
 

 .: به نام بی نام او  :. 

 مقدمه

شاااانسدااااکو  شاااانسدااااکو در انرور وااااراواااار  وسرشاااانسدااااکو ارشاااال ر انترین درس در بین  ج وعه در س ر انعلم النفس، شااااسهل واااانع      ن 

ا قست هس گسهی  ا  اه دارد،  مسلعه  مسلب آن   ه چنین تسااالو ر   آنترین درس اه به  اوااامه  ثسخا  س     ی  بسشااالم ام   م

دهی به واااواات اهن درس در انرورهس   ود دارد اه آن د   هسواااو د   نث  ا ااایی برا   س ااا انلم واااس وسر را برا  دا طلثسن دشاااوار   

 نث  چیز   ز ا سب داتر اخل    بنو   سلی   ه چنین ا سب داتر ا اااار اخ ل  ت.ساااوم در انسر اهن د   نث  ا ااایی،  مسلب ده ر   

دهی به آتنس بسهل از واااااااااسهر  نسه  اوااااااااا فسد  ان مم  ز   علم النفس ا نسن بس     آ ر   مسلب ع ل   نسه    س ااااااااا هم هساااااااااانل اه برا   

شااانسداااکو  هس  گذشااا ه به عنوان  نثمی  م من  ورد اوااا فسد  دا طلثسن انرور ارشااال ر ان، در واااس ا ااایی در ا ترهن   م بس ت ر  ر ان

 روسن  هس در دوترس دا طلثسن  وب انرور وسرشنسدکو ارشل ر انشنسدکو قرار داردم قرار گرف ه اوو اه ا سس  بس آ رین به ر ز  

 ویرایش  آخرین  تغییرات 

النفس  هاس  عزیز نشااااااااااااااسن داد  ز   علمرقمو(، باسز وردهاس  ااناسن عیی رغم  اس اااااااااااااوالهی واسری باه واااااااااااااواات انرور قثیی  در خال رتثاه تا 

بسز هم بنتر شااااودم از اهن ر  ه رسر گرا   وااااروسر  ستم  ااااحر اخسااااسن ، دان اااا و  داتر   تواتل به لحسظ ر ان بودن   شاااا وات   تن،    

 ستم الهه  وات ، دان ااااا و  وسرشااااانسداااااکو ارشااااال دانشااااا س  شاااااه ل بنشااااا و لم  اردتل   ه  د ر وس ع به    ر انشااااانسداااااکو دانشااااا س   نران

در آ رین  یرایش اهن  ز  ،برخی  ن قسبع فهم بسشاااااااالمبسزب نو   الت اهن  ج وعه  ردا  نل تس  مسلب هرچه ب.شااااااااتر برا  شاااااااا س د واااااااا س

 ا الخست طثق انرور وس  ا یر در  تن  ورت گرف ه اووم

 با اطمینان مطالعه کنید

 برا  آتکه اهن  ج وعه را بس اط  نسن  مسلعه ان ل، به  وارد زیر تو ه ت سه ل:  

از وااااواات آ رین انرور   درصددددد  100به  گزارشااااکو اه بالفس ااااله کس از انرور  ن ه شاااال، نشااااسن داد اه اهن  ج وعه به ت نست    م 1

هس  ت  رقمو انرور در اهن درس در انرور ارشاااااااال به طور وسرشاااااااانسدااااااااکو ارشاااااااال را  س اااااااا  داد  اوااااااااوم در خسلی اه در اااااااال رتثه

 سف اهن برردکو را در  بسسهو اانسن  مسلعه ت سه لم  در ل اووم گزارش ع نو   شف ۶۵  ست ین چیز  خل د  

اتلم از هس  برتر ر انشااااااانسداااااااکو دانشااااااا س  هس   نران، شاااااااه لبنشااااااا و   عال ه طثسطثست   ن ه    یرایش ارد اهن  ج وعه را رتثه م 2

 ۶ت  رتثه  ستم  وار انشاااااااااانسدااااااااااکو   دان اااااااااا و  داتر  دانشاااااااااا س   نران،    ۷   ستم اخسااااااااااسن  رتثه  ۶  له  ستم قنبرزاد  رتثه 

 مبسل نو

هس  برتر انرور وسرشاااانسدااااکو ارشاااال ر انشاااانسدااااکو بود  اوااااوم از هس  گذشاااا ه  نث  ا اااایی  مسلعست  رتثهاهن  ج وعه، در وااااس  م 3

،  ستم زینب ترو نشاکو ت اد ۶،  ستم زهرا دات  رتثه  ۲، آقس  ا یر ه سهون خال  سن رتثه  ۷  له  ستم وا سته ابراه م ت اد رتثه 

اهن د واااااا سن را در   صااااااسخثهتوات ل  م   تس انرور ا یر ۹۳انرورهس  ارشاااااال  ۱۶تثه     ستم ترگس السااااااسدات واااااال یی ر  ۱۵رتثه  

 بخوات لم   بسسهو اانسن

 ورد هس  اانسن، بس دقو هسااااااا سر زیسد   ن ه شااااااال      نسواااااااب بس واااااااواات آ رین انرور  اهن  ج وعه در انسر ده ر  ج وعه م 4

 به
ً
 ر زروسن  شل  اووم  بسزب نو قرار گرف ه اوو   برا  انرور آهنل  وس ال

   ریز  صح ح  در  سهسن ض ن دعوت از ه ه ش س د و سن به او فسد  از ر ش  مسلعه علمو   دق ق   ه چنین به وسرگیر  ه  برتس ه

ظرات    .ش نسدات ارزش نل ش س عزیزان برا  هرچه بنتر  ی شسیس ه، آ سدگ   ود را برا  شن لن تقسبع اط  نسن برا  رو لن به هلر 

 ان مم هست  اه   علق به ه ه ش سوو، اعالم   اردن  ج وعه

 "با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان"    

 گروه مشاوران کیهان 

 مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان 

  

http://kayhanravan.ir/fa/interview.aspx


    

 

 درباره کیهان

هس  تنران،  دانشاااااااااااا س شاااااااااااانسدااااااااااااکو    شااااااااااااس ر  ارشاااااااااااال   داتر   هس  برتر ر انگر   آ وزشااااااااااااکو ا نسن  اشاااااااااااارع از تعلاد  از رتثه •

 در ز  نه انرور ارشل   داتر   ج وعه ر انشنسدکو    شس ر  فعسل و داردم 
ً
 شن لبنش و، عال ه   ممم اوو اه  رفس

هس  آ وزشاااااکو بس اواااااست ل  ریز ،  ج وعه  ز ات قسبع اط  نسن، ف لمهس  ا نسن شاااااس ع ارامه  ل ست  شاااااس ر    برتس هفعسل و •

 هس  آ وزشکو بس ا ف و اووم ل ست ر انشنس  و به دان  ویسن   برگزار  االسشنسدکو، ارامه  برتر ر ان

 انلمشنسدکو    شس ر  ا نسن فعسل و   گر   آ وزشکو ا نسن تحو تظسرت  س ق م  راز  ل ست ر ان •

 و، تلفنو  ا  تلارد   ت سم  ل ست    حصاوات آن فقو از  ود  راز ا نسن به شا و  اهنترت ا نسن در ه چ اجس  اشاور شاعثه •

   خضور  قسبع دریسفو اووم

هس  علمو  شس ر    برتس ه ریز    ه چنین  ز ات قسبع اط  نسن، هر وسله تعلاد قسبع تو هو از به لم  به وسرگیر  از ر ش •

 ستم وا سته ابراه م ت اد رتثه    ۹۷اتلم به طور  ثس   درواس   هس بود شانسداکو از   سن ا نسن انرور ارشال ر ان ۱۰۰هس  زیر  رتثه

 استم  ۹۹، در واااااااااااااس    ۶   استم الناه  وات  رتثاه   ۱ استم فاسمز  قال   رتثاه   ۹۸، در واااااااااااااس   ۲، آقاس  ا یر ه اسهون خال  اسن رتثاه  ۷

 ستم ترگس الساااااااااااسدات     ۱۵،  ستم زینب ترو نشاااااااااااکو ت اد رتثه ۳ ستم شاااااااااااقسهق خس  ی رتثه    ۱۴۰۰  در واااااااااااس    ۶زهرا دات  رتثه  

 اتلم  به طور وس ع ا نسن  بود  ۱۶ول یی رتثه  

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 مشود لسست به د  شرع راه سن  فقو ه  بسر در وس (   تخصصکو  بس ه   شس ر به ات خسب فرد( برگزار    •

 ا  صسصکو  ه   شس ر   ه  دان  و در  •
ً
 شودم  هر  لسه( برگزار    لسست به د  شرع تلفنو   خضور     رفس

 اش داردم   هر دان  و  ا نسن  ه   ر تل   ربوط به اطالعست  ود تزد  شس ر ا  صسصکو •

  سلو اووم -در ا نسن،  شس ر هر رش ه  ر انشنسدکو •
ً
 رتثه برتر ه سن رش ه اوو   بر آن آز ون وس ال

ً
  شس ر (، الزا س

شاود   وا س در د سرت سن  شاس ران تصاویب  هس  علمو   تجرب  اوا خراج   هس  برتس ه ریز     شاس ر  ا نسن، از هسف هر ش •

 شودم اهنجس از آز ون    مس  بر  ت.سوم    

 بردم  برد اه اهن قلرت ات خسب دان  و را بسا   ا نسن از خضور چنلهن  شس ر تخصصکو  رتثه هس  برتر( بنر     •

 فس ت بس شراهو   فس ت ارامه ارد  اووم ، د  طرح  ی       .ش ر  ا نسن برا  دا طلثسن انرور   •

 شودم آقسهسن فالح   ت    نش( برگزار   ا نسن  ووپر اهزرهس   ت سم  لسست  شس ر  ا نسن تحو تظسرت   •

  مسبق ترخ  صوب ع و   اووم   ، هزینه  لسست  شس ر  در ا نسن •

 

 

 

 

 

 

 

 به ما بازخورد دهید :. .: کیهان متعلق به شماست، پس برای ارتقاء روز به روز خدمات آن 

کـیـهـان :.آشنایی با مجموعه .: 
 



 شناسیمروری کلی بر عـوامـل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روان

 های بـرتـر کنکور، مشاوران کـیـهـاناز نگاه رتبه
 

 

 در دتثس  اردن  اهلاتجربه  س نشااااسن داد  دا طلثسن  اه  : هلف م 1
ً
دچسر  شاااارع شاااال    آتنس ف   ااااوم    حکمو تلارتل،  ع وا

