
 مقدمه

شااندیاار  بدشااس  شااندیاار  در رنسور لاارالاارس یدرشااندیاار  ارشااس روانترین درس در بین مجموعه دروس روانو ممتنع  ترینعلم النفس، شااد س لاا   

براس یادر را  گادی  اوااد   یاد  اس راه دارد، موادل اه موادل ه و یم نین  رااااااااااااال  روس  نترین درس راه باه والاااااااااااااواه م اد ا   اد  و وی  رم حجم

دی  به لااااااااوار  ا ن درس در رنسورید و ود دارد ره  ن دو من ع  ی س    یدلااااااااع دو من ع ا اااااااا   براس  د اااااااا رنس  لااااااااد داوطل دن دشااااااااوار م 

نیرااااااااع  در رندر ا ن دو من ع ا اااااااا  ، مودل  د برس یم یراااااااا نس ره براس  کتاب دکتر اصغغغغغغغی  احمدیو یم نین    کتاب دکتر احدی و بنی جمالی

 ورس مودل  عمس  مندسع ا اااا   در رم ح ن حجم بد ن حس  بد  مع  جزوه علم النفس کیهانن د بد س از لااااد ر مندسع الااااتفدد  رن م   دی  به   د اااا 

شاااندیااار  ارار گرتته الاااع ره امراااد  بد   رین  یدس گذشاااته به عنوان من م  موممن مورد الاااتفدد  داوطل دن رنسور ارشاااس روان، در لاااد روان

 ارار دارد  یدرشندیر  ارشس روانشندیر   ل حس داوطل دن  وب رنسور  ید در درلدن روزبه
 

 وی ایش  آخ ین تیییرات 

توانس به لحدظ النفس م یدس ع ی  نشااااادن داد   و  علمرام (، بدز وردیدس ریهدن )در  س رت ه تک  ا   ع   رغم  د اااااکسی  ید   به لاااااوار  رنسور 

، دانشجوس در حس روانشندیر  دانشگد  تهران و  دنم  شود  از ا ن رو یمسدر گرام  لریدر  دنم  حر ا ردن روان بودن و ش وای  م ن، بدز یم به ح  

لوف رردنس و  ک دور یدم  به بدزب ن   مال  ا ن مجموعه  ردا تنس تد مودل    دیااااار  ارشاااااس دانشاااااگد  شاااااه س بهشااااا  ،نالهه موری ، دانشاااااجوس یدرشااااا 

  وا ، لااااام  ررد م بسون یدیه ر ف ع   وا ،   زیدد  یم نین براس  لوگیحس از ات ایه ا مع براس شااااامد دولاااااتدن ادب  تهم بدشاااااس   یر ه بیشااااا ح

 حجم رن م و از   ساد  فحد   دل    و  بسدی م متون را رم
 

 

 با اطمینان مطالعه کنید

 براس  نکه ا ن مجموعه را بد اطم ندن مودل ه رن س، به موارد زیر تو ه نمد  س: 

یدس یدرشاااندیااار  ارشاااس از لاااوار  رنسور   درصغغد ۸۵ره بالتد اااله اس از رنسور ته ه شاااس، نشااادن داد ره ا ن مجموعه به ت هدی  به  گ ارشااار   1

 ۶۵م دنبین  ی س  سود  در رنسور ارشاس به طور در ا ن درس  رنسور در  دل  ره در اس رت ه یدس تک رام   د ا  داد  الاع     لاد  گذشاته

 را در وبرد ع ریهدن مودل ه نمد  س  ا ن برریر  در س الع  گ ارش ع ن  و شفدف 

 دنم  نس  از  مله  اعالمه ط دط دی  ته ه و ویرایه ررد یدس برتر روانشاااااااااندیااااااااار  دانشاااااااااگد  یدس تهران، شاااااااااه سبهشااااااااا   و  ا ن مجموعه را رت ه  2

   بدل ن  ۶روانشندیر  و دانشجوس در حس دانشگد  تهران و  دنم موری  رت ه   ۷و  دنم ا ردن  رت ه  ۶انبحزاد  رت ه 

 دنم     ملهاز  بود  الاااع   روانشغغغنا غغغ یارشغغغد کارشغغغنا غغغ ی  های ب    کنکور منبع اصغغغمی مطالعاتت ر بها ن مجموعه، در لااادلهدس گذشاااته   3

و  دنم نرگس   ۱۵،  دنم زین  نسومنشااااااااار  ن اد رت ه ۶،  دنم زیرا دای  رت ه ۲،  ادس امیح یمد ون  ال  دن رت ه ۷لااااااااامدنه ابرای م ن اد رت ه 

 بخوان س  وبرد ع ریهدنا ن دولتدن را در  مصد  هتوان س م   ۱۴۰۰  تد ۹۳رنسوریدس ارشس  ۱۶الرددا  لل    رت ه 

مورد بدزب ن  ارار  ه شاااااااااس  و متندلااااااااا  بد لاااااااااوار    رین رنسور زیددس ته  داع سرااااااااا دریدس ریهدن، بد  ا ن مجموعه در رندر د بر مجموعه  4

 به  نس    و براس رنسور  گرتته
ً
 رلدن  شس  الع روزیدمال

 

و ادب  اطم ندن ری س صح ح  در  د دن ضمن دعو  از یمه شمد دولتدن به التفدد  از روش مودل ه علم  و دا ق و یم نین به یدرگیحس  ک برندمه

یدی  ره مت لق مجموعه   شدیرته،  مددگ   ود را براس شن سن نظرا  و  یش هددا  ارزشمنس شمد ع ی ان براس یر ه به ح رردن   براس رل سن به یس

   رن م به یمه شمدلع، اعالم م  

 
 

 با آرزوی  وفیق ب ای همه شما عزیزان   

 گرو  مشدوران ریهدن 

 مرر   سمد  روانشندیر  و مشدور  ریهدن 

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




 

   

 

 کیهان درباره 

یدس ت ران، ش  سب ش  ، عالمه ارشس و در حس دانشگد شندیر  و مشدور   گرو   موزشر  ر  دن م شس  از   سادس از رت ه یدس برتر روان •

 در زم نه رنسور ارشس و در حس مجموعه روانشندیر  و مشدور  ت دل ع دارد  
ً
 و     الع ره  رتد

الدت س تسریس  بد   فیلم های آموزش ی،  مجموعه جزوات قابل اطمینان،  ریزی ارائه خدمات مشاوره و ب نامهت دل ع یدس ر  دن شدم    •

 الع   های آموزش ی با کیفیتب گزاری کالسبه دانشجویدن و  ارائه خدمات روانشناختیندیر ، شبرتر روان

 رنس شندیر  و مشدور  ر  دن ت دل ع م گرو   موزشر  ر  دن تحع نظدر  مرتق م مرر   سمد  روان •

