


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
مهربان خداوند بخشنده و  به نام 

بی تردید [ که]﴾۲﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ [ ظهور پيامبر اسالم]عصـر به سوگـند ﴾۱﴿والْعَصْرِ
الْحَــِّ  وَعَمِلُـوا الصَّـالِحَاتِ وَتَوَاصَـوْا بِإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا در زیان کاری بزرگی اسـ؛  انسـان 

فارش مگر کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده و همدیگر را به حق سـ﴾۳﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 
اندو به شكيبایى توصيه کرده

مدعبدالصمحمد مرحوم عبدالباسط 
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سرآغاز كتاب الهى است، « بسم اللّه الرحمن الرحيم»*
تب آسمانى ى كنه تنها در ابتداى قرآن، بلكه در آغاز همه« بسم اللّه»

.بوده است

:فرمودو سلمصلى اهلل عليه وآلهپيامبر اكرم* 
فرجام استهر كار مهمى كه بدون نام خدا شروع شود، بى

:در شروع كار« بسم اللّه»*

است مبدأ بهرحمتواميد ،دلگرمى سبب
.  ستهاها و اميدها و رحمتى قدرتمنشأ همهچون 
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مقدمه

= تربیت معنی لغوی
و ر  پرور نیدا  ( تربیدت)فرهنگی فارسی دهخدا  در 

.و آموختن، معنی کرد   ستپرورد  

: تعریف و ژه ها 

=تعلیم معنی لغوی
کسی .کرد  آگاه و آموز نیا  . بیاموختن و بیاگاهانیا  

.ر  چیزی آموختن 



:تربیتو تعلیم 

عبارت  ست  ز فر هم آورد  
ا یها و عو مل به فعلیت رسانا  زمینه 

ساختن شخص در جهت شكوفا 
و تكامل  ختیاری  و رشا 
سوی هاف های مطلوب به 

بر  ساس برنامه  ی سنجیاه شاهو 



: تربیت از نظر فالسفه و علمای اخالق 
لوب پروراندن قوای جسمی و روحی انسان برای رسيدن به كمال مط

: رتبیت اخالقی  

: تربیت از نظر روانشناسی  
عملی است عمدی و آگاهانه و دارای هدف از سوی فرد بالغ به 

منظور ساختن و دگرگون كردن فرد 

: تربیت از نظر اسالم 
حاصل وسيله ای برای ساختن مستمر و به عمل درآوردن آدمی كه
آن داشتن انسانی است با فكر، مومن ، متعهد ومسئول 

: تربیت از نظر جامعه شناسان
پرورش عضوی مفيد برای جامعه

انتقال سنن و آداب، رسوم و فرهنگ به اعضای جوان جامعه 



ادامه مقدمه

تربيت تعليم و 

 صالت نوشته ها و مطالب  ر ئه شاه -1

جامعیت کار -2

نو پرد زی -3



Company

LOGO

اسالم تعلیم و تربیت 



COMPANY LOGO

www.themegallery.com

:  سو ل 
رین حال  گر بر  ین باور باشیم که مهمت

خلقت خا ونا  نسا   ست، خا ونا      
ت؟بر ی تعلیم و تربیت  و چه کرده  س

ر عهاه مسئولیت تعلیم و تربیت آدمی ب
چه کسی می باشا ؟



يت و تعليم مسئوليت ترب: قبل از هرچيز باید گفت 
.انسان برعهده خداوند متعال است 

: اولين سند 
(بقره/31)عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها وَ 

آموختن اسماء الهی
وَ التَّوَّابُ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُتَلَقَّی 

(بقره/37)الرَّحيمُ
آموختن توبه و استغفار

س و مباركه شمس  سوره كه به تهذیب نفسوره 
قلوبتطهير 

(شمس/ 8)تَقْواهافَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ 
هام را به او ال( شرّ و خيرش ) سپس فجور و تقوا 

كرده است 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=31
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=37
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=91&AID=8


: دومين سند
ارتباط خدا با آدمی از طریق پيامبران 

در حد 
بشير و نذیر

مْ آیاتِنا وَ یُزَكِّيكُمْ وَ كَما أَرْسَلْنا فيكُمْ رَسُوالً مِنْكُمْ یَتْلُوا عَلَيْكُ
تَعْلَمُونَكُونُوا یُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ یُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَ

(   امل كردیمكنعمت خود را بر شما قبله، كه با تغيير ) همان گونه 
ر شما رسولی از خودتان در ميان شما فرستادیم تا آیات ما را ب
اموزد و بخواند و شما را پاک كند و به شما ، كتاب و حكمت بي

151/ بقره . آنچه را نمی دانستيد ، به شما یاد دهد

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=151


: دومين سند
ارتباط خدا با آدمی از طریق پيامبران 

در حد 
بشير و نذیر

 آیاتِهِ وَ  لَّذی بَعَثَ فِی  لْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُو  عَلَیْهِمْهُوَ 
بْلُ لَفییُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ  لْكِتابَ وَ  لْحِكْمَةَ وَ إِ ْ کانُو  مِنْ قَ

وانده و كسی است كه در ميان جمعيت درس نخضَاللٍ مُبینٍ
خواند و رسولی از خودشان برانگيخت كه آیاتش را بر آنها می

ت می و حكم( قرآن ) آنها را تزكيه می كند و به آنان كتاب 
!  آموزد هر چند پيش از آن در گمراهی آشكاری بودند

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=62&AID=2




قرآن و انسان



انسان و قرآن كریم 

سرچشمه حیات  نسانی  ست : قرآ  کریم  
و در مكتب  سالم، تعیین کنناه شاخصده هدای معرفدی

توصیف  نسا  ر   قرآ  کریم بر عهاه د رد 

به  ر ئه سبک و روش تربیتی در هر مكتب نیازمنا
ت شناخت آ  مكتب  ز مخاطب خود که هما   نسا   س

.ر  طلب می کنا



انسان و قرآن كریم 

: نگاه تحلیلی 
ار ، بررسی  روح ، نفس ، عقل ، فطرت ، قلب ،  ر ده و  ختی

محاودیت ها ، هویت جمعی 

:نگاه قرآ  کریم به  نسا  

:ترکیبینگاه
هایو ژهتعاریفترکیب ساسبر نسا سیمایبررسی
بودخو هاتحلیلینگاه





انسان و قرآن كریم 

:روح 
مفهوم جهان شناختی 

رد موجودی از موجودات جهان كه در ردیف مالئكه قرار دا
منشاء حيات در هستی 

مِ قَليِالًمِنَ العِل...وَ یَسئَلوُنَکَ عَنَ الرُّوحِ= سوره اسراء 85آیه 

،ظهور آثار حياتی ویژه آدمی 
شودتوسط جلوه ی یعنی از روح فراهم می 

استدر گروی ایمان به خدا و نفوذ در اعماق دل آن  
ظهور حيات طيبه می شود كه باعث 



انسان و قرآن كریم 

:نفس
54/ انعام «خود» به فارسی یعنی 

سوره مائده 32آیه = مجموعه ی بدن و روح 
«  حقيقت وجود» معنی دیگر 

93/نعاما. از پيكر تهی كنيد( نفس)جان = در هنگام مرگ 
.نفس بدون بدن همچنان حيات دارد

نهنفس مطمئ–نفس لوامّه –نفس اماره :       هوای نفس
.گذرا بودن از ویژگی های حالت های نفس است 

نفس هميشه و همواره بدنبال هوای است 





سماءالاین السبب المتصل بین االرض و 



انسان و قرآن كریم 

:  فطرت 
يان آدم در بدو خلقت زمانی كه هنوز هيچ حجابی م

ر خویشتن او و خویشتن حائل نشده بود به بازنگری د
.فرا خوانده فراخوانده می شود

آدمی چيزی از خود ندارد ؛ اگر خودی هم دارد 
یعنی نور و روح و هرچه هست از آن خداوند است

بی نام این ميل ربو. تمایل به خدا منشاء ذاتی دارد 
.  دارد« حنيفيت» 

(حنيفيت یعنی ميل به یكتا پرستی) 
ته ایم چشم و نگاه را اگر از خودمان برداریم در حقيقت از خدا برداش