 واه اال ارشاااااااااااااال  ه ااه هاالف ااسن را ر شااااااااااااان ان االم چرا     ان م ا   ازرواااااااااااااناالم کس  .شاااااااااااااننااسد   گااسهی خ و بااه  و  ااسهااسن تیز تمو

   در اهن انرور دتثس    ا  را  شاااانسدااااکو شااااراو ان ل  چه رتثهر ان
ً
بسشاااالم کس    SMARTدات ل اه هلف بسهل  ان ل   چرا  خ  س

(،  Specificگذار  اه   ااااااوم  یعنو هلف SMARTگذار   ان لم هلف  SMARTگذار   تسن هلفوااااااس    ه  وااااااس  آهنل  ۵برا   

-Time(   دارا   حل د  ز سن    ااااااااااوم  Realistic(،  اق  ب.نسته  Attainable(، قسبع دوااااااااااا سب   Measurableگیر   قسبع اتلاز 

boundedگذار   تواتل به شاااااا س ا   زیسد  در هلفریز  + ه   شااااااس ر آگس      خصاااااام   ( بسشاااااالم در اهن را  ه  دفتر برتس ه

 صح ح ارامه دهلم  

  شاااااا س را  ساااااا هبرا  رواااااا لن به هلف سن برتس ه ریز  ان لم ه  برتس ه ریز  صااااااح ح ته   یی واااااان ین اوااااااو اه ز د  : ریز  برتس ه م 2

 چاه  ناسهمی را   ، هاسبانال، تاه   یی واااااااااااااثا  ااه شااااااااااااا اس را باه هالف اسن تروااااااااااااااستالم بالات ال از اجاس باسهال شااااااااااااار   ان الم باس االام ا اس
ً
اال

ده ران اواا فسد  ان ل  الام  ال ااه ب.شااتر    واه ل از  ال ااهآ سد   ال ااه بردار  هسااا ل  هس     ،  واه ل  مسلعه ان ل  

آ رد  اهنجس از ه  وسربلل، اسااکو اه تسز  در انرور  ان ل،  نفعو ب.شااتر  را برا  شاا س   ا  اه    واب داد    به نساا و هزینه

(، اطالعست  ۵۰شااانسداااکو بسل نو هس ع و  (   رتثه عسلی هم اساااب ارد   زیر   س شاااراو ارد   انرور واااراوااار  ارشااال ر انرشااا ه شااا 

ز ااسن  نااسوااااااااااااااب برا  هااس رام  هااس را در چااه بااسز  ز ااسن      ان اال   هعاال ااالام درس واه اال ا   ااالام درسازم را ب یرهاالم بث.ن اال   

 واه ل او فسد  ان ل   ممم م اب لا  سیر رو لن به هلف را به اتلاز  س  ده ر    از چه ابزارهزن  چه  وق  اوو  شر   تسو

  خ ل  ا نسن را تیز  ل تظرتسن داش ه بسش لم   ا هس   شس ر وسری برا   ود ر شن ان لم طرح

هس را د ر هس  گذشاااا ه رهس ان لم ت ران هس   تلخیخسا اه  قو ع ع اردن فرا رواااا ل ،  هن سن را از ه ه شااااکسااااو: آ سدگ   هنو م 3

بااه اهن  تااسن بااه تحو اخسااااااااااااان،  ااسن    یزان تالشاااااااااااااکو اااه برا  ع یی اردن برتااس ااهفبریزیاال   فقو بااه هاال اااه  ازم داریاال فکر ان االم 

 تسن دارد   وسهر ترست  ث و فکر ان لم   وفق و در اهن  ر ژ   انرور وسرشنسدکو ارشل هس داتر ( چه تسثیرات  ثث و در زتلگ 

 نظور، داشااتن ه  واار  ابزار برا   قسبله بس  ساا   ، تسا  ل ،   وااسهر  وان  بیر ن    در ن  برا  رواا لن به : ابزارهس  وسرآ ل م 4

  در  ااااااورت ت سز  شااااااس ران تیز به شاااااا س آ وزش    مرح شاااااال  اتهلف سن اوااااااوم ر ش  مسلعه صااااااح ح را بلات ل  در ات نس   ز  

 بسهل  ر ر ان ل تس  مسلب از  هن سن تر دم   چه ز سنهس   لهریو اوترس   ت راز آشنس بسش لم بلات ل  دهنل(م بس ر ش  

ان ل، ه چ  س  رشاااااااااااا ه  س  نسه  زیسد  داردم در  ااااااااااااورت  اه از ه ین  ج وعه  ز ات ا نسن اواااااااااااا فسد    :  ملعست  نساااااااااااا م م 5

 م هر  د   نث    یی  ان م اه از  مسلعه  نسه   راانل   رهیز ان لم  مسلعه  نسااااااا ت ران  ت.ساااااااوم ا س بسز  نو تسا ل عر    

  نث  اووم به  سیرتسن اع  سد ان لم   ۶-۷بنتر از  مسلعه  راانل   

اهل، بررداااااااااااکو   ارزیسب  ان لم بث.ن ل در  نو دروااااااااااا و خراو تسن   دانشاااااااااااکو را اه اتل   هم  ودتسن،  نسه  لا: تظسرت   ارزیسب  م 6

 بلل ا   ب یرهلم  ان ل  هس ت سز به تا یر ر ش وسر در برخی  وارد داریل  در  ورت ت سز، برا  اهن وسر از ه  را   

 ترین فرداها را آرزو داریمایستهین و شبرای شما زیباتر   

 گدروه مدشداوران کدیدهان
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ـــ رتبه-کیهان   النفسعلم 63    اس یشنو ارشد روان دکتری   1یــکــــــ

مالصدرا: فصل هفتم

(، متأله  یقمر  1045)درگذشته    نیمعروف به ماُلصَدرا و صدرالمتأله  یرازیقوام ش  میمحمد بن ابراه  نیصدرالد

مکتب مالصدرا که   .است  هیحکمت متعال  گذارانیو بن  یقمر  یهجر  ازدهمیسده    ی دررانیا  عهیش  لسوفیو ف

متعال تما  شود،یم  دهینام  هیحکمت  و  »وجود«  اصل  »ماه  زیبر  از  د  ت«یآن  بنابر  است.  او،   دگاهیاستوار 

خود، آن را درک   یدرون   افتیو در  یاست که ما با علم حضور  یهست  ای  وجود  مسئله  جهان،مسئله    نیتریهیبد

و به    شودیم  هادهیو تکثر پد  یاست که سبب گوناگون  یزیآن چ  ت،ی. اما ماهمیبه اثبات آن ندار  یازیکرده و ن

اصل مشترکند که همان »وجود« نام دارد و   کیجهان در    یهادهپدی. همه  بخشدیم  ژهیو  یهر وجود، قالب

ن یاز ا  کیهر    یهایژگی( سرچشمه گرفته، اما وگانهیخداوند    یعنی)  بخشیاز هست  رایز  است؛گانهیوجود،  

ت، یاست و ماه  اءیاصل بر وجود اش  دگاه،ی د  ن یدارد. بنا بر ا  تیها حکاآن  تی ذات و ماه  انیماز تفاوت    هادهیپد

 .دیآیمشمار معلول وجود به 

. صدرا درباره یاعتبار  یامر  تیاست و ماه  یقیحق  یشد که »وجود« امر  یبود، مدع  یسهرورد  رو یکه خود پ  رداماد ی در مخالفت با استادش م  مالصدرا

مشهور است  یعرضه کرد که به حرکت جوهر یدیجد هینظر زنی حرکت

:  مرحله بندی کرد سفرمالصدرا به پیروی از عرفا، سیر و سلوک فلسفی را در قالب چهار 

 سفر فی الخلق بالحق ( 4سفر من الحق الی الخلق بالحق ( 3 سفر بالحق فی الحق( 2 سفر من الخلق الی الحق( 1    

قرار داشت؛ اما مالصدرا آن را قسمتی از   علوم نظری(  هاییکی از شاخه)  ی علوم طبیعیبندی علوم در زمرهتا پیش از مالصدرا، علم النفس در دسته

ای که پیامبران در آن  شود. همان مرتبهچهارم مربوط می علم النفس در الگوی فوق به سفر . بایست آن را طی کندمی که یک فیلسوف سفری دانست 

که پذیرای آن  کندآن را به مردمی تقدیم میای که عارف و سالک خود را از اشراق سرشار کرده و  همان مرتبه  ند.ردامی  برای رستگاری مردم گام بر

باشند. می

تا قبل از مالصدرا ماهيت نفس 

 بُعد( تعلّقی ) بعد( ذاتی و حیثیت) حیثیت: گرفتندمی تا پیش از مالصدراء فیلسوفان برای نفس، دو حیثیت )بُعد( در نظر

نسبتی با جسم است که هیچ گونه اضافه و  تجزیه و تقسیم ناپذیر و واحد( و مجرد  )  و  جوهری بسیطفس از حیث ذات و حقیقت آن،  ن:  حیثیت ذاتی

« )وجود برای خودش( است. به همین دلیل است که اگر کسی بخواهد حقیقت نفس را با قطع نظر از تعلق و  وجود لنفسه»  و به اصطالح دارای  ندارد

 )به معنی اعم و گسترده( مراجعه کند. علم الهیاتباید به بشناسد؛  ی که به بدن داردیهااضافه

« )وجود برای غیر از خودش( است و درست به همین دلیل اضافه تعلق است که وجود لغیره»  نفس از حیث اضافه و تعلق به بدن، دارای:  تعلّقی  یتحیث

اند و مفاهیمی چون کمال، صورت و قوه به  خن، »ذات« نفس یا »نفسیت« نفس، دو حیثیت کامالً متفاوتشود. به دیگر سمطالعه می  علم طبیعیدر  

 عارض ، بلکه برآن  ذات و ماهیت نفس نهفته نیست، تعلق نفس به بدن در  نمشائیابراساس نظر  .  نفس نخواهد بودهیچ وجه معرّف حقیقت و ذات  

اضافه شده( گردیده است.)