ه شااااااااااااا و  ا ن حن  ، تلفن  و ر  ادن در ی   رجادس رشاااااااااااااور شااااااااااااا  اه اس ناسارد و تمادم  اسماد  و محصاااااااااااااور   ن تق  از  ود مرر  ر  ادن با  •

  ضورس ادب  دریدتع الع 

یدس یدس علم  مشاادور  و برندمه ری س و یم نین   وا  ادب  اطم ندن، یر لاادله   ساد ادب  تو ز  از رت هبه لوف به یدرگیحس از روش •

،  ادس امیح ۷ دنم لاااااااامدنه ابرای م ن اد رت ه  ۹۷ید بود  انس  به طور مثد   درلااااااااد   شااااااااندیاااااااار  از م دن ر  دن رنسور ارشااااااااس روان  ۱۰۰زیر  

و در لاد     ۶ دنم زیرا دای  رت ه  ۹۹، در لاد     ۶و  دنم ال ه موری  رت ه   ۱ دنم تدئ   اسم  رت ه   ۹۸، در لاد   ۲یمد ون  ال  دن رت ه 

به طور یدم  ر  دن  بود    ۱۶و  دنم نرگس الراااددا  لااال    رت ه   ۱۵م زین  نسومنشااار  ن اد رت ه ،  دن۳ دنم شاااقد ق  د ر  رت ه   ۱۴۰۰

 انس  

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود   لرد  به دو شس  را گدن )تق   ک بدر در لد ( و تخصصر  )بد  ک مشدور به انتخدب ترد( برگ ار م  •

•  
ً
 شود  ا تصدصر  ) ک مشدور و  ک دانشجو در یر  لره( برگ ار م  لرد  به دو شس  تلفن  و  ضورس و  رتد

  اش دارد  یر دانشجوس ر  دن   ک  رونس  مربوط به اطالعد   ود ن د مشدور ا تصدصر  •

 مرل  الع  -در ر  دن، مشدور یر رشته )روانشندیر  •
ً
 رت ه برتر یمدن رشته الع و بر  ن  زمون یدمال

ً
 مشدور (، ال امد

شاااود  شاااود و لااادس در د درتمدن مشااادوران تصاااوی  م یدس علم  و تجرب  الاااتخرای م ری س و مشااادور  ر  دن، از  دتتهمهیدس برندروش •

 ا نجد از  زمون و  ود  بحس نیرع  

 برد  برد ره ا ن اسر  انتخدب دانشجو را بدر م ر  دن از  ضور  نس ن مشدور تخصصر  )رت ه یدس برتر( ب ر  م  •

 ، دو طرح وی   متفدو  بد شرا   متفدو  ارائه ررد  الع   یه رو ل دن رنسور ر  دن براس داوط •

 شود  ن ک منه( ر  دن برگ ار م در ح تالح و در ح تمدم  لرد  مشدور  ر  دن تحع نظدر  مشدوران ارشس ) اد دن  •

 حس و     بد مشدوران ارشس ر  دن  ( در زم نه مس ریع تردس، انبی  ، الVIPدر طرح )و  د بیش ح، امسدِن داش ن مدیدنه  ک  لره مشدور    •

 ترایم الع  

 مودبق نرخ مصوب عموم  الع  ، ی ینه  لرد  مشدور  در ر  دن •

  

 

 

 ت آن به ما بازخورد دهید :. اخدمروز به روز .: کیهان متعلق به شماست، پس ب ای ار قاء 

کـیـهـان :.آشنایی با مجموعه .: 



 

 

 

 در دن د  رردن   :هدف  ۱
ً
 ود د در مشااس  شااس  و  مراایحتجربه مد نشاادن داد  داوطل دن  ره یسف مشااکم و محکم  نسارنس، م مور

شاااندیااار    وای س ارشاااس روان را م روشااان رن س   تدن را رن م او  از یمه یسفرلااانس  اس  یشااان دد م گدی      به     د دن نی  نم 

 م شاااااااررع رن سب  ه رت ه اس را در ا ن رنسور دن د  م  رن س و  را ب  
ً
لاااااااد  و  ۵بدشاااااااس  اس براس   SMARTدان س ره یسف بد س   تمد

گیحس  ادب  انساز (،  Specificره مشاااااااااکم )  گذارس ی ن  یسف  SMARTگذارس  یسفرن س     SMARTگذارس   ک لاااااااااد    نس  تدن یسف

(Measurable(  ادب  دلاا  دب ،)Attainable( وااع بیندنه ،)Realistic( و داراس محسود  زمدن  مشااکم )Time-bounded بدشااس  در )

 گذارس صح ح ارائه دینس   تواننس به شمد رمک زیددس در یسفری س +  ک مشدور  گد  و متخصم م ا ن را   ک دت ح برندمه

تدن برندمه ری س رن س   ک برندمه ری س صاااااح ح نه      لااااانبین الاااااع ره زود  راااااته تدن رنس، نه براس رلااااا سن به یسف :ریزی ب نامه  ۲

  ه مندسم  را م      لااااااا 
ً
 وای س مودل ه   ک ره شااااااامد را به یستتدن نرلااااااادنس  بسان س از رجد بد س شاااااااروه رن س  بد رسام رتدب ید  رال

د بران الااااتفدد  رن سب رسام  ال ااااه بیشاااا ح  واب داد  و به نراااا ع    وای س از  ال ااااهرن س   مدد   ال ااااه بردارس یراااا  سب  د م 

 وردب ا نجد از  ک یدربلس، رسااااااار  ره تدز  در رنسور رشاااااااته شااااااامد شاااااااررع ررد    حس را براس شااااااامد م رن س، منف ع بیشااااااا ی ینه اس ره م 

 وای س  (، اطالعد  رزم را ببیح س  ب ین س م ۵۰شندیر  بدل ن   د عموم ( و رت ه عدل  یم رر  ررد  )زیر  )رنسور لرالرس ارشس روان

  از  ه  مواع الاااااااااع ه زن   س شاااااااااروه  راااااااااعزمدن مندلااااااااا  براید را س رسام درسید را در  ه بدز  زمدن   مع رن س و س او  رسام درس

طرح یدس   وای س الااااااااااااتفدد  رن س و       ابتسا مراااااااااااایح رلاااااااااااا سن به یسف را به انساز  ید   براس  ود روشاااااااااااان رن س   اب اریدس د برس م 

 مختلف ر  دن را نی  مس نظرتدن داشته بدش س    اسمشدور 

ید را دور یدس گذشااااااااااااته رید رن س  نبران ید و تلخ را رلاااااااااااا س ،  ینتدن را از یمه شااااااااااااکرااااااااااااع در ره واع عم  رردن ت :ذهنی آمادگت  ۳

