
 

 در این خصوص چند تن از شهدای بوشهراز وصایای  ینکاتبیان روانشناسی اسالمی و 

1مینا سادات طباطبایی  

 2عفت فروغی

 چکیده:

و سالمت ر زندگی ددر این پژوهش ابتدا به شناخت و بررسی روانشناسی اسالمی و همچنین به چگونگی تأثیر ایمان و باورهای دینی 

ین در زمان وقوع فرد و سپس به نحوه نگرش و توجه قرآن به روح و روان و ذکر چند نکتة روان درمانی از سوی امیرالمومنروانی 

اسالمی در  حوادث ناگوار و اشاره مختصر به وصایای چند تن از شهدای بوشهر در این خصوص، پرداخته است. مکتب روانشناسی

باورهای  چارچوب  تسابی همه اعمال و اخالق های فردی و اجتماعی انسان را با توجه بهجریان دو وجود ذاتی ، اکتسابی و غیر اک

مباحث   ی پردازد.مورد بررسی قرار می دهد و به تقویت و ترویج و ضعف هر کدام از اینها م اخالقی و گرایش ها و ارزشهای یدین

در علم روانشناسی اسالمی  چنین موضوعی را مد نظر  است.های اخیر رشد چشمگیری داشته شناسی دین و معنویت در دههروان

زکیه نفس می پردازد و تدارد که اگر افعال و افکار انسان در چارچوب و قالب ایمان و باورهای دینی و اخالقی قرار بگیرد. فرد به  

و در راستای اشخصیت  در نتیجه وباورهای غیر دینی را نادیده می گیرد. عاالت نادرست و ففعل و انجسم مادی و جهان فانی و 

امنیت و   ارزش های اخالقی چونباورهای درست و ارزش های اسالمی شکل میگیرد و فرد به سالمت روحی و روانی می رسد. و 

 صداقت و وفاداری و و مسئولیت پذیری در زندگی اوپدیدار می شود..  صبر و تعامل و تعادل رفتاری وآرامش و
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 مقدمه:

 الف. روانشناسی چه فایدة دارد؟ بتدا به شناخت علم روانشناسی می پردازیم. ا

اسی عاطفی و روحی  و روانی بشر آگاه هستند، و از نیازهای اس یی دارندتمام کسانی که با فلسفه روانشناسی آشنا

در ایده آل رفتار می کنند؛  به طور در زندگی فردی و اجتماعی آن وارد می شوند و درستدر هر زمینة از راه 

زندگی شخصی آرام و پرانرژی و بانشاط و در زندگی اجتماعی خوش برخورد منطقی و آگاهانه و مالیم برخورد 

هنگام وقوع حوادث ناگوار می کنند. و طبق حدیثی: مومن همیشه نرم و مالیم بوده مهربان  و انس گیر است. ودر 

نگرانی و تشویش را به خود و دیگران راه نمی دهد. مومن چون کوه پا برجا بوده و از حوادث و تندبادها جا 

 فقیت کنند. انمیخورد. با هر کسی مطابق خواسته های روانی او رفتار کرده مو

 ب. روانشناسی یعنی چه؟ 

 فعال روحی و درونی که در برخورد و رفتار او پدیدار می شود. شناخت چگونگی بعد روانی انسان و افکار و ا

 بررسی این موضوع که چرا بشر به بعضی کارها عالقه و از بعضی امور بیزار است.

بررسی اینکه چرا بعضی افراد گرایش و افکار خاصی دارند و جدا از افکار و دیدگاههای دیگران افکار بخصوص خود 

 را دارند.

را بعضی افراد اعتماد به نفس باال دارند و در هر شرایطی ظاهر و باطن زندگی شخصی خود را حفظ بررسی اینکه چ

 می کنند اما بعضی افراد با کوچکترین حادثه و رویداد خود را می بازند. 

 پاسخ و تشریح این سواالت را علم روانشناسی می دانند.  

مام و توجه و تکاپوی جدی متفکران اسالمی درباره اساسی ترین عامل اهت»:  ه روانشناسی اسالمیتاریخچ

انسان شناسی و بالخصوص پیرامون روان شناسی، تأکید شدید قرآن مجید و احادیث کامالً معتبر از بانی بزرگ 

اسالم پیامبر گرامی ـ صلّی اهلل علیه و آله ـ و ائمه معصومین ـ علیهم الساّلم ـ است که با اشکال و عبارات گوناگون 

اخت و اصالح نفس را مطرح فرموده اند تا آنجا که برای وصول به خداشناسی، خودشناسی را مقدمه الزم معرفی شن

از طرف دیگر پس از دوران رنسانس، روان شناسی مانند دیگر علوم « من عرف نفسه فقد عرف ربه»فرمودند: 

 ۱۹در نتیجه روان شناسی معاصر در دو قرن تدریجاً از مادر اصلی خود که فلسفه بود جدا شده و به جریان افتاد. 



 

متفکران  اکثریتبا برچسب دانشگاهی رسمی در غرب و شرق به راه افتاد به طوری که تدریجاً از دیدگاه  2۰و 

علوم انسانی، طریق منحصر برای روان آدمی تلقی گشته در نتیجه، علمی به عنوان علم النفس اسالمی از دیدگاه 

دوباره به فعالیت دانشگاهی پیرامون موضوعات  2۰در ابتدای قرن »(3ص: ۱377)جعفری، «شد.دانشگاهی ناپدید 

االدراک »روان شناسی اسالمی بحث هایی صورت گرفت که رساله دکترای دکتر محمد عثمان النجاتی تحت عنوان 

روان شناسی اسالمی میالدی به رشته تحریر درآمد و اولین کتاب با عنوان  ۱۹۴2در سال « الحسی عند ابن سینا

منتشر گردید. سپس دامنه بحث گسترده شد و مجالتی « الدراسات النفسیه عندالمسلمین والغزالی»تحت عنوان 

  (8الصنیع: ص)«به چاپ رسید. ۱۹7۴در نوامبر « المسلم»در این زمینه منتشر شد که مجله 

ورت متفرقه از سوی کسانی نظیر شهید . در کشور جمهوری اسالمی ایران نیز قبل از انقالب ممکن است به ص

بزرگانی چون عالمه مصباح  توسطمطهری )ره( کارهایی صورت می گرفته، ولی گرایش به روان شناسی اسالمی 

