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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

سجک صًذگی، ضیَُ ّبیی است کِ هب ثشای حل 
ًیبصهٌذی ّبی خَد دس حَصُ ّبی هختلف صًذگی 
 ،اًتخبة هیکٌین . ایي ضیَُ ّب هجتٌی ثش اسصش ّب
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ٌّجبس ّب ٍ جْبى ثیٌی ّب ضکل هیگیشد ٍ سبهبى پیذا 
.هیکٌذ  

سجک صًذگی پیطیٌِ ای تبسیخی داسد ٍ ّوِ ی جَاهغ 
 صًذگی ثشای ضیَُ ّبیی هزّجی ٍ غیش هزّجی ،آداة ٍ 

 هجبحث ّن هب هزّجی ادثیبت دس. اًذ گشفتِ کبس ثِ خَد
 کتبة ٍ هیخَسد چطن ثِ صًذگی سجک ی دسثبسُ فشاٍاًی

 ٍ سٍص ضجبًِ عَل دس صًذگی آداة ثبة دس هختلفی ّبی
 حلیِ)) کتبة.  است ضذُ ًَضتِ هؼٌَی آداة

 ٍ فقْی کتت سبیش ٍ  هجلسی ػالهِ هشحَم(( الوتقیي
ش فقْی کِ دس ایي صهیٌِ ٍجَد داسد ػْذُ داس ایي غی

ضیَُ ّب ثَدُ اًذ ٍ اص آداة ٍ سٍش صًذگی افشاد دس 
خَسدى ، پَضیذى ، خَاثیذى ، هؼبضشت اجتوبػی ٍ 

سبیش ضٍَى صًذگی گفت ٍ گَ هیکشدًذ. اهب سجک 
صًذگی دس ضکل اهشٍصیي خَد اص هطخصبت دٍساى 
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، هتٌبست ثب تجذد است کِ ثِ ٍیژُ دس صذ سبل اخیش 
هجبًی ٍ غبیبت هبدی ٍ هجتٌی ثش اّذاف ًظبم سشهبیِ 

داسی ، ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیت ضذُ ٍ الگَی ّوِ جبًجِ 
ٍ ثِ ّن پیَستِ ای ثشای ّوِ صٍایبی صًذگی ثِ ٍجَد 

اهذُ است. دس سجک صًذگی کًٌَی ٍاحذ هغبلؼِ اص فشد 
،  ّبی هٌفشدثِ جبهؼِ استقب پیذا هیکٌذ ٍ ثِ جبی سفتبس

.الگَّب ٍ سجک ّبی سفتبس اجتوبػی سبهبًذّی هیطَد   

  الگَّب ٍ صیش سبخت ّبی سجک صًذگی
سجک صًذگی دس ضکل سبدُ فشدی کِ هؼغَف ثِ اهَس 

ص سجک صًذگی تب حذٍد صیبدی ا اًسبًی اًفشادی است ،
اگش سجک صًذگی کًٌَی سا  ،اجتوبػی تجؼیت هیکٌذ

بی سفتبسی ثطکبفین ،هجوَػِ ای اص ًظبم ّب ٍ سجک ّ
سا دس دس دسٍى خَد جبی دادُ است . دس ٍاقغ ،ثب تَجِ 

ثِ تٌَع هَضَػبت صًذگی دس دًیبی اهشٍص ،الگَّب ٍ 
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 ریل دس ّوگی کِ سجک ّبی هتٌَػی تؼشیف ضذُ 
 هیکٌٌذ پیذا ًظبم ٍ آهذُ گشد صًذگی سجک جبهغ ػٌَاى

.ّستٌذ هشتجظ ثبّن ٍ  
  الگَ ّبی ثِ ّن پیَستِ سجک صًذگی

ی سجک صًذگی کًٌَی ػجبست اًذ اص ،الگَی الگَّب
الگَی تحصیل ،خَساک ،الگَی پَضبک ،الگَی هسکي 

دس ایي هجبل دسثبسُ هبّیت ٍ ًتبیج . ٍ اهثبل آى ّب
 ثشخی اص آى ّب سخي گفتِ هیطَد

 الگَی تغزیِ
 .فتبسی دس جبهؼِ ،الگَی تغزیِ استیکی اص الگَّبی س

ًسجت ثِ  دسثبسُ ی ایي الگَ پشسص ّبی هختلفی
 اسالهی غیش ٍ چیستی خَساک ، تغزیِ ،ًگشش اسالهی 

 پطتیجبى ّبی سبختبس ٍ ّب داًص تغزیِ، ٍ خَساک ثِ
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 جبی دس ثبیذ کِ داسد ٍجَد...ٍ تغزیِ ٍ خَساک الگَی
.گیشد قشاس ثشسسی هَسد خَدش  

چٌبًچِ قشاس ثبضذ کِ ثطش ثیطتش ثِ لزات دست پیذا 
سیذى ثِ ایي هٌظَس کٌذ ،خَساک ًیض ٍسیلِ ای ثشای س