ره موتق ع  تدن به نحو ا رااااااااااان، رزم داریس تکر رن س  به ا نتدن و می ان تالشااااااااااار  ره براس عم   رردن برندمهبری یس و تق  به یسف

 تدن دارد و لد ر نسد  مث ع تکر رن س   )رنسور یدرشندیر  ارشس  د در حس(  ه تدثیحا  مث    در زنسگ در ا ن  روژ   

و لاااااااااد ر موانع بیحون  و درون  براس رلااااااااا سن به   داشااااااااا ن  ک لااااااااارس اب ار براس مقدبله بد  راااااااااتگ ، ندام سس  ، منظور  :مدکارآ ابزارهای  ۴

و در  اااااااااااور  ن دز مشااااااااااادوران نی  به شااااااااااامد  موزش   ح شاااااااااااس مور تدن الاااااااااااع  روش مودل ه صاااااااااااح ح را بسان س )در انت دس   وا  یسف

 یدس مس ریع ال حس و تمرر   شند بدش س  بسان س ی  بد س مرور رن س تد مودل  از  ینتدن نرود  دینس(  بد روشم 

رن س، ی    دس نبران   رشااااااته مد مندسع زیددس دارد  در  ااااااور   ره از یمین مجموعه   وا  ر  دن الااااااتفدد  م  :منسغغغغغغ م لعاتامط  ۵

از   رن م رااه از مواادل ااه مناادسع  رارنااس   ریی  رن ااس  مواادل ااه منخاااااااااااااجم  س  دو من ع      ب  حنیرااااااااااااااع  امااد باادز   ااع تاادر ااس عر  م 

 من ع الع  به مریحتدن اعتمدد رن س    ۶-۷مودل ه  رارنس   

رن سب  ا س، برریر  و ارزیدب  رن س  ب ین س در   ع درل    ررع م ها ره انسو ت تدن و دانشر  ر : مسام  ودتدن، مندسعنظارت و ارزیابت  ۶

 بلس رمک ببیح س    د ن دز به  غ یح روش یدر در برخ  موارد داریسب در  ور  ن دز، براس ا ن یدر از  ک را 

 اااااااااااااکاع تالش رن اس و ن  جاه را باه گردانناس  روزگادر واگاذار رن اس   اددتادن بادشاااااااااااااس راه ا ن عادلم   :اعتماد به خود و  وکل به نیرویت ب     ۷

 یس مدنس  ن  جه نخواطراح  عددرنه دارد، اس موممن بدش س ز مع ی   داوطل  یوشدی  ب 

 شناسیمروری کلی بر عـوامـل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روان

 ای بـرتـر کنکور، مشاوران کـیـهـانهاز نگاه رتبه
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 سهروردی: فصل ششم

 

  هایحکمت اسالمی و فرهنگ ایران است که در جنگ   هایمعروف به شیخ اشراق، شیخ شهید یا شیخ مقتول از برجسته ترین چهره  ،شهاب الدین سهروردی  شیخ

های عقالنی اکتفا  وجود است که صرفا به عقل و استداللی  گذار حکمت اشراق است. حکمت اشراق نوعی بحث درباره صلیبی به شهادت رسید. سهروردی بنیان

فیلسوف اشراقی به درک تجربه درونی موضوعاتی که مورد استدالل عقلی است؛ اهمیت    سازد. ی استداللی را با سیر و سلوک قلبی همراه میکند، بلکه شیوهنمی

 دهد. در نتیجه حکمت اشراقی ترکیبی از استدالل عقلی و سلوک قلبی است. می

 پردازیم.اق است؛ میدر ادامه، به مفاهیمی که مورد استفاده در فلسفه اشر

 

 تمثيل اشراق

  نیز به همین جهت است.   -به معنای لغوی »روشن کردن و نورانی شدن«-علت نام گذاری فلسفه او به اشراق  است و  فلسفه سهرودی بر حقیقت نور و ظلمت استوار

 شود. جغرافیای »مشرق« مربوط می کلمه اشراق از یک طرف به مفهوم نور و روشنایی است و از طرف دیگر به جهت 

گیرد. نورحقیقتی است که در مراتب و نامرئی را دربر می  باطنیو مرئی و هم روشنایی    ظاهریاست که هم نور و روشنایی    نور حقیقتی واحدبه نظر شیخ اشراق،  

 کند ولی این مراتب در اصل نورانیت هیچ تفاوتی باهم ندارند. گوناگون ظهور می

 

 رفاني جغرافيای ع

است که از هر نقص وتاریکی  مقرب  جهان فرشتگان    نور محض یا، مشرق جهان،  این جغرافیای عرفانی  فلسفه اشراق بر پایه یک جغرافیای عرفانی استوار است. در

مغرب ، و منظور از  ادهعالم میا  تاریکی    مغرب کامل، جهانغرض از    توانند آن را مشاهده کنند.منزه است و به دلیل تجرد از ماده، موجودات خاکی و فناناپذیر نمی

 است.   وسطی افالک و ستارگان مرئی است که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته

 

 آفرینش و اشراق 

ی و روشنایی هر چیز وابسته داند. نور حقیقتی است ذاتاً روشن،  ها میآن   تفاوت موجودات را در شدت و ضعف نورانیت کند و  تعبیر می  واقعیت اشیا به »نور« سهروردی از  

جهان    طلق و مبدأ همه واقعیاتهستی مکه خود،    ذات باریتعالی.  هستند  د و قابل شناسایینشوی نورانیت نور آشکار و تعریف میی چیزها به واسطه اوست. لذا همه 

 کند. « تعبیر می »نوراالنواراو به است و سهروردی با الهام از قرآن کریم از  نور محض   است؛

 

 قاعده امكان اشرف 

اگر دو موجود   شود کهاصل قاعده بدین صورت بیان می  کند.»امکان اشرف« استفاده می  سهروردی برای تبیین نظام آفرینش از یک قاعده مهم فلسفی به نام قاعده

از آن باشد، در این صورت در جایگاه به وجود آمدن، ممکن اشرف    باالتر()  ممکن را در نظر بگیریم و یکی در سلسله مراتب هستی بر دیگری مقدم باشد یعنی اشرف

 کند. مند میرسد و بعد از او ممکن دیگر را بهرهآید. یعنی فیض وجود اوّل به او می اوّل به وجود می 

ی موجود غیراشرف، وجود اشرف  توانیم با مالحظه می  شد که موجود اشرف تحقق یافته است؛شود این است که اگر برای ما ثابت نشده با ای که از این قاعده میفادهاست

موجود خواهد بود. لیکن ممکن   اگر ممکن غیر اشرف به وجود آمده باشد، ممکن اشرف مقدم بر آن":  را ثابت کنیم. در این صورت شکل برهان چنین خواهد بود

  هایبه عبارتی، فیض وجود اول باید به ممکن اشرف برسد و بعد ممکن   . "ممکن اشرف مقدم بر ممکن غیر اشرف بوجود آمده استپس    غیراشرف بوجود آمده است 

از آن موجود اشرف فیض  تر  میتوانیم بگوییم که قبلکنیم که موجود غیر اشرف فیض وجود یافته است پس  غیر اشرف به فیض وجود برسند؛ حاال که مشاهده می

 وجودی یافته است. 