یزدی )دام ظله( و استاد غروی )مد ظله( قبل از انقالب در مؤسسه در راه حق آغاز و هم اکنون در مؤسسه آموزشی 

پژوهشکده حوزه و دانشگاه ادامه دارد و حاصل آن کتابهایی نظیر روان شناسی رشد  و پژوهشی امام خمینی )ره( و

فیلسوفان زمانهای گذشته از جمله اولین روان شناسان  است. با نگرش به منابع اسالمی و مکتب های روان شناسی

ست که سابقه دارد. تاریخ هستند. اما روانشناسی نوین شکل و سنت جدیدی به خود گرفته است. و تنها یک قرن ا

الدراسات »اصطالح روان شناسی اسالمی تحت عنوان علم النفس االسالمی برای اولین بار در مقدمه کتاب »اما 

که تقریر دکتر احمد فؤاد االهوانی است و استاد عبدالکریم العثمان « النفسیه عند المسلمین و الغزالی بوجه خاصه

روانشناسی اسالمی شاخه ای از روانشناسی است که به مباحث دینی  «.آمده است ۱۹۶2تحریر کرده است در سال 

تعریف دیگری از روانشناسی اسالمی ارائه کردند: روانشناسی  (۱3۹۱غروی و آذربایجانی)نزد مسلمانان می پردازد.  

 اسالمی مطالعة علمی رفتار متناسب با فرهنگ و جهانبینی اسالمی است.

هنگ غربی جوانان را از باورهای دینی و ایمان به خدا دور می کند و سالمت روانی از آنجا که جهان مدرن و فر 

جوامع اسالمی در خطر است و از آنجا که برخالف قرآن و سنت به جنبة جسمی بیشتر توجه می شود و هرج و 

شاخه  علم بیشتر توجه می شود. و اینروانشناسی اسالمی  به علم مرج و واکنش های نامتعارف ایجاد می شود.

ای از علوم فلسفی است و فعل و انفعاالت فرد را طبق اصول و ارزش های اخالقی و اسالمی و باورهای دینی بررسی 

می کند . به طور مطلق بیان می کند که گرایش به ایمان باعث سالمت روحی و روانی و سعادت و کمال انسان 

و انسان ابتدا باید خود را بشناسد و  م امکان پذیر است.می شود. به عبارتی سالمت روحی در سایه ایمان و اسال

افعال و افکار خود را اصالح کند و در تعالی آنها و تحقق به سوی کمال اقدام کند و با توحید و ایمان به خدا و 



 

تعامالت و زندگی شخصی  پیوستن به امور دینی و اخالقی می تواند نفس خود را تزکیه کند و با رفتار اسالمی

 اجتماعی را در راستای سالمت روانی سوق دهد.

ح  و پاسخ این سواالت و ما در طول تحقیق به سواالتی در خصوص این موضوع مطرح کرده و به ذکر مطالبی به شر

 علم روانشناسی اسالمی چیست؟ چه مزایایی دارد؟ دیدگاه اسالم در مورد علم روانشناسی چیست؟ می پردازیم. 

برای بررسی روانشناسی اسالمی ابتدا باید مقوله ایمان و باورهای دینی را بیان کرد  :روان شناسی اسالمی .۱

ایمان دارای دو بعد به نام شناخت ایمان داشن از دید گاه اسالم:  که خود زیر بنایی روانشناسی اسالمی است.

ام بعدی گرایش و و گرایش است. اولین گام معرفت و شناخت متعلقات و دستورات و اوامر ایمان است و گ

تسلیم شدن به آن دستورات و متعلقات ایمانی است. هر چه ایمان فرد بیشتر باشد امور دینی و ارزش های 

اخالقی را به جا می آورد و به کمال و شکوفای استعدادها می پردازد و سازمان روانی انسان در راستای ایمان 

 ان آدمی به صورت آشکار بیان شده است. مان بر روح و روو اخالق اسالمی شکل می گیرد. در اسالمی تاثیر ای

..میان مفاهیم دینی، مفهومی که همه ابعاد وجودی انسان را در بر می گیرد )حیات طیبه( است. مفهوم حیات 

طیبه در آموزه های دینی به سطحی از عملکرد روانی اشاره دارد که در فرد با خود و سبک زندگی اش آسوده و 

اشد. از نظر قرآن، تحقق حیات طیبه و زندگی با آرامش، امنیت، رفاه، صلح، محبت، دوستی و تعاون، بی مشکل ب

زمانی که ارزش   (.3۹۰-38۱، ص۱۱، ج۱37۱ شیرازی، است. )مکارمدر سایه ایمان و عمل صالح دست یافتنی 

ها و باورهای دینی در بین افراد جامعه نهادینه شود فرد مومن رضایت خدا را بر خواسته خود ترجیح می دهد و 

در اصالح خود می کوشد و از رفتار نابه هنجار که خود و خانواده و جامع را به خطر می اندازد خوداری می کند. 

ئولیت پذیر می شود و به امربه معروف و نهی از منکر و انفاق و سرد مو به خلق اهلل خدمت و همکاری می کند و ف

در تعالی بخشیدن زندگی دیگران و خود تالش می کند و با وجود این  و ایثار و بخشش و عطوفت و اخالص

 راهبردها، زندگی فرد داری صلح و دوستی و همکاری و سعادت می شود.  

ی و گرسنگی بقوانین آفرینش احترام نکرده نوامیس طبیعت را پشت سر ...، همانطور که اگر ما برای رفع تشنگ

بیاندازیم یعنی از هر خوردنی و آشامیدنی استفاده کرده به پاکی و سالمت آنها توجه نکنیم بدون تردید بیمار 

 شده، گرفتار صحنه های دیگری میشویم. و ممکن است خود را به مخاطره مرگ بیاندازیم.

