص خورده است

  .« دانم آنچه را که در نفس تو است دانی آنچه را که در نفس من است و من نمی شده است که ای خداوند تو می

سپس چنین  .«با این که موت درباره خداوند محال است و همچنین جمادات دارای نفس اند و موت ندارند  نیز دارای نفس استپس خداوند 

  :کند اضافه می

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn20
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn21
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn22
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn23
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn24
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn25
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المفارقه   و العام المخصص حجۀ فیبقی معموال به علی ظاهره فیما عدا ما اخرج منه و ذلک تبطل قول الفالسفۀ فی االرواح البشریۀ و العقول»

  .« النفوس الفلکیه انها ال تموتو 

شود جزدر موردی که از آن استثناء شده است و این آیه قول فالسفه را در  آیه عام تخصیص خورده، حجت است پس به ظاهر آن عمل می»

  .«داند هستند که مرگ ندارند، باطل و مردود می اثبات این که ارواح بشری و عقول مفارق و نفوس فرشتگان موجواتی 

  :کند گفته او ذکر می عالمه بعد از نقل این کالم از امام فخر رازی سه اشکال بر این

آورده شده   مگر این که به صورت اضافه در کالم. همه موجودات باشد، نیست  در آیه باال به معنای اول که شامل«  نفس»این که مراد از : اوال

قطع شده پس این معنای اول در این آیه قطعا مراد نیست پس تنها یکی از دو معنای  از اضافه ( لْمَوْتِ کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَۀُ ا )باشد، اما در این آیه 

  .ماند معنای دوم شد، معنای سوم نیز قطعا در این آیه مراد نیست پس باقی می  دوم و سوم ممکن است مراد باشد و چنانکه گفته

دارد  و غیر این دو از آیات منافات ( . أَمْواتٌ غَیْرُ أَحْیاءٍ  )و آیه ( مْ أَمْواتًا فَأَحْیاکُمْ ثُمَّ یُمیتُکُمْ وَ کُنْتُ )نفی موت از جمادات با آیه : و ثانیا

  .چنانکه توضیح آن روشن است

زیرا همه . کند، صحیح نیست بشری و عقول مفارق و نفوس فلکی باطل می  قول فخر رازی که عمومیت آیه قول فالسفه را در ارواح: و ثالثا

گردد، از  بوده، مفید یقین است و اما آنچه از قرآن استنباط می  و برهان حجت. اند شده اینها مسائل عقلی هستند که از طریق برهان ثابت 

گردد که علم با ظن بخالف جمع شود و اگراین مسائل  ظنی است و چگونه تصور می قبیل ظهورات بوده قابل توجیه هستند و ظهور، حجت 

  [26] .واقعا اثبات شده و دارای برهان قطعی نباشد، پس دراین صورت به ظن به خالف اصوال نیازی نیست 

دیگر،  انسانی از سوئی با فطرت و ذات خویش در ارتباط است و از سوی  توان نتیجه گرفت که نفس  با توجه به معانی ذکر شده از قرآن، می

  [27] .گیرد  ترتیب نفس شکل می با طبیعت پیرامون خود با محیط و مکتسبات آن و بدین

درصفحه ( قمری321)تالیف فضل اهلل بن حامد الحسینی از علماء قرن نهم« رساله نفسیه»به برخی از این معانی باال که ذکر شد، در کتاب 

  .اشاره شده است اجماال 12

نفس   کنند، اول آن است که اند و ذکر الفاظ مختلفه که بر حقیقت او اطالق می بیان اختالف مذاهب و معانی که در باب معرفت نفس گفته»

د و باشد دارن خواهند چنانکه گویند فالن شی بنفس خود قائم است و نفس گویند و روح را اراده کنند و دل را مراد می گویند و حقیقت می

  .تر است به یکدیگر نزدیک که نفس گویند و ذات و وجه مراد باشد این جمله 

رهروان حق از این جهت است که چون در نگرند در مقام مشاهده گاه  چنین است و اختالف  هم( در قرآن)حال نفس و روح و قلب و دل نیز 