 

 تشكيك انوار() مراتب انوار

 کند. سهروردی با اند، با استفاده از کلمه نور توصیف می داند و همه مراتب وجود را نیز که از نوراالنوار صادر شده می  واجب الوجود یعنی خدا را نوراالنوارسهروردی 
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 نامد.»نورقاهر« می  ها راشیخ هر یک از آن که  فرشتگان بی شماری وجود دارندی، که در مراتب هست کندقاعده امکان اشرف اثبات میاستفاده از 

را در نظام    ی طولی از فرشتگانزنجیرهانوار قاهر یک    . است  از دیگری  باالتر  مرتبه هر یکاند و  هستند که سراسر قلمرو هستی را پر کرده  قاهر، تجلی نورالهیانوار  

و    اندکند که هم رتبه و همه درجه می  رشته عرضی از انوار را نیز اثباتدهند. عالوه بر این رشته طولی، سهروردی از طریق قاعده امکان اشرف یک هستی تشکیل می 

. نامد« می »ارباب انواعبه عهده ایشان است،    ی امور عالم طبیعتتدبیر همه ی وجود بخشی و علیت ندارند. او این طبقه از انوار قاهر را که  جنبه   ، نسبت به یک دیگر

 . شبیه مفهوم رب النوع سهروردی هستند( هاتایپکهن الگوهای یونگ یا همان آرکی)

انوار یعنی همان ارباب در طبیعت به وساطت رشته  است، انجام    تر از ارباب انواعها پایینفرشتگان که مرتبه آن ای دیگر از  به نظر شیخ اشراق، تأثیر طبقه عرضی 

ای از جهان ماورای طبیعت نامد. این طبقه متوسط از فرشتگان به مرتبه می   ر اسپهبُدی«»انوار مدبر« و گاهی »انوااز فرشتگان رامتوسط  شود. شیخ اشراق این رشته  می

 اند. این مرتبه، در فلسفه اسالمی جایگاه بسیار مهمی دارد.نامیده حکمای بعد از سهروردی آن را »عالم مثال« یا »عالم ملکوت«تعلق دارند که 

 

 ارتباط انوار

در  شود. این عشق روحانی،  عی تعبیر می شد، در حکمت اشراق به عشقی فوق طبی، رابطه علیت میان موجودات خوانده می و نظری(  استداللی)  آنچه در فلسفه مشّائی

سوی( جریان پیدا  و کمال محض است، به مخلوقات )ما  نوراالنوار به ذات خویش که نوری را به عهده دارد. در واقع، محبت  پیوند دادن موجودات نورانی نقش اصل

شود و  ظاهر است و همه چیز در پرتو نور، روشن و آشکار می یند، زیرا حقیقت نور ذاتاً آشکار و آکند. همه مراتب وجود در پرتو نور فیض و رحمت حق به وجود می می

 شود. هر جا که نور هست، پرتو آن به هر طرف تابیده می 

 

 اخت نظریه شن 

برود و  آن قدر وسعت نیافت که بتواند از شناخت نظری و استداللی فراتر    ،ساحت عرفانی اندیشه ابن سیناداند. ترین مبنای شناخت انسان میسهروردی شهود را مهم

ی اتحاد و در هم آمیختگی دانش نظری و برون نگر  گیرد. اندیشه ابن سینا در فضای عقلی صرف باقی ماند امّا نظریه »اشراق« راه را برا ب در بر    تجربه عرفانی را نیز

به برکت عبور از مرحله علم حصولی به عرصه علم حضوری  اتحاد    وار کرد. در فلسفه اشراق اینو ذوق عرفانی و درون نگر عارفان هم  سینای همچون ابنفیلسوفان

 میسر گردیده است.

 

 علم حصولي و علم حضوری

و    است  حضوری  علم  حاضر باشد، آن  نزد عالم  ایواسطه  هیچ  بی   علمی»واسطه« است. اگر    مفهوم  حضوری،  و علم  حصولی  علم  میان  اساسی  عامل متمایز کننده و

 .است حضوریعلم واسطه،  بی علم و  حصولیعلم با واسطه،  علمخواهد بود.  حصولی علم گیرد آن صورت با واسطه  عالم برایعلم  اگر حصول

شود، علم حصولی نام دارد و علم ما به همین صور علمیه که بی واسطه و مستقیم  علم ما به اشیای خارجی که از طریق این صور علمیه حاصل میبه عبارت دیگر،   

ت و از آن جهت که بی هیچ شود، به عبارت دیگر، این صورت علمیه، از آن جهت که شیء خارجی حکایت دارد. علم حصولی اساست، علم حضوری خوانده می

گردد. هرعلم حصولی مبتنی بر یک علم سازد، علم حضوری است. در نتیجه آگاهی ما از اشیا و موجودات به علم حضوری باز می ای خود را به ما نمایان می واسطه 

 شود.حضوری است و بدون علم حضوری هیچ علمی حاصل نمی

 

 معلوم بالذات، معلوم بالعرض 

شود. همین صورت همان صورت شیء خارجی است که به علم حضوری دریافت می بی واسطه دارد، معلوم است و ذهن ما به آن آگاهی  طور مستقیم برای ماآنچه به  

  شود.علمیه واقعی ماست و به همین جهت، به صورت ذهنی، معلوم حقیقی یا معلوم بالذات گفته می 

کند، برای ما معلوم واقعی نیست طریق صورتی است که در ذهن ما بوده و از آن شئ حکایت می هی ما نسبت به آن، از غایب است و آگا شیئ خارجی که خودش از ما

بنابراین، در حالت کلی چیزی که واقعیت آن برای ما آشکار و خود آن بدون واسطه در نزد ما حاضر  . گویندمی و به همین جهت، به آن معلوم مجازی یا معلوم بالعرض

خود بیابیم و به    و به علم حضوری برای ما معلوم گردد، »معلوم بالذات« ماست امّا چیزی که واقعیت آن نزد ما حاضر نباشد بلکه تنها صورت ذهنی آن در ذهن باشد  
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را ببینیم آن گل معلوم بالذات است اما  مثال اگر گلی واقعا در برابر چشمانمان باشد و ما آن  )   واسطه صورت ذهنی آن آگاه شویم، برای ما »معلوم بالعرض« خواهد بود

