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  چكيده

، بيـشتر از   بهاء ولد به عنوان عارف و صوفي بزرگ اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم
حيث آنكه يكي از كبار مشايخ صوفيه و پدر موالناي كبير است مورد توجـه و تحـسين                  

 كه نمونه اعالي ساده نويـسي  - معارف–؛ همچنين با تنها كتاب بي نظيرش  بوده است
رت نگارنده در آماده ساختن الفـاظ بـراي اداي معـاني لطيـف و زيباسـت و بيـان             و مها 

نكات دشوار و ظريف در لباسي جذاب و دلپذير در حيطة ادبيات مـورد توجـه و مثـال                   
بوده ؛ اما پرداختن به آرا و نظريات وي در باب روح ، نفس ، روان آدمي در كتب علـم                     

 به آراء تربيتي بهاء ولد در مورد روح و روان           النفس قديمي ديده نشده ؛ حتي امروز هم       
 اين نظريات و عقايـد را از كتـاب           اين مقال سعي كرده؛    .انسان كمتر بها داده شده است       

معارف استخراج كند و بهاء ولد را به  عنوان يكي از نظريه پردازان حـوزة روانـشناسي                   
 .اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم معرفي نمايد 

  
 :يديكلمات كل

  .بهاءولد، روح، علم النفس، نظر، نفس 
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       آرا بهاء ولد در حوزه علم النفسي برخسيبرر
   

١٢٩

  : مقدمه 
روانشناسي علم روح و روان آدمي است ؛ اما اين علم نزد ملل مختلف و همچنـين                 
به ميزان درك و فهم انسان از طبيعت و ماوراء طبيعت در ازمنة مختلف ، تعاريف و                 

 بـا امـروز كـامالً        علم روانشناسي در گذشته    اساساً ع به خود گرفته و    تقسيمات متنو 
ميدانـستند و   » روح يـا روان   «متفاوت است ،زيرا در گذشته روانشناسي را مطالعـه          

ـ             » روان شناسي «كلمه   ري نيز براي آن مناسب بود اما امروزه ديگر چنـين طـرز تفكّ
ندارد » روح يا روان  «كاري به   درست نيست ، زيرا در حال حاضر ، علم روانشناسي           

به عبارتي ديگر ، موضـوع      . است  » رفتار«طالعه قرار ميدهد    بلكه آنچه را كه مورد م     
» رفتار و تجليات روانـي آن     «به مطالعه   » روح يا روان  «روانشناسي از مطالعه صرف     

 و همچنين اين علم در غرب با شـرق ؛ از ديـدگاه دانـشمندان                1». تغيير يافته است    
موضـوع ديگـري كـه      « . دين محور با دانشمندان ماده گرا در منشأ و اثر فرق دارد             

بايد مد نظر قرار گيرد و مطرح كردن آن توسط عده اي ، موجب مباحثاتي نيز شـده                  
برخي در مقابل روانشناسي مغرب زمين      . است ، اصطالح روانشناسي اسالمي است       

قائل به روانشناسي اسالمي هستند ، ضـمن اينكـه برخـي از روانـشناسان بـا ايـن                   
ن نيز طيف بزرگي را تشكيل ميدهند كه هـر كـدام از             اصطالح مخالفند ، طراحان آ    

اين مقـال مجـالي      . 2»... آنها فرضيه خاصي را موضوع روانشناسي اسالمي ميدانند         
        ندارد ؛  ري و تاريخي علم روانشناسي      براي بررسي اين مقايسه ها و بررسي سير تطو

يم ، چـه  اما  با نگاهي حتي اجمالي نيز ميتوان دريافـت كـه چـه علـم الـنفس قـد                 
روانشناسي امروزي ، چه بررسي روان و رفتار در غرب و چـه پـژوهش نُمودهـاي                 
رفتاري و پديده هاي رواني در شرق ، همة آنها موضوعي مشترك  دارد از ايـن رو                  
تصورات و افكار و روشهاي مختلفي براي شناسـايي حـاالت ، نمودهـاي رفتـاري                
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١٣٠

 نفس ، روان ، روح ياد ميـشود بـه           درون انسان كه از آن تحت عنوان تعابيري چون        
از ديرباز پرداختن به خود دروني ، مـورد توجـه و            . پژوهش و بررسي پرداخته اند      

 – 384( انسان بوده است و در اين خصوص نخستين كتاب را ارسطو نوشـته              ر  تفكّ
ـ           )  پيش از ميالد   322  اصـل زنـدگي      ، روي نفس را با سه قوه تغذيه و تحس و تفكّ

:      در اولين جملة متن كالسـيك خـود گفتـه            1داند و نيز ويليام جيمز    بخش انسان مي  
  » 2روانشناسي ، دانش زندگي رواني است«

در واقع شايد بتوان گفت اولين كنجكاويهاي انسان در مـورد خـودش و رفتـارش                
بطور مثال بسياري از سؤاالتي كه اجداد اولية ما از          . نوعي روانكاويي ابتدايي باشد     

اشتند مثالً در مورد خواب ، يا اينكه چرا برخي ترسو و برخي شجاعند ،               خودشان د 
همة اين سؤاالت ، آنان را به سـوي ايـن پاسـخ             ... چگونه انسان ميبيند و ميشنود و       

ايـن كـشف     . 3سوق ميداد كه شايد انساني نامريي در درون آنـان زنـدگي ميكنـد             
    و شناخت اين موجـود    .  بود   از نفس و روان آدمي    ر  شگفت شايد ابتدايي ترين تصو
     ط دانشمندان زيادي مورد بررسـي و پـژوهش قـرار           نامريي از گذشته تا امروز توس

علم النفس قديم و روانشناسي جديـد ، در واقـع سـعي در شـناخت                . است  گرفته  
  همين نفس و رفتار انساني در جنبه هاي مختلف و بررسي ارتباط و تأثير آن دو 

                                                 
     از پايه گذاران مكتب روانشناسي كنشي    (wilian jams 1847 –1910 ) ويليام جيمز-1

(functionalists) دانشگاههاي آمريكا است.   
   5 ، 1372ميلر ، – 2
  در اندورن من خسته دل ندانم كيست       كه من خموشم او در فغان و در غوغاست – 3

         )1385 ، 18حافظ ، (  
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) سايكولوجي (  1ترجمة كلمه پسيكولوژي« ه روانشناسي چنانك .شكل گرفته است 
 بـه   3 به معني روح و روان و لوگوس 2است كه در اصل از دو كلمه يوناني پسيكه
 چنانچه گذشـت شناسـايي نفـس و         4. » معني شناختن و تحقيق شناخته شده است        