انسان و قرآن كریم 

:عقل 
:معانی متداولی داردازجمله می توان

هوش -3مُدرک كليات         -2قوه تفكر    -1
بازداری  -به معنی   بند : در عربی 

جلوی زبانش را گرفته  ( عَقَلِ لَسانَه)
.يرددژ  و بارویی كه جلوی نفوذ دشمن را می گ= مَعقل 

:  متضاد عقل جهل است 
نگبی گدار به آب زدن س–عمل نسنجيده –عمل بدون تأمل 



انسان و قرآن كریم 

.عقل ورزی در گرو دانش و علم است 

:برای جلوگيری از كج روی باید 
.هددالیل را مورد ارزیابی قرارد= عقل ورزی : ارزیابی -1
علم بيشتر شناخت بيشتر: كفایت ادله -2
برخورداری از علم و كنترل حب و بغض -3



انسان و قرآن كریم 

عاقل به هر ميزان كه به علم و دانش دست یابد 
.عمل خود را تابع آن می كند

:رابطه ميان عقل و علم 

یكسان -1

ت عمل از عقل بيشتر اس-2

ت عقل از عمل بيشتر اس-3





انسان و قرآن كریم 

گمان عاقالنه و گمان جاهالنه ؟

قرآن و مفهوم خاص او به عقل 
سی عقل ورزی ، باید نظر به كل وجود آدمی به ك: اول » 

«اطالق شود
«دميان عقل ورزی و هدایت ، همبستگی وجود دار: دوم»

«.عقل ورزی مراتب مختلفی  دارد : سوم » 



انسان و قرآن كریم 

:  قلب 
(ت از او در قرآن كریم به نام های فوائد و صدر نيز نام برده شده اس)

:دل 
.به معنی رایج همان مركز عواطف و اشراق و شهود است

:معنی قلب در قرآن كریم 
ادراک -1
(  غلظت قلب –تند خویی ) انفعال و احساس -2
(می آیداعمالی كه از طریق قلب بدست: مكتسبت )فعل و عمل -3



انسان و قرآن كریم 

.فؤاد همان دل است 
:به منزله عامل درک شهودی 

11/نجم(آنچه را دید ، دروغ نمی پندارد( ص)دل پيامبر )

:به منزله عواطف و كشش
37/ابراهيم(پس دل هایی از مردم به سمت آنان راغب و مایل گردان 

:هم ردیف عقل
78/نحل(ار باشيدبه شما چشم و گوش و قلب به تدریج اعطا كرد تا مگر دانا شوید و شكر گذ



انسان و قرآن كریم 

: اراده و اختيار
.  نيرو های موثر  بر آدم هيچ رابطه ی جبر و قهر ندارند

،حكومتیهاینظامشياطين،،مالئک،الهیمشيت
،امعهجیبرجستههایشخصيت،اجتماعیهایفرهنگ

شدنخلعباعثهيچكداموراثتوخانوادههاینظام
شوندنمیآدمیاراده



انسان و قرآن كریم 

: اراده و اختيار
جودی گرو تصویر وموجود، در نحوه تعلق مشيت خدا بر هر 

شته كه پا به عرصه وجود داچيزی هر . او در علم خداست 
.  می شودمنزلگاه هایی باشد وارد 

:این منزلگاه ها عبارتند از 
قضا –تقدیر -اراده -مشيت  -علم  

:مشيت خدا در مود انسان این است كه او بتواند
((بخواهد)) 





:اراده و اختيار
آیا تمامی خواسته های آدمی رقم زده می شود؟

یكتاپرستی –هدایت 
.از مهم ترین اهداف مشيت الهی است
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روشهای تعلیم و تربیت 