 . تصویر گل، معلوم بالعرض است(. اگر این گل رو به روی ما نباشد و ما صرفا تصویری از گل در ذهنمان بیاید

 

 آن ت علم به نفس و احواال

علمی    نفس خود   علم ما به   دارد، و بیان می  کندمیت استفاده  بالذاشیخ اشراق برای اثبات وجود نفس از برهان خودآگاهی ابن سینا و انطباق آن با علم حضوری و معلوم  

کنیم بلکه نسبت  خود را از طریق صورت ذهنی درک نمی ای در تماس هستیم و  ن هیچ واسطه با واقعیت خود بدو  برای ما »معلوم بالذات« است. ما   نفس ما  و  ،حضوری

مثل غم، شادی، لذت، محبت، نفرت و.... یک آگاهی مستقیم  های درونی مان  آگاهی ما از احوال و احساسواسطه و مستقیم داریم. هم چنین    به خود شناختی بی

آشکار است و »معلوم  هم نفس و هم احوال درونی نفس برای ما به علم حضورییعنی،  شویم؛اسطه صور ذهنی آگاه نمی حضوری است و ما از احوال درونی خود به و

 . داند»معلوم بالذات« می  نفس کند و نفس را برایسهروردی در بسیاری از آثار خود، پیوسته به علم حضوری نفس به خودش مراجعه می   .بالذات« ماست

بر علم حضوری استوار است و علم حضوری نیز مبتنی بر   ،همانا اتصال نفس با واقعیت و معلوم بالذات است. هر علم و ادراکیاخت حقیقی،  ه عقیده سهروردی، شنب

شود و تا آدمی از نفس خود آگاهی نداشته باشد و آن را درک  علم حضوری نفس به خویش است. علم حضوری به نفس، پیش از هر علم حضوری دیگری حاصل می 

ت معلوم در نزد نفس انسان و کدام معلوم است که از خود نفس به خود  نکند. هیچ علم حضوری دیگری نخواهد داشت. علم حضوری عبارت است از حضور واقعی

  تر باشد و در نزد خود حاضرتر؟ پس علم حضوری به نفس بر هر علم حضوری دیگری مقدم است و هر علم حضوری دیگری در پرتو علم حضوری به نفس نزدیک

 ها را علم حضوری نفس به خود دانست. ها و آگاهیتوان سنگ بنای همه شناخت شود و از این رو می حاصل می

 

 هاها و مغرب مشرق

دهد. از آنجا که نفس انسان نور مجرد و سهروردی مراتب و درجات شناخت و سیرانسان در مدارج معرفت و حقیقت را نیز با همین مفهوم مشرق و مغرب توضیح می

 گردد برای خود ظاهر است و هم در این نورانیت نفس، حقیقت اشیا بر انسان ظاهر و آشکار می نورانیت عین روشنایی و ظهور است، پس نفس، هم در نزد خود حاضر و  

این  یابد.  تر دست میتر و کاملکند و به شناختی عمیقاگر نفس آدمی نورانیت بیشتری کسب کند و علم حضوری در او تقویت شود، حقایق اشیا را بهتر رؤیت میپس  

به دست آورد و به عبارت دیگر، نفس او هم چون مشرقی  -یعنی ذات االنوار -که نفس انسان شایستگی دریافت نور بیشتر را از مبدأ نور شودنورانیت زمانی بیشتر می 

اقت معنوی،  تواند با کسب لیکند. نفس انسان که به دلیل انتساب به نوراالنوار یک حقیقت نورانی است، می گردد که خورشید حقیقت در آن طلوع و نور افشانی می 

 طلوع انوار باالتری باشد و در مسیر کمال ارتقا پیدا کند.  ِمشرق

 

 مشرق اصغر و اكبر 

نفس ابتدا در مشرق اصغر قرار دارد؛  رود.  است که در آن ای نور به تاریکی و غروب می ای  تجلی نور وجود و مغرب نقطه ی  در ادبیات عرفانی منظور از مشرق نقطه

های مادی و مخالفت با هواهای نفسانی از  ها و لذتآنگاه با ترک شهوتپس    مرتبه ضعیف علم حضوری به خویشتن و نقطه آغاز سفر معنوی اوستمشرق اصغر  

کند. در ا پیدا میتر رهای عالیگیرد و رفته رفته در اثر تزکیه و تهذیب، شایستگی صعود به مشرقفاصله می -های آنکه مغرب نفس اوستدلبستگی به بدن و خواسته 

شود. هر مشرق نسبت به مشرق باالتر در حکم مغرب  آورد، علم حضوری او هم بیشتر می گردد و با نورانیتی که به دست می ها حقایق برتری بر اوظاهر میآن مشرق

به سوی مشرقی در حال سیر است تا به مشرق اکبر نفس در سلوک روحانی خود پیوسته از مغربی  پس    تر در حکم مشرق استاست و هر مغرب نسبت به مغرب پایین

 .( در نظر بگیرید یک پیوستار روی مشرق و مغرب) یا عالم عقول و نورانیت محض و قرب به نوراالنوار نایل شود

 

 و مباحثي پيرامون آن  تعریف نفس از دیدگاه شيخ اشراق

آن از جمله انقسام پذیری، زمان و مکان و قابلیت اشاره حسی    هایانوار الهی است که از جسم و ویژگیمجرد و نوری از    شیخ اشراق نفس ناطقه جوهر،  از دیدگاه

کند که نفس ناطقه وجود صرف و نیّت خالص است. شیخ اشراق از نفس ناطقه به عنوان »نوراسفهپد« یا »اسفهپد ناسوت« به  پیراسته است. شیخ اشراق اضافه می

شوقی مبتنی بر    یاشراق رابطه بدن و نفس را رابطه شیخ    نامد.برد و او بدن را »صیصیه« به معنای دژ و قلعه و یک شئ درون خواهی می دار سپاه نام می معنای سر

 . به نفس ناطقه نیازمند است  داند. نفس ناطقه برای رسیدن به کمال از طریق اتصال به بدن و اعضا آن محتاج است و بدن برای اداره شدن شوق به کمال مناسب می
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 شود. داند و معتقد است همزمان با حدوث بدن، نفس حادث میشیخ اشراق نفس را حادث می

 

 گرایشات انسان 

جو و طالب حسن و  ها کمالگرایش، که شیخ اشراق به آن اشاره کرده و ریشه بسیاری از تمایالت انسان است، گرایش به کمال است؛ یعنی همه انسان  عمده ترین

 اند.جمال

این است که فرد امکان تحقق  شود. اوّلین راه رسیدن به کمال  کمال مطلوب ذاتی انسان است و به نفس ناطقه مربوط است. کمال نهایی در جهان آخرت حاصل می