روان آدمي كه از اعصار گذشـته مـورد توجـه بـوده اسـت صـرفاً بـراي ارضـاي                     
كاوي انسان نبوده است ، بلكه در ساية اين شـناخت ، انـسان بـه جنبـه هـاي                    كنج

رازناك و قدرتهاي مخفي وجود خود پي برده و براي بهتر شدن شرايط زندگي خود             
و ساير آحاد جامعه از آن بهره برده است و اين شناسايي در طول تـاريخ رهنمـون                  

ز خرافات و جهـل در ايـن        درمان بسياري از امراض روحي و رواني و نجات بشر ا          
  . زمينه بوده است 

  
  دانشمندان اسالمي و علم النفس

در اينجا بر آن نيستيم تا به طور مفصل در اهميت و ارزش انكارناپذير شناخت نفس                
مـن  «قلم فرسايي كنيم ؛ از اولين كنجكاويهاي بشر تا سخن شـهير سـرور كائنـات                 

    ناخت مبرهن است پس هدف خود اهميت و ارزش اين ش    » هعرف نفسه فقد عرف رب
كتاب ارزشـمند معـارف كـه    . را در بيان اصل موضوع و زبدة كالم منحصر ميكنيم        

مجموعه گفتارها و نوشتارهاي عارفي عالي مقام است ؛ حاوي نكاتي در حوزه علم              
بهاء ولد از كبار مشايخ صوفيه در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم              . النفس است   
رش حسين بن احمد خطيبي از بزرگـان روزگـار و اسـتاد رضـي               پد. هجري است   

 سلطنت خوارزمشاهيان   الدين نيشابوري شاعر مشهور بود و مادرش گويا به خاندان         
  احتمال ميرود كه . انتساب داشت و نسب خاندان خطيبي به ابوبكر صديق ميكشيد 

                                                 
١ - Pesicology  
٢ - Pesyche 
٣ - Logos  
  19 ص. قلي زاده .  كليات روانشناسي -4
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 دانش و گويايي    او به سبب  . خود از تربيت يافتگان نجم الدين كبري بوده          بهاء ولد 
زبان، مجالس گرم و پر شوري داشت و از اين روي خلقي فـراوان بـه سـوي روي                   
آوردند وهمين امر خوارزمشاه را از او خائف و بهاء ولد را به ترك خراسان نـاگزير   

 آراء بهاء ولد به عنوان تربيت كنندة يكي از اقطـاب جهـان و ادبيـات و                  1».ساخت
ياري دارد وي جهان بينيش را در كتاب پارسي معارف          عرفان يعني موالنا اهميت بس    

الت و  آنچه كه ما در اين مقالت بـدان ميپـردازيم افكـار ، تخـي              . ترسيم كرده است    
تا جايي كه ميتـوان گفـت       .  او از اين عالم است       يمشاهدات و درك شهودي و قلب     

  ظـر داده   در مورد روح و روان انسان و رفتـار آدمـي ن           ه پردازي   بهاءولد چون نظري
پرداز علم النفس باعث ميشود كه نظر روانشناسان         هبنابراين،او به عنوان نظري   . است  

  . و متخصصان اين موضوع به پژوهش و داوري و نقد آراي او معطوف گردد 
پيش از بهاء ولد دانشمندان اسالمي و پژوهنده در عرصـه علـم الـنفس كاوشـها و                  

و راهنمائيها و روشنگريهاي تعـاليم نـاب         تجربي در پرت   -كوششهاي متعادل عقالني  
وحياني ، بمنظور كشف و شناسايي حقايق و پديده هاي پيدا و پنهان روان شناختي               

در واقع نفس و شناخت آن نزد دانـشمندان اسـالمي           . كوششهاي فراواني داشته اند     
ادن مهم بوده است و نيز توجه اسالم به علم و پايگاه برتر و رفيعي به عقل و تعقل د                  

همواره برانگيزانندة انديشه هاي متفكران و عالمان به كند و كاو در مـورد جهـان و                 
خود بوده است و به طور مثال پيش از بهاء ولد كندي ، فارابي ، ابن سينا و غزالي و           

در اين مورد كوششهاي فراوان انجام داده اند كه در اينجا به طور اجمال به آراي                ... 
   : آنان نظري مي افكنيم

ـ  «  ت نفـس اعتقـاد دارد ، بـه    كندي از جمله دانشمندان اسالمي است كه به روحاني
ض و عمقـي    ْنفس نه جسم است و نه عرَض براي جسم ، و طول و عر             اعتقاد كندي   

.  حركت و سكون و رنگ و طعم و امثال آنها ، بدان راه ندارد             . براي آن وجود ندارد     
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نفس با  . د علم ، اراده ، كرامت و امثال آنهاست          آنچه بدان راه مي يابد ، اموري مانن       
. اراده و اختيار بدن را به حركت در مي آورد ولي بدن را احساس و لمس نميكنـد                   

ف در  ق تدبير و تـصرّ    ق آن به بدن از نوع تعلّ      نفس جوهري است قائم به ذات و تعلّ       
وع و ارتبـاط    بدن و همانند تعلق و وابستگي عاشق با معشوق ميباشد و باالخره از ن             

   . 1»انسان با لباس و جامه اش نيست 
، ديدگاه افالطون را در باب نفس بيان ميدارد و          » الطب الروحاني «رازي در كتاب    « 

از سه نفس در آدمي ، يعني نفس ناطقه و الهيه ، نفـس غـضبيه و حيوانيـه و نفـس                      
باتيه براي نفس ناطقه    نباتيه و ناميه و شهوانيه نام ميبرد و ميگويد دو نفس حيوانيه و ن             

اما نفس نباتيه ، براي تغذيه بدن ، كه آلـت و ابـزار نفـس ناطقـه                  . بوجود آمده اند    
است ، ميباشد و چون جسم از جوهري سيال و تحليل رونده پديد آمده ، براي بقاي                 

   . 2»خود به غذا احتياج دارد تا جانشين آنچه تحليل رفته است بشود 
بودن نفس ، فارابي نيز همانند كندي ، بـه روحانيـت نفـس              دربارة مادي يا مجرد     « 

نخستين استكمال جسم طبيعي آلـي بـالقوه        : اعتقاد دارد و در تعريف نفس ميگويد        
در جاي ديگر مانند ارسطو آن را صورت جسم مينامند و در دنبال       . ذي حيات است    