به مقررات و نوامیس روانی بی اعتنائی کنیم، افکار مسموم، اعتیاد خطرناک و زشتیهای اخالقی همینطور هم اگر 

پیدا شده و اگر باز سراغ روانپزشک و دستوراتش نرفته معاجه نکنیم بدون تردید زندگی روانی خود را بمخاطره 

وانیم بگوئیم آدمی از نظر جسم و جان انداخته و بالنتیجه اساس زندگی را از بین خواهیم برد. و به طور فشرده میت



 

و تن و روان در سلسه نظام خلقت حلقه ای بوده و درست در چهار دیواری قوانین و مقررات آفرینش قرا گرفته و 

بهیچوجه نمیتواند از آن بیرون رفته و بآنها بی اعتنا باشد. بدیهی است هر اندازه با این نظام و قوانین آن آشنائی 

داشته و اعتنا و توجه زیادتری بکنیم مخصوصا در قسمتهای روانی، در پیمودن راه زندگی و سعادت  بیشتر و بهتری

چاالکتر بوده بهره بیشتر و بهتری خواهیم برد.  گواینکه مراعات قوانین مربوط به جسم و تن در جان و روان هم 

م بمقررات روانی در سالمت جسم و تن اثر اثر داشته تا آنجا که گفته اند عقل سالم در بدن سالم، و بلعکس احترا

دارند، اما بدون شک مقررات روانی در درجه اول اهمیت بوده و شالوده زندگی و سعادت را میریزند . )روانشناسی 

باید اصول و و طبق این سخن برای سالم ماندن روح و روان  (www.noomagse.irاسالمی،  محمد یزدی 

قواعد درست را در زندگی انجام دهیم و از افکار پلید و بیمارگونه و وسوسه برانگیز که روح انسان را فرسوده می 

کند دست کشید و این در صورتی تحقق می پذیرد که فرد ایمان خود را قوی کند و پایبند ارزشهای دینی و 

در علم روانشناسی به این راهکار در سالمت روان فرد بسیار توجه اخالقی که سعادت بشر را به دنبال دارد باشد . و 

 دارد.

انسانی در گرو التزام به ارزش های متعالی اسالم  روانی افراد و تعالی شخصیت بر اساس آموزه های دینی، سالمت

خصیت است. ایمان یکی از ارزشهای بسیار مهم و بنیادی است که نقش مهمی در سالمت روانی و یکپارچگی ش

فرد دارد. در قرآن تعابیری همچون شفا و فالح، حیات آیات، خود را شفابخش و سالمت روانی و شخصیت سالم 

است. قرآن کریم در برخی از آیات، خود را شفابخش و سالمت آفرین برای کسانی که از گوهر ایمان برخوردارند، 

می گرایش به آموزه های دینی و احکام اسالمی و در علم روانشناسی اسال (. 82؛ اسرا:58کند.)یونس:معرفی می 

روح و روان و نیز پیوستن به قرآن و عترت را نتیجة اساسی در سعادت و سالمت روحی و روانی فرد می داند. 

د و در سایه اخالق اسالمی رفتار کنند به سالمت نبیمارگونه و پریشان افراد در صورتی که باورهای دینی را بپذیر

 د.. انو روانی میرس و پاکی روحی

روان شناسان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که بخش مهمی از اختالالت و بیماری ها ناشی از بینش 

 (.۴3۴،۴۰8:ص۱38۱همکاران، )پروچاکسا و. تها و باورهای غلط و ارضانشدن نیازهای شناختی اس

صمیمیت، روابط دوستانه با دیگران، ابراز احساسات،  سالمت روانی را به معنای داشتن توانایی همکاری و تعاون،

آگاهی از خود و جهان اطراف و سازگاری با مشکالت زندگی تعریف کرده است. جاهودا دربحث از سالمت روانی، 

شش دسته مفهوم اصلی در نظر گرفته است: نگرش فرد راجع به خود؛ میزان رشد، تحول و خودشکوفایی؛ انسجام 

 (۱3-۱2: ص۱3۹۰ همکاران، محیط )ساالری فر وانروایی؛ درک صحیح واقعیت؛ تسلط بر شخصیتی؛ خودفرم

http://www.noomagse.ir/


 

.فردی که دارای سالمت روان و دارای شخصیت سالم است همواره ارتباط و تعامالتش با دیگران سالم و متعادل 

در بروز و شکوفایی  است. و با دیگران به همکاری و دوستی می پردازد و از واکنش های نادرست خود داری میکند و

استعدادهای اخالقی و رفتاری دیگران تالش می کند و در مسائل جامعه خود را مسئول می داند. و فرد مسئولیت 

 پذیر و سودمند می یابد. 

تقریبا همه این تعاریف به بعد جسمانی، روانی و اجتماعی شخصیت پرداخته اند، اما از جنبه های معنوی انسان 

لذا باید تعریفی از سالمت روانی مطرح  کرد که همه ابعاد وجودی انسان را شامل شود. از این  غفلت کرده اند.

منظر، سالمتی به سطحی از عملکرد اشاره دارد که در آن فرد با خود و سبک زندگی اش آسوده و بی مشکل باشد. 

جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی  چنین مفهومی نیازمند رشد بهنجار و متعادل در تمام ابعاد وجودی فرد از نظر

است. این ابعاد در ارتباط متقابل با همدیگرند، به گونه ای که مشکالت مربوط به یک بعد، ابعاد دیگر و سالمتی 

کلی فرد را با خطر مواجه می کند. بدین ترتیب سالمت و بهداشت روانی عبارت است از: بهره مندی فرد از وضعیت 

اجتماعی و معنوی به گونه ای که برای او امکانی فراهم کند که بتواند به زندگی خالق،  مطلوب جسمانی، روانی،

 (. ۱۴رضایت بخش و سعادتمند دست یابد. )همان، ص

 

پس توجه به بعد معنوی از اصول روانشناسی اسالمی است که باتوجه به باورهای دینی و ایمانی فرد می تواند به 

عبارتی شخصیت اخالقی فرد طبق ایمان و باورهای دینی در راستای سالمت  و به تعالی روحی و سعادت برسد

 روانی تکامل می یابد.

)ایمان به منزله نقطه سفیدی است که در دل آشکار می شود، هر اندازه که ایمان افزایش یابد، سفیدی آن نقطه 

و معرفت به خدا در اصل در  ( . در دیدگاه اسالم، ایمان و شناخت۱۱8،ص ۱ج۱۴۰3گسترش می یابد.) مجلسی ،

. و روانشناسان است ودمندسجهت خوش بختی و سعادت انسان و برای بهبود وضع زندگی دنیایی و اخروی انسان 

 ل یک انسان می دانند.دلیلی بر سالمت روانی و شخصیت کاماسالمی گرایش به ایمان و باورهای دینی را 

 (. 3۱،ص۱388چرا که فطرت انسانی طالب کمال است و شناخت صحیح به باورهای ایمانی نیز کمال است. )عارفی، 

  

دارد و این سالمت  خاصی به کمال و سعادت فرد و سالمت روانی توجه و عنایتنتیجه روانشناسی اسالمی در 

مومن خداشناسی باشد. و خود شناسی و و  ایمان بر اساسفرد  افعال و افکار روان در صورتی تحقق می یابد که

و پاالیش روح و راون خود طبق اصول  تزکیه نفسو در مرحله اول به خودشناسی فرد را وادار می کند که  ،بودن

تمایل داشته  در تعالی روح و روان خود در راستای ارزشهای اسالمیو بپردازد.  و احکام و ارزشهای اخالقی و دینی

از او راضی دیگر مسلمانان صورتی که در رضایت اهلل را مقدم بر رضایت خود بداند و کسب رضایت خدا  و باشد. 