ت معانی و تعریف لغوی تربي
در لغت به معنی پرورش دادن

.استعدادهای انسانی است

ده گرفته ش« رَبَوَ»اما واژه تربيت از ریشه 
ت كه به معنی زیادت و فزونی اخذ شده اس



«  تربيت »
بهآن،یریشهبهتوجهباتربيتواژهاینبنابر

پرورشوفزونیموجباتآوردنفراهممعنای
است

:اینبرعالوه
كهدهشاستعمالنيزتهذیبمعنایبهتربيت

استقیاخالناپسندخصوصياتزدودنمعنیبه

بصورتكه«ببر»یمادهاما
معناییعنصردوشودمی«ربّ»مضاعف

:دارد
تدبيرمالكيت



ف رت :بیتی را نشان می دهدمهم رتین واژه اهی هک  وضعیت نهایی یا اهدا

46

رشد -1
طهارت -2
قلتفكر و تع-3
تعاون-4
تقوی-5
عبادت-6

هدایت -7
فالح -8
ه حيات طيب-9

تزكيه-10
...و-11



COMPANY LOGO

:  اهداف عرضی
دارند در کنار هم هستند و از نوعی استقالل برخور

و ناظر بر شئون مختلف انسان هستند
تعاون -تفکر : همانند 

www.themegallery.com

:  اهداف طولی
با هم در کنار هم نیستند و استقاللی ندارندوهمواره

.همراهند
قرب : همانند 



«  ربوبيت و تربيت »

بهالجرم،خداغيرربوبيتبهدادنتن
هرازپسهرزمان،وانجامدمیتشتّت

دیگریكسیاچيزیبهبایدسرخوردگی،
.سرنهاد

:شودیمگفتهاسالمیتربيتاصطالحاً
وسانانیگانهربّ عنوانبهخداشناخت

ربّ عنوانبهاوبرگزیدنوجهان
نتواوربوبيتبهدادتتنوخویش

غيرربوبيتاززدن



«  ربوبيت و تربيت »

:گفتيم
دراوایسيمماهيتكههاانسانمسئلهتریناساسی

استربوبيت؛استآنگرو
خویشربّ راكسیچهیاچيزچهانسانكهاینیعنی

نمایدانتخاب

:عبودیت
قوات–طيبهحيات=آدمیوجودبرآثارحيثاز-1

رشدوهدایت=آدمیمقصدبرنيلحيثاز-2



50

:تربيتیروشاما

«تربيتیمبنای»
«تربيتیاصل»

«تربيتیروش»
انسانعمومیویژگییک:مبنا

بناماساسبركلّیهایدستورالعملوقواعد:اصل
شودمیتدویناصلبرمبتنی:روش
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تاثیر ظاهر بر باطن: مبنای اول 



ندميزسرانسانازكهمشهودامورهمه:ظاهر
مانندتنيسمشاهدهقابلكهاستشؤنی:باطن

نيّت

( : ع)امام علی
ده؛لوهجبردبارراخودپسنيستیبردباراگر
هبراخودكسیكهآیدمیپيشاندکچه

نشودآنانجزووسازدشبيهگروهی



تغییر ظاهر :                  1 صل 

ا می  گر بر  ین باور باشیم که ظاهر م
شا تو نا  بر باطن ما تاثیر گذ ر با

و پس با دستكاری در ظاهر تغییر
.تحول الزم در باطن  یجاد می گردد



نفس تلقین به: روش تربیتی
1بر  ساس  صل 

فس تحمیل به ن: روش تربیتی

، رحجوو عضاءدرعملیساختنآشكارباکهفعلی:تلقین
بیفكنیمدرو بهر عملآ طنینوسایه
كارآشخویشوجو رح عضابرتظاهرنحوبهر مطلوبفعلیک

سازیم
وا عض،باطنکر هتوگریزرغمعلیکههنگامی:تحمیل
شوناو د رکاری نجامبهجو رح
–بكشیابنابه نا محرکتبارغبتبیورمیاهباطن

 ستپیرزیرمز ستمر روپیوستگی



Company

LOGO

تاثیرباطن بر ظاهر: مبنای دوم



:باطن
ید بدانيم شؤونی كه قابل مشاهده نيست ولی با

هميشه منفعل نيست 

:  43/ انعام
ضرّعتوتوبهرسيدآنهابهمابالیوقتیچراپس

رافقساوتراهایشاندلكهصورتیدرنكردند،
بودگرفته



تحول باطن :                  2 صل

شا  بیماری درو  چشمانی بی رمق ، رنگی زرد و پری•
.و  فسره ر  بر دیگر   نمایا  می سازد

.باشاتنها ظاهر چاره کار نیست باطن نیز بایا فعال•

:120/ نعام•
گناها  آشكار و نها  ، هردو ر  و گذ ریا•



شاعطای بین: روش تربیتی
2بر  ساس  صل 

ان دعوت به ایم: روش تربیتی

دشوگو دگر مور زآدمیتلقیشودسعی:بینش عطای
نیستبینشآگاهیهر–هستآگاهیبینشیهر

سا  نحقیقتمورددربینشهستینظاممورددربینش
مرگ زپسومرگبینشدنیامورددربینش
درقعمیطوربهکه عتقادیوباورمعنیبه: یما بهدعوت
یابامیرسوخ نسا وجود
ولیلدیمثابهبهعملوزبا به قر رو ستقلبی عتقادهما 
باطنیتحول–آینامیحساببه یما عالمت







Company

LOGO

ظهور تدریجی شاکله:مبنای سوم 



:شاكله
الق ی است كه علمای اخ«ملكه»شاكله همان 

ان است كه روانشناسی «منش»می گویند، و 
.اندنام نهادهنيز بر آن « شخصيت»گاهاً 

: آورده استخداوند متعال در قرآن كریم 
آری هركس در پی كسب بدی باشد »

«...وی بر او احاطه یابدبدكاری 



ما ومت و محافظت بر عمل:    3 صل 

ا ری های بارز شاکله، یكی  ستو ری و پای ز ویژگی•
آ  و دیگری  حاطه آ  بر فكر،  حساس، نیّت و 

ما ومت بر. باشنا ر ده و  عمال و رفتار آدمی می
. اشاب عمال، بیانگر  ستمر ر و محافظت  ز عمل می

که مر قبت و رعایت شر یط و ضو بط چر  •
.نمایناگوشزد می ر  •



یفریضه ساز: روش تربیتی
3بر  ساس  صل 

س محاسبه نف: روش تربیتی

بهوت سو جبآ  نجامکهحكمییعنیفریضه:سازیفریضه
 زی پاره لهیشرعبنابر ین.نیستبرد رتعطیلوجههیچ

بیتترجهتهاآ بستنکاربهکهر  ساسیهایدستور لعمل
 ستنمودهمطرحفریضهعنو  به ست،ضروری نسانی

وما ومتباعثتو نامیکههایروشدیگر ز:نفسمحاسبه
همحاسب. ستنفسمحاسبهروشگرددما عمال زمحافظت

.پنها هاینیّتو عمال رزیابی ز ستعبارتنفس
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و احسانجذبه حُسن  : مبنای چهارم   



هرچه در آدمی سررور برر انگيرزد و در وی رغبتری بره جرای
.است« حُسن»گذارد، واجد

ميكند در واقع دارای حُسن نيست، اما در نظر انسان چنين جلوه 
.بودن نفس در این امر واضح استدخيل 

« زیبایی»كه معنی ميشود حُسن گاهی از طریق حسّ دریافت 
كه ود می شو گاهی حُسن از طریق غير حسّ دریافت ميدهد 
.خواهد داشت« خوبی»به معنی 



COMPANY LOGO

و  حسا  به معنی آ   ست 
دهناچیزی ر  به نحوی قر ر که 

.که د ر ی حُسن باشا
د د  یا گرفتن حقّ مبتنی بر عال  ست؛ 

 حسا  آ   ست که به کسی بیش  ز حقّش د ده شود  ما 
. چه حقّ  وست بستاناکسی کمتر  ز آ یا 
 ست حسا  نیز همچو  زیبایی بر  نسا  مؤثر  ین 

 نگیزد و در وی قارشناسی و تو ضع بر می
«ی  حسا   ست نسا  بناه»  نا که گفتهچنا  



:آراستگی=4اصل
جریانردكهداردتاكيدنكتهاینبر«آراستگی»اصلدر

وغبتیرتاآراستنيکميشودعرضهراآنچهبایدتربيت
.باشدداشتهیجذبه

.یا به زبان دیگر باید تزیين نمودو 
نيز برای توجه بيشتر آدمی به آسمان، خداوند 

« آسمان را»را او 
«.نور ستارگان در شب تزیين نموده استبه 

6/صافات* إِنَّا زَیَّنَّا  لسَّماءَ  لاُّنْیا بِزینَةٍ  لْكَو کِبِ
«ها آر ستیمآسما  پایین ر  با زینت ستاره»