ا پايان بـا او     ت ، هرچند گرايش به آراي ارسطو دارد اما ت         ت و چگونگي نفساني   ماهي
از يك سو نفس را صورت جسم ميخواند و از سوي ديگر ميگويد             . هماهنگ نيست   

 ؛ البته براي اثبات ايـن ادعـا         3.»نفس جوهري بسيط و روحاني و مباين با جسم          « : 
داليلي چون نفس درك معقوالت ميكند ، نفس به خود شعور دارد ، نفس ، اضـداد                 

  .»  بعد از پيري نيرومند ميشود را ذكر ميكند را با هم درك ميكند و آنكه عقل
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ابن سينا نيز همچون ارسطو نفس را كمال اول معرفي كرده است ؛ زيرا بـه واسـطة                  
كمال از نظر ابن سينا، . نفس ، جنس كامل ميشود و به يك نوع بالفعل مبدل ميگردد            

فهـم  ابـن سـينا در      . چيزيست كه با وجودش ، طبيعت جنس به نوع تبديل ميـشود             
مراد ارسطو از كمال همان صورت اسـت        . معناي كمال با ارسطو اختالف نظر دارد        

پس وقتي نفس را كمال اول براي جسم طبيعي تعريف ميكند ، مرادش اينـست كـه                 
نفس ، صورت جسم طبيعي و مبدأ فعال حيوانيِ اين جـسم اسـت امـا كمـال دوم                   

نسبت به انـسان ، يـا بريـدن         صفتي است كه به نوع تعلق دارد ، مانند ادراك حسي            
نسبت به شمشير ، در حالي كه مفهوم كمال نزد ابن سينا ، اعم از مفهوم صورت نزد                  

بر اساس نظر ابن سينا ، هر چيزي كـه نفـس باشـد ، صـورت بـدن                   . ارسطو است   
نخواهد بود ، زيرا نفس ناطقه ، از بدن جدا ميشود و قوامش ، وابسته به انطبـاق در                   

بنابراين ، نفس ناطقه ، جوهري عقلي است كه ممكن است جدا از              . ماده بدن نيست  
به عالوه ، جوهري روحاني نيز هست ، زيرا معقـوالت و ذات             . بدن نيز يافت شود     

در حاليكه حس ظاهر و حس بـاطن ،         . خودش را بدون هيچ وسيله اي درك ميكند         
تعريف غزالي  « .  » 1جز با وسيله درك نميكنند و قادر به درك ذات خود هم نيستند            

حتي غزالي همان الفـاظ و      . درباره نفس تقريباً مشابه تعريف ارسطو و ابن سيناست          
اصطالحات ابن سينا را در تعريف نفس مورد استفاده قرار ميدهـد و بـه توضـيح و                  

او در تعريف نفس براي هر كدام از نفوس نبـاتي ، حيـواني و               . تفصيل آن ميپردازد    
نفس از نظر غزالـي داراي دو معنـي         ... انه اي ارائه كرده است      انساني تعريف جداگ  
در انـسان   » جوهر قـائم بـذات    «در معني عام ، نفس عبارت از        . عام و خاص است     

يعنـي همـان    . است از آن جهت كه اين جوهر عبارت از حقيقـت انـسان ميباشـد                
بـه نفـس    مينامنـد و در قـرآن كـريم از آن           » نفس ناطقه   « جوهري كه حكماً آن را      

. نفس جـوهري زنـده ، فعـال و مـدرك ميباشـد              . ياد شده است    » روح«مطمئنه و   
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       آرا بهاء ولد در حوزه علم النفسي برخسيبرر
   

١٣٥

اين . ياد مي كنيم ، منظور همان جوهر مجرد است          » قلب«يا   و» روح«زمانيكه ما از    
جوهر مجرد عبارت از حقيقت انسان و مركز و محل معقوالت و تفكر و تشخيص و                

بـه آن اشـاره     » من«كه شخص با گفتن     نفس در اين مفهوم همان است       . تأمل است   
اما نفس در معناي خـاص از اصـل و اسـاس صـفات مذمومـه ، خويهـاي        . ميكند  

انسان موظف به مجاهدت با آن و در هـم شكـستن آن             . ناخوشايند و ناستوده است     
   » 1.نفس در اين مفهوم همان روح حيواني است . مي باشد 

ور آرائشان در باب نفس و روان آدمي        دانشمندان مسلمان ، چون اشخاص شهير مذك      
اما ؛ بهاء ولد نيز بـه نفـس و روان انـسان             . مورد تدقيق و بررسي قرار گرفته است        

  . نگاهي خاص دارد كه در اينجا به روشنگري و شرح ديدگاه وي ، مي پردازيم 
نظريات او در هر امري بدون توجه       . بهاء ولد مسلمان و عارف به حقايق دين است          

» دويـست و هجـده    «بدأ آفرينش و پديدآورندة جهان هستي نيست و در فـصل            به م 
و عبـد   « كتاب معارف ، پاية بلند روح را متناسب انساني ميداند كه عبداهللا اسـت ،                

ي      «  و آية مباركة     2»كسي آن بود كه او فداي او بود          لقـذُوالعـرشِ ي الدرجات رفيع
را در همـين    ) آية پـانزدهم  / سورة مؤمن   ( »3ن عباده لي من يشاء م   مرِه ع  من اَ  وحالرّ

بهاء ولد در مكاشفه اي عجيب ، عجايب خلقت را ميبينـد ؛ او              . ارتباط تفسير ميكند    
در اين مكاشفه اذعان ميكند كه عالم حواس و عقول از عالم ارواح مـدد ميگيـرد و                  

 از فرط خوشي    عالم ارواح مؤيد به صفات اهللا است ؛ عالم صد هزار روح است كه             
با توجه به اهميت اين مكاشـفه كـه سـري از اسـرار              . و راحتي قابل ادراك نيست      
     جـا نقـل    ت روح را ميرساند عين عبـارات او را در اين          خلقت را فاش ميكند و اهمي

  :ميكنيم 
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  بهار ادب
 

١٣٦

پس معلوم ميشود كه اگر در اهللا گشوده شود چه عجايبها كه بينـيم ، اكنـون اول از        «
لم اعراض آمديم و از عالم اعراض به عالم عقول و حواس آمـديم              عالم اجزاء به عا   

و باز ، اين عالم از عالم ارواح مدد ميگيرد و عالم ارواح از صفات اهللا مدد ميگيـرد                   
و هر عالمي گداي عالم ديگري است ، دستها باز كرده سائلوار تا از عالم ديگـر بـه                   

ر ميشود تا عالم عقـل شـد و         كف وي چيزي دهند تا هر چيز به حضرت اهللا نزديكت          
آنگاه عالم روح شد آنگه عالم صفات اهللا شد باز از صفات اهللا عالم صد هـزار روح         