 از منظر مالصدرا ماهيت نفس 

قبول ندارد و  س دارای دو بعد ذاتی و اضافه است، است. وی این نظریه را که نف  متفاوتدر باب ماهیت نفس با مبنای حکمای پیشین  مبنای مالصدرا

»جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن و  »تشکیک در وجود« نظریه ابتکاری وی در این زمینه، بر دو رکن ورزد.تأکید می تک بعدی بودن نفس بر
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دارای مراتب( است و شدت و ضعف و تقدم و  ) وجود عینی، حقیقتی تشکیکی و ذو مراتبمالصدرا این نظریه را مطرح ساخت که  استوار است. نفس«

واحد شخصی ذو مراتب و مقول به    نیز، یک  - که در اصطالح فلسفی، شامل نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی است  -. نفسپذیردتأخر می

تواند مراتب مختلفی را از مرتبه نازل و پایین حسی، و مرتبه متوسط مثالی تا مرتبه عالی عقلی تشکیک است که در عین وحدت شخصی و هویتی، می

 شود. پذیرا

  . شودگفته می  تشکیک وجوداتب وجود درجوهر،  دات، شدت وضعف مرجدا کردن مراتب وجود از هم، بسط و گسترش وجود به موجوحال باید دانست به  

 های روایات مختلف در مورد تشکیک وجود« یا »گفتمان تشکیکی« یا »اعتقاد به تشکیک« دانست.توان »گفتهمقول به تشکیک را به اعتباری می

موضوع علم الهی و دوّم را موضوع علم طبیعی قرار از منظر مالصدرا تفکیک بین ذات نفس و نفسیت نفس یا )اضافه نفس به بدن( و درنتیجه اولی را  

شود( در ذات  که طبق نظریه جسمانیه الحدوث به ابتدای تکون و پدیدایی نفس مربوط می)  دادن، جایز نیست. اضافه نفس به بدن یا نفسیت نفس

 نفس نهفته و از آن جدایی ناپذیر است و هویت نفس در گرو آن به بدن است. 

دارای سه   تجزیه ناپذیری( وجودی و هویتی، )  ا، نفس برخوردار از شئون و مراتب وجودی متعددی است و در عین وحدت و بساطتبه اعتقاد مالصدر

در مرحله پیش از طبیعت   باشد.»قبل از تعلّق به بدن«، طبیعت »تعلق به بدن« و پس از طبیعت »بعد از تعلق به بدن« می مرحله پیش ازطبیعت نشئه و

همه یک چیز هستند و وحدت وجود دارد(  )انی قبل از آمدن به دنیا موجود هستند ولی وجودشان وجودی کلی و جمعی و عقالنی است  های انسسنف

شود و آید و در واقع آنچه سبب کثرت میهای نفس دربدن به وجود میو درواقع به وصف کثرت و جزئیات )جزئیات( وجود ندارند و بدن از مرحله

 کند وجود مادی ماست.هم جدا می را از هاانسان

»نفس انسان، برخالف دیگر موجودات طبیعی، نفسانی    از دیدگاه مالصدرا، دلیل اصلی اختالف نظر فیلسوفان پیشین در باب حقیقت نفس آن که

ای معین در وجود دارد، بلکه برخوردار از  درجه)گیاهی و حیوانی( وعقلی که دارای مقامات مشخص و معلومی هستند، نه مقامی معلوم در هویت و نه  

باشد و به این بیت اشاره مقامات و درجات گوناگونی است، عوالمی پسین و پیشین دارد و در عالم نیز از صورتی خاص و مقامی ویژه برخوردار می

 کند می

تواند می  درآمدن به هر شکل و صورتی قابل است؛ پس هم  قلب و وجودم برای)لغزالن و دیوا لرهبان    فمرعی  لقد صار قلبی قابال کل صوره ***

تواند به هر صورتی درآید و میتواند در واقع این بیت اشاره دارد که نفس و وجود انسان می  .برای راهبان( ای  چراگاهی برای آهوان باشد و هم صومعه

دهد کم کم به نفس هر چه را که انجام میانی و مالصدرا معتقد است  رنگ خدایی بگیرد و هم رنگ شیطتواند  هر قالبی را بپذیرد. درواقع هم می 

ها و بدی، ها بر عکس با حرکت در مسیر زشتی شود وشود یعنی با حرکت در مسیر علم، عدل، قسط و قداست واقعا فرشته میهمان صورت مصور می 

 سازد.رفتار بر اخالق از )ملکه( فراتر رفته و گوهر وجودی فرد را در بر گرفته و متحول میشود. یعنی تأثیر  از آن میتر  حقیقتاً حیوانی و یا پست  هارذالت

 حركت جوهری 

 گیرد یا این که روح همراه با خلقت بدن خلق شده است؟  آیا روح انسانی، موجودی قدیم بوده و با آفریده شدن بدن به آن تعلق می

- اعم از حسی، خیالی و عقلی-مالصدرا معتقد است »نفس در ابتدای تکوین و وجود خود، مثل هیوالی اول، خالی از هر نوع کمال صوری و ادراکی

به عنوان    عت،یخود را در عالم طب  یفس حرکت ذاتن  ،گردد«. به عبارتی دیگربه مرحله ایجاد و انشاء صورعقلی مجرد از ماده واصل میاست، آن گاه  

  . گرددیم صلوا نائل و شیخو ستهیبه کماالت شا تجرد،  یو در مراتب طول گذردیدرم یقلمرو ماد  تا آن که از کندیآغاز م یو جسمان  یماد یجوهر

به تجرد   شی خو  یک یتحر  و   یادراک   یو سپس با کارکرد قوا  شودیم  لیتبد  یبه نفس انسان  ماده و تجرد،  انیدر مرز م  یعن ی  حرکت،  نیدر خالل انفس  

شونده( است که در   لیتبد)  متبدل   و  الیس  ینفس ناطقه، جوهر  صورت  نیبد  .ابدییمحض دست م  یعقل  یهاصورت  ایجاد()  و ابداع و انشا   یتام عقل

های گوناگون وجودی خود را با  ید. در واقع نفس از راه حرکت ذاتی و جوهری، مراتب مختلف و نشئهآیم  دینفس پد  یاز مراحل حرکت جوهر  یکی

شروع جسمانی و  در نهایت، وی برای اثبات نظر خود مبنی بر  گردد.کند و به جوهری، مجرد از ماده مبدل میحفظ وحدت شخصی و هویتی، طی می
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»ثم انشاناه خلقا آخر« اشاره کرده است. الزم به ذکر است که واژه انشاء در ادبیات عرب  ی حرکت به سمت تجرد، دلیل قرآنی نیز آورده است و به آیه

 باشد. برآوردن روح از بطن جسم می به معنای

براهین متعددی ثابت نمود که عالم سراسر تغییر و دگرگونی است و هیچ چیز ثابتی نظریه حرکت جوهری مالصدرا چهره فلسفه را دگرگون ساخت و با  

های روانی و رفتاری دارد. نظریه حرکت جوهری در میان سایر نظریات فلسفی، قدرت تحلیل بیش تری برای تبیین پدیده . در عالم طبیعت وجود ندارد

 ارتباط روح با بدن، و چگونگی بروز رفتار را روشن نماید. تواند بسیاری از اشکاالت موجود در زمینهاین نظریه می

آید جوهر ماده در مسیر  چنان که از نظریه حرکت جوهری مالصدرا بر می:  نویسدشهید مطهری در توضیح و تشریح این نظریه در مقاله اصالت روح می

حرکت، روح که موجودی غیر مادی است، از دل ماده نشأت گرفته و تحول خویش، رو به ماوراء ماده و یا ماوراء طبیعت در حرکت است. در طی این  

شود. کند. به این ترتیب، این ماده است که درطول تحول خویش تبدیل به روح ماوراء یا ماوراء ماده میرو به تجرد یا غیر مادی شدن کامل حرکت می

های ک چیز است، ولی دارای دو روی بوده و هر یک از آن دارای ویژگیای است که دارای دو روی باشد، سکه در عین حال که یانسان مانند سکه

سازد. این دو صفحه عبارتند از صفحه طبیعت توان به خطی تشبیه کرد که دو صفحه را از یکدیگر جدا میخاصی است. به اعتباری دیگر انسان را می

تر نیست، امّا هم متعلق به صفحه طبیعت بوده و هم متعلق به صفحه ماوراء  و صفحه ماوراء طبیعت. در این حال انسان در عین حال که یک خط بیش

 باشد یا به بیان دیگر انسان یک رو به طبیعت و رویی دیگر به ماوراء آن دارد. طبیعت می

 حدوث نفس

ادامه نظرات مختلف در موضوع حدوث نفس یکی دیگر از ابتکارات مالصدرا در باب حدوث نفس است که نسبت به نظر پیشینیانش متفاوت است. در 

 شود.گفته می

 جسمانيه الحدوث و جسمانيه البقا . 1

گیرد و گل هم که از بین رفت، همه چیزهای درونش از  می  کنند به آبی که در گل است. نفس هم با شکل گرفتن گل شکل می  این حالت را تشبیه

 رود. می بین

 روحانيه البقا . روحانيه الحدوث و 2

و در مقام بقایش هم  بوده  مجرد، روحانی، فوق عالم ماده است و از سنخ عالم ماده نیست. از همان اول باالتر از عالم ماده  یعنی نفس چیزی است  

 همینطور مجرد است. 

 . روحانيه الحدوث و جسمانيه البقا 3

شود و مکاتب هندی و معتقدین به تناسخ روح درکالبد موجودی خوب و بالعکس ظاهر میمیرد اگر خوب باشد  انسان دارای روح است و پس از آنکه می

 به این موارد اعتقاد دارند.

 جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا . 4

وجود   یاست. مالصدرا معتقد بود ابتدا  (البقاء  هیالحدوث و روحان  هیجسمان)  نفس  یروحان   یو بقا   یحدوث جسمان   هیمالصدرا، نظر  گریاز ابتکارات د

؛ اولین مرحله عالم تجرد با  شودیم  یروحان   د،ی خود و اخذکماالت جد  قیطر  یو با ط  شودی است و نفس در هنگام استعداد نطفه حادث م  یجسمان

 روحانی()  ود تا مجرد کامل شود و بعد که مجردش می. این نفس مجرد هم تا وقتی که دستش به ماده بند است، تلطیف  اندآخرین مرحله مادیت همسایه

 ی حرکت جوهر  هیاز نظر  یجزئ  یبه حاالت روحان  ینفس از حاالت جسمان  قیطر  یط  نیا.  ماندیم  یباق  زین  یو روحان  ودشمیکامل شد از بدن جدا  

   .باشدیم

 : از نظر مالصدرا نظریه قدیم بودن نفس، مستلزم سه محال عقلی است
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، و در نتیجه بی نیاز از قوا و آالت الزمه آن کمال فطری و ذاتی نفس و عدم هر گونه نقص و کمبود در آناگر نفس در ذات خود قدیم باشد،    -1

 ادراکی و تحریکی گیاهی و حیوانی است. در حالی که احتیاج نفس به قوا و آالت واضح و روشن است. 