 

باشد انجام می پذیرد و فرد مومن در ارتباط با دیگر مسلمانان آگاهانه و خیرخواهانه رفتار می کند. و در این صورت 

و در نتیجه جامعه به سوی سعادت  دار می شود.آرامش و همکاری و تعاون در جامعه پدیایثار و صلح و دوستی و 

  و این باارزش بودن مکتب اسالمی را در برابر سایر ادیان دیگر نشان می دهد. و کمال رشد می کند 

 

 موضوع روان شناسی اسالمی ۱.۱

یعنی دارد.  توجه بعد باطنی و پنهانی رفتار انسانبه است و از بعد ظاهری  گسترده تر موضوع روان شناسی اسالمی

 مد نظر روانشناسی اسالمی است.  به اسباب ظاهری و باطنی آنتوجه رفتار انسان با 

روان شناسی اسالمی، مطالعه »: که نمونه آن روان شناسی اسالمی مطرح استمورد در  یمختلفو نظریه های 

  (۱۰،ص5۰غروی،ش)«علمی رفتار است که با فرهنگ و جهان بینی اسالمی متناسب باشد.

روان »که از طرف دکتر احمد فؤاد االهوانی مطرح گردید این است که:  ۱۹۶2اسالمی در سال تعریف روانشناسی 

 (۱۱)الصنیع، ص« شناسی اسالمی شاخه ای از روان شناسی است که به مباحث دینی نزد مسلمانان می پردازد.

 اصول موضوع روان شناسی اسالمی( 2.۱ 

برخی از اصول موضوع روان شناسی اسالمی که در کتاب های علم النفس االسالمی و روان شناسی اسالمی بیان 

و ماهیت آن، احوال نفس و حاالت  بحث از نفس، هدفمندی و انگیزه و عالقه و طبیعت انسانبحث از »شده است 

کار و وسوسه، و درباره امید به زندگی و و عوامل فساد و صالح نفس، عالقه نفس به جسم، روح و قلب، بحث از اف

  (۱۴الصنیع: ص)«]مسایل زندگی دنیا و سپس آخرت

شهوت، فطرت، تضادهای موجود بین آنها، عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده هر کدام، مکانیسم »همچنین و 

) «سبک و روش زندگی بروز اختالل های روانی واکنشی و غیر واکنشی، معیارهای بیماری و سالمت روانی، ارایه

 از اصول موضوعه روان شناسی اسالمی می باشد.(۱۰۶:ص۱377حسینی،

زیر بنای تفکر روان  مکتب روان شناسی اسالمی هم مانند هر یک از مکاتب روان شناسی، پشتوانه فلسفی دارد،

 شناسی اسالمی از مفاهیم دینی گرفته شده است که آن را در چارچوب علمی بیان می کند. 

تمایل براساس  دارد به عبارتی  شخصیت فرد ایمان نقش بسزایی در سالمت روانی و شکل گیری شخصیت سالم

روش های صحیح  ، های اسالمیو ارزشقرآن  .صحیح به کمال و تعالی می رسد دینی و روان شناسیبه باورهای 

به قرآن و روایات معصومین  گرایشو  پیوستنشناخت و  ه طور آشکار برای همه بیان کرده است.زندگی کردن را ب



 

ایمان داشتن  راحت این مطلب را بیان می کند کهروان شناسی اسالمی با ص المت روانی ما را تضمین می کند. وس

سعادت  دهد  انجامو باورها او ارزشهای دینی افعال و افکار خود را طبق خواسته خدا  فرد  اینکه به معبود ازلی و

خود مشاهده  را در زندگی فردی و جمعیق و درستی و همکاری و تعاون و مهربانی و لطف و امنیت و آرامش و صد

 میکند. 

 دیدگاه گوناگون درباره روانشناسی اسالمی:( 3.۱

 دسته تقسیم بندی می شوند: ۴در  اه هادیدگاهای فراوانی در باره روانشناسی اسالمی وجود دارد و این دیدگ

  مدافعان این دیدگاه برآنند که در مباحث نفس شناسی، می توان شناسینفس . روانشناسی اسالمی :

منظومه ای را کشف و استخراج کرد که موضع اسالم درباره رفتارها و حاالت روانی را بیان می کند و با 

 (2۰۱۱باشد. )یوتز و آیشا،نیازهای کاربردی جوامع اسالمی، سازگاری بیشتری داشته 

 

  در این دیدگاه، چنین دانشی متکفل شناخت فطرت و حفظ شناخت فطرتعلم روانشناسی اسالمی :

 (۱3۶2 فطری است.)احمدی،انسان در مسیر 

  الزمه این دیدگاه، باور به وجود دو ساحت مجزای روح علم روح شناسیروانشناسی اسالمی به مثابه :

وان به مکتب معیار دست و بدن است. این گروه برآنند که با تحلیل و بررسی ابعاد مختلف روح، می ت

 (۱377. )حسینی، یافت

  مدافعان این دیدگاه برآنند که عمده ترین و برجسته ترین نظریه عملروان شناسی اسالمی مبتنی بر :

 (۱37۴عمل است. )باقری و دیگران ویژگی انسان بنابر منابع اسالمی 

 

جامعه اسالمی آشکار و مشهود باشد. روانشناسی روانشناس اسالمی نیز براساس مبانی که دارد، باید اثرگذاریش در 

اسالمی مبتنی بر مبنای معرفت شناختی، انسان شناختی، هستی شناختی و خداشناسی و اعتقادی است. )ر.ک. 