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=37&AID=6


4روش های تربیتی بر  ساس  صل 

ظاهرآراستن:تربیتیروش

کالمتزئین:تربیتیروش



آر ستن ظاهر : روش تربیتی

مقدام در(صلی اهلل و علیه و آله و سللم)پیامبر گر می  سالم 
یر   ز ز.مربّی، بر حفظ آر ستگی ظاهر،  صر ری آشكار د شتنا

:آغاز بعثت فرما  پاکیزگی به  و د ده شا

ت  ی به جامه در پیچیاه، برخیز و به  نذ ر مرد همّت گمار و خا ی» 
«  .د ر ت ر   ز هر عیب و آالیش پاکیزهر  به بزرگی یاد کن و جامه

4-1ماثر*وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ*وَ رَبَّکَ فَكَبِّرْ*قُمْ فَأَنْذِرْ*یا أَیُّهَا  لْمُاَّثِّرُ. 



تزئین کالم  : روش تربیتی

تر باشا  ین آینه هرچه مصفّا. مفاهیم و معانی  ستکالم،آینه ی 
.  فزودبه هما  میز   بر شفافیت و نفوذ مفاهیم و معانی خو ها  

، آ مالحظده ی کریم سخنا  خا ونا متعال  ست که بدا قرآ  
می گرددسرسری نگرفتن کلمات  جمالت آشكار 

قیامتسوره 30تا 20به عنو   نمونه آیات 
هم زیبایی،هم سخن آهنگین و دلكش ر  مشاهاه می کنیم



وَ تَذَرُونَ (20)کَالَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ» :
رَبِّها إِلي(22)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ(21)الْآخِرَةَ

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ (24)وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ(23)ناظِرَةٌ
وَ قيلَ مَنْ (26)کَالَّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ(25)بِها فاقِرَةٌ

وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ (28)وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ(27)راقٍ
«(30)رَبِّکَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُإِلي(29)بِالسَّاقِ
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http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=20
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=21
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=22
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=23
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=24
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=25
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=26
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=27
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=28
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=30
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جذبه حُسن  و احسان: مبنای چهارم  



فضل :       5اصل

ساناحیجذبهویژگیطبقبرنیزاصلاین
وکینی.باشدمیتربیتیهایروشدهندهرائه

ربایارزندهوخوبتاثیرتواندمیاحسان
مهارقدرتحتیاثراین.باشدداشتهمااعمال
.داردنیزرابدکرداریبهزدن
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کرامت: مبنای پنجم



یرک كرامت، بزرگواری است و بزرگواری، حاصل بهره وری معيّن
ود و كه پای مقایسه یرا غيرر در آن گشروده شرموجود است، بی آن

. هرگاه چنين شد، آن را فضيلت گویند نه كرامت
.

.د همين ویژگی باعث شده تا انسان نزد خداوند متعال بزرگوار باش

هُمْ مِنَ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنالَقَدْ كَرَّمْنا بَنیوَ 
70/اسراء*كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيالًالطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی



:عزّت=6اصل
را«بزرگواریصاحبانسان»اصلایندر

نيزرااوعّزتهایمایهوداردعزیزخداوند
.كندمیفراهم



6روش های تربیتی بر  ساس  صل 

هاتواناییابزار:تربیتیروش

تغافل:تربیتیروش



(ت هانعم)  بز ر تو نایی ها: روش تربیتی

.تو نمنای ها باعث  حساس سربلنای می شود

ریم توجه به بخش آدمیّت و جال دادن آن باعث بزرگواری و تک
.انسان می گردد

«تقوا ، بازدارنده انسان از خود بینی است » 



تغافل :روش تربیتی

-ی  ز ضعفشود بلكه بر بخشها  شاره و تكیه نمیدر  ین روش به تو نمنای

گردد توجه نمدوده و ها که باعث  ز دست د د  عزّت آدمی میها و غفلت
.  ها عزّت و کر مت  و حفظ گرددشود با  ختفای آ سعی می

: تغافل به معنای  ین  ست که 
«.ما  ز  مری، به و قع، مطلع شویم و تظاهر به غفل کنیم»

وشی پخا ونا متعال بر ی تربیت ما  ز خیلی  شتباهات و خطاهای ما چشم
کنا می

 میاو ر  ست شایا ما توبه نموده به ر ه حق برگردیم و 
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شادی روح مطهّر

شهدا و امام شهدا

صلروات 