موج ميزند و خيرگي ميدارد و از خوشي و راحت كه در ادراك نيايد الجرم               . است  
   .1» حضرت اهللا بي چون و بي چگونه آمد 

د و روح انسان را در اصـابع        بهاء ولد روح آدمي را در دست خداوند مغلوب ميدان         
خداوند چون چوبي ميداند كه چوبگرداني ماهر آن را به هر جـا و هـر سـمت كـه                    

 . 2بخواهد ميگرداند و ميچرخاند و يا چون گربه اي كه در يد قدرت او گرفتار است               
روح يا نفس ناطقه ، شيئي اسـت        « در باب نفس و قواي آن سخن رفت ؛ اما روح              

 حيات و مبدأ خواص احساسات و قوة فعل و انفعاالت و منشأ              كه ماية موجوديت ،   
اساس تشكيالت و مدبر و مدير انتظامات در هيـوالي وجـود و ماهيـت و مـاده و                   

روح جسمي  « : برخي گفته اند كه     . صورت و خلقت و طبيعت هر موجودي ميباشد         
 و نفوذ   است لطيف ، سريان دارد در بدن مانند سريان آب در گل و روغن در كنجد               

   . 3»آتش در ذغال و روشني در هوا 
 ؛ اما بهاء    4برخي از حكما و فالسفه ، روح و نفس را به يك معني استعمال كرده اند               

ولد روح را از نفس انسان متمايز ميداند و آن را گوهري علوي ميداند كه به اكليـل                  
وق به عـالم بـاال   آن را جوهرة متعالي ميداند كه او را حق. عقل نيز تزين يافته است     
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       آرا بهاء ولد در حوزه علم النفسي برخسيبرر
   

١٣٧

مي بايد و به اين دليل عقل همراه و پشتيبان نفس گـشته اسـت تـا روح حجتهـا و                     
واضح و مبرهن بر نفس اثبات كند و او را ملزم به اطاعت خـود گردانـد امـا           داليل

    عليه است و بر روح ايجاد اين پيوند و الـزام دشـوار              نفس صاحب قدرت و مدعي
اين ديدگاه در شعر موالنا نيز باز تابيده        . دا ميداند   است چنان كه نفس را از روح ج       

  :است و روشنتر بيان شده است 
عقــل نــوراني و نيكــو طالــب اســت 
ــب  ــت غري ــه عقل ــه او در خان  زانك

  
عقل تو دسـتور و مغلـوب هواسـت         
 واي آن شد كـه وزيـرش ايـن بـود          

  

 نفس ظلماني بر او چون غالب است  
 بر در خود سگ بود شير مهيب

  )2558، 3 ،1362مولوي،        (       
 در وجـــودت رهـــزن راه خداســـت
ــود  ــين ب ــر ك ــر دو دوزخ پ  جــاي ه

 ) 3 ، 1246همان ،                       (
 وي عقل و حواس خمسه و حركات بيروني و نمودهـاي جـسماني را داراي منبـع                 

م روحاني و دروني ميداند چنانكه عقل يا روح براي به اطاعت كـشاندن نفـس ملـز                
گشته است ، اما حواس خمسه را پنج جوي روان در روح ميدانـد و روح را نـشئه                   

ت به جزء به جزء نظرهاي روح خود بـه آفريـدگار            اي الهي ميداند و همواره از دقّ      
 روح ميرسد و البته قابل توجه و تأمل است كـه بهـاء ولـد در                 هستي ، پديدآورندة  

د و ديدن خود خبـري از مكاشـفه اي          مورد ديدگاههاي خود فعل ديدن را بكار ميبر       
   . 1ميدهد كه بهاء ولد در آن پي به حقيقت روح برده است

تو نـه ايـن جـسم تـو آن ديـده اي             
آدمي ديدست باقي گوشت و پوسـت       

 
  : تعبير ديگري است از 

ــده اي     وارهــي از جــسم گــر جــان دي
هرچه چشمش ديده است آن چيز اوست       

  )6،814همان ،                          (   
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  بهار ادب
 

١٣٨

 اي بـــرادر تـــو همـــه انديـــشه اي
  

 مابقي خود استخوان و ريشه اي
  

ديگر آنكه ديدگاههاي بهاء ولد سازگار با روح و تعاليم اسـالمي اسـت ، چنانكـه                  
قرآن نيز روح را امر خداوند ميداند و به دانش و شناخت آن جز انـدكي از انـسانها                   

ن اَمـرِ ربـي و مـا           عن الروحِ قُلِ الرّ    و يسئلونك « : آگاه نيستند چنانكه فرمود      مـ وح
   . 1»ا قليالً اُوتيتُم من العلم الّ

از ديد بهاءولد روح چون تخمي است كه از عالم غيب آمده است و هر چيـزي در                  
ميفرمايد انـسان در مقابـل   ) ع(چنانكه حضرت علي . روح محفوظ و مضبوط است      

عظيم و پيچيده است ؛ اجمالي است كه تمام         جهان هستي نه تنها حقير نيست ، بلكه         
 ؛ و اين روح     2 تفصيل عالم اكبر را در خود محفوظ دارد        هاي نمونة ويژگيها و خاصيت  

چنان نقش پذيرست ، كه به هر نقش و رنگي كه در اوايل عاقلي آنـرا رنـگ زننـد                    
ت رنگ ميپذيرد و از قابليت قابل تغيير بودن روح سخن ميگويد كه داراي چنان قدر              

شگرفي است كه ميتواند روحهاي ديگر را تـسخير كنـد چنانكـه انـسان در ظـاهر                  
   . 3ميتواند  انسان ، ولي در باطن از فرشتگان و حتي عاليتر از آنها باشد

          ه روح به امري و تـالش در        در مورد چگونگي عمل و تأثر آن ميتوان گفت كه توج
خاصيت و مقـام    ،  امري به روح    پي دستيابي به آن و تلقين و پشتكار روح در مورد            

و ارزش ميبخشد ، چنانكه روح با ياد و ذكـر بـسيار خداونـد صـفات خداونـد را                    
روحهـا را داراي     . 4ميپذيرد و گويي روح چون خداوند داراي نود و نه اسم ميباشد           

منزلتهاي متفاوت و واليتهاي مختلف ميداند چنانكه كالبدها و جسم انسانها بـا هـم               
بطـور مثـال   . اس اين تفاوت در عالقمندي روحها به امور متفاوتست       و اس  تفاوتست
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١٣٩