هایی از ظلمات و تعلقات و  سهروردی حالت ر  انسان است که ناشی از کمال جویی است.   هایخداجویی یکی از گرایش .  مراتب کمال را باور کند و ایمان داشته باشد

 گوید و آن را کمال نهایی میداند. رخداست را فنا میانقطاع کامل از غی

 

 اشراق اهميت فلسفه 

 : حکمت اشراق از ابعاد گوناگون دارای ارزش و اهمیت است امّا در چهار وجه اهمیت بیشتری دارد

 ؤثری داشت. حکمت اشراق فلسفه را تاحد زیادی از طبیعیات و به خصوص علم هیئت و نجوم کهن مستقل ساخت و این امر در تداوم حیات فلسفه اسالمی نفس م (1

به حل مسائل مهمی در  حکمت اشراق عالم مثال یا   (2 انوار مجرد، واسطه است، اثبات کرد. همین مطلب  را که بین عالم طبیعت و عالم عقول و  عالم ملکوت 

 مابعدالطبیعه منجر شد. 

و سلوک معنوی  حکمت اشراق به علم حضوری بیش از علم حصولی توجه نشان داد و همین امر نزدیک شدن مابعدالطبیعه و فلسفه استداللی را به عرفان و سیر  (3

 نزدیک کرد. این مسئله در حکمای بعدی به کمال خود رسید.

ای تازه یافت و سیر نفس در عالم مجردات مورد توجه قرار گرفت.  شد، چهرهاز مباحث طبیعیات محسوب میفلسفی که در حکمت مشائی    علم النفس یا روانشناسی (4

 کند قرار گرفت. یعه که از احکام و اقسام وجود بحث می خته شد و در زمره مسائل مابعدالطباقسام وجود شنابدین ترتیب نفس به منزله یک موجود مجرد از ماده، از 
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 فصل ششم شده  بندی سواالت طبقه 

 

  و تعلقات و انقطاع كامل از غير خدا كه وی از آن با عنوان   هاهایي از ظلمت به نظر شيخ اشراق، كمال نهایي انسان عبارتست از ر   -1

 (93)كنكور  كند.یاد مي.............. 

 ( محبت 4  ( معرفت3   ( عشق2  ( فنا1

 ( 93)كنكور  است...............  به نظر شيخ اشراق )سهروردی( نفس انسان -2

 ( نورمجرد4 ( روح مجرد 3 ( نور غیر مجرد  2 ( روح غیر مجرد  1

 (93كنكور ) است؟تر های انسان كدام یك مهم به نظر شيخ اشراق )سهروردی( از انواع شناخت  -3

 ( حسی و خیالی4 ( شهودی 3  ( فطری2   ( عقلی1

 ( 93داند؟ )كنكور كدام فيلسوف خداجویي را ناشي از كمال جویي انسان مي -4

 ( فارابی4   ( غزالی3  ( بوعلی سینا2   ( شیخ اشراق1

جو و طالب حسن و جمال    كمال  هابه نظر كدام صاحب نظر، گرایش به كمال ریشه بسياری از تمایالت انساني است. همه انسان  -5

 (94جویي وی است؟ )كنكور  های انسان است كه ناشي از كمالهستند. خداجویي یكي از گرایش

 ابوعلی سینا( 4 ( سهروردی 3 ( فارابی  2 غزالی   (1
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   فصل ششم شده  بندیسواالت طبقه نامه پاسخ

 

ها  گرایش، که شیخ اشراق به آن اشاره کرده و ریشه بسیاری از تمایالت انسان است، گرایش به کمال است؛ یعنی همه انسان  عمده ترین  صحيح است.   1  . گزینه 1

شود. اوّلین راه رسیدن به  کمال مطلوب ذاتی انسان است و به نفس ناطقه مربوط است. کمال نهایی در جهان آخرت حاصل می اند.  جو و طالب حسن و جمالکمال

سهروردی  انسان است که ناشی از کمال جویی است.  های خداجویی یکی از گرایش . این است که فرد امکان تحقق مراتب کمال را باور کند و ایمان داشته باشدکمال 

 داند. گوید و آن را کمال نهایی میرخداست را فنا میهایی از ظلمات و تعلقات و انقطاع کامل از غیحالت ر

آن از جمله انقسام پذیری، زمان و    هایانوار الهی است که از جسم و ویژگیمجرد و نوری از    شیخ اشراق نفس ناطقه جوهر،  از دیدگاه  صحيح است. 4  . گزینه2

 . مکان و قابلیت اشاره حسی پیراسته است

ساحت عرفانی اندیشه ابن سینا آن قدر وسعت نیافت که بتواند از شناخت  داند.  ترین مبنای شناخت انسان میسهروردی شهود را مهم  صحيح است.  3  . گزینه3

گیرد. اندیشه ابن سینا در فضای عقلی صرف باقی ماند امّا نظریه »اشراق« راه را برای اتحاد و در هم  بدر بر    برود و تجربه عرفانی را نیزنظری و استداللی فراتر  

به برکت عبور از مرحله علم حصولی به عرصه  اتحاد   وار کرد. در فلسفه اشراق این وق عرفانی و درون نگر عارفان همآمیختگی دانش نظری و برون نگر فیلسوفان و ذ

 علم حضوری میسر گردیده است.

 مراجعه شود.  1به پاسخ سوال    صحيح است. 1. گزینه 4

 مراجعه شود.  1به پاسخ سوال   صحيح است. 3 . گزینه5
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 های جدید در روانشناسي نظریه : میازدهفصل 

 

 توازی تن و روان )الیبنيتز( 

را پذیرفتند    الیبنيتز  ، نظریهتر(نظر فیلسوفان قدیمی)  و بدن   ی رفع مشکل دو گانگی نفسبرا   وونت، ریبو، هفدینك و اسپنسر ای از نظریه پردازان همچون  پاره 

  بخشند، اما یکدیگر تأثیر نمیدر  هستند و ایمستقل و جداگانه جریانبه موجب این نظریه، امور مربوط به بدن و نفسانیات هر کدام و آن را توازی تن و روان نامیدند. 

