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 معرفی دوره

 

 

 

 با مفاهیم، مبانی و اصول و روشهای اخالق و درس آشنایی دانشجویانهدف از ارائۀ این 
تربیت در نهج البالغه است. در این سلسله مباحث، دانشجویان با مفهوم اخالق و تربیت، ارزشها و ضد 
ارزشهای اخالقی، موانع اتصاف به کماالت اخالقی، الگوی اخالق، نقش اخالق در وجود مختلف زندگی، 

ی آشنا خواهند شد و موانع عوامل انحطاط اخالقی، عوامل رشد اخالقی، اخالق فردی و اجتماعی و رفتار اخالق
 و مقتضیات تربیت، مبانی تربیت، اصول تربیت و روشهای تربیت را خواهند شناخت.
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 (کلیات) جلسه اول

 
 

 اف درساهد
 آشنایی با:
 جایگاه، اهمیت و ضرورت تربیت 
 راه تربیت 
 مفهوم و تعریف تربیت 
 نظام تربیت 

 
 جایگاه، اهمیت و ضرورت تربیت

 راه تربیت

 مفهوم و تعریف تربیت

 نظام تربیت
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 (موانع و مقتضیات تربیت) ۀ دومجلس

 
 

 اهداف درس
 آشنایی با:

 تربیت مانع و مقتضی اصلی
 تربیت حقیقی نسبت به آن گیریو جهتنیا مفهوم شناسی د

 برای دستیابی به سعادت ابدی. ،کمالی تربیتِ راهبهترین 
 

 مانع و مقتضى اصلى

 
 (1) ترین مانع تربیت حقیقىسخت

 (2) سخت ترین مانع تربیت حقیقی
 (1) جهت گیری تربیت حقیقی
 (2) جهت گیری تربیت حقیقی

 تربیت كمالى ۀبهترین زمین
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 و اجتماعی( موانع و مقتضیات فردی) جلسۀ سوم

 
 

 اهداف درس
 آشنایی با:

 خواست آدمی به عنوان مانع و مقتضی فردی تربیت
 دیدگاه امام علی )علیه السالم( در مبنای تربیت آدمی

 خودشکوفایی آدمی در مسیر تربیت صحیح
 تأثیر موانع و مقتضیات اجتماعی در تربیت

 ع و متقضی اجتