
 اٍهیت یادگیعی نؽایل دیيی

 آنُزش از ديتٌ کطام دٗی٘ا کٌ ىیؽت نـضف ه ؿطً وعح نتَم زطی تا ه نضتكع قُرت ةٌ پعؼؾ، ایو

 .اؼت ىهُدً ؼؤال ایذاد ةعایتان دیيی َلُم

 ٍهان ةٌ ؼپػ ه ىهُدً نىعح ةاؿط، ديتٌ آن ةٌ ىاًع پعؼـتان دارد انکان کٌ را نُاردی اؼاس، ٍهیو ةع

 :پعداصت صُاٍیم آىَا ةعرؼی ةٌ تعتیب،

 آنُصت؟ را آن ةایط چعا ه چیؽت دیيی َلُم از نعاد – 1

 ةپعدازىط؟ َلُم ایو آنُصتو ةٌ ةایط ؼىسی چٌ در ه أعاد تُطاد چٌ ه ةُدً زط چٌ تا َلُم ایو اٍهیت – 2

 :ُٔق ٍایپعؼؾ ةٌ پاؼش انا

 از ةعصی. ؿُد نی دیو از نا دٗی٘تع ه ةَتع ؿياصت ؼتب کٌ ؿُد نی گٕتٌ داىـی ٍع ةٌ دیو َلم – 1

 ةاؿط، دیو زنیيٌ در نيسكعا ه ةُدً ارتتاط در دیيی نُمَُات ةا نؽت٘یها تُاىطنی داىؾ ایو ٍای ةضؾ

 اؼالم دیو نىالٌُ ةعای نيتٍ تعیونَم کٌ کتاةی دارد، ٗعآن ةا نؽت٘یهی ارتتاط کٌ تٕؽیع داىؾ ٍهاىيط

 َيُان ةٌ کٌ دیگعی ةضؾ. ىهُد نىالٌُ ةضؾ ایو در تُاننی ىیغ را کالم ه ٌٔ٘ ٍهاىيط َلُنی. اؼت

 ةَتع درک ةعای انا ىیؽت، نعتته دیيی نياةٍ ةا نؽت٘یها ٍعچيط ؿُد،نی آنُصتٌ دیيی داىؾ ن٘طنات

 َلُنی، چيیو آنُصتو ٔایطً اگعچٌ  َعب ادةیات نضتلٓ ٍایرؿتٌ ٍهاىيط داریم؛ آن ةٌ ىیاز دیيی نياةٍ

 کٌ ؿضكی ٍع اؼت؛ َعةی نا دیو رؼهی زةان چُن زال؛ ٍع ةٌ انا ىیؽت، دیو ؿياصت ةعای نيسكعا

 صُد؛ تس٘یٖ ن٘طنٌ َيُان ةٌ ةضـی؛ چيیو آنُصتو از دارد، را اؼالم دیو در کاهش ه ةعرؼی ةٌ تكهیم

 .ىیؽت ىیازةی

 در آىَا ه آنُصتٌ ىیغ را نعتتىی ّیع ًاٍع ةٌ ؿایط ه دیگع ٍایرؿتٌ تُاننی گُىاگُن، ؿعایه در التتٌ

 ةعداریةَعً ةا دیو تتلیِ ه کانپیُتع داىؾ یا ه دیگع ٍای زةان آنُصتو ٍهاىيط# داد ٗعار دیيی َلُم صطنت

 ".آىَا از

 ىیاز اقل کٌ رؼطنی ىٌع ةٌ نيى٘ی زناىی ؼؤال، ایو پاؼش ةٌ پعداصتو! ةیانُزیم؟ را دیيی َلم ةایط چعا انا

 َتارتی، ةٌ. ةاؿیم داؿتٌ اةَام دیيی َلُم آنُصتو در ؼپػ ه داىؽتٌ نؽلم انعی را دیو ةٌ دانٌُ ه صُد

 ىطارد، دیو ةٌ ىیازی ةـع کٌ ةاؿط نُت٘ط اؿتتاً ةٌ ؿضكی، اگع. اؼت دیو ةٌ ىیاز ٔعع دیيی، َلُم ةٌ ىیاز

 چيیو ةعای دیو ةٌ ةـع ىیاز دالیل اةتطا ةایط ةلکٌ ةُد، صُاٍط ٔایطًةی کانال دیيی َلُم نُرد در اه ةا گٕتگُ

 ؿُد ةیان ٔعدی

 ةاؿط، تعدیط دچار دیيی َلُم یادگیعی اٍهیت در هلی داىؽتٌ، معهری انعی را دیيطاری اقل ٔعدی، اگع انا

 را دیو تُاننی چگُىٌ چیؽت؟ تطیو راً ةاؿیم، نتطیو ةضُاٍیم اگع کٌ داریم اه از را پعؼؾ ایو نا



! ىهاییم؟ دریأت را صُد ؼؤاالت پاؼش ه کعدً ةعوعف دیو نضتلٓ دُاىب نُرد در را صُد اةَانات ه ؿياصتٌ

 !دارد؟ هدُد ذیل راً ؼٌ از ةیؾ زنیيٌ، ایو در آیا ه

 صطاهىط از نؽت٘یها را صُد پاؼش ه  ةُدً ارتتاط در ّیب َالم ةا ؛"ع#ائهٌ ه" ص#پیانتعان ناىيط صُدنان؛: الٓ

 ةٌ ه دادً ٗعار صُد راٍيهای را آىَا ةیيات، ه نُذغات ةا آىان انانت ه رؼالت اجتات از ةُط یا ه ىهاییم دریأت

 .ةاؿیم ةيطپای ٔعنایيط، دؼتُر ٍعچٌ

 ىٌع ةاؿیم؛ داؿتٌ دیو َلم تسكیل ه نىالٌُ در ایؼاةٌ٘ ٍیچ کٌ ایو ةطهن نُرد؛ ٍع در کٌ ایو یا: ب

 اوالع ةطهن ه ىهُدیم؛ ةعصُرد اه ةا کٌ دیيطاری ًاٍع ةٌ ؿضف اهلیو ىغد یا ه داىؽتٌ قسیر را صُد ؿضكی

 ه اؼلُب چٌ وتٖ ةع ىیؽت نـضف کٌ اه؛ ىٌع ه رأی ةٌ ه ىهُدً وعح را صُد پعؼؾ اه؛ داىؾ نیغان از

 .ىهاییم َهل ؿطً؛ ةیان چارچُةی

 دُاب دیو، ؿياصت ٍایراً آنُصتو ةا ةتُاىیم ه پعداصتٌ دیو َلم یادگیعی ةٌ صُد یا ىَایت، در ه: ج

 .ةاؿيط پیهُدً را نؽیع ایو کٌ ؿُیم اةَانهان رٍٔ صُاؼتار أعادی از یا ه آهردً، دؼت ةٌ را صُد پعؼؾ

 [ .1] داؿت ىضُاٍط هدُد چَارنی راً ه

 :پعدازیمنی ُٔق نُارد تسلیل ةٌ زال

 نا ةعای انکاىی چيیو ،"ع#انام آصعیو ّیتت ه ىتُت صتم ةا هلی ةاؿط، راً دٗی٘تعیو تُاىطنی اهل نُرد: الٓ

 هؼایل ىتُد دلیل ةٌ آىان؛ پیـُایاىی؛ چيیو زیات زنان در زتی کٌ داىیمنی مهو، در. ىطارد هدُد

 وعف از دیو، تتلیِ از هؼیُی ةضؾ ه ىطاؿتٌ را صُد پیعهان تهام ةا نؽت٘یم تهاس انکان پیـعٔتٌ؛ ارتتاوی

 اکيُن ؿایط. ةُدىط گعٔتٌ ٔعا پیـُایان ایو ىغد را الزم ٍایآنُزش ٗتل، از کٌ گعٔتنی قُرت اؿضاقی

 نؽتيطات ٔ٘طان دلیل ةٌ ادَایی؛ چيیو انا ةيهایيط، را نُكُنان ه صطا ةا نؽت٘یم ارتتاط ادَای اؿضاقی ىیغ

 ه ةُدً ةَعًةی الزم دیيی داىؾ از اؿضاقی اگع هیژً، ةٌ گیعد، ٗعار پظیعش نُرد تُاىطىهی الزم؛ ه کأی

 !دٍيط ٗعار صُد دىیُی ن٘اقط ه نعیط دلب ةعای راٍی تيَا را ادَایی چيیو

 رهؿی، چيیو ةٌ َهل کٌ ةعد صُاٍطپی نُمُع ایو ةٌ ىهایط، نالزٌٌ را دهم راً نيكٕی، ؿضف ٍع اگع: ب

 ٔعدی، ٍع ةلکٌ ناىط، ىضُاٍط ةاٗی هازطی دیو دیگع اؼاؼاو ه داؿت ىضُاٍط پایاىی دیيی نعج ه ٍعج دغ

 ةىالن! یأت صُاٍط گؽتعش دانٌُ در صعأات، ىیغ ه دیيی اىسعأات ه داؿتٌ دیگعان از نتٕاهت ه دطا دیيی

 .ىطارد ةیـتع اؼتطالل ةٌ ىیازی کٌ اؼت آؿکار ه هامر زطی ةٌ رهؿی، چيیو

 اىذانط،نی دیو اؼاس اىَطام ةٌ ىیغ دهم ؿیًُ ه ىتُدً پظیعانکان اهل ؿیًُ اکيُن، کٌ ایو ةٌ تُدٌ ةا: ج

 ناىيط نُدُد؛ نياةٍ ةٌ تُدٌ ةا کٌ اؼت ایو ناىط،نی ةاٗی دیيی نؽائل ه نٕاٍیم دریأت ةعای کٌ راٍی تيَا

 گظؿتٌ داىـهيطان تذعةیات از اؼتٕادً ةا را آىَا از قسیر اؼتيتاط ه ةعداریةَعً ٍایؿیًُ زطیث؛ ه ٗعآن



 هدُد چَارنی راً ه ؼازیم نيت٘ل ةُط ٍای ىؽل ةٌ را آن ه ىهُدً زٕي را صُد دیو وعیٖ، ایو از ه ةیانُزیم

 ةٌ تا ؿُیمنی نتـکع ىهاییط ارؼال نا ةعای را آن رؼط،نی ىٌعتان ةٌ دیگعی راً اگع ه داؿت ىضُاٍط

 .ةعؼاىیم اوالَتان ةٌ را ىتیذٌ ه پعداصتٌ آن تسلیل ه تذغیٌ

 دای ةٌ دیو از نسأٌت در دیگعان ةٌ آن اىت٘ال ه دیيی نؽائل آنُصتو کٌ نَهی ى٘ؾ ةٌ تُدٌ ةا

 ةعای أعاد؛ از تُطادی ىیغ، دَاد ه ديگ زنان در زتی کٌ ٔعنُدً تُقیٌ نؤنيان ةٌ کعیم ٗعآن گظارد،نی

 ةٌ را اىطآنُصتٌ چٌ آن صُد، نذاٍط ةعادران ةعگـت از ةُط تا ةهاىيط، ةاٗی نطیيٌ در دیيی؛ داىؾ آنُصتو

 ةٌ ةلکٌ ةاؿط، دَاد از دیيی داىـذُی ةُدن نُاف ةیاىگع تُاىطىهی آیٌ ایو چيط، ٍع[ . 2] ةیانُزىط آىان

 ىیعهٍای ةُدن کأی زنان در ٍم آن ٍا؛دتٌَ ةٌ اَغام در أعاد ةيطیىُةٌ ةٌ ىاًع تيَا ،"ع#ةاٗع انام ٔعنُدً

 آنُزش اٍهیت ةعای تيَایی ةٌ ردً، یک در دیيی َلُم آنُصتو ه دَاد دادن ٗعار انا[ 3] اؼت، دَادی

 .ىیؽت دیگعی دلیل ةٌ ىیاز ه ةُدً کأی َلُنی چيیو

 دیگعان آنُزش ه تُلیم ةعای یا ه اؼت گیعىطً یاد صُد تکلیٓ اىذام ه َهل ةعای یا ٍا یادگیعی –2