واهد بود، چرا که کثرت و  خ  یهر چه مجرد از ماده باشد، نوع منحصر به فرداست و    ، تجرد آن از مادهقدیم بودن نفس  برای اعتقاد به  دلیل دیگر  -2

؛ در حالی که نفوس انسانی نیست  ی از کثرت فردی و وحدت نوعهاست و جایی که ماده نیست، اثرنوعیه، در گرو ماده آن  هایصورت  و  تعدد موجودات

به قدیم بودن نفس و حدوث آن قبل از حدوث  وحدت نوعی هستند؛ در نتیجه اعتقاد  دست کم در سه نشئه طبیعت برخوردار از کثرت فردی و در عین  

مختلفی   هایست که انسان منظورت از کثرت فردی این او    منظور وحدت نوعی این است که ما همه یک نوع هستیم و انسانیم).  بدن پذیرفتنی نیست

 . هستیم(

وا به  قدیم بودن نفس، تعطیل شدن و بی استفاده ماندن قوای ادراکی و تحریکی آن و لغو و بیهوده بودن آفرینش این ق باور داشتن به  دیگرالزمه  -3

»افحسبتم انما   دهدخداوند کار عبث انجام نمینش این قوای نفسانی بیهوده نیست و  در حالی که فعل خداوند و آفری  پروردگار حکیم است؛ی  وسیله

 خلقناکم عبثا و انکم الینا ال ترجعون«. 

 

 ال يقوه خ دتجر

عین وحدت و بساطت وجودی، دانیم که نفس درمی  قوه خیال است.های درخشان مالصدرا در بحث علم النفس، تبیین و اثبات تجرد  دیگر نوآوری  از

کننده کننده جزئیات یا درکراکی وتحریکی است. قوای ادراکی یا درکو ناطقه است. از سوی دیگر، نفس مجهز به قوای ادحیوانی    دارای مراتب نباتی،

 اند. کلیات

اند  عقیدهاین    بر  جسمانی بودن قوای ادراکی ظاهری و باطنی است. اغلب حکما  نفسانی یا  سر  حکمای پیشین، بر  یکی از موارد اختالف میان مالصدرا و

 قوای جسمانی نیستند ودر ماده حاضر نیستند.  - امّا به اعتقاد صدرالمتألهین، حواس باطنی، همچون حواس ظاهری که محل حواس باطنی مغز است.

تلف نفس  ادراکات مزبور در مراتب مخ  درک کننده(حقیقی، نفس است و)  مُدرک  -اعم از عقلی و خیالی و حسی-به عبارت کلی تر، در همه ادراکات

شود تادر عوالم ومراتب  آید، نفس مستعد میها پدید میفعل و انفعاالتی که در آن  دراثر  و  های مختلف، تنها نقش اعدادی دارنداندام  ؛شوندحاصل می

 اند. از ماده ها غیرجسمانی و مجرد حس مشترک، واهمه، خیال و مانندآن قوایی مانند به این ترتیب، خود به این ادراکات نایل گردد.

براساس اصل اتحاد عقل و عاقل و معقول و    -است و هر کدام از این مراتب  و حسی  مرتبه عقلی، خیالیای سه  این است که »نفس دار  مالصدرا  نظر

صدرا طرح و های نوین مالاز جمله اندیشه   با عقل و خیال و حس اتحاد دارد«.  –اتحاد حس و حاّس و محسوس  متخیَل و  ل و  اتحاد تخیل و متخیِ

ی اثبات تجرد قوای ادراکی ظاهری و باطنی و به ویژه، تجّرد قوه خیال است. از آنجا که قوه خیال با حس مشترک، پیوندی نزدیک دارد، مختصر

 : کنیمفهوم این دو قوه را مرور میم

حواس پنجگانه( است. قوه )  های حسی ظاهریهای جزئی و محل اجتماع تمامی صورتکننده صورتمدرکه و درک   حس مشترک یا لوح نفس قوه

اند، خیال یا مصوره خزانه یا محل بایگانی اطالعات رسیده به حس مشترک است؛ یعنی اطالعاتی را که توسط حس مشترک گردآوری و ادراک شده

 دارد.در خود نگه می

 

 اسفار اربعه

عرفا معتقدند که یکی دیگر از ابتکارات صدرالمتالهین ارائه سفر چهارگانه فیلسوف، و تطبیق سیر در مباحث فلسفی با سیر و سلوک قلبی عرفانی بود.  

 : دهدچهار سفر انجام می ،سالک )رهرو( در طریق عرفان

کند و عوامل ماورای طبیعی را نیز پشت سر بگذارد تا به ذات حق واصل کوشد از طبیعت عبور در این مرحله، سالک می: سفر من الخلق الی الحق (1

 ای نیابد. شود و میان خود و حق، حجاب و پرده 
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در این مرحله پس از آن که سالک با نزدیکی به ذات حق او را شناخت، به کمک خود او به سیر در شئون و کماالت و اسماء  : سفر بالحق فی الحق (2

د.پردازو صفات او می

گردد، امّا این بازگشت به منزله جداشدن و دورشدن از  در این مرحله، سالک به سوی خلق و میان مردم باز می:  سفر من الحق الی الخلق بالحق  (3

بیند.ذات حق نیست، بلکه او ذات حق را با همه چیز و در همه چیز می

پردازد. ها برای رسیدن به حق میمک به آن در این مسیر، سالک به هدایت مردم و ک: سفر فی الخلق بالحق (4

 : مالصدرا نیز مباحث کتاب خویش را برحسب همین مراحل چهارگانه تنظیم کرده و در آن سلوک عقلی را با سلوک عرفائی هماهنگ ساخته است

در حقیقت به مسیر فکر ما از خلق  مباحث کلی درباره احوال موجود از آن حیث که موجود است. در واقع این مباحث مقدمه بحث توحید است و •

)سیر من الخلق الی الحق(  پردازد.به حق )امور عامه فلسفه( می 

مباحث توحید و خداشناسی و صفات الهی )سیر بالحق فی الحق( •

مباحث نفس و معاد )سیر فی الخلق بالحق(  •
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 هفتم  فصل شدهیبندطبقه  سواالت

 ( 89)كنكور  دیدگاه مختلف درباره حدوث و قِدم نفس كدام یك متعلق به »مالصدرا« است؟ارتباط با ر د -1

 جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس  ( 2                                                روحانیه الحدوث و البقا بودن نفس (1

 روحانیه الحدوث و جسمانیه البقا بودن نفس ( 4                                            جسمانیه الحدوث و البقا بودن نفس ( 3

هر كدام از این مراتب بر اساس اصل اتحاد ر  به نظر .............. نفس دارای سه مرتبه عقلي، خيالي و حسي است و د  -2

خيل و متخيل و متخيِّل و اتحاد حس و حاس و محسوس، با عقل و خيال و حس اتحاد دارد. عقل و عاقل و معقول و اتحاد ت

 ( 89)كنكور  

 ( غزالی 4 ( ابن سینا  3    ( ابن رشد   2 ( مالصدرا 1

 ؟ اندبه وصف وحدت، بساطت، تجرد و كليت  امهتمرتبه عقول مفارقه و مجردات  ر  به نظر مالصدرا در كدام نشئه، نفوس د  -3

 ( 90)كنكور  

 برزخر ( د4   ( پس از این دنیا 3     ( پیش از این دنیا 2   همین دنیار ( د1

 ( 90)كنكور  علم النفس تبيين و اثبات كدام مورد است؟ر های درخشان مالصدرا داز نوآوری -4

 ( مادی بودن قوه خیال 4   ( تجرد قوه خیال3     ( تجرد قوه عقل 2  ( تجرد نفس1

باشد الزمه آن كمال فطری و ذاتي نفس و نتيجه بي نيازی از قوا و آالت ..............    ذات خودر  به نظر مالصدرا اگر نفس د  -5

 ( 90)كنكور  حالي كه نياز نفس به این آالت و قوا واضح و روشن است.ر ادراكي و تحریكي است، د

 ( غیر مادی 4 ( حادث  3    ( قدیم2  ( مادی1

 ( 90)كنكور : های قرآني صدرالمتالهين برای اثبات و حركت جوهریه این آیه استیكي از استناد -6

 ( و لقد خلقنا االنسان من سالله من طین 2    ها االنفس حین موت ( اهلل یتوفی1

 ( ثم انشاناه خلقا آخر 4   ها ( واللتی تمت فی منام3

مادی بود باید برخي معاني از قبيل عداوت و صداقت نيز در ماده منطبع و انقسام پذیر ..............    به نظر مالصدرا اگر قوه  -7

بودند. درحاليكه این معاني انقسام پذیر نيستند. به عالوه این معاني باید از وضع و جهت برخوردار باشند، یا در باال یا  مي

 ( 91)كنكور  ه چنين نيست.پایين یا در چپ و یا در راست واقع شود، درحاليك 

 ( عاقله4 ( واهمه 3     ( ذاکره2   ( متخلیه1

نفس در آغاز حدوث،جوهری جسماني و مادی است. اما از راه حركات ذاتي و جوهری مراتب مختلف  :  بنا به نظر چه كسي  -8

 گردد؟ مجرد از ماده مبدل ميكند و به جوهری  های گوناگون وجودی خود را با حفظ وحدت شخصي و هویتي طي مي و نشئه

 ( 91)كنكور  

 ( مالصدرا 4  ( کندی3    ( غزال2   ( ابن سینا1

شود یعني با حركت در مسير دهد كم كم به همان صورت مصور مي نفس هر چه را كه انجام مي ..............    بنا به نظریه   -9

حقيقتاً حيواني و یا    هابدیها و رذالت   هامسير زشتيشود و بر عكس با حركت در  علم، عدل، قسط و قداست واقعا فرشته مي 

سازد. شود. یعني تأثير رفتار بر اخالق از )ملكه( فراتر رفته و گوهر وجودی فرد را در بر گرفته و متحول مياز آن ميتر پست

 ( 92)كنكور  
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( مالصدرا 4 ( کندی3 ( ابن سینا2  ( غزالی1

را    - 10 جوهر  در  تشكيك  مشایي  عيني..............    منكرحكمای  وجود  كه  ساخت  مطرح  را  نظریه  این  حقيقتي   مالصدرا 