دیده از بیننده  دیده بیننده طاقت آن را ندارد که در او نگرد و گاه باشد که  انکه باشد که نفس خود را تاریک بیند و گاه باشد که پرتو زند چن 

 (.1133حقانی زنجانی،).«کثرت این نامها از کثرت صفات باطن پیدا شود برباید چون تعدد صفات باطن معلوم شد بدانکه 

 قرآن در بدن و ( روح)نفس ارتباط

آنها ذکر شد، این مطلب قابل استفاده است که روح وبدن دو حقیقت هستند که در این عالم با از مجموع آیات واحادیث که بخشی از       

همان طور که پس از . همان طور که در بحث عوالم پیشین دیدیم، روح قبل از آفرینش بدن دنیوی وجود داشته است. هم همراه شده اند

؛ سپس او را موزون  «ثم ثوله ونفخ فیه من روحهی»:خ روح در بدن یاد شده استدر آیات قرآن کریم از نف. نابودی بدن نیز زنده خواهد بود

 [.23] ساخت و از روح خودش در وی دمید

آمده است که این نفخ روح توسط دو فرشته انجام شده است ودر حدیثی دیگر از آن امام بزرگوار رابطۀ (ع)در حدیث صحیحی از امام باقر 

 :ک صندوق قرار گرفته، تشبیه کرده وفرمودندروح وبدن را به گوهری که دری

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn26
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/12396/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#_edn27
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روح مؤمن و بدنش همچون گوهری است در صندوق که وقتی از آن خارج می شود، صندوق رها کرده و به آن اعتنا نمی [ ارتباط]مثل 

 (. 21-1133:20برنجکار،.)کنند، بلکه آنها بدن را خسته و فرسوده می کنند و بر بدن احاطه دارند

 :فرماید مى قرآن. است قوى و ضعیف مرتبه دو داراى بدن با روح ارتباط: که کنیم مى استفاده روشن خیلى طور به قرآن نصوص از

   «مُّسَمًّى أَجَل إِلَى األُخْرَى یُرْسِلُ وَ الْمَوْتَ عَلَیْهَا قَضَى الَّتِى فَیُمْسِکُ مَنَامِهَا فىِ تَمُتْ لَمْ وَالَّتِى مَوْتِهَا حِینَ األَنْفُسَ یَتَوَفَّى اَللَّهُ»

 که وقتى است رسیده فرا مرگش هنگام که کسى. گیرد مى مرگ هنگام در هم و خواب هنگام در هم را انسان روح خداوند»: فرماید مى

 رها دوباره شود مى گرفته خواب در روحش اینکه با است نرسیده فرا اجلش هنوز که کسى اما گردد، نمى بر دیگر شود، گرفته روحش

 :کنید مى مالحظه که گونه همان« .شود مى

 که کسى. آید مى «وَفَىَ» کلمه از «توفّى». گرفتن پس کردن، دریافت یعنى توفّى. است کرده تعبیر( توفّى) به مرگ از مجید قرآن اوال

 از است داده بنده به خدا که را جانى یعنى کردن؛ استیفا: یعنى «توفّى». است کرده توفى گویند مى گرفت، پس را طلبش وقتى است طلبکار

 :«مرگ هنگام در» قوى مرحله ـ2 «خوابیدن هنگام در» ضعیف مرحله ـ1: دارد مرحله دو جان گرفتن این و گیرد مى پس او

 هنگام هنوز که را کسى و دارند مى نگه را او روح است رسیده فرا مرگش زمان که شخصى آنگاه. شود مى حاصل ضعیفى توفّى خواب هنگام

. برگردد بدن به تا شود مى رها دوباره است شده گرفته که روحى است، فرستادن معناى به «ارسال». کنند مى رها است نرسیده فرا مرگش

 شده مقدر برایش مرگ که کسى: است این مرحله دو میان فرق. شود مى «توفى» خواب حال در هم و مرگ حال در هم آدمى، روح پس

 نمونه مورد این براى. شود مى کامل او توفّى سخن دیگر به و دهند نمى او به شدن بیدار اجازه و دارند مى نگه خوابیدن از بعد را او روح است،