از ديد او نيكوكار با گناهكار هيچ فرقي ندارد زيرا اساس روح آنها در پايـة لـذتي                  
هر روحي نسبت به حال خويش      . نهاده شده است كه احوال متفاوت بدانها ميبخشد         

  . كي و يكي به زشتي و لذتي كه از منظري خاص ميبرد خويگر ميشود يكي به ني
 هر دو گون زنبـور خوردنـد از محـل         
 ايــن خــورد گــردد پليــدي زو جــدا
 اين خورد زايـد همـه بخـل و حـسد         

  

 ليك شد زان نيش و آن ديگر عسل         
 آن خــورد گــردد همــه نــور خــدا
 آن خورد زايـد همـه عـشق احـد         

  )269 ، 3 ، 1362مولوي ،          (
يد انسان را به تفكر و انديشيدن دريافت عللـي          البته بيان اين نكته ژرف در اينجا شا       

بزرگـي از    اما توجه داشته باشيد اين مطلـب سـرّ        . براي رد و نقض اين نظريه كند        
         يـت رواج نيكـي و تبليـغ بـه كارهـاي            روح انسان را آشكار ميكند و لـزوم و اهم

به نظر بهاءولـد روح دو       . 1پسنديده براي سالمت فرد و جامعه را صد چندان ميكند         
حالت دارد يا در حركت است يا در سكون ؛ حركت روح بايد به سـمت تعظـيم و                   
عشق و نياز به حضرت خداوند باشد و سكونش آرامش روح است از دل مشغوليها               

           در . ه و تأمـل روح باشـد        و نگرانيها ، يعني اموري غير از امور باال نبايد مورد توج
 حركت كند به سوي كمال خود ، بـدون تعلـق و دلبـستگي بـه        واقع مثل آبي روان   

الزم بذكر است كه در ديـدگاه وي اگـر روح بـه              . 2چيزي غير از حضرت خداوند    
خوشيها و نيكيها عالقمند و متوجه شود نيكو و خوش ميگـردد و اگـر بـه غمهـا و                    

يت زشتيها متوجه گردد ناخوش ميگردد ، اگر روح هيچ كاري را بدون اذن و رضـا               
خداوند انجام ندهد ، هيچ كارش بد نيست و روحي كه به علم حقيقت توجـه كنـد                  
از ديدگاه بهاءولد علم نگريستن به پايان كار و كوشش در ارتباط به عاقبت امرست               
اين چنين روحي نزد بهاءولد داراي توفيق الهي است ؛ روحي متلذذ و با ذوق است                
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  بهار ادب
 

١٤٠

در مستي راحتينـد و خداونـد مـزه هـا و            غيب بي خبريند و      و اين روحها در عالم    
  1... ا هو زيباييهايي را به آنها نشان ميدهد كه ال يعلَمها الّ

ــر وي  ــشو از غي ــو م ــاد از وي ش  ش
  

 او بهارســـت و دگرهـــا مـــاه دي    
  )507 ، 3 ، 1362مولوي ،             (

أ و عمل   در واقع آنچه گفته شد عمده ترين ديدگاههاي بهاءولد در مورد روح ، منش             
و آثار آن است ؛ براي آنكه بتوانيم جهان بيني رواني و رفتاري بهاءولد را بهتر درك                 
  . كنيم ؛آراء بهاءولد در مورد انديشه و خيال و حواس را نيز مورد توجه قرار ميدهيم

  
  آراء بهاء ولد در باب انديشه ، خيال ، حواس و اعمال 

ه در فـصول و مباحـث مطـرح كـرده           بهاءولد موضوعات مذكور را به طور جداگان      
است ؛ شناخت انديشه و خيال و حواس و عملكردهاي آنها بـه عنـوان پديـده اي                  
روحي و يا ابزارهايي كه روح بوسيلة آن بـه مقـصود نيـل ميكنـد ، داراي اهميـت         

بهاءولد در سلسله مباحث خود جايي از انديـشه و جـايي ديگـر از               . بسزايي است   
يد ، بهـاء ولـد ايـن مفـاهيم را تعريـف نميكنـد و در                 خيال و صورت سخن ميگو    

سخنرانيهاي خود نيز مانند گفتن از امري بديهي و معلوم از آنـان سـخن ميرانـد از                  
اينرو اين كلمات كلمات مجهولي براي عموم مردم نميباشد چنان كه مـا گـاهي بـه                 

 كه هر   كسي ميگوييم عقلت پاره سنگ برداشته و منظورمان از عقل ، فهم كلي است             
انساني با هوش متوسط آن را داراست و هرگـز منظـور خـود را از عقـل توضـيح                    

بهاءولد نيز اين كلمات    . نميدهيم و آن را كلمه اي دور از ذهن و يا خاص نميدانيم              
را كلماتي بديهي و در سطح فهم عوام بيان ميكند ، اما او براي خيال ، منبع حقيقـي                   

 2آنكه پشتوانه اي از حقيقت داشته باشد نميشناسد        قائل است و هيچ خيالي را بدون      
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١٤١

و منبع تمام خيالها و صورتهايي را كه در روح انسان پديد مي آيد از بي صورتي و                  
بي خيالي ميداند كه باز هم اين مطلب با مبحث پيشين كه روح نشئه اي الهـي دارد                  

 نقـش   مرتبط و تصديق كننده است كه خداوند بي صورت و بدون خيال ايـن همـه               
وي . 1پديد مي آورد كه اگر خواست ايجاد ميگردد و اگر نخواست ايجـاد نميگـردد              

خياالت را داراي اثر و نتيجه ميداند و اثر و نتيجه هـر خيـال و صـورتي را كـه در                      
انسان پديد مي آيد در رفتار وي ظاهر و آشكار ميداند ، در واقع نمودهاي رفتـاري                 

يل دوستي ، دشمني ، حسد و غيـره را داراي منبـع             و كردارهاي بيروني انسانها از قب     
 2دروني و ريشه آن را همان خيال و صورتي كه در روح به وجود مي آيـد ميدانـد                  

  :چنانچه موالنا اين نكته را به شعر سروده است 
ــي  ــر آدمـ ــزي دارد آخـ ــز نغـ  مغـ

  
ــي    ــرد آدم ــب گ ــدمي آن را طل  يك

  )1362،3،3419مولوي،               (
  ه بهاء ولدترسيم نظرگا

با بيان اعتقادات و پايه تأمالت و اساس نظريات بهاءولد در مورد نفس روح ، خيال                
و حواس ، نوعي نگرش در مورد هستي ايجاد ميشود كه از لحاظ تربيتي و نوع نگاه                 