 ( 92)كنكور . .............. تشكيكي و ذومراتب ........... و شدت و ضعف و تقدم و تأخر

 پذیردمی  –است  -( بودند 2    پذیردنمی - است – ( نبودند1

پذیرد نمی  –نیست  –( نبودند 4   پذیردمی  –نیست  –( بودند 3

باشد الزمه آن كمال فطری و ذاتي نفس و ...... هر گونه نقص و..............    از دیدگاه مالصدرا اگر نفس در ذات خود  -11

واضح و  كمبود در آن و در نتيجه بي نياز از تمام قوا و آالت ادراكي و تحریكي است. در حالي كه احتياج نفس به قوا و آالت  

 ( 92)كنكور ..............  روشن

 نیست   –عدم  –( حادث 2  است –عدم  –( قدیم 1

 نیست  –وجود  –( حادث 4   است –وجود  –( قدیم 3

 ( 92)كنكور  : انشاء روح بر اساس حركت جوهری یعني -12

 ( برآوردن روح از نفس 4 ( بر آوردن نفس از روح 3 ( ترکیب روح با جسم   2 ( بر آوردن روح از جسم1

بين طبيعت و ماورای طبيعت دیوار و حایلي وجود..............    به نظر مالصدرا، مبدأ تكون نفس انسان،  -13 است، اساساً 

)كنكور   تبدیل شود...  ............  در مراحل ترقي و تكامل خود به موجودی..............    ندارد، هيچ مانعي نيست كه یك موجود

93 ) 

 ( ماده جسمانی /مادی / غیر مادی 2    ( روح الهی /مادی / غیرمادی 1

 ( عقول مفارقه / مادی / غیر مادی 4   ( عقل فعال /غیر مادی /مادی3

انسانها)ای    سوره فاطر تمسك جسته و هدفش اثبات چه چيزی بوده است؟   15كدام یك از اندیشمندان زیر به آیه    -14

( 93)كنكور    .شما همه فقير و محتاج به خداوند هستيد و اوست كه غني و بي نياز و ستوده است(

اثبات وجود خداوند  -( ابن سینا4  فقر عرضی –( مالصدرا 3 فقر وجودی  –( مالصدرا 2 بی نیازی خداوند  –( غزالی 1

( 93)كنكور  است؟استاد مطهری رابطه روح و بدن را چگونه تبيين كرده  -15

بین روح و بدن وحدت وجود دارد. (2 . به دو صفحه تشبیه کرده که از یکدیگر جدا هستند (1

انسان موجود دوگانه یک رو به دنیا و روی دیگر به آخرت دارد. ( 4   روح را مرغ باغ ملکوتی و جسم را قفس دانسته است.( 3

(95)كنكور  تر از آن، برای برخي انسانها در قرآن، از نظر مالصدرا چه نوع تعبيری است؟تعبير چارپایان، یا حتي پست -16

 مجازی  (4  واقعی (3  رمزی (2  کنایی (1

 ( 96كنكور) در دیدگاه مالصدرا كدام است؟ "جسمانيه الحدوث بودن و روحانيه البقا بودن نفس"مفهوم  -17

. ( تکامل و تلطیف ماده و بدن و رسیدن آن به اولین درجه تجرد2 . چیزی است مجرد روحانی و فوق عالم ماده( نفس 1

ود و تا اخر هم که باقی است مستقل است.ش می( وقتی که نفس موجود  4     .( نفس وقتی حادث شد اصوال مجرد بوده و بقا آن هم مجرد است3

 ( 96كنكور ) روح و بدن را چگونه توضيح داده است؟ی استاد مطهری رابطه -18

 .( بین روح و بدن وحدت وجود دارد2 ( مرغ باغ ملکوت را روح معرفی کرده است. 1

( بین روح و بدن ناهمسویی وجود دارد.4 داند. ( جسم و بدن را قفس انسان می 3
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   فصل هفتمشده بندیسواالت طبقه پاسخنامه 

 یوجود جسمان  یاست. مالصدرا معتقد بود ابتدا  نفس  یروحان   یو بقا  یحدوث جسمان  هیمالصدرا، نظر  گریاز ابتکارات دصحيح است.    2  . گزینه1

؛ اولین مرحله عالم تجرد با آخرین مرحله  شودیم یروحان  د،یخود و اخذکماالت جد قیطر یو با ط شودی است و نفس در هنگام استعداد نطفه حادث م

روحانی( کامل شد از  ) ود تا مجرد کامل شود و بعد که مجرد شمی. این نفس مجرد هم تا وقتی که دستش به ماده بند است، تلطیف اندهمسایهمادیت 

 . باشدیم یحرکت جوهر هیاز نظر یجزئ ی به حاالت روحان  ینفس از حاالت جسمان  قیطر یط نیا. ماندیم یباق زین یروحان و  ودشمیبدن جدا 

هر کدام از این مراتب بر اساس اصل اتحاد  ر  طبق نظر مالصدرا نفس دارای سه مرتبه عقلی، خیالی و حسی است و د  صحيح است.  1  گزینه.  2

  عقل، عاقل و معقول و اتحاد تخیل و متخیِل و متخیّل و اتحاد حس و حاس و محسوس، با عقل و خیال و حس اتحاد دارد.

مرتبه عقول مفارقه و مجردات تامه، به وصف وحدت، بساطت،  ر  ة پیش از این دنیا ددر مرحل  به نظر مالصدرا نفوس صحيح است.    2  . گزینه3

های س. در مرحله پیش از طبیعت نفپیش از طبیعت، طبیعت و پس از طبیعت: گذردبه نظر مالصدرا نفس انسان از سه عالم می. تجرد و کلیت هستند

همه یک چیز هستند و وحدت وجود دارد( و درواقع به  )انسانی قبل از آمدن به دنیا موجود هستند ولی وجودشان وجودی کلی و جمعی و عقالنی است 

را از هم   اهشود و انسانآید و در واقع آنچه سبب کثرت میهای نفس دربدن به وجود میوصف کثرت و جزئیات )جزئیات( وجود ندارند و بدن از مرحله

 کند وجود مادی ماست.جدا می

 های نوین مالصدرا طرح و اثبات تجرد قوای ادراکی ظاهری و باطنی و به ویژه، تجّرد قوه خیال است.از جمله اندیشهصحيح است.  3  . گزینه4

الزمه آن اگر نفس در ذات خود قدیم باشد،    -1:  از نظر مالصدرا نظریه قدیم بودن نفس، مستلزم سه محال عقلی استصحيح است.    2 . گزینه5

، و در نتیجه بی نیاز از قوا و آالت ادراکی و تحریکی گیاهی و حیوانی است. در حالی  کمال فطری و ذاتی نفس و عدم هر گونه نقص و کمبود در آن

نفس، تجرد آن از ماده است و هر چه مجرد از ماده باشد، دلیل دیگر برای اعتقاد به قدیم بودن    -2  که احتیاج نفس به قوا و آالت واضح و روشن است.

هاست و جایی که ماده نیست، اثری از کثرت نوعیه، در گرو ماده آن   هاینوع منحصر به فردی خواهد بود، چرا که کثرت و تعدد موجودات و صورت

ر از کثرت فردی و در عین وحدت نوعی هستند؛ در نتیجه فردی و وحدت نوع نیست؛ در حالی که نفوس انسانی دست کم در سه نشئه طبیعت برخوردا

و    منظور وحدت نوعی این است که ما همه یک نوع هستیم و انسانیم).  اعتقاد به قدیم بودن نفس و حدوث آن قبل از حدوث بدن پذیرفتنی نیست

قدیم بودن نفس، تعطیل شدن و بی استفاده ماندن    هالزمه دیگر باور داشتن ب  -3.مختلفی هستیم(  هایمنظورت از کثرت فردی این است که انسان

پروردگار حکیم است؛ در حالی که فعل خداوند و آفرینش این قوای  ی  قوای ادراکی و تحریکی آن و لغو و بیهوده بودن آفرینش این قوا به وسیله

 کم الینا ال ترجعون«. »افحسبتم انما خلقناکم عبثا و ان دهدنفسانی بیهوده نیست و خداوند کار عبث انجام نمی

کند و بعدا با  مالصدرا معتقد است نفس انسان حرکت خود را درعالم طبیعت به عنوان جوهر و موجودی مادی آغاز میصحيح است.    4  . گزینه6

شود. نفس از خالل کماالت خود نائل میکند و به  دهد که از قلمرو ماده عبور می شود( اینقدر ادامه میتر میحرکتی استدادی )حرکتی که دائماً کامل

های  شود و سپس با به کارگیری قوای مختلف )ادراکی و تحریکی( به مرتبانسانی تبدیل می  رزی که بین ماده و تجرد است به نفساین حرکت و درم

ع جسمانی و حرکت به سمت تجرد، دلیل قرآنی  در نهایت، وی برای اثبات نظر خود مبنی بر شرو  رسد که مرتبه تجرد عقلی و باالترین مرتبه است.می

برآوردن روح از بطن جسم    »ثم انشاناه خلقا آخر« اشاره کرده است. الزم به ذکر است که واژه انشاء در ادبیات عرب به معنایی  نیز آورده است و به آیه

 باشد. می

کند. مثال درکی که است، درک می  در محسوسات جزئیه موجود معانی غیر محسوس را، که  وظیفه واهمه آن است که صحيح است.    3. گزینه  7

ها قابل تقسیم  اگر بگوییم دوستی و دشمنی در مغزند باید قابل تقسیم شدن باشند چون ماده قابل تقسیم است ولی این گوسفند از دشمنی گرگ دارد.

)عداوت و دشمنی( قابل تقسیم نیستند و اگر در ماده بودند ماده دارای توان نصف کرد. معانی جزئی در قوه واهمه نیستند. تصویر ذهنی شیرینی را نمی
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های اجسام عادی را ندارد. محبت در دل مکان ندارد. اگر قسمتی از مغز از  باال و پایین است ولی این مفاهیم باال و پایین در ذهن ما ندارند و ویژگی

 بین برود ابزار از بین رفته نه مثال محبت. 