 بزرگان که را مشهورى هاى نمونه از یکى. اند رفته دنیا از خواب حال در افرادى که است افتاده اتفاق بسیار. یافت توان مى را فراوانى هاى

 مرتبه اینکه یعنى خواب حال در توفى. است خواب حال در «علیه اهلل رضوان» کمپانى حسین محمد شیخ حاج مرحوم رحلت کنند، مى نقل

 یا فعال حالت به اعضا سایر و هستند فعالیت مشغول بدن ارگانهاى اینکه با. افتد مى اتفاق خواب حال در بدن و روح رابطه قطع از ضعیفى

 .شود مى گرفته بدن از روح ولى فعالند، نیمه

 که زمانى و چیست روح آن آثار و است روحى چگونه شود، مى جدا بدن از خواب هنگام در که روحى! است تأمل جاى بسیار صورت هر در

 ضعیف او حسى و ادراکى قواى فقط شود نمى ایجاد فرد در چندانى تغییر هم خواب هنگام در زیرا دارد، عالئمى چه شود مى گرفته روح

 صدا است خواب حال در که را شخصى اگر که دلیل این به روند، نمى بین از خواب حال در کلى طور به نیز حسى درکهاى یعنى، شود؛ مى

 عکس؟سؤال بر یا شود مى بیدار بعد و شنود مى را صدا اول خوابیده، فرد آیا.شد نمى بیدار شنید نمى را صدا اگر شود، مى بیدار خواب از بزنید

 یا شود مى بیدار بعد شنود مى را صدا اول کنید، مى صدا را خوابیده انسان که وقتى آیا: است این شود مى مطرح رابطه همین در که دیگرى

 پس شنود مى اگر و شنود؟ مى چگونه پس است، خواب حال در او اگر که اینجاست شبهه منشأ شنود؟ مى را صدا بعد شود مى بیدار اول اینکه

 منتها شنود، مى را صدا هم خواب حال در او که باشد این پاسخ شاید. بشنود را صدا تواند نمى کسى خواب حال در چون است، خواب چطور

 آن به نسبت روح که کسى صداى یا قوى صدایى که وقتى و است کم خیلى بدن به خواب حال در روح توجه و ضعیف خیلى صورت به

 زودتر خاصى صداهاى به نسبت که است روح عجیب رازهاى از یکى هم این و شود مى بیدار صورت آن در برسد، گوش به است حساس

 اى بچه گریه صداى وقتى اند، خوابیده مادرانشان با بچه چند که محیطى در اند، کرده آزمایش هم شناسان روان را موضوع این دهد مى پاسخ

 صداى به نسبت مادر حساسیت اما رسد، مى یکسان طور به همه گوش به صدا اینکه با شود مى بیدار خواب از! بچه همان مادر شود، مى بلند

 بلند فرزندشان صداى که همین اما شوند، نمى بیدار هم دیگران بلند صداهاى با گاهى مادران بعضى. است بیشتر مراتب به خود فرزند

 .شوند مى بیدار خواب از شود مى

 یا دارد وجود بدن و روح بین اى رابطه هیچ مرگ از بعد آیا: که است این جمله از دارد، وجود زمینه همین در نیز دیگرى فرعى مسائل البته

 از نشانى توان مى را مرگ از بعد بدن سالمت این و ماند مى سالم بدنشان مرگ، از بعد سالها تا افراد بعضى که است موجود شواهدى خیر،

 به که است شده یافت سالم آنها بدن شده، شکافته آنها قبر اتفاقى طور به وقتى که اند بوده بزرگانى. دانست افراد بعضى در بدن و روح ارتباط
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 کلى به بدن با روح ارتباط که است این مطلب فلسفى توجیه. برد نام( اهلل رحمه)محمدباقرمجلسى مرحوم شریف بدن از توان مى نمونه عنوان

 تقویت اثر بر که کسانى مثل کند؛ مقاومت شود مى بدن تالشى و فساد موجب که طبیعى عوامل علیه که دارد توانایى روح و است نشده قطع