 ّویي اص هٌجؼث ّن خَساک دس تٌَع ثیجب خَاّذ ثَد.
 ثِ الْی ًگبُ صَست ایي دس.  است جَیی لزت اصل

 ٍ ػجبدت ثشای گشفتي ًیشٍ هؼٌبی ثِ سا تغزیِ کِ خَساک
 الطؼبع تحت یب هیشٍد ؛کٌبس هیذاًذ خذهت ٍ ثٌذگی

.هیگیشد قشاس  

 الگَی پَضبک
سیلِ ایست کِ ثذى اًسبى سا پَضبک دس تؼشیفی سبدُ ٍ

اص گشهب ٍ سشهب ٍ ًبگَاسی ّبی هحیظ پیشاهًَی 
هحبفظت هی کٌذ ،اهب هکتت غشثی کِ لزت جَیی سا 
اصل هیذاًذ اص پَضبک ّن ثشای ایجبد جزاثیت ٍ ثِ 
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 هجتٌی اگش. هیکٌذ استفبدُ ٍیژُ جزاثیت ّبی جٌسی 
 لزت هحیظ سا خبًَادُ اص ثیشٍى هحیظ غشثی فشٌّگ ثش

یی ٍ تحشیک ٍ اسضبی جٌسی تؼشیف کٌین ،ثش جَ
الگَّبی پَضبک اثش هیگزاسد ٍ لجبس ّبیی ٍاسد ثبصاس 

هیطَد کِ ثِ تحشیک جٌسی داهي هیضًذ ،ٍلی چٌبًچِ 
اسضبی جٌسی سا هشثَط ثِ حَصُ ی خبًَادُ ثذاًین 

جبس ّب هتفبٍت ،هذل سًگ ٍ اًذاصُ ٍ هیضاى پَضٌذگی ل
شثی ّب دس صهیٌِ ی ّبی دیگش غخَاّذ ثَد. اص کبس

پَضبک ،هتحذ الطکل کشدى ثطش دس اهتذاد یکسبى 
ًِ هذ قِ جَاهغ دس سبیش اثؼبد است ،ثشای ًوَئسبصی را

سا  "کت ٍ ضلَاس"ل هَسد پسٌذ ّوِ ی جَاهغ هث
عشاحی ٍ آى سا ثِ ػٌَاى جبیگضیي پَضبک سٌتی اسایِ 

.هیکٌٌذ  
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يالگَی هسک  

پیذا کشدُ  هسکي ّن الگَی خبصی ،دس دًیبی اهشٍص
است ،دس هذل ّبی جذیذ آپبستوبًی ،ّش کس ٍاحذ 
هجضایی داسد ٍ هؼبضشت ّبی قذیوی ٍ سٍاثظ اسحبم 

؛کن فشٍؽ ضذُ ٍ سٍاثظ اقطبس ،اًضجبط دسستی ًذاسد .دس 
 ٍ ثَدًذ ای ػطیشُ ٍ ثضسگ  ّب سجک قذین خبًَادُ 

 ٍ هیکشد صًذگی خبًِ یک دس فشصًذاًص ثب پذس یک
ی دس آًجب حبکن ثَد ٍ اخالق خبص هؼبضشت فشٌّگ

خبصی ثیي اسحبم ضکل هیگشفت . دس خبًِ ّبی قذین 
 ایي اص ،غیش داسد  ٍجَد ّب ضْش ثؼضی دس ّن کِ ٌَّص 

 آى دسة ثَدًذ "ثیشًٍی" ٍ "اًذسًٍی" ثخص داسای کِ
 هخصَظ ٍدیگشی آقبیبى هخصَظ یکی کَثِ، دٍ ّب

بًِ خ دسة کِ کسی آى هیطذ هؼلَم کِ داضت ثبًَاى
سا هیضًذ صى است یب هشد ٍ چِ کسی ثبیذ پطت دس ثِ 
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استقجبل ثشٍد ،یؼٌی ًَػی اًضجبط ٍ دقت دس هَاجِْ 
اقطبس ٍجَد داضت ٍ اسصش ٍ اخالق خبصی سػبیت هی 

.ضذ  

دس هؼوبسی ّن دٍ سجک ٍجَد داسد :هؼوبسی ثشٍى گشا 
ٍ هؼوبسی دسٍى گشا .دس هؼوبسی دسًٍگشا هٌبسجبت 

تٌظین هیطَد کِ سٍاثظ اًسبًی ّن  هؼوبسی ثِ گًَِ ای
تحت تبثیش آى قشاس هیگیشد .دس هؼوبسی دسٍى گشا ساثغِ 
اقطبس ،هحذٍد هیطَد ٍ هشاػبت سٍاثظ ػفیفبًِ ثیي صى 
ٍ هشد آسبى است ٍ اگش کسی ثخَاّذ دس چٌیي خبًِ 