قلمرو   تا آن که از  کندیآغاز م  یو جسمان  یماد  یبه عنوان جوهر  عت،یخود را در عالم طب  یفس حرکت ذاتمالصدرا نصحيح است.    4. گزینه  8

ماده و    انیدر مرز م  یعنی   حرکت،  نینفس در خالل ا  .گرددیم  صلوا  نائل و  شی خو  ستهیبه کماالت شا  تجرد،  یو در مراتب طول   گذردیدرم  یماد

ی عقل  یهاصورت  ایجاد()  و ابداع و انشا  یبه تجرد تام عقل  شیخو  یکیتحر  و  ی ادراک   یو سپس با کارکرد قوا  شودیم  لیتبد  یبه نفس انسان  تجرد،

 ید.آیم دینفس پد یاز مراحل حرکت جوهر یکیشونده( است که در  لیتبد) متبدل و الیس ینفس ناطقه، جوهر صورت  نیبد .ابدییمحض دست م

»نفس انسان، برخالف دیگر   از دیدگاه مالصدرا، دلیل اصلی اختالف نظر فیلسوفان پیشین در باب حقیقت نفس آن کهصحيح است.    4. گزینه  9

ای معین در مقامی معلوم در هویت و نه درجهعقلی که دارای مقامات مشخص و معلومی هستند، نه    موجودات طبیعی، نفسانی )گیاهی و حیوانی( و

وردار  وجود دارد، بلکه برخوردار از مقامات و درجات گوناگونی است، عوالمی پسین و پیشین دارد و در عالم نیز از صورتی خاص و مقامی ویژه برخ

قلب و وجودم برای درآمدن به هر شکل و )لرهبان    لغزالن و دیوا  فمرعی  لقد صار قلبی قابال کل صوره ***.کندباشد و به این بیت اشاره میمی

برای راهبان.( در واقع این بیت اشاره دارد که نفس و وجود انسان ای  تواند چراگاهی برای آهوان باشد و هم صومعهمی  صورتی قابل است؛ پس هم

نفس هر تواند رنگ خدایی بگیرد و هم رنگ شیطانی و مالصدرا معتقد است تواند به هر صورتی درآید و میتواند هر قالبی را بپذیرد. درواقع هم میمی

شود و بر عکس با  شود یعنی با حرکت در مسیر علم، عدل، قسط و قداست واقعا فرشته میدهد کم کم به همان صورت مصور می چه را که انجام می 

شود. یعنی تأثیر رفتار بر اخالق از )ملکه( فراتر رفته و گوهر وجودی  از آن میتر  حقیقتاً حیوانی و یا پست  هاها و رذالت، بدی هاحرکت در مسیر زشتی

 سازد.فرد را در بر گرفته و متحول می 

این نظریه را مطرح ساخت که  اما مالصدرا مخالف این نظر بود و  حکمای مشایی تشکیک در جوهر را منکر بودند.  صحيح است.    2. گزینه  10

. نفس که در اصطالح فلسفی، شامل نفس  پذیرددارای مراتب( است و شدت و ضعف و تقدم و تأخر می)  وجود عینی، حقیقتی تشکیکی و ذو مراتب

تواند  یتی، مینیز، یک واحد شخصی ذو مراتب و مقول به تشکیک است که در عین وحدت شخصی و هو  -نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی است

 مراتب مختلفی را از مرتبه نازل و پایین حسی، و مرتبه متوسط مثالی تا مرتبه عالی عقلی پذیرا شود. 

، و در الزمه آن کمال فطری و ذاتی نفس و عدم هر گونه نقص و کمبود در آناگر نفس در ذات خود قدیم باشد،  صحيح است.    1. گزینه  11

آالت ادراکی و تحریکی گیاهی و حیوانی است. در حالی که احتیاج نفس به قوا و آالت واضح و روشن است. این یکی از سه  نتیجه بی نیاز از قوا و  

 دلیلی است که مالصدرا برای محال بودن قدیم بودن نفس مطرح کرده است.

وجودی خود را با حفظ وحدت شخصی و های گوناگون  نفس از راه حرکت ذاتی و جوهری، مراتب مختلف و نشئه صحيح است.    1. گزینه  12

گردد. در نهایت، وی برای اثبات نظر خود مبنی بر شروع جسمانی و حرکت به سمت تجرد،  کند و به جوهری، مجرد از ماده مبدل می هویتی، طی می

برآوردن روح   ه انشاء در ادبیات عرب به معنای»ثم انشاناه خلقا آخر« اشاره کرده است. الزم به ذکر است که واژی دلیل قرآنی نیز آورده است و به آیه 

 باشد.از بطن جسم می

است.   (البقاء  هیالحدوث و روحان  هیجسمان)  نفس  یروحان  یو بقا  یحدوث جسمان  ه یمالصدرا، نظر  گر یاز ابتکارات د  صحيح است.   2  . گزینه13

؛ شودیم  یروحان  د،ی خود و اخذکماالت جد  قیطر  یو با ط  شودیاست و نفس در هنگام استعداد نطفه حادث م  یوجود جسمان  یمالصدرا معتقد بود ابتدا

ود تا مجرد کامل  شمی. این نفس مجرد هم تا وقتی که دستش به ماده بند است، تلطیف  انداولین مرحله عالم تجرد با آخرین مرحله مادیت همسایه 

ی به حاالت روحان  ینفس از حاالت جسمان   قیطر  یط  نیا.  ماندیم  یباق  زین  یروحانو    ودشمیمل شد از بدن جدا  روحانی( کا)  شود و بعد که مجرد

  .باشدیم یحرکت جوهر هیاز نظر یجزئ
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که غنی »ای انسانها شما همه فقیر و محتاج به خداوند هستید و اوست ی فاطرسوره 15ی مالصدرا با تمسک به آیه  صحيح است. 2 . گزینه14

  و بی نیاز و ستوده است« متذکر فقر وجودی انسان شده است.

چنان که از نظریه حرکت جوهری  :  نویسدشهید مطهری در توضیح و تشریح این نظریه در مقاله اصالت روح می   صحيح است.  2  . گزینه15

ماوراء طبیعت در حرکت است. در طی این حرکت، روح که موجودی غیر  آید جوهر ماده در مسیر تحول خویش، رو به ماوراء ماده و یا  مالصدرا بر می

کند. به این ترتیب، این ماده است که درطول تحول خویش مادی است، از دل ماده نشأت گرفته و رو به تجرد یا غیر مادی شدن کامل حرکت می

ای دو روی باشد، سکه در عین حال که یک چیز است، ولی دارای دو روی  ای است که دارشود.انسان مانند سکهتبدیل به روح ماوراء یا ماوراء ماده می

سازد.  توان به خطی تشبیه کرد که دو صفحه را از یکدیگر جدا میهای خاصی است. به اعتباری دیگر انسان را می بوده و هر یک از آن دارای ویژگی

تر نیست، امّا هم متعلق به صفحه حال انسان در عین حال که یک خط بیش  این دو صفحه عبارتند از صفحه طبیعت و صفحه ماوراء طبیعت. در این

 باشد. یا به بیان دیگر انسان یک رو به طبیعت و رویی دیگر به ماوراء آن دارد.طبیعت بوده و هم متعلق به صفحه ماوراء طبیعت می

 نسانها در قرآن، از نظر مالصدرا تعبیری واقعی است. تر از آن، برای برخی اتعبیر چارپایان، یا حتی پست صحيح است. 3گزینه   .16

است.   (البقاء  هیالحدوث و روحان  هیجسمان)  نفس  یروحان  یو بقا  یحدوث جسمان  ه یمالصدرا، نظر  گر یاز ابتکارات د  صحيح است.   2. گزینه  17

؛ شودیم  یروحان  د،ی خود و اخذکماالت جد  قیطر  یو با ط  شودیاست و نفس در هنگام استعداد نطفه حادث م  یوجود جسمان  یمالصدرا معتقد بود ابتدا

ود تا مجرد کامل  شمی. این نفس مجرد هم تا وقتی که دستش به ماده بند است، تلطیف  انداولین مرحله عالم تجرد با آخرین مرحله مادیت همسایه 

 .ماندیم یباق زین یو روحان  ودشمیروحانی( کامل شد از بدن جدا ) شود و بعد که مجرد

 مراجعه شود.  16به پاسخ سوال  صحيح است. 2 گزینه  .18
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 شخصيت : هم سيزدفصل 

گرایانه های درونتضاد بینششناسی، مبحث شخصیت است.  یکی از مسائل بحث برانگیز در دنیای روان

برون دیدگاهو  بروز  موجب  روانشناسی  در  و  گرایانه  رفتار  به  مربوط  مباحث  در  متضادی  بسیار  های 

شخصیت شده است. از نظر آلپورت، شخصیت عبارت است از سازمان پویای درون فرد، که این سازمان  

سازند. که رفتارها و افکار ویژه انسان را معین میی روان تنی،  هار آن دسته از سیستممشتمل است ب

 بنا به این تعریف، آلپورت معتقد است که سازمان شخصیت شامل عمل متقابل روح و بدن است. 

ابل محیط زندگیش  )اعم از افکار و هیجانات( که سازگاری هر فرد را در مق  »الگوهای مشخص رفتار: کندوالتر میشل شخصیت را این گونه تعریف می

اهده تجربی را است شخصیت را به شکلی عینی تعریف کند و از پرداختن به مفاهیمی ذهنی که قابلیت مش  هسازد«. میشل تالش کردمشخص می

اسالم، به عنوان یک  شود دیدگاه  . با توجه به تعاریف فوق، یعنی منشاء غیر تجربی داشتن تعریف شخصیت، در این جا تالش میندارند، دوری کند

 ایدئولوژی و یک جهان شناسی، در باب شخصیت، مورد مطالعه قرار گیرد.

 شاكله چيست؟ 

به کسی که  کند و خدای شماشاکله خویش عمل می بگو هرکسی بر ؛یعنی  «م بمن هو اهدی سبيالًلقل كل یعمل علي شاكلته فربكم اع»

نامد. به عبارت داند که آن را شاکله میچیزی می  قرآن در این آیه، عمل انسان را مبتنی بر   داناتر است.ش تری برخوردار است،  راهش از هدایت بی

 : شاکله دارای معانی زیر است گرفت. شناسیروان( در personalityتوان شاکله را معادل مفهوم شخصیت )می .منشأ اعمال شاکله اوستدیگر، 

هیئت و ساخت  -5مذهب و طریق  -4نیاز حاجت و  -3خلق و خوی  -2نیت  -1

در مجمع البیان شاکله به معنای طریقت و مذهب . از مجموعه نیات، خلق و خوی، حاجات، طرق و هیئت روانی است است بدین ترتیب، شاکله عبارت

 آمده است.