 ( .۱3۹3کاویانی،

بیان شده که هر روانشناس به بعد به صورت مجزا دیدگاهای متفاوتی در ابعاد وجودی فرد  روانشناسی اسالمیدر 

. بعضی به بعد عمل می پردازند افعال و فطری بودن برخی به روح و بعضی بهنفس و خاصی توجه دارد و بعضی به

بعضی  معتقدا انسان با خودشناسی و نفس شناسی می تواند رفتار و حاالت روانی خود را کنترل کنند )علم نفس 

شناخت فطرت( و نیز روانشناسانی علم کند) شناسی( و بعضی معتقدا انسان از روی فطری و ذاتی بودن رفتار می



 

که به )روح شناسی( توجه دارند پرداختن به مسئله روح را تنها مورد بررسی قرار می دهند. و اما روانشناسان 

 )نظریه عمل( در مکتب خود تنها به موضوع عمل توجه دارند. 

 

 

 

 جایگاه روان شناسی در قرآن و سنت .2

ارزشمندترین شناخت که در جهت سالم سازی بعد شناختی شخصیت کاراآیی  در آموزه های دین، مهمترین و

دارد، معرفت به خداوند متعال است. یعنی معرفت به ذات، صفات و افعال او. سازنده ترین نقش ایمان هم مربوط 

وحد به همین بخش می شود. اساسی ترین معرفت در ارتباط با خدا، مربوط به توحید است. یعنی انسان باید م

(.  اثر شناخت خداوند متعال یا خداآگاهی این است که ۶۴، ص۱3۹۱باشد تا مومن شمرده شود. )مصباح یزدی، 

ساختار وجودی آدمی در پرتو توحید منسجم و یکپارچه می شود و این یکپارچگی درونی که در پرتو ایمان به 

خصیت او محسوب می شود. )بشری، خدا به وجود می آید، اساس سالمت روانی و عامل اصلی سالم سازی ش

 (۱۴5:ص۱3۹۶

ه و ببیان شده است. شناخت و اصالح نفس و خودشناسی  موضوعات مختلفی چون: ائمهو روایات  کریم  قرآندر 

روان شناسی اسالمی  اتموضوع ازبرای هر یک  طرفیتأکید می کنند. از  و اعمال انسان روان بر رفتار تاثیر

حجر( خلقت انسان را از  2۹دارد که به اهمیت این مسئله اشاره دارد. تا جایی که قرآن ) و اوامری وجود دستورات

  اساسی، نکته است پرداخته …روح خود می داند. در کالم وحی و روایات به واژگانی مانند سکون، روح، سالم و

است که تمام توجه شده ه انسان بوند خدا سوی از نهایت بی تا انسان خلقت ابتدای از ازل تا ابد به عبارتی از که

ریشه در وجود انسان  و اعمال اخالقی رفتارو برای به سعادت و آرامش رسیدن انسان است  این دستورات و اوامر

و این موضوعی است که علم روانشناسی اسالمی با صراحت بیان می کند که قرآن و آموزه های  پروردگار دارد.

 دینی باعث سالمت روان و زندگی ایده آل ومطلوب و کمال انسان می شود. 

الگوی شخصیت سالم از دیدگاه اسالم: بر اساس آموزه های دینی، انسان در نظام آفرینش جایگاه ویژه ای دارد و 

ت های علمی و عملی واالیی نسبت به سایر موجودات زنده برخوردار است. برای به فعلیت رساندن این از ظرفی

ظرفیت ها نیازمند الگویی است که همه نیازهای مادی و معنوی در آن لحاظ شده باشد. این همان چیزی است 

یم الگوی شخصیت سالم از دیدگاه که ادیان توحیدی، به ویژه دین اسالم، در صدد ترسیم آن هستند. بنابراین ترس

اسالم مستلزم آن است که ماهیت انسان به خوبی شناخته شود، ویژگی ها و جایگاه او در هندسه معرفتی اسالم 

 تبیین گردد، و سپس  مولفه های الگو از متون دینی استخراج و تحلیلی روان شناختی از آن داده شود. 



 

ی انسان سالم مطرح میکند با آنچه روانشناسان در این باره مطرح کرده تفاوت های اساسی الگویی که اسالم برا

اند، نوع نگاه به انسان است؛ قرآن مجموعه ای از اوصاف و ویژگی هایی مثبت و منفی را به انسان اختصاص داده 

ه، امانتدار است؛ بعضی از آیات وی را با صفاتی مانند خلیفه خدا بر روی زمین، برخوردار از ظرفیت علمی گسترد

خدا، دارای کرامت، ملهم به فجور و تقوا، واجد فطرت و موجودی جاودانه و دیگر صفات پسندیده ستوده اند و 

دسته ای دیگر از آیات با تعابیری همچون ضعیف، عجول، فخور، هلوع، جزوع، منوع، ظلوم، جهول و دیگر صفات 

همه حالت های روحی انسان توجه دارد . و دو حالت مثبت در قرآن به  ( ۱3۹۶نکوهیده، مذمت کرده اند. )بشیری،

 و منفی را در آیاتش بیان کرده و انسان را انعطاف پذیر می داند. 

 ایمان نقش بسزایی در سالمت روانی و شکل گیری شخصیت سالم براساس متون دینی و روان شناسی است.

منظور از مبانی نظری مفروضه های اساسی مربوط به ماهیت انسان است  مبنای نظری الگوی شخصیت سالم:

که در علوم دیگر به اثبات رسیده است. این مبانی در واقع، چارچوبی را تشکیل می دهد که می توان بر اساس آن 

 (. ۱3۱، ص۱3۹۶شیری و حیدری، رویکرد اسالم راجع به انسان را به دست آورد و با سایر رویکردها مقایسه کرد )ب

قام در طی بررسی مبانی و اصول انسان شناختی از دیدگاه قرآن به مواردی بر میخوریم که به جایگاه واالی م

در  توجه به روح که خدا در کالبد انسان دمید و انسان آفریده شد همچنین و معنوی انسانی اشاره کرده است،

 وح است. ود حقیقی انسان همان رآیات مشهود است. و منظور از وج

انسان موجودی دو بعدی است؛ بعد مادی، بعد غیر مادی که عنصری ملکوتی دارد و در قرآن به این بعد االهی  .۱

؛ ۱۴_۱2؛ مومنون:2۹و 28، روح می گویند. و حقیقت واقعی انسان را همین روح تشکل می دهد. )حجر:

 (.8_7سجده:

 ( 3۰( و خداوند او را برای مسئولیت برگزیده است.)بقره:۱۴انسان خلیفه خدا بر روی زمین است)مومنون: .2

 (.33-3۱از مخلوقات ندارند. )بقره  انسان ظرفیت علمی چشمگیری دارد که هیچ یک .3

ول )اسراء: ( و در عین حال مسئ72(، امانتدار خدا)احزاب:3انسان موجودی است دارای اراده آزاد و مختار)دهر: .۴

3۶) 

انسان تاثیر پذیر است؛ یعنی هم از عوامل درونی و تجربه های شخصی، و هم از عوامل محیطی تاثیر می  .5

 (.83؛ مائده :۴3پذیرد.  نیز ظاهر انسان بر باطن، و باطنش بر ظاهرش تاثیر می گذارد. )نساء

یعنی برای عبودیت و پرستش خداوند همه نعمت ها را برای انسان خلق کرد و انسان را برای خودش،  .۶

 (.5۶؛ ذاریات:۱3؛ جائیه: 5خویش.)بقره:

 (.۹-8انسان وجدان اخالقی دارد و به حکم الهام فطری، زشتی و زیبایی امور را درک می کند. )شمس: .7

 ( ؛ خداوند آدمی را بر بسیاری از مخلوقاتش برتری داده است. 7۰انسان کرامت ذاتی دارد)اسراء: .8



 

ل طلب و رو به تکامل است و رشدش به این دنیا محدود نمی شود، بلکه پس از مرگ نیز انسان موجودی کما .۹

ادامه دارد. افزون بر این، صرفا برای مسائل مادی نمی کوشد، بلکه اهدافی بسیار عالی و آرمانی دارد و فقط با 

 ( ۴3؛ عنکبوت:۶؛ انشقاق: 28رسیدن به ذات بی نهایت آرام می گیرد. )رعد:

 

 

بخش اشاره کوچکی به یکی از گرایش های اخالقی و روانی )صبر( می پردازیم. که قرآن و ائمه اطهر  در این

خداوند صبر را از ویژگی به این شهد مبارک سفارش کرده اند که خود باعث رسیدن به درگاه حق می شود. 

ی می شود و فرد دل در صاحب عقل و آگاه می داند و صبر در نامالیمات و موانع و مصیبتها باعث قرب اله

 گرو حکمت و خواست خدا می بنندد

 نمونة از راهبردهای روانشناسی امام علی )ع( در برابر حوادث که در نهج البالغه فرموده اند: 1.2

از دیدگاه امام علی )ع( فشارهای زندگی ، دنیا و بیماری و مرگ عزیزان و ... فعل و انفعاالت را در رفتار ظاهری و 

فرد ایجاد میکند. و تنها از طریق مباحث معنوی و دینی میتوان این دو بعد رفتاری و اخالقی را کنترل کرد. باطنی 

و راهبردهای را ارائه داده اند که مناسب برای مقابله با این فشارهای روانی است. که اصلی ترین این راهبردها 

 ه، دعا و نیایش هستند.شکیبایی ، کنار آمدن و سازگاری، شبکه اجتماعی حمایت کنند

بی ثباتی و ناهموار و متغیر بودن دنیا را در سخنان ایشان می بینیم که هوشیاری انسان را در مقابله با مشکالت  -۱

و سختی ها بیدار می کند. )ای مردم باید خدا شما را به هنگام نعمت ها همانند هنگامه کیفر، ترسان ببیند؛ 

رسناک ایمن می پندارد خود را از حوادث ت نه گرفتار شدن خویش نداند،زیرا کسی که رفاه و گشایش را زمی

و آن کس که تنگدستی را آزمایش الهی نداند، پاداشی را که امیدی به آن بود، از دست خواهد داد. )نهج 

ده این دیدگاه تاثیری مثبت و سازندة برای انسان دارد که در مقابل رخ دادها ن( بیان کن358البالغه، حکت 

و با درک این جهانبینی با تحمل شته باشد. بهتر مقابله کند. و فرد ظرفیت باالی در پذیرش با شرایط فشارزا دا

شرایط طاقت فرسا  ظرفیت روحی و روانی و فکری فرد باال می رود و فرد به تعالی روحی می رسد و همه را 

حفظ تعادل و یکپارچگی در رفتار و  اس امنیت و سالمت روانی وسحکمت از سوی خدا می داند. و باعث اح

ت خدا می داند به رشد مافکار فرد در برابر حوادث می شود. و کسی که به حوادث دید مثبت دارد و آن را حک

 و در همه حال خود را در مرحله آزمایش الهی بداند. معنوی و تعالی در زندگی می رسد.

سختی ها صبر و شکیبای است .)در مصیبت ها چون امام علی )ع( سفارش کرده اند اولین راه در مقابل  -2

(. و با توجه به این سخن انسان همواره در حال خودسازی ۴۱3آزادگان باید شکیبا بود )نهج البالغه، حکمت 



 

چون آزادمردان و صاحبان بلند همت و هم ترغیب و انگیزه داشتن برای صبر است. زیرا صبر کردن اولین 

 فشار روانی است. روش در کنار آمدن و تحمل 

اگر بردبار نیستی، خود را بردبار نشان ده؛ زیرا اندک است کسی که خود را همانند مردمی کند و از جمله آنان 

باید این نگرش را در رفتار) مثال انجام کارهای روزانه و حفظ مراودات  (. و 2۰7ساب نیاید. )همان، حکمت به ح

 نهادینه کرد.جادله و ...( و نیز در تفکر ز از شکایت و معادی روزمره و... ( و نیز گفتار )پرهی

به فرد باید  از جمله راهکارهای مواجهه با حوادث کنارآمدن و پذیرفتن آن رخ داد است.  که در این مرحله  -3

. )در مصیبت ها یا باید چون آزادگان شکیبا بود، رد مناسب در برابر مصیبت ها بپردازدکنترل هیجانات و برخو

(... )با درد خود بساز، چندان که با تو سازگار ۴۱3چون ابلهان خود را به فراموشی زد. )نهج البالغه، حکمت  و یا

 (27است. )همان ، حکمت 

 

مورد حمایت قرار گرفتن توسط خویشاوندان و جامعه؛ ایشان در نهج البالغه فرموده اند: ای مردم ...  -۴