از آنجائيكـه بهاءولـد مـسلمان       . و نگرش به جهان ، حائز اهميت و قابل بيان است            
مسلمانان به عنوان وجودي نزديـك بـا خـويش رابطـه اي             خداوند  » اهللا«است و از    

عميق و پيچيده برقرار ميكند ؛ تمام سعادتهاي ابدي و امـور عجيـب را در ذكـر و                   
 براي ترسيم نظرگـاه بهاءولـد بايـد از قلـم مـوي            . مشاهده خدا و طلب آن ميداند       

م جادويي با رنگهاي برين ، زيبائيهاي عجيب و دشتي سرسبز و رويـايي را رسـ               
 . 3كه درآن هيچ بدي، كاستي ، نقص وزشتيي وجودندارد و نور علي نور است             كنيم  

                                                 
  11 ، 1 همان ، –١
   .9 ، 2 همان ، –2
  .232 ، 1 همان ، –3



  بهار ادب
 

١٤٢

چنانكه عرفا هم در اين خصوص نظام جهان هستي را نظامي احسن ميدانند كـه در                
  . نهايت حكمت و حسن آفريده شده است 

 جهان چون خط و خال و چشم و ابروسـت         
   

 كه هر چيزي بـه جـاي خـويش نيكوسـت            
  )717 ، 1368شبستري ،             (          

بايد در شرح گفته باال خاطر نشان كنيم كه بهاء ولد نظرگـاه انـسان را بـسيار مهـم                    
اگر از منظري خوش و زيبا سخن بگوييد ، اگر از محبت و نيكي يـاد كنـد                  . ميداند  

ذكر « . دلخوش ميگردد و اگر از منظري غم آلود و زشت ياد كند ، ناخوش ميگردد                
 تا جاييكه حتي انسان تبديل به همان چيز ميگردد كه بـه آن نگـاه                1»الوحشه وحشه   

و راه راست   . 2» در فرشته نگر تا اهللا فرشته گرداند تو را          « : ميكند چنانكه ميفرماييد    
ايـن افكـار و آراء      . 3را راهي ميداند كه به شهر خوشي ميرسـاند        ) صراط المستقيم (

اش ميكند و آن اينست كه آدمي هرچه كه مي يابـد            بهاء ولد يك حقيقت ژرف را ف      
به واسطه نيت خود آنرا مي يابد نه به واسطه فردي ديگر ، اگر رنج مي يابد از خود                   
ويست و اگر خوشي مي يابد از خودش است و اين همان نقل قولي اسـت كـه در                   

هـر كـس نـان دل خـود را          « ميان مردم امروز ما به ايـن صـورت رواج دارد كـه              
و موالنا كه نوشته هاي پدر را پيوسته در مطالعه داشت روشنتر بيان ميكند              . 4وردميخ
  :كه 

ــال  ــي اســت از خي ــي را فربه  آدم
ور خيـــاالتش نمايـــد ناخوشـــي 

  

ــود صــاحب جمــال    ــاالتش ب  گــر خي
 ميگـــدازد همچـــو مـــوم از آتـــشي

  )1362،2،596مولوي ،                  (

                                                 
   .365 ، 1 همان ، –١
  175 ، 2ص .  معارف –2
   .1 ،1 همان ، –3
  416 ، 1 همان ، –4

  



       آرا بهاء ولد در حوزه علم النفسي برخسيبرر
   

١٤٣

خوش منظري و نگرش به زيبائيها و شاديها،   درست نقطه مقابل اين همه خوشبيني و        
وجود دارد ، به همان نسبت كه بهاء ولـد          ... نگاه به غم ، رنج ، سختيها و زشتيها و           

  . نگرش نخستين را رواج ميدهد با نگرش ثاني در تضاد و جدال است 
ــتخو   ــوت آن زش ــال عنكب ــر مث  ب
 از لعاب خـويش پـرده نـور كـرد         

  

ــر ا      ــد ب ــده را باف ــاي گن ــرده ه  وپ
 ديــدة ادراك خــود را كــور كــرد   

  )462 ، 4همان ،                         (
ر ميداند و فايده و منفعتي براي       اساساً بهاء ولد غم خوردن را تالشي عاجزانه و محقّ         

از نگاه و ديـدن منـاظر       . 1 نميگيرد و نظر و تأمل در آن را جايز نميشمارد          رآن در نظ  
 از تأمل در صورت دشـمنان بـر حـذر ميـدارد             ترسناك و غمناك نهي ميكند ، مثالً      

به عنوان نمونه از نظر بهاءولـد        . 2چون آنرا باعث عذاب روح و برياني جگر ميداند        
دنيا و موجودات در آن داراي رنگ و تأثيري هستند كه انسانها را تحت تأثير امواج                

 و ترنجيـدگي    زشت يا نيك قرار ميدهند ، مثالً اگر انسانها به كوه نگاه كنند سـختي              
كوه را در نظر مي آورند و اگر به سبزه نگاه كنند لطافت و آرامـش آن را                  ) زمختي(

 شايد نه حتماً ، بر اساس اين گونه نگرش به دنيا ، بهاءولـد در اغلـب                  3در مي يابند  
 البته علت ديگر خوشدلي بهاءولد نگاه عارفانة او بـه هـستي             4احوال دلخوش است  

 هاي جهان ، اثر دست نقاش بي بـديل هـستي اسـت ؛ بـا                 است ، وقتي تمام پديده    
 اين نقاش ماهر ، چگونه ميشود كه انسان خوشدل و شـادان            توجه به فضل و عنايت    

  از انديشه هايش درمي يابيم كه ناهنجاريها و امراض دروني انسان از قبيـل                5.نباشد
ر انـسان  كه نمودهـاي روحـي و روانـي رفتـا    ... حسد ، دروغ گويي ، بدخواهي و   
                                                 

  62 ، 2 همان ن –1
   .2،119 همان ، –2
   .429 ، 1 همان ، –3
  .2،22 همان ، –4
  .1،32 همان ، –5



  بهار ادب
 

١٤٤

هستند را تجسم مي بخشد و چنين انساني را با اين انديشه ها فاسد ، انسان نميداند                 
بلكه از نظر او خارپشتي است كه حامـل خـار اسـت و در شـرايط مقتـضي ايـن                     
خارپراكني نادرست را انجام ميدهد و علت تغافل چنين انساني از وضـعيت حقيـر               

دهنده اي را نه توده اي از خار بلكـه          خود ، خودخواهي اوست كه چنين روح آزار         
خالصه آنكه در زندگي هر انساني بـه پـاي شـمعي             . 1حرير زيبا و لطيف ميشمارد    