فخنر    بینی است. که در برابر هر کیفیت نفسانی، یک کیفیت بدنی و بالعکس قابل پیش تقابل و تقارن موجود است، به طوریهم قرار دارند. میان آنها نوعی    به موازات

ای مجوف که از خارج، سطح محدب آن و از  دهند. مانند کرهمختلف از خود نشان می  »نفس و بدن، حقیقت واحدی هستند که دو منظره:  گویدنیز در این رابطه می

ی این اشکاالت این است که از توازی و تقارنی که در چند مورد وارد است از جمله ه توازی تن و روان اشکاالت متعددی  نظری  به   . آید«داخل، سطح مقعر آن به نظر می

 م به وجود یک قانون کلی داده است. نفسانیات و بدنیات مشاهده شده است، حکمعدود و معین میان 

 

 د نظریه نمو زائ

که دنبال شخص متحرک   اندکرده  ای تشبیهسایهحالت نفسانی را پرتوی از کیفیات بدنی پنداشته، آن را به    مودسليو    لودانتك،  هگسليای از دانشمندان مانند  پاره

  نفس   یعنی   فعالیت بدنی است  مقدمه و کنش واقعی و تنها علت به وجود آمدن نفس کمک به این گروه معتقدند    که هیچ تاثیری در حرکت او داشته باشد.آنرود بی می

توازی توان   همان توازی تن و روان است با این تفاوت که درمدن نفس، بدن است. نمو زاید علت به وجود آ است و نموی زائد به اصطالح و  غیر الزم فرعی و عرضی

است مثل صدای شکسته شدن شاخه    نمو زائد حتی منکر این تأثیرگیرد ولی  نظر می ر  و روان منکر تأثیر نفسانیات دریکدیگر نیست و برای نفس علت جسمانی د

 اند. های علمی، بیشتر از تشبیهات و استعارات استفاده کردهگرفتن از روشجای کمک به  ی خود. طرفداران این نظریه برای توجیه نظریهدرخت

 

 طریقه سلوک و رفتار  

به کار گرفته شد. در این روش، پژوهشگر از بنای هر   حیوانات و بعد در مورد انساننخست درباره    نوواتسو    پاولوف،  هگسلياین روش از سوی دانشمندانی چون  

دهد. آنگاه از آثار یا تظاهرات را به دقت مورد مطالعه قرار می  های رفتاری آزمودنیمنحصرا پاسخکند یا  ی حاالت درونی حیوان یا انسانی خودداری میگونه فرض درباره

ی خارجی و تجربه قویا مورد تأکید  و مشاهدهشود  می  ی مشاهده درونی جدا دوری طریقه   روش از به کار بردنبرد. در این  بدنی ارگانیزم، به حاالت نفسانی او پی می

 ی نمو زاید فرقی نداشته و دچار همان اشکاالت خواهد شد.  . روش مزبور چنانچه موجب اعتقاد به نفی هشیاری )وجدان نفسانی( شود، با نظریه گیردقرار می

 

 نظریه حياتي  

زندگی خود    انطباق با مقتضیات محیط و مخصوصا برای رفع نیازهای ضروریدانند که موجود زنده برای  ای میدیگر از حکمای معاصر، نفس را آلت و وسیله   گروهی

ی و حیات عبارت است از  . زندگتنذات خویش  از  زندگی نفسانی عبارت است از صیانت و حمایت  ترین مقصود و هدفهر فرد، نخستین و اساسی   برد. برایبه کار می

ت، حاجتی به فعالیت نفسانی  شود. تا زمانی که این سازگاری و تعادل بر هم نخورده اسکه به طور مستمر میان موجود زنده و محیط او برقرار می  ،سازگاری و تعادل

موجود زنده مانند ماشین، خودکار  در این حال    سازگاری با محیط برقرار شود«.دارد، تا دوباره حالت  »احتیاج است که ذهن را به فعالیت وا می: گویدکالپارد می  نیست.

شود و به کار  کند؛ ولی زمانی که تعادل متزلزل شد، نفس که در حالت خواب بود بیدار میدهد و منحصرا از حرکات غریزی و عادی استفاده میحیات خود ادامه می به

 افتد.می

ی عملی آنها، جایی باقی  غرضانه، یعنی فعالیت ذهن به منظور درک حقایق قطع نظر از فایدهی بیاست این است که برای اندیشه ایرادی که بر این نظریه وارد  

توان از جهاتی  مینظریه مورد غفلت قرار گرفته است؛ اما نظریه حیاتی را  که در به کار انداختن فعالیت ذهن اثر فراوان دارد، در این    یعالوه، عامل اجتماعهگذارد. ب نمی

 .حساب آوردیکی از بهترین وجوه حل مشکل رابطه نفس و بدن بهو دیگران است، برگسن، كالپارد، پياژه، پولهان، دوالكروا، والن که مورد تایید 
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 نظریه اجتماعي  

 اجتماعی هستند، شکی   کنند وسان تنها زندگی نمیز آنجایی که افراد اناین گروه معتقدند اشناس فرانسوی است.  حکیم و جامعه  اميل دوركيممدافع بزرگ این نظریه  

طرز فکر و اصول اخالقی و معتقدات دینی و آداب    آورد جامعها به رنگ مخصوص جامعه در می بخشیده و آنها رفیت در افکار و رفتار آنها تاثیر عمیقی  نیست که این کی

 دهد. لزوم سازگاری و انطباق با اجتماع، جریان فکر و چگونگی آن را تغییر میکند و حمیل میآنکه افراد خود متوجه باشند، به آنان تو رسوم را محیط اجتماعی، بی 

تحمیل خواهد شد.    قبل از افراد وجود داشته و بعد از آنها نیر باقی خواهد ماند و از خارج به افراد جامعه   های خود،با خصوصیات و ویژگی گروهی    روح اجتماعی یا روح

. دورکیم توان به روح اجتماعی نسبت دادی معنقدات دینی و اخالقی و حتی اصول عقلی و منطقی را می در نتیجه تصور خیر و شر، زشت و زیبا و به طور کلی همه 

 فایده بود. ی آن استعدادها بیو اگر انسان در اجتماع نبود، همه ی جامعه است ی استعدادهای نفس انسان زاده و پرورش یافتههمهمعتقد است که 

 

 نظریات جدید در رابطه با عقل 

 دانند.می بر یکدیگر  هر دو و اثر متقابل حکما و روانشناسان جدید، تفکیک حس و عقل را روا ندانسته و حصول علم را نتیجة همکاری

زاده صنعت    گوید فکر منطقی و معقول،ند و می داادی عقلی میبد مبشر اهمیت داده و آنها را موج  عتیصنبه احتیاجات فنی و  ای  ی ویژهبه گونه  هانری برگسن 

 و کمال مطلوب انسان نیز صنعت است.  است

»غرض ابتدایی و اصلی  : گویدمی و  قرار داده عمل فکر و عقل را تابعاز نظر برگسن گام فراتر نهاده و  )پراگماتیسم(صالت عمل و سایر پیروان مذهب ا  ویليام جيمز

گردد می شود و درجة آسایش خاطری را که سبب  از زندگی عقلی، صیانت فرد و دفاع از اوست. از این رو، تأثیر و نتیجه عملی را که از هر فکر و معنایی حاصل می