ه از او حمایت می کنند و اضطراب و ناراحتی او را می زداید؛ خویشاوندان انسان، بزرگترین گروهی هستند ک

( . عطوفت و مهربانی 23و در هنگام مصیبت ها، پر عاطفه ترین مردم به او هستند.)نهج البالغه، خطبه 

اطرافیان می تواند تحمل فرد را در مواجهه با سختی ها باال ببرد و اضطراب  فرد را کم کند. و فرد مورد 

 ی و دخانیات و... پناه نمی برد.قیسماعی قرار می گیرد. و به شادی های کاذب و زودگذر چون موحمایت اجت

 

مومن همواره باید رفتار چندگانه خود را به طرق درست هدایت کند: )شادی مومن در چهره او آشکار است، و  -5

 دل رفتاری می رسد. و فرد(. در این حکمت انسان به تعا333اندوه وی در دلش پنهان. )نهج البالغه، حکمت 

تعامالت رفتاری روزانه خود را بدون فشار روانی بر خود و دیگران انجام می هم و غم خود را تحمل می کند و 

در برخورد با دیگران و گفتن سخنان حکیمانه و درست  شوخ طبعی و داشتن چهره شادمانباید با دهد. فرد 

منظور از سخنان حکیمانه که باعث رشد و تعالی معرفت فرد می شود برگرفته از سخنان انبیا و اولیای بپردازد 

سخن گفتن خود قرار دهد به رشد شناختی می فکر و الهی و آیات قرآنی است. که اگر فرد اینها را الگوی 

 رسد. زیرا این سخنان حکیمانه منبع آرامش و مقابله به سختی ها است. 

 

مواجهه شدن مستقیم با ترس: که فرد نباید در سختی ها دچار سستی شود. و الزم است فرد برای رهایی از  -۶

 مشکالت مقابله مستقیم با سختی ها داشته باشد. 



 

)هنگامی که از چیزی می ترسی، خود را در آن بیفکن؛ زیرا گاهی ترسیدن از چیزی، از خود آن چیز سخت 

( . فرد خود را در بطن سختی قرار می دهد و در برابر ترس و نگرانی تنش ۱75ت، تر است. )نهج البالغه، حکم

 زا مقاومت می کند و از فرار کردن از واقعیت ها دوری می کند. 

 

راهبرد  دیگری که حضرت علی )ع( در نهج البالغه سفارش کرده اند. دعا و نیایش است که راهی برای مقابله  -7

 ، حکمت(. ۱۴۶)امواج بال را با دعا و نیایش از خود برانید.)نهج  است . با سختی ها و رفع نگرانی ها

)آنگاه که گرفتاری بر مردم می بارد و نعمت ها از دست آنان خارج می شود، اگر در پیشگاه پروردگارشان با خلوص 

می گرداند و همه نیت و تمنای قلبی دعا کنند، خداوند تمام آن چیزهایی را که از دست داده اند، به آن ها بر 

 (. ۱78کند. )نهج البالغه، خطبه  مشکالت و گرفتاری هایشان را بر طرف می

و فرد به  این راهبرد باعث ارتباط بیشتر فرد با خدا می شود و معنویت و معرفت فرد به پروردگار بیشتر می شود. 

سالمت روان تأکید دارند و  آرامش روحی می رسد. امیرالمومنین در سخنان ناب خود به حفظ تعادل روحی و

همواره بر حفظ تعامالت فرد با دیگران در مواجه به سختی ها سفارش کرده اند و اگر مومنان طبق نظریات 

 روانشناسی ایشان رفتار کنند حتما سالمت روحی و شخصیت سالمی خواهند داشت.

 

 

 :دینی گرایش هایوصیت نامه چند تن از شهدای بوشهر با توجه به ایمان و بررسی  2.2

برای من وصیت نامه شهید اسکندر جعفری: ... اگر لیاقت این را داشتم که در این جهاد مقدس، شهید شوم الف.  

ناراحت نشوید که این آروزی همه ی بندگان خاص خداست. مهربان مادرم در شهادت من خود را هیچ ناراحت 

ما برادرانم، راه مرا ادامه داده و هرگز امام را فراموش نکنید و ؛ از خدا صبر و استقامت برایت مسألت دارم؛ و شنکن

شما خواهرانم، امید است که چون حضرت زینب)س( پیام مرا به همه برسانید. تو ای همسر مهربانم که لیاقت آن 

دت را داشتی که همسر یک شهید باشی، استقامت را پیشه ی خود ساز و همچو زنان قهرمان کربال در مرگ با سعا

من استقامت داشته باش، همگی شما را به خدا می سپارم مرا حالل کنید امام را فراموش نکنید. )حیدری، 

55:۱385 ) 

 

خانواده خود، مادر و خواهران و همسر خود را به صبر و شکیبای سفارش دینی  ورهایشهید بزرگوار با توجه بااین 

شکیبای پیشه کنند. او با نوشیدن شراب ایمان و لبیک به  )س(می کند و از آنها می خواهد مانند حضرت زینب

حقانیت خدا و قبول نکردن ظلم و ستیز به شهد شهادت دل می بندد و با عنایت و توجه به شهادت مظلومانه امام 



 

به صبر و شکیبای  شنیدن خبر شهادتشخانواده خود را در  ،حسین و صبر و شکیبای حضرت زینب و اهل بیت

 د. سفارش می کن

 

 اخالقی شهید انبارکی: سجایای ب. 

شهید بزرگوار گشاده رو و شاد بودند؛ سختی ها را تحمل می کردند و آن را در ظاهر ابراز نمی کردند. دوستانش 

را دوست می داشت و هیچگاه دل آن ها را نمی شکست. با همه معاشرت و همنشینی داشت... و می گفت: امروز 

هه ها را خالی نکنیم و خود در وصیت نامه اش توضیح داده بود که با شهادتم می بر همه ما فرض است که جب

 خواهم به معشوم برسم.

و شادی بر چهره ش نمایان است. و همواره در آرزوی  می کرداین شهید بزرگوار همواره هم و غم خود را پنهان 

 (۱5۴. )همان:گذرا و بی اعتبار می دانست.مادی را این جهان  او و و معبود جاودان بود. رسیدن به معشوق حقیقی

شهید عبدالکریم شورکی دنیا و جسم مادی را بی اعتبار و بی ارزش می داند و رسیدن به شهادت را سعادت و ب. 

