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 ه شرايطي است؟چها( چيست و تابع ها )دانستهراه و روش صحيح يادگيري و بكارگيري درست يادگرفته

 

 داند.ـ شخص بداند که نمی1

ف بـوده و ـ از ندانستنش احساس حسرت بلكه خفت و خواری نماید یعنی به قبح نادانی در هـر وـوردی واقـ2

 نماید.یوکه با تمام وجود احساس نياز به دانستن دچار حيرت و حسرت و تأسف باشد. در این صورت است 

های درست ها واقف گشته و به آنها ارزش قائل شود و به دانستهو دانستهـ به ارزش و اهميت دانستن )دانش( 3

حـد تـوا   خود اعتماد کند تا بتواند به کمك وعلووات بدست آوده وجهوالت پيش روی آینده زندگی را در

 خود حل کند.

 ید. سرور نما واحساس وجد طور جدی به دنبال دانستن )فراگيری دانش( رفته و از دانستن در هر ووردی  ـ به4

آگـاه  داند یعنی به ووضوع وورد نيـازش آشـنا وـ دانش را از کسی فراگيرد که یقين حاصل کند او واقعاً وی5

 داند.کند ویاست نه از کسی که خيال وی

قيقت بوده بق حق و حـ دانستنش به ورحله یقين برسد یعنی از روی عالئم و قرائن بداند آنچه را یاد گرفته وطا6

 و قابل اعتماد است.

وم تواند وجهـولی را بـرای خـود وعلــ در دانش آ  قدر به عمق رود که وطمئن باشد از روی احاطه الزم وی7

 اشد.تبدیل گردد یعنی اعتماد وبتنی بر علم یقين ب مش به عقيدهلنماید و تا آنجا پيش رود که ع

شـود روز ووفقيت در طلب علم و برخورداری صحيح در عمل از آ  در یك اصل کلی چنـين خالصـه ویـ 8

 هتـرین قـوهم به اقدام عمل شود که نيروی وعنـوی حاصـله از علـم جدیـد بکه: باید از لحظه حصول علم وصمّ

  و ایجـاد عـادت بـه علـمو توفيـق بـا گششـت زوـابدیل علم بـه عمـلو وگرنـه ای است برای انتقال و توحرکه

 برخورداری از علم حاصله در عمل بسيار کم و بلكه در اکثریت از نوادر است.