شود. حضرت علی )ع(  اطالق می آگاهانه برای انجام یک عملاصطالح به تصمیم آمده است، و در  قصد و عزم قلبنیت در لغت به معنای  : نيت. 1

)اعمال ثمره نیات هستند(. هم چنین امام    «االعمل ثمار النيات»)نیت زیر بنای عمل است(ٍ؛ و نیز    «النيٍه اساس العمل»:  گویددر این باب می

.اندها محصول حاالت نفسانی، نیتبنا بر نظر عالمه مجلسی  داند.آنان می   نیت  صادق )ع( علت دوام اهل جهنم را در جهنم و اهل بهشت را در بهشت،

کنند. خلق و خوی عبارت است از مجموعه صفات روانی انسان که معموال در ارتباطات او با اشیاء و اشخاص، بروز و ظهور پیدا می: خلق و خوی. 2

: داندمیحکما و دانشمندان اسالمی معموال خلق و خوی را محصول دو عامل 

ب بدنی که خود محصول وراثت است؛  مزاج و ترکی•

اوضاع و احوال محیطی. •

  است. اختیارانسان است و از سوی دیگر محصول عامل سومی به نام  محیطو  وراثت انسان از یک سو محصول خلق و خوی

شوند. تقسیم می  نیازهای روانیو    نیازهای فیزیولوژیکنیازها یکی دیگر از زیر بناهای رفتاری انسان است. نیازها به دو دسته  :  نياز  حاجت و.  3

بروز و ارضا بعد روانی نیازهای ی  نحوه   دارند.  حاجت و نیاز در شکل گیری شخصیت نقششود،  همانطور که در نظریات هنری موری و آدلر مشاهده می 

نیاز به تعلق و امنیت و...( و  )  غیراکتسابی مثلی ان دارد. همچنین نیازهای روانی خود به دو دسته بستگی تام به هیئت و حالت روانی انس  ،کفیزیولوژی

به هیئت که بعد روانی آن بستگی    اندنیازهای فیزیولوژیک نیز ا ز دو بعد روانی و فیزیکی تشکیل شده)پرخاشگری، ریاکاری و...( هستند    اکتسابی مثل
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هابه تناسب ساخت روانی آن  ، از فردی به فرد دیگرهاارضا و طرز تلقی آنی  و حالت روانی خاص انسان دارند. میزان بروز هر یک از این نیازها و نحوه

 تفاوت دارد. 

روش شود. به عبارت جامع تر، به  مذهب به معنای راه و محل رفتن است و در اصطالح به آئین و دین آدمی نیز مذهب گفته می:  مذهب و طریق.  4

شود. مذهب معموال دو بعد گفته می ، مذهبکندکه یک فرد در زندگی خود پیشه کرده و جهان و آینده و گذشته را بر اساس آن تفسیر می ایو برنامه 

 عد جهان شناختی یا جهان بینی؛ ب( بعد تکلیفی یا ایدئولوژی.الف( ب: دارد

فطرت( شکل گرفته و خود به سهم خود موجب پیدایش ساخت و هیئت روانی  )  ی انسانروانبدین ترتیب دین انسان براساس هیئت و ساخت اولیه  

 ند.  کمیود که انسان را وادار به اعمال خاصی شمیخاصی 

ها به چگونگی چنان که در تحلیل موارد چهارگانه فوق دیدیم، تمامی آن  هیئت و ساخت روانی است.  "شاکله"اصلی ترین معنای  :  هيئت و ساخت.  5

خیزد، خلق و خوی حاصل آن است، مذهب بر آن بر میشد. هیئت روانی انسان مجموعه واحدی است که نیات از  ساخت روانی انسان ارجاع داده می

 متأثر از آن هستند.  االخره نیازها در بروز و ظهورشانشود و باساس آن پذیرفته شده و خود موجب شکل پذیری آن می

شکل گرفته، به   یط و اختیارتعامل وراثت محانسان که در اثر  ساخت و هیئت واحد روانیشاکله عبارت است از : را چنین تعریف کرد شاكلهمی توان 

دهد.می ای خاص پاسخبه شیوه ها کرده و در مقابل آن  تفسیرای که محرکات محیطی را منطبق با خود گونه 

 دهیم. می سوره مبارکه مورد تاکید قرار 84تا  82چکیده این تعریف را با نقل آیات 

ما هرگاه به انسان  و   الهی برای اهل ایمان است و لیکن کافران را جز خسران چیزی نخواهد افزودفرستیم شفای دل و رحمت  می  و ما آنچه از قرآن )

رو بگردانید و دوری جست و هرگاه شر و بالیی به او روی آرود، به کلی )از خدای مهربان( مایوس و نا امید شد. بگو   (نعمتی عطا کردیم )کفران کرد و

  .( ند، خدای شما به کسی که راهش از هدایت بیشتری برخوردار است، داناتراستکمیخود عمل  ی که هر کس بر حسب شاکله

قدری   حق، عمل صالح و برخورداری از دیناست، راه یافتنش به سوی کلمه    شاکله معتدل بنا بر فرمایش حضرت رسول )ص( آن کس که دارای  

 تر است. آسان

 گيری شاكله یا شخصيت در دوران جنيني شكل

گل خشک مانند  )  پاره گل یا گل خاص( و صلصال کالفخار)  لجن گندیده(، سالله طین)  مسنون  پیدایش انسان در قرآن با تعابیری همچون حمامنشا  

 آورده شده است.  سفال(

و در   لحم()  گوشتو    عظام()  قه، مضغه و سپس دارا شدن استخوانمراحل رشد جنینی در این تقسیم بندی پس از آمدن خاک به ترتیب، نطفه، عل

نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً   ثُمَّ جَعَلْناهُنَ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ طِینٍ  وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسا)  باشدنهایت دمیدن روح به آن می

 . ن(خالِقِیفَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْ

تخمک( )  و اوول  اسپرم  این لغت شامل ماده ترکیبی ازبا توجه به معنی لغوی نطفه    ماند.ی است که در ظرف میعنی آب اندکدر لغت به م:  نطفه  .1

 یگوت نیز به کار رفته است ود. در برخی موارد نطفه به معنای زشمی

قرآن گفته شده  در در معنای زالو و خون بسته شده نیز آمده است. هعلقبه چیزی است. یا تمسک جستن  ی علق به معنای چسبیدناز ماده: علقه .2

شود جنین به شکل یک توده سلولی وارد رحم می  در این مرحله از رشد پیش از تولد،.  به معنای همان خون بسته شده استخلق االنسان من علق که  

 چسبد.و به دیواره رحم می

در خصال حدیثی از   به معنای یک پاره گوشت هم آمده است. جوند. در زبان عربمی اندازه آنچه یک دفعهاست به ای تکه گوشت نپخته: مضغه .3

في االنسان مضغه اذا هي سلمت و صحت، سلم بها سائر الجسد، فاذا سقمت سقم بها سائر نقل شده است که »   ص()  پیامبر

وند و اگر بیمار شود به شمیسالم    هاآن سایر اندامی  )در انسان تکه گوشتی است که اگر آن سالم شود و صحت یابد به وسیلهالجسد و هي قلب«.  
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ل مضغه به معنای به هر حی مضغه را برای قلب به کار برده است. آن قلب است( در واقع پیامبر واژه ز بیمار خواهند شد ونی هاایر اندامآن سی وسیله

مضغه گفته است.  ،ی ماقبل پیدایش استخوان بندی در جنینپاره گوشت است و قرآن کریم به مرحله

بین نظریات مختلف فلسفی به نظریه حرکت جوهریه مالصدرا نش و انشا به معنی احداث یک چیز و پرورش آن است. از  :  دمیدن روح()  ء. انشا4

 است از برآوردن روح از بطن جسم و در این آیه انشاء به معنای دمیدن روح به بدن است.  مفهوم انشا به اعتبار حرکت جوهریه عبارت ود.شمی استناد
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 فصل سيزدهمشده بندیسواالت طبقه 

( 87ترین مفهوم شاكله كدام است؟ )كنكور ترین و اصليمهم -1

( هیأت و ساخت روانی 4  نیت و انگیزه روانی( 3 ( خلق و خو و صفات انسان2   های روانیحاجت و نیاز (1

( 88)كنكور : یكي از معاني شاكله عبارت است از -2

( نیت4  ( هوی3  ( قلب2 ( عقل1

( 89ترین معني شاكله چيست؟ )كنكور ین و اصليترمهم -3

خو و ( نیت و خلق 4 ( حاجت و نیاز و نیت 3( مذهب و طریق و نیاز 2  یئت و ساخت روانیه( 1

( 94كدام مورد، در معنای شاكله آمده است؟ )كنكور  -4

( نیت4 ( غریزه3  ( فطرت2   اراده (1

شود؟شود دچار ........ ميشود دچار ........ و وقتي با شر مواجه مياساس تعاليم قرآني انسان وقتي با نعمت مواجه مير  ب  -5

( 88)كنكور  

ایمان –( عصیان 4 ناسپاسی   -( شکر3 یأس  –( غفلت 2 کفر  –( ایمان 1

( 91دهد كه توجه اصلي اسالم .............. )كنكور بررسي كل منابع اسالمي نشان مي -6

به یاد گیری و محیط است نه وراثت یا طبیعت  ( 2 بر وراثت فطری یا طبیعت ذاتی متمرکز است.  (1

وراثت یا طبیعت یکسان است. ی به یاد گیری و محیط به اندازه( 4   برمبانی فیزیوژیک و سایکولوژیک متمرکز است.( 3

 ( 88است؟ )كنكور  ترهای زیر نزدیكقرآن به كدام یك از احتمال ر وجه تسميه “ علقه” د -7

 ( بی شکل بودن توده اولیه جنین2    ( چسبندگی جنین به دیواره رحم1

 ( تمایزبافتی به شکل گوشت و استخوان4    ( مایع بودن ماده اولیه تشکیل جنین3

 ( 88ناميده است؟ )كنكور  "مضغه"های زیر را پيامبراكرم )ص( درحدیثي كدام یك از اندام  -8

دست وپا ( 4   ( گوش 3   ( قلب2  ( چشم1

 (87نيت چيست؟ )كنكور  -9

( تصدیق و شوق به انجام عم 4  ( تصور قلب و دل3 ( تصور غرض و غایت2  قصد و عزم قلب( 1

 ( 95كنكور ) تر است؟در مورد خلقت انسان از دیدگاه قرآن كریم، كدام عبارت درست -10

 حیات دنیوی انسان بازیچه نیست.  (1

 انسان در مواردی در نیکوترین اعتدال است.  (2

 هستی انسان پس از آفرینش کره خاکی، آغاز شده است.  (3

 خلقت حضرت عیسی )ع( متفاوت از خلقت حضرت آدم )ع( است.  (4

 ( 95)كنكور  كدام مورد در خصوص نيت درست است؟ -11

 ناهشیارانه برای انجام عملتصمیم  (2  همان تصور و تصدیق انجام عمل است. (1

 کند ( همان چیزی است که به ذهن خطور می4  تصمیم آگاهانه برای انجام عمل. (3
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  فصل سيزدهمشده بندیسواالت طبقه نامه پاسخ