ميسوزد تا انسان كدامين شمع را برگزيند، زيرا شايستگي و اهميـت و وااليـي ايـن                 
شمع به سوختن پروانه معنا و ارزش ميبخشد و به همين دليل اسـت كـه از عمـده                   

 نظريات بهاءولد ،نگرش به هستي و مطلوبهـاي آنـست ؛ و چـون هـستي                 ترين پاية 
     تجليگاه ذات اقـدس احـدي           محبـوب و    ت اسـت ، كـشف زيبائيهـاي ايـن وجـود 

  . مطلوبست 
  

  اخالق و روانشناسي تربيتي بهاء ولد 
بيان ديدگاههاي بهاءولد دربارة روح و منـشأ و اثـر آن مقدمـة ديـدگاهش دربـارة                  

در كل  ... ان مبسوطي از نگرش بهاءولد به روح ، نفس و خيال و             با بي . اخالق است   
به دست آوردن جهان بيني او ميتوانيم توصيه هـاي اخالقـي او را درك كنـيم ؛ در                   
. واقع بهاءولد به رفتار و افعال خاصي توصيه ميكند و از برخي ديگر بر حـذر دارد                  

تعالي روح و روان انسان دارد      معموالٌ رفتارهايي كه توصيه ميكند ارتباط نزديكي با         
نيك را اسـاس خوشـي و       ) تصور(و به عنوان مثال بهشت از ديدگاه بهاءولد خيال          

روح و روان ميداند و بر عكس علت اساسي بيماريهـاي روحـي و روانـي و                  آبادي
  .2ناراحتي انسان را از فكر كردن  به رنج و زشتيها ميداند

ــا نبينــد قــبح ريــش خــويش كــس    بر سر هـر ريـش جمـع آمـد مگـس  ت

                                                 
  .429 ، 1 همان ، –١
   6 ، 63 ، 1 همان ، –2



       آرا بهاء ولد در حوزه علم النفسي برخسيبرر
   

١٤٥

 يـــشه و آمـــال تـــوآن مگـــس اند
  

ــو    ــوال ت ــت اح ــو آن ظلم ــش ت  ري
  )3236-3237،1همان،                 (

ديگـر آنكـه    . 1وي به راستگويي اهميت بسيار ميدهد و راستگو را راستدل ميشمارد          
خودبيني و خويشتن خـواهي را ذم ميكنـد و جهـان فـراخ و صـحراي روشـن بـا                     

است و كسي كه خودبين است دشـمنان بـسيار دارد از خلـق              خودبيني تنگ و نازيب   
 ذات اهللا است و وقتي دل قابل چنين         ريگاه انوا از ديد وي ، دل تجلّ      . 2گرفته تا خالق  

  فيضي ميگردد كه پاك شود و از عيوب دروني چون خودبيني ،خودخواهي ، حسد، 
   .3تهي شود... دورغ و 

  خانه را من روفـتم از نيـك و بـد          
  

ــه   ــد خان ــور اح ــشت از ن ــر گ   ام پ
  )2805 ، 5همان ،                    ( 

موالنا در بسياري از جاها در مثنوي ، اين پاك بـودن و سـپيدي قلـب را بـراي                    
  . شناخت معارف وحياني ، الزم و حياتي ميداند 

  
ــا ــر زنگاره ــار ب ــت زنگ ــر دل  ب

  
 چون نويسي بر سـر بنوشـته خـط        

 مع شد تـا كـور شـد ز اسـرارها          ج  
  )2،3371همان ،                       (

 فهم نايد خواندنش گردد غلط

                                                 
  2،24،وج1،158 همان،–١
   .148 ، 2 ، و ج 212 ، 218 ، 1 همان، –2
   او را به چشم پاك توان ديد چون هالل       هر ديده جاي جلوه آن ماه پاره نيست-3

  )151 ، 1377حافظ ،                                                                             (
  گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض                ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود

  
  

.  



  بهار ادب
 

١٤٦

ــاد  ــر ســياهي اوفت  كــان ســياهي ب
  

 هر دو خط شد كور ، معنايي نداد
  )3382 ، 2همان،                       (

از ديگر مباحث تربيتي بهاءولد كار كردن انسان است ؛ او رخوت ، سستي و تنبلـي                 
 و بيشتر كار كردن را توصيه ميكند و فلسفه اين سخن او             را دشمن ميدارد و پويايي    

اينست كه هر مقدار بيشتر كار كني ، قدرت بيشتري به تو اعطا خواهد شد كه دخل                 
كه قدرت از بهر فعل است چـون فعـل          «. انسان به اندازه خرج او مقدر شده است         

 دارد و   همچنين كسب حالل براي بهاءولـد اهميـت فـراوان          . 1»نكني قدرتت ندهد  
بارها و بارها اندرز ميدهد كه از راه حالل ، دكان حالل ، لقمه حالل و رزق حـالل                   

  .2بدست آوريد و هرگز گرد دكان و لقمه و راه حرام نگرديد
 چشم اشـتر زآن بـود بـس نوربـار         
 سربلندم مـن دو چـشم مـن بلنـد         
 نيست اندر چـشم تـو آن نـور رو         
 زانكــه هــستم مــن ز اوالد حــالل

  

 ز بهــر چــشم خــار  كــو خــورد ا   
ــد   ــت از گزن ــان اس ــالي ام ــنش ع  بي
ــرو   ــواني گ ــس حي ــدر ح ــستي ان  ه
ــا و اصـــل ضـــالل  نـــه ز اوالد زنـ

  )3376 ، 4همان                        (
چنانكه اشارت رفت ، او داشتن احوال نادرسـت و غـم و غـصه خـوردن را نهـي                    

 نااميد نبـاش كـه    مينمايد، به طور اخص از نااميدي نهي ميكند و مدام تكرار ميكند             
ـ                  ي انـسان   نوميد شدن بيان تباهيهاست و آن را افتـادن در دام هالكـت ميدانـد ، حتّ

 اگر اميدوار باشد كه نيك و پاك خواهد شد          يز از ديد او نبايد نااميد باشد؛      نگناهكار  
مثل مرغي كه دام تباهي را پاره ميكند و بند معصيت را از پاي خود باز ميكند ، اين                   

                                                 
  .304 ، 1ص  . معارف  –١
                                                                           9 ،306 ، صص 1 همان ، - 2

       
  