 ت٘ؽیم ةایط دؼتٌ ده ةٌ کلی ةيطی ت٘ؽیم یک در اؼت؛ تکلیٓ اىذام ه َهل ةعای کٌ ٍایی یادگیعی انا

 :ىهُد

 در ةلکٌ ىطارد ديؽیت ه ؼو ه زعٌٔ ؿْل ةٌ رةىی ه اؼت نؽلهاىان ٍهٌ ةٌ نعةُط ازکام از اهل دؼتٌ

 [ .4... ]ه صهػ، رهزً، ىهاز، ازکام نحل ؿُد؛ نی نکلٕیو ٍهٌ ةٌ نعةُط اهل هٍلٌ

 را آن کٌ اؼت الزم ٗـع ٍهان ةع ٔ٘ه ره ایو از ةاؿط نی دانٌُ از صاص ٗـع یک ةٌ نعةُط دهم دؼتٌ

 نُانالت نُانالت، اىُاع ٗتیل از تذارت ازکام ؿان تذارت ةعای کٌ تذار نحل ىیؽت؛ الزم ة٘یٌ ةع ه ةیانُزىط

 ره ایو از ةیانُزىط را... ه نؽاٗات نغارٌَ، ةایط کٌ کـاهرزان یا ه... ه ٔؽش زٖ صیارات، اىُاع قسیر، ه ةاول

 دارد، ازتیاج آىَا ةٌ ّالتاو اىؽان کٌ را نؽائلی: ٔعنایيط نی رهایات ه آیات از اؼتٕادً ةا نا َلهای ةیيیم نی

 [5. ]ةگیعد یاد اؼت هادب

 دیو، َلُم آنُصتو: اهالو کٌ گٕت ةایط اؼت؛ دیگعان آنُزش ه تُلیم ةعای کٌ ٍایی یادگیعی ةارً در انا

 در تسكیل ةٌ رؼها کٌ داىیم ىهی َلهیٌ ٍایزُزً والب ةٌ نيسكع را دیيی پژهٍـگع نا ه ىتُدً اىسكاری

 اىطازً ةٌ صُد؛ ؿْل ىهُدن رٍا ةطهن ةایط؛ دانٌُ ىیاز زط در نتطیو أعاد تهام ةلکٌ ٍؽتيط، نـُْل آىَا

 نیغان ه آنُزش ىُع کٌ اؼت ةطیَی[ 6. ]ةپعدازىط دیو ةا نعتته نؽائل آنُصتو ةٌ صُد، ًعٔیت ه انکاىات

 نتظهل نُرد ایو در آىان کٌ اؼت تالؿی ه زنان نیغان ةٌ ةؽتگی ذاتی؛ اؼتُطاد ةع َالهً أعاد؛ ایو تضكف

 گؽتعش ةٌ تُدٌ ةا انا. ىهاییط نعادٌُ ؼایت ٍهیو 2565 پعؼؾ ةٌ تُاىیطنی ارتتاط، ایو در. دارىطنی

 ؼایع از ةعداؿتودؼت ةا ةایط أعادی ولتط،نی آىَا آنُصتو ةعای را زیادی زنان وتیُتاو کٌ دیيی َلُم



 تسكیل ةٌ دیيی رؿتٌ کطام در کٌ ایو ه أعاد ایو تُطاد. ىهایيط ٍغیيٌ راً ایو در را ةیـتعی ٔعقت تُل٘ات؛

 .داؿت صُاٍط دیيی نؽائل ةا ارتتاط در دانٌُ ىیاز ن٘طار ةٌ ةؽتگی ةپعدازىط،

 ةعای اؿضاقی؛ ةایط اؼت، الزم ٍا اىؽان ةعای نُيُیت ةٌ اَت٘اد ه دیيطاری ه دیو اقل کٌ گُىٌ ٍهان: جاىیاو

 صعأات ه اىسعأات دچار ه ىـطً دطا صُد هاُٗی نؽیع از دیو تا ؿُىط، تعةیت دیو؛ دٗیٖ ه قسیر ؿياصت