ای ػفیف ًجبضذ ،ثبیذ خیلی صحوت ثکطذ ٍ آثشٍی 
ی جذیذ ٍ ثشٍى خَد سا ثِ خغش ثیٌذاصد . ٍلی دس هؼوبس

 گًَِ ثِ ّب پٌجشُ هیکٌٌذ ثٌب گشا کِ سبختوبى ثبص 
 داسد ٍجَد ،اضشاف خبًِ داخل ثِ ثیشٍى اص کِ ایست

 دس ٍ است ثبص خبًِ اضپش ّن خبًِ داخل ،دس
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 آهذ ٍ سفت ًبهحشم ٍ هحشم خبًِ ایي پزیشایی  سبلي
 هیطَد فشاّن ػفتی ثی ثستش حبل ایي دس هیکٌٌذ
 کِ خبًِ ثبًَی ثشای ٍ ػفت  حجبة سػبیت ،یؼٌی

 ثِ چبدس هذتی. هیطَد ،دضَاس کٌذ پزیشایی هیخَاّذ
 کن کن اهب هیذّذ سختی خَدش ثِ ٍ هیکٌذ سش

 دٍست یب ضَّش ثشادس هثل ّبیی ًبهحشم ثب هَاجِْ
 خَد حجبة ٍ اصپَضص.  هیطَد ػبدی ضَّش

 ػفبف فشٌّگ ثِ ،ًسجت تش جلَ کوی. هیکبّذ  ّن
ًظشش هی آیذ کِ حجبة  ثِ ٍ هیطَد ثذثیي ّن

،هَجت دسد سش ٍ اریت ٍ اسبست است ٍ آصادی سا اص 
.صى سلت هیکٌذ  

  الگَی تحصیل
الگَی تحصیل غشثی ّن الگَی ًَیٌی دس خذهت 

اّذاف سشهبیِ داسی ٍ ّوبٌّگ ثب سبیش سجک ّب ٍ 
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الگَّبی اجتوبػی است ،ثِ ػٌَاى هثبل ،هحَس اصلی دس 
ى ٍ تؼلین ٍ تشثیت آى تغییش جبیگبُ صًبى ثب سَاد ضذ

سَادی قغؼِ ای اص ّب ثِ هفَْم غشثی است ٍ ایي ثب
 آى دیگش قغؼبت ثب کِ است غشثی پبصل سجک صًذگی 

 هی  دًجبل ثِ ّن سا آًْب ٍ است ؛ّوبٌّگ دستگبُ
 آى ضذى داًطگبّی ثِ صًبى ضذى سَاد ثب ٍقتی.  آٍسد

 اسصش ٍ ّب فشهَل فشاگیشی ثِ ضذى داًطگبّی ٍ ٍ ّب
خبظ تؼشیف ضذ. ثالفبصلِ تَقغ اضتغبل ّن پیذا  ّبی

 سا هشد ٍ صى ّبی ًقص ٍ ؛سٍاثظ تَقغ ایي کِهیطَد 
 هطبسکت هفَْم ّوچٌیي. هیذّذ تغییش خبًَادُ دس

 هْبست اص صى ٍقتی کِ ،چشا ضَد هی ،دگشگَى اجتوبػی
 اضتغبل آى ثب ،هتٌبست هیطَد ثشخَسداس خبصی ّبی

اجتوبػی تجذل پیذا  هطبسکت هفَْم ٍ هیطَد ایجبد
هیکٌذ.دس ایي ثیي آسام آسام اص جبرثِ ّبی صًبًِ ّن دس 

هحیظ کبس ٍ هحیظ اجتوبػی استفبدُ خَاّذ ضذ ٍ 
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 هیطَد تلقی اسصضوٌذ جٌسی ّبی جزاثیت ًوبیص
 ًفغ ثِ ّن سا ضَْات داسی سشهبیِ ًظبم کِ ایٌجبست.

 ثِ آى ثشای ّبیی سبختبس ٍ کشدُ سبصهبًذّی خَد
ٍسد ٍ هفَْم خبًَادُ سا تغییش هیذّذ ٍ آ هی ٍجَد

ّوجٌس گشایی ٍ سبیش فؼبلیت ّبی ًبسبصگبس ثب 
.خبًَادُ سا ثِ قبًَى تجذیل هیکٌذ  

خشدُ الگَّبی سجک صًذگی کِ اضبسُ ٍاس هغشح ضذ دس 
بثٌذ ٍ دس یکٌبس ّن قشاسهیگیشًذ ٍ دس ّن اًؼکبس هی 

ي دسٍى الگَی ثضسگتش ٍ ضبهل تشی اًسجبم هی یبثٌذ ،ای
الگَی کالى یب اثش الگَ ّوبى الگَی تَسؼِ یب پیطشفت 
اجتوبػی است کِ دس قبًَى اسبسی ٍ اسٌبد ثبال دستی 

.کطَس ثبصتبة هی یبثذ  

ًگشضی دس هسئلِ سجک صًذگی ، آیت ثشضی اص کتبة : 
 اهلل سیذ هحوذهْذی هیشثبقشی