       آرا بهاء ولد در حوزه علم النفسي برخسيبرر
   

١٤٧

ود مقدمة رهايي و آسايش اوست ؛ و هنگامي كه خداوند كوي اميـد را               اميدواري خ 
ي اگر كوله باري از گناه و       قرار داده است چرا انسان بايد به كوي نااميدي برود ، حتّ           

نبايـد خـود را در چـاه دلتنگـي و نااميـدي             ناهنجاري با خود داشته باشد ؛ هرگـز         
و ... از الفـاظ ركيـك ، زشـت و          و پاسداشت آن    ت زبان   همچنين در اهمي  . 1اندازد

آفتهايي كه از آن برميخيزد ، هشدار ميدهد و ارزشمند شدن و بي قدر شدن انـسانها                 
را از زبان آنان ميداند و دشنام دادن به هيچ چيز و هيچكس را روا نميشمارد ، حتي                  

يي دشنام به زشتيها را نيز نميپسندد ، زيرا وجود زشتيها را سبب پيدايش نغزي و زيبا         
  .حذر ميدهد ... ميداند و از بيان سخنان ركيك و قبايحِ لفظي و 

 اين زبان چون سنگ وهم آهن وشست      
 سنگ و آهـن را مـزن بـر هـم گـزاف            
ظالم آن قـومي كـه چـشمان دوختنـد          
ــد  ــران كن ــخن وي ــك س ــالمي را ي  ع

  

 وآنچ بجهـد از زبـان چـون آتشـست           
ــه از روي الف  ــل و گ ــه ز روي نق  گ

ــالمي را ســـ  ــخنها عـ وختند زان سـ
ــد   ــيران كنـ ــرده را شـ ــان مـ  روبهـ

   )1602 ، 1همان ،                       (
البته به موارد تربيتي فوق سادگي و بي آاليشي را هـم بايـد اضـافه كنـيم كـه وي                     

با توجه بـه آنچـه در سـطور فـوق           . 2راحتي و آسايش را در اين دو مقوله مي يابد         
 علـم الـنفس در سـده        ه پـردازان  ي نظري اشاره گشت بهاءولد را ميتوان به عنوان يك       

ششم و اوايل قرن هفتم مطرح كرد كه نام و آراء او در كتب علم النفس قديم نيامده                  
است ؛ و به عقايد و نظريه هاي وي در مورد روحيه و روان و رفتار انسان ، چـه در         

هي شده است گذشته و چه امروز كمتر توج .  
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  بهار ادب
 

١٤٨

  نتيجه
لـد سـخنان ارزشـمندي دربـارة روح ،نفـس ،عقـل             زبدة كـالم آنـست كـه بهاءو       

او روح را منشأ بـسياري از نمودهـاي رفتـاري           . حواس،خيال و اعمال انسان دارد      
انسان و حتي امراض جسماني ميداند ؛ از نظر وي حواس خمسه چون پـنج جـوي                 
جاري در روان انسان است و يار و همراه روح است تا با آن براي نفسي كه همواره                  

حجت و برهان بياورد و او را مطيع خود سازد ، بهاءولد            عي عليه است     مد سركش و 
براي خياالت و انديشه هاي انسان منبع حقيقي قائل است و هرگز خيالي را بيهوده و                

. ر از منظر نظر روح ميداند       بي تأثير نميداند ، وي افكار و انديشه هاي انسان را متأثّ           
همچنين . ب ناراحتي و پريشاني روح ميپندارد       همچنين نگاه به زشتي و نقص را سب       

بهاءولد بهترين حالت روح را تالش براي پيوستن به خداوند و سوختن در عـشق و                
  . تعظيم خداوند و رهايي از ماسواي او ميداند 

در پايان ، طبق اين جهان بيني ، اعمال و رفتار انسانها را به سمت زيباييها و نغزيهـا                   
 سوق ميدهد و از اعمال و رفتار زشت و تباه بر حذر ميدارد؛              به قول خودش مزه ها    

البته براي هر يك از اين امر و نهي ها خود دليلي يا شايد بتوان گفت فلسفه اي قابل                
  . مالحظه دارد 

  
  فهرست منابع 

  دفتر تحقيقات و انتشارات بدر .تهران.1373. طاهره شالچيان.آشنايي با اصول روانشناسي–١
ترجمه و اقتباس دكتر محمـود سـاعتچي ،          . 1366. ل مان نرمان    . وانشناسي   اصول ر  - 2

  .  امير كبير . تهران 
  .فردوسي. تهران . جلد دوم  . 1372. ذبيح اهللا صفا .  تاريخ ادبيات در ايران - 3
: روانشناسي اخالقي در قرآن و مكتب ها معاصر ، ترجمه و نگارش             :  ترسيمي كلي از     - 4

  . دفتر نشر فرهنگ اسالمي . اد ، تهران حسين نژ. ق 
  نشر كارنامه  . تهران . به سعي سايه  . 1377. شمس الدين محمد حافظ .  ديوان - 5



       آرا بهاء ولد در حوزه علم النفسي برخسيبرر
   

١٤٩

  . فاخته . تهران . مترجم مصطفي مفيدي  . 1372. جرج ميلر .  روانشناسي چيست ؟ - 6
  .بعثت. تهران  . 1383. محمد پارسا .  زمينه نوين روانشناسي - 7
 . 1385. محمد عثمان نجـاتي     . روانشناسي از ديدگاه دانشمندان مسلمان      .  علم النفس    - 8

  رشد . تهران . مترجم سعيد بهشتي 
. ناصر قراملكي صبحي و محمـود ايروانـي        .  علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسالمي        – 9

  . سنجش . تهران  . 1381
حـسن  .  تطبيق آن با روانـشناسي جديـد          علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسالمي و       - 10

  .دانشگاه عالمه طباطبائي . تهران . احدي و شكوه السادات بني جمال 
  .دانشگاه تهران. تهران  . 1352.  علم النفس يا روانشناسي صدر المتألهين –١١
   قرآن كريم –١٢
  .احرار . تبريز . بي تا . فرض اهللا قلي زاده .  كليات روانشناسي –١٣
بـه تـصحيح رينولـد     . 1362. جالل الدين محمد بن محمد مولـوي      .  مثنوي معنوي    – 14

  . مولي . تهران . نيكلسون 
 1333. به تصحيح بديع الزمان فروزانفـر     . محمدبن حسين خطيبي    . بهاءولد  .  معارف   - 15

  .انتشارات اداه كل وزارت فرهنگ . تهران 
  .يحونج. تهران . نور علي الهي .  معرفت الروح –١٦
  .امير كبير . تهران  . 1377. مهدي جاللي .  مقدمه روانشناسي –١٧