 .ؼازدنی نُدٌ را دیيی َلُم یادگیعی اٍهیت تيَایی، ةٌ ایو ه ىـُد

 ایو در کٌ َلُنی اىُاع ه ٍاؿیًُ نُرد در پعؼؾ ه اىت٘اد کٌ ىیؽت لىٓ از صالی ىکتٌ ایو تظکع پایان در

 ٔالن آیا نحال کٌ ىهُد نىعح را پعؼـی تُاننی ىهُىٌ، َيُان ةٌ ه ىتُدً نهيُع ؿُد،نی آنُصتٌ ارتتاط

 چعا ایيکٌ یا ه صیع؟ یا دارد دىتال ةٌ ایٔایطً آن آنُزش ه تطریػ ه آیطنی ؿهار ةٌ دیيی َلُم از داىؾ،

 ةٌ دانٌُ ىیاز کٌ زالی در ؿطً، ةیـتعی گظاریؼعنایٌ دیيی، َلُم ةا نعتته ٍایرؿتٌ ةعصی در

 ؼاةٖ ٍایؿیًُ ةٌ نيسكع ةایط دیو، تتلیِ رهش آیا ه! ؿُد؟نی ازؽاس ةیـتع دیيی دیگع ٍایرؿتٌ

 !آزنُد؟ ىیغ را دطیطی ٍایرهش ةایط یا ه ةُدً

 دطیطی ٍایرهش آّازگع آىان، از ةؽیاری ه ؿطً اةعاز ىیغ دیيی داىـهيطان صُد داىب از اىت٘اداتی، چيیو

 . ةاؿيطنی دیو تتلیِ ه تُلیم در

 رهؿی یا َهلی پیـيَادی ارائٌ ةا ٍهعاً ةایط لغهنا چیغ، ٍع از اىت٘اد کٌ داؿت تُدٌ ىیغ نَم ایو ةٌ ةایط انا

 َهلکعدی کٌ را دطیطی ىَاد کٌ زالی در ىهُدً، تنُیٓ صُد اىت٘اد ةا را ؼاةٖ ىَادٍای هگعىٌ ةاؿط ةَتع

 .ؿُد ارزیاةی ؼازىطً تُاىطىهی اىت٘ادی چيیو ه ایمىيهُدً دایگغیو ةاؿط، داؿتٌ نياؼتتع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :نعادٍ

 تُاننی گعهً ؼٌ در" ؿاندیيطاری ةا ارتتاط در# را نعدم: ٔعنایط نی کهیل، ةٌ صىاب ىیغ" ع#َلی انام[ 1]

 راً در کٌ أعادی یا ه" رةاىی َالم# اىطؿطً تأییط صطاهىط وعف از کٌ ٍؽتيط داىـهيطاىی یا. گعٔت ىٌع در

 رهز ٍع کٌ نغادی دنطنی أعاد یا ه" ىذاة ؼتیل َلی نتُلم# نـُْليط داىؾ آنُصتو ةٌ رؼتگاری ه ىذات

 - 466 ص التالٌّ، ىَخ" . رَاع ٍهخ#ؿط صُاٍيط اه پیعه ةعآهرد، ؼضو داد ٍعکؽی ه دادً َ٘یطً تْییع

 .تاةی ٗم، الَذعً، دار اىتـارات ،144 ؿهارً ٗكار، کلهات ،465

 .122 تُةٌ،[ 2]

 کحع زیو ٍظا کان.#ق ٍـ1444 ةیعهت، الُٔاء، نؤؼؽة ،154 ص ،16 ج االىُار، ةسار ةاٗع، نسهط نذلؽی،[ 3]

 ...". الْغه یکُن ان ه...الياس

 ه زیل نحل ةاؿط نی صاص ديػ یک ةٌ نعةُط کٌ دارد هدُد ٗؽم ٍهیو در ازکام از ةُنی التتٌ[ 4]

 .ىٕاس

 .11 نؽألٌ ،24 ص ،1  ج ،"الضهیيی لإلنام الهسـی# الهؽائل تُمیر[ 5]

 .دیگعان تُلیم ةعای ةلکٌ صُدؿان َهل ةعای تيَا ىٌ[ 6]