کمال می داند. و از رو در رو شدن با دشمن واهمه ندارد و عنایت و توجه خدا را می طلبد و در دفاع از حقانیت 

 این سخنان نشاندهنده سالمت روانی و ایمان قوی این شهید پاک است.  مبارزه میکند همه

) وال تحسین الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون( وصیت نامه شهید عبدالکریم شورکی:

رود به رهبر پس از دکشته شدگان در راه خدا را مرده مپندارید که آنان زنده اند و در نزد خدا روزی می خورند. 

انقالب اسالمی ایران خمینی کبیر، وصیت نامه را آغاز می کنم. ستایش خدا را که مرا به صراط مستقیم هدایت 

کرد و در هدایتش را بر قلبمان باز نمود و توفیق جهاد و فداکاری را نصیبم کرد. چنان که بتوانم با خلوص نیت و 

صفی بی انتها راه می پیمایند قدم بردارم و با معلمان و متقیان و  قوت قلب عزم را جزم و در راهی که عاشقان بر

راهیان کوی شهادت در راه خدا همراه شوم و صراطش را چنان بپویم که شایسته است. پروردگارا مشتاقان لغایت 

دارم آن را بپذیر که چشم امید به دیدار تو دارند و در راه حراست از دینت جانفشانی می کند. جسم و جان بی مق

 (  2۰۰چنان ارزشی ندارد که برای رضایت آن را فدا کنم. )همان:

 نتیجه: 



 

ایمان، باعث شناخت درست واقعیت می شود و افعال و انفعاالت انسان طبق بعد شناخت ایمان در گرو باورهای  

ار می دهد و شخصیت فرد را تحت تاثیر قر ،ایمان نگرش به می گیرد. نحوهبه خود درست و منطقی دینی شکل 

از بیماری و فرد سالمت روحی و روانی او را تضمین می کند. و ایمان داشتن باعث تزکیه و پاالیش روح و روان 

و این همان سالمت روح و روان است که در روانشناسی اسالم به آن جهل و باورهای نادرست می شود. 

ارزش باعث شکل گیری و شکوفاسازی خواسته ها و  توجه داشتن به ایمان و باورهای دینی .تاکید کرده  است

بر گرایش های  از گرایش ها کنترل و جهت دهی و تشدید و تضعیف و ترجیح برخیگرایش ها و و ها و هنجارها 

در سایه ایمن، ارزشهای اخالقی  . کسی که ایمان و باورهای دینی را در زندگی خود پیاده کند ومی شود دیگر

که این خواهد بود. آرامش و همکاری و ایثار را انجام دهد دارای سالمت روحی و روانی صلح و دوستی و چون 

داشتن و گرایش به ایمان که المی تاکید شده در روانشناسی اسان اسالمی است. سموضوع مورد توجه روانشنا

 ارزشهای اخالقیبراساس  نقش بسزایی در سالمت روانی و شکل گیری شخصیت سالمدینی باورهای 

روانشناسی معاصر امروزه از روانشناسی اسالمی متمایز است. در واقع روانشناسی اسالمی در  .داردو روانی 

به بعد  عالوه بر ابعاد روحی و جسمی و اجتماعی ناسی اسالمیروانشدر برگیرنده روانشناسی معاصر است. زیرا 

رسیدن به سعادت و تکامل فرد که هدف اصلی آفرینش است توجه دارد. و کاملترین روانشناسی، معنوی فرد و 

 گرایش به تنها در پیروی از باورهای دینی و را سعادت و سالمت روحی و روانی فردزیرا روانشناسی اسالمی است. 

توجه دارد که با تزکیه روح و  و خود شناسیبه علم نفس ابتدا . در روانشناسی اسالمی می داند ایمان و معرفت

کسی که به رسید.  یروان روحی و می توان به سعادت وسالمتو موحد و مومن بودن ایمان داشتن به خدا 

صبر در خودشناسی می پردازد رضایت خدا و خلق اهلل را بر خواسته خود ترجیح می دهد. و در نتیجه به ایثار و 

و پیروی از دستورات امر به معروف و نهی از منکر اجرایی عامل و همکاری و تبرابر مصیبتها و حفظ تعادل رفتاری و 

می پردازد و در رفع نیاز دیگران تالش می کند و خود را فردی مسئول و سودمندی در جامعه می داند. و الهی 

سوق  به سوی حرکت مطلوب و متعالی را جامعه در نتیجه برای سعادت خود و دیگر مسلمانان تالش می کند و

باعث سالمت روحی و روانی فرد و جامعه می شود توجه به باورهای دینی و گرایش به ایمان به عبارتی . و می دهد

 که روانشناسی اسالمی بر این امر تاکید دارد. 
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 (. نظریه های روان درمانی، ترجمه: یحیی سید محمدی، تهران: رشد.۱38۱پروچاسکا، جیمز؛ و همکاران) .۹

 (. بهداشت روانی با نگرش به منابع اسالمی، قم: پژوشگاه حوزه و دانشگاه.۱3۹۰ساالری فر و همکاران) .۱۰

مقدمه بر کتاب دکتر سید ابوالقاسم حسینی، روان شناسی اسالمی (. ۱377جعفری، استاد محمدتقی )   .۱۱

 .برای دانشجویان

(، روان شناسی اسالمی برای دانشجویان، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم ۱377حسینی، سیدابوالقاسم) .۱2

 پزشکی.

 ریانورد. (. شقایق های خونین، کنگره بزرگداشت سرداران،شهید استان بوشهر، د۱385حیدری، شکراهلل) .۱3

 (. مطابقت صور ذهنی با خارج، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.۱388عارفی، عباس) .۱۴

(، نگاهی به روان شناسی اسالمی، به کوشش مرتضی ۱3۹۱غروی، سید محمد و مسعود آذربایجانی،) .۱5

 فرقانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 و مفاهیم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. (، روان شناسی در قرآن، آموزه ها۱3۹3کاویانی، محمد) .۱۶

 .۱۱ج (، تفسیر نمونه، قم: دارالکتاب االسالمیه،۱37۱مکارم شیرازی، ناصر) .۱7

(. معارف قرآن: خداشناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی، قم: موسسه ۱3۹۱مصباح یزدی، محمد تقی) .۱8

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی )رحمه اهلل(

(. بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار، بیروت: دار احیاء ۱۴۰3محمد تقی)مجلسی، محمدباقر بن  .۱۹
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