 اند افکاری باید حقیقت خوانده شوند که برای عمل افزارهای گرانبها باشند، خواه آن افکار علمی باشند یا اجتماعی و یا دینی«.میزان حق و باطل آن دانسته و گفته 

اش  که فکرش دچار تناقص نباشد و حس کند که اندیشه   »پس از نفعی که انسان دارد به اینکه آزادانه نفس بکشد، بزرگترین نفع او این است :  گویدویلیام جیمز می

 . «متشابه است و فکر فعلی او با فکر و در موارد دیگر، موافقت دارد
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 فصل یازدهمشده  بندی سواالت طبقه 

 

ای كه دنبال شخص متحرک  یه سا)حالت نفساني پرتویي از كيفيات بدني بوده، شبيه به  :  طرفداران كدام نظریه بر این اعتقادند كه  -1

 (90)كنكور  د(؟حركت او داشته باشر رود، بي آنكه تأثيری دمي

 ی نفس و بدن  دوگانگ( 4  رفتار ( سلوک و3   ( توازی تن و روان2   ( نمو زاید1

تا زماني كه سازگاری و تعادل انسان با محيط بهم نخورده  ":  مطرح نموده استاین عبارت كدام نظریه از نظریات نفس و بدن را    -2

 ( 90؟ )كنكور "تاست، نيازی به نفس نيس

 ( سلوک و رفتار4   ( نمو زاید3  ( اجتماعی2  ( حیاتی1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل یازدهم شده  بندیسواالت طبقه پاسخنامه 

 

  ای تشبیه سایه حالت نفسانی را پرتوی از کیفیات بدنی پنداشته، آن را به    مودسليو    لودانتك،  هگسليای از دانشمندان مانند  پاره  صحيح است.  1  . گزینه1

فس کمک  مقدمه و کنش واقعی و تنها علت به وجود آمدن ن این گروه معتقدند    که هیچ تاثیری در حرکت او داشته باشد.آنرود بی که دنبال شخص متحرک می   اندکرده

مدن نفس، بدن است. نمو زاید همان توازی تن و روان است  است و علت به وجود آ  فرعی و عرضی غیر الزم و به اصطالح نموی زائد  نفس   یعنی  فعالیت بدنی است  به

است. مثل   نمو زائد حتی منکر این تأثیرگیرد ولی نظر میر توازی توان و روان منکر تأثیر نفسانیات دریکدیگر نیست و برای نفس علت جسمانی د با این تفاوت که در

 . صدای شکسته شدن شاخه درخت

انطباق با مقتضیات محیط و مخصوصا برای رفع دانند که موجود زنده برای  ای میگروهی دیگر از حکمای معاصر، نفس را آلت و وسیلهصحيح است.    1  . گزینه2

.  تنذات خویش  از  زندگی نفسانی عبارت است از صیانت و حمایت  ترین مقصود و هدف هر فرد، نخستین و اساسی   برد. برایزندگی خود به کار می  نیازهای ضروری

ت،  بر هم نخورده اس   شود. تا زمانی که این سازگاری و تعادلکه به طور مستمر میان موجود زنده و محیط او برقرار می ،سازگاری و تعادلزندگی و حیات عبارت است از  

کند؛ ولی دهد و منحصرا از حرکات غریزی و عادی استفاده میحاجتی به فعالیت نفسانی نیست. در این حال موجود زنده مانند ماشین، خودکار به حیات خود ادامه می

 افتد.شود و به کار میزمانی که تعادل متزلزل شد، نفس که در حالت خواب بود بیدار می
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 مطالعه بيشتر برای حداكثر تسلط

 

ی کامل و دقیق این مجموعه، منابع کمکی زیر را مد نظر قرار دهند. بسیاری  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 از رتبه

 

تهران و    شناسی دانشگاههای برتر ارشد و دکتری روانی خیلی مهم از این درس که به انتخاب رتبهنکته  600شامل بیش از  :  كيهان  النفسعلمكپسول   .1

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

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

 زنی بعد از دور دوم مطالعاتی هستند.  درس به درس مناسب تست

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

های برتر کنکور تالیف  های کامالً تشریحی. این مجموعه توسط رتبهسال( از تمام دروس گرایش بالینی و عمومی با پاسخ 15)شامل سواالت کنکور : وزارت علوم(

 مطالعاتی است.   هایشده است و قابل استفاده در تمام دوره

شود.  کنکور اخیر توسط استاد این درس به طور کامل بررسی می  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 معموالً در فاصلهکالس

 : فيلم آموزشي علم النفس كيهان .5

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

 کیهان  النفس های علمدرصد از کالس 90رضایت باالی  (2

 به طور اختصاصی برای شماو   HDبا کیفیت  (3

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

 

 :  آزمایشيهای درباره شركت در آزمونای توصيه 

های آزمایشی با هدف منظم کردن شود، شما را از شرکت در آزمونحضوری کیهان که به شکل منظم برگزار می   – حضور در جلسات مشاوره و برنامه ریزی تلفنی   •

زنی، مدیریت سر جلسه و... را پیش از آزمون  آزمون آزمایشی شرکت کنید تا نوع تست  3تا    1در    در صورت امکانکنیم  کند. با این حال، توصیه مینیاز میمطالعاتتان بی

 اصلی تمرین کرده باشید. 

 

 ! غافل نشویدكيهان  رقمي و برترهای تكهای رایگان و تخصصي با رتبهاز مشاوره

 

دقیقه   15تا    10تواند یک بار در سال از  شناسی/مشاوره در سراسر ایران، میروانهای  هر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد / دکتری رشته:  مشاوره رایگان (1

 کنیم حتماً از این فرصت استفاده کنید.  رقمی و برتر کنکور در کیهان استفاده کند. توصیه میهای تکی رایگان با ما رتبهمشاوره

های های تخصصی با رتبههای مختلف )بسته به نیازی که دارند( از مشاورهکورها، در قالبهر ساله صدها الی هزاران نفر از داوطلبان این کن:  مشاوره تخصصي (2

برند. در این جلسات ما به تمامی سواالتی که ممکن است برای یک داوطلب در مسیر مطالعاتی پیش بیاید )از کجا شروع رقمی و برتر کنکور در کیهان بهره میتک

ای در شود. کیهان تنها مجموعه، به طور کامل پاسخ داده می(...هایی دامه دهم، چطور مرور کنم، چه زمانی تست بزنم وچه درسکنم، روزی چقدر مطالعه کنم، با  

در  شناسی و مشاوره دائم  مشاور تخصصی کنکور ارشد و دکتری روان   5-6دهی به سواالت فراوان داوطلبان کنکور(، همواره بیش از  کشور است که )در راستای پاسخ

     آن فعالیت دارند. 
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