 این البته. کنند حفظ تالشى و فساد از توانند مى نیز را بدنشان حتى دارند قوى روحى که کسانى. شوند مى غالب طبیعى عوامل بر روح

 .کرد انکار را آنها توان نمى اما یابد، دست معارفى چنین به بتواند که است آن از تر ناقص علمى، هاى شیوه و است علمى تجربه از فراتر مسئله

 مورد و مرگ، حال در ـ2 خواب حال در ـ1: شود مى قطع زمان دو در بدن و روح بین رابطه که شود مى استفاده قرآنى آیات از حال هر به

 آن انکار یا اثبات بر شاهدى ظاهراً روایات و آیات در که است اختیارى صورت به بدن و روح ارتباط قطع: آن و کرد ذکر توان مى هم را سومى

 شده شنیده مطمئنى افراد از آن هاى نمونه زیرا نیست شکى آن وقوع امکان در ولى است، باالتر هم علمى مسائل حدّ از و است نشده یافت

 .است

 ناشى فعالیتها کدامین و روح از ناشى کردهایى عمل و کارها چه: که است این شود مى مطرح بدن و روح ارتباط دنبال به که دیگرى مسئله

 «انسان» گویند مى مثالً دهند؛ مى نسبت انسان انسانیت به شود مى ظاهر بدن در که را اثرى هر معمول طور به مردم است؟ آدمى جسم از

 واقعاً آیا اما دارد،...  و گیرى تصمیم و اراده کند، مى احساس کند، مى مثل تولید کند، مى تغذیه «انسان» رود، مى راه «انسان» کند، مى رشد

 مربوط او جسمى بُعد به فقط و ندارد ارتباطى انسان انسانیت به اینها از بعضى اینکه یا است؟ انسان انسانیت به مربوط افعال این تمامى

 است؟

 انسان روح به را آنها جهت این از پس،. افتد نمى اتفاق امور این از یک هیچ شود، قطع بدن و روح رابطه اگر که رسد مى نظر به ابتدا در

 از اى مرتبه اینکه لو و باشد موجود باید تعلق اصل اینکه یعنى دانند، مى بدن به روح تعلق را ها پدیده این تحقق شرط زیرا دهند، مى نسبت

 .باشد شده قطع خواب حال در آن،

 بر انسان انسانیت به بدن، زیستى فعالیتهاى نمونه، عنوان به. نیست انسان انسانیت به مربوط افعال، از بسیارى که است این حقیقت ولى

 نوع هیچ و افتاده کار از او قلب و عصبى سیستم و است مرده که را شخصى. کند پیدا ادامه است ممکن هم مرگ حال در زیرا گردد، نمى

 اینکه یا شده بلندتر صورتش وموهاى ناخنها که بینید مى کنید، مشاهده دیگر روز ده از بعد مثالً اگر شود، نمى دیده آن در حیاتى فعالیت

 و دارد وجود خون در غذایى مواد که وقتى تا سلولها تغذیه و ناخنها و موها رشد است، آورده در ریش دوباره بود تراشیده را صورتش اگر

 .کند مى پیدا ادامه کنند استفاده آن از بتوانند سلولها

 را انسانى قلب امروزه. داد نسبت او انسانیت به توان نمى را جان بى جسم فعالیت. نیست انسان انسانیت به مربوط اینها شود مى معلوم پس

 فعالیتها این پس دارند، مى نگه حرکت حال در و فعال صورت همان به مدتى براى است، گذشته در تازگى به و شده مغزى ضربه مثالً که

 .است نباتى قواى از ناشى

 از و دارد وجود هم حیوان و گیاه در که نیروهایى یعنى گویند؛ مى نباتى فعالیتهاى فلسفى، اصطالح در را بدن شناختى زیست  اعمال

 واقع در اما باشد، داشته بستگى بدن به روح تعلق به جسمى، فعالیتهاى ادامه یا تحقق است ممکن البته. گیرد نمى سرچشمه انسان انسانیت