ها چنان که در تحلیل موارد چهارگانه فوق دیدیم، تمامی آن  هیئت و ساخت روانی است.  "شاکله"اصلی ترین معنای  صحيح است.    4  . گزینه1

خیزد، خلق و خوی حاصل آن است، شد. هیئت روانی انسان مجموعه واحدی است که نیات از آن بر میبه چگونگی ساخت روانی انسان ارجاع داده می

   زها در بروز و ظهورشان متأثر از آن هستند.شود و باالخره نیامذهب بر اساس آن پذیرفته شده و خود موجب شکل پذیری آن می

شکل گرفته، به    تعامل وراثت محیط و اختیارانسان که در اثر    ساخت و هیئت واحد روانیشاکله عبارت است از  :  را چنین تعریف کرد  شاكلهتوان  می

 دهد.  می ای خاص پاسخبه شیوه ها کرده و در مقابل آن  تفسیرای که محرکات محیطی را منطبق با خود گونه 

کند و خدای شما به کسی که راهش از هدایت بیش تری برخوردار است، یعنی، بگو هرکسی بر شاکله خویش عمل می  صحيح است. 4  گزینه.  2

توان شاکله می  .، منشأ اعمال شاکله اوستنامد. به عبارت دیگرداند که آن را شاکله می آیه، عمل انسان را مبتنی بر چیزی میداناتر است. قرآن در این  

مذهب    -4حاجت و نیاز    -3خلق و خوی    -2نیت    -1:  گرفت. شاکله دارای معانی زیر است  شناسیروان( در  personalityرا معادل مفهوم شخصیت )

 هیئت و ساخت  -5و طریق 

مراجعه شود. 1به پاسخ سوال صحيح است.  1  گزینه .3

مراجعه شود. 2به پاسخ سوال صحيح است.  4  گزینه .4

شود؛ شود، دچار یأس میشود، دچار غفلت، و وقتی با شرّ مواجه میتعالیم قرآنی، انسان وقتی با نعمت مواجه میبر اساس  صحيح است.    2گزینه    .5

 کند فرد بر اساس هوای نفس عمل میکند و نه عقل و ایمان.مواردی است که مشخص میو این از 

 دهد که توجه اصلی اسالم به یادگیری و محیط بیشتر از وراثت یا طبیعت است. بررسی کل منابع اسالمی نشان می صحيح است. 2گزینه  . 6

یا تمسک جستن به چیزی است. علقه در معنای زالو و خون بسته شده نیز آمده    چسبیدنعلق به معنای  ی  از ماده :  علقه  صحيح است.   1  . گزینه7

 قرآن گفته شده خلق االنسان من علق که به معنای همان خون بسته شده است. در. است

معنای یک پاره گوشت هم آمده  جوند. در زبان عرب به  می  است به اندازه آنچه یک دفعهای  تکه گوشت نپخته:  مضغه صحيح است.  2  . گزینه8

في االنسان مضغه اذا هي سلمت و صحت، سلم بها سائر الجسد، فاذا نقل شده است که »  ص()  است. در خصال حدیثی از پیامبر

سالم    هاآن سایر اندامی  . )در انسان تکه گوشتی است که اگر آن سالم شود و صحت یابد به وسیلهسقمت سقم بها سائر الجسد و هي قلب«

است.   ی مضغه را برای قلب به کار بردهواژهنیز بیمار خواهند شد و آن قلب است( در واقع پیامبر    هاآن سایر اندامی  وند و اگر بیمار شود به وسیلهشمی

ست.ی ماقبل پیدایش استخوان بندی در جنین، مضغه گفته ابه هر حل مضغه به معنای پاره گوشت است و قرآن کریم به مرحله

اطالق   اصطالح به تصمیم آگاهانه برای انجام یک عملآمده است، و در    قصد و عزم قلبنیت در لغت به معنای  :  نيتصحيح است.    1  . گزینه9

)اعمال ثمره نیات    االعمل ثمار النيات«)نیت زیر بنای عمل است(ٍ؛ و نیز »  النيٍه اساس العمل«»:  گویدشود. حضرت علی )ع( در این باب میمی

ها ، نیتداند. بنا بر نظر عالمه مجلسیآنان می نیت    هستند(. هم چنین امام صادق )ع( علت دوام اهل جهنم را در جهنم و اهل بهشت را در بهشت، 

 . اندمحصول حاالت نفسانی

پاره گل یا گل خالص(، صلصال )  گندیده(، سالله طینلجن  )  مسنون  گل، حما:  منشاء پیدایش انسان از دیدگاه قرآن  صحيح است.  3گزینه    .10

انشاء( بنابراین  )  دمیده شدن روح  دارا شدن استخوان و گوشت/  مضغه/  عقله/  نطفه/  خاک/:  گل خشک مانند سفال( به ترتیب شکل گیری)  کالفخار

 به صورت دیگری بدان اشاره شده است. 3انسان از خاک آفریده شده است که در گزینه 

. شودنیت در لغت به معنای قصد عزم قلب آمده است و در اصطالح به تصمیم آگاهانه برای انجام یک عمل اطالق می  صحيح است.  3نه  . گزی11
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منابع

1( علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی – احدي و بنی جمالی   
2( شخصیت از دیدگاه اسالم – اصغر احمدي  

3( روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسالمی – محمدعثمان نجاتی ترجمه سعید بهشتی 
4( علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی – محمدباقر کجباف  

5( جزوات رتبههاي برتر روانشناسی دانشگاه تهران و شهید بهشتی  
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مطالعه بيشتر برای حداكثر تسلط 

ی کامل و دقیق این مجموعه، منابع کمکی زیر را مد نظر قرار  کنیم در کنار مطالعهآموزشی کیهان به داوطلبان عزیز قویاً توصیه میما مشاوران گروه 

 اند.  تر از مطالب، از این منابع استفاده کردهبرای رسیدن به انسجام بیشتر و فهم عمیق اخیرهای برتر کنکور دهند. بسیاری از رتبه

انتخاب رتبهنکته  600شامل بیش از  :  كيهان  النفسعلمكپسول   .1 شناسی  های برتر ارشد و دکتری روان ی خیلی مهم از این درس که به 

 شوند.  ماه مانده به کنکور مطالعه می 1تا  3ها عمدتاً در تهران و شهیدبهشتی انتخاب شده است. کپسول دانشگاه

های این جزوه از کنکورهای مختلف. بانک  تست طبقه بندی شده مطابق با سرفصل600شامل بیش از  :  كيهان  النفسعلمهای  بانك تست .2

 زنی بعد از دور دوم مطالعاتی هستند. های درس به درس مناسب تستتست

)ویژه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد    2  و  1جلد    –شناسيی روانی سواالت كنكورهای كارشناسي ارشد رشتهمجموعه .3

های کامالً تشریحی. این مجموعه  سال( از تمام دروس گرایش بالینی و عمومی با پاسخ  15)شامل سواالت کنکور  :  شناسي وزارت علوم(روان

 مطالعاتی است.   هایهای برتر کنکور تالیف شده است و قابل استفاده در تمام دورهتوسط رتبه

کنکور اخیر توسط استاد این درس به طور کامل    6کم  آن سواالت این درس در دستکه در  :  النفس كيهانعلمكالس نكته و تست آنالین   .4

 شوند.  ماه مانده به کنکور برگزار می 1تا  2ی های نکته و تست کیهان معمواًل در فاصلهشود. کالسبررسی می

 : فيلم آموزشي علم النفس كيهان .5

شناسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران  روانکنکور و دانشجوی  7سحر احسانی رتبه با تدریس  (1

کیهان النفس های علمدرصد از کالس  90رضایت باالی  (2

به طور اختصاصی برای شما و  HDبا کیفیت  (3

 ای. یک منبع کمکی فوق العاده برای فهم بهتر مطالب. به ویژه برای داوطلبان تغییر رشته (4

های زیر : . یك از موارد باال از روش.: درخواست سریع و آسان هر 

: .  02166475620 به سامانه 1 .: ارسال

.: تماس با ما در ساعات اداری از طریق شماره تماس پشت جلد كتاب : .

.: ارسال پيام به واتساپ كيهان از طریق اسكن كد زیر با دوربين تلفن همراه : . 
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توصیهاي درباره شرکت در آزمونهاي آزمایشی:   
توصیه اکید میکنیم حتما براي بررسی عملکرد خود، در آزمون هاي آزمایشی (https://b2n.ir/q03085) شرکت نمایید. 

از مشاورههاي رایگان و تخصصی با رتبههاي تکرقمی و برتر کیهان غافل نشوید!
1) مشاوره رایگان: هر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد / دکتري رشتههاي روان شناسی/مشاوره در سراسر ایران، میتواند یک بار در سال از 10 تا  

15 دقیقه مشاورهی رایگان با ما رتبههاي تکرقمی و برتر کنکور در کیهان استفاده کند. توصیه میکنیم حتمًا از این فرصت استفاده کنید. 

2)  مشاوره تخصصی:  هر ساله صدها الی هزاران نفر از داوطلبان این کنکورها، در قالبهاي مختلف )بسته به نیازي که دارند( از مشاورههاي  
تخصصی با رتبههاي تکرقمی و برتر کنکور در کیهان بهره میبرند. در این جلسات ما به تمامی سواالتی که ممکن است براي یک داوطلب در مسیر  

مطالعاتی پیش بیاید (از کجا شروع کنم، روزي چقدر مطالعه کنم، با چه درس هایی دامه دهم، چطور مرور کنم، چه زمانی تست بزنم و...)، به طور 
کامل  پاسخ داده میشود. کیهان تنها مجموعهاي در کشور است که (در راستاي پاسخدهی به سواالت فراوان داوطلبان کنکور)، همواره بیش از  

5-6مشاور تخصصی کنکور ارشد و دکتري روانشناسی و مشاوره دائم در آن فعالیت دارند.      

https://kayhanravan.ir/trial-tests/
https://kayhanravan.ir/#
https://kayhanravan.ir/consulting-services/expert-advice-planning/

	elmonafs preface 1402.1.3
	nafs text 1402.1.5