 .نیست روح کار اساساً فعالیتها این و کند مى بدن به روح که است کمکى این

 روح به آنها تعلق که ویژگیهایى همانند ندارد؛ ارتباطى بدن با و است مربوط روح به فقط گفت توان مى که دارند وجود هم افعالى مقابل، در

 (.213 :1121آملی،)است اثبات قابل دیگر، مختلف هاى شیوه با و درونى هاى تجربه با
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 نتيجه گيري

 در روح که این نه است روح و نفس در بدن حقیقت در گفت باید است نفس مراتب از ای مرتبه بدن که نظریه این براساس که این نتیجه

 .است آن های شعاع  از شعاعی بدن که است وجودی قوت و جامعیت دارای روح و نفس زیرا باشد؛ بدن

 .اوست روح به انسانى، هویت و اصالت و است بدن از مستقل روح: اوالً که رسیدیم نتیجه این به شد گفته آنچه از

 گیرد، مى انجام مرحله در دو هم رابطه قطع متقابال .بیدارى حال در دیگرى و خواب حال در یکى است، مرحله دو در بدن با روح ارتباط: ثانیاً

 نوعى هم روح هرچند گیرد نمى سرچشمه انسان انسانیت از واقع در انسان افعال از بسیارى: ثالثاً. مرگ حال در دیگرى و خواب حال در یکى

 واقع در شوند مى داده نسبت انسان به اگر و مربوطند بدن به اصالتاً بلکه نیستند روح به مربوط آنها ولى باشد، داشته آنها تحقق در مشارکت

 رشد این که آورد مى در ناخن و ریش هم، مرده شد، اشاره که همانطور. است مربوط او نباتى هویت به بلکه نیست، او انسانى هویت به مربوط

 رشد باشد داشته مساعد شرایط که وقتى تا هم مو زند؛ مى جوانه و است آب در اش ریشه که گیاهى مثل است، مربوط انسان نباتى هویت به

انسانی از سوئی با فطرت و ذات خویش در ارتباط است و از سوی  توان نتیجه گرفت که نفس  با توجه به معانی ذکر شده از قرآن، می کند مى

 با توجه به مثالی که ذکر شد قرآن گیرد و همچنین ترتیب نفس شکل می دیگر، با طبیعت پیرامون خود با محیط و مکتسبات آن و بدین 

 ارتباط این که حالى در شود قطع بدن با روح ارتباط اى مرحله در است ممکن و دارد مرحله دو بدن با روح ارتباط که کند ىم تصریح مجید

 .است توجه قابل نیز نفسه فى است، اثبات قابل تجربى هاى شیوه به اینکه بر عالوه مسأله، این. است باقى همچنان دیگر اى مرحله در

 پی نوشت

  .100، آیه  سوره آل عمران   - [1]

  .10، آیه  سوره نساء   - [2]

  .24 سوره انعام ، آیه - [3]

 . 3 1سوره انعام ، آیه  - [4]

  .232بقره، آیه  سوره - [5]

  .10انبیاء، آیه  سوره - [6]

  .0انفطار، آیه  سوره - [7]

  .2شمس، آیه  سوره - [8]

  .01یوسف، آیه  سوره -- [9]

 . 12سوره انعام، آیه  - [10]

  .23آل عمران، آیه  سوره - [11]

  .133اعراف، آیه  سوره - [12]

  .12مائده، آیه  سوره - [13]

  .111نحل، آیه  سوره - [14]

  .12انعام، آیه  سوره - [15]

  .2زمر، آیه  سوره - [16]

  .12مائده، آیه  سوره - [17]

  .111نحل، آیه  سوره   - [18]

  .31 ، آیه انعام سوره - [19]

  .02 ، آیه سوره ذاریات - [20]
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  .21 ، آیه سوره نحل - [21]

  .33 ، آیه سوره قصص - [22]

  .23 ، آیه زمر سوره - [23]

  .10انبیاء، آیه  سوره - [24]
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السادات بنی  علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی و تطبیق آن باروانشناسان جدید نوشته دکتر حسن احدی مشکوة  -  [27]

 .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی: ناشرش 1121جمالی،تاریخ چاپ 

 .3سوره سجده  ،آیه  - [ 23]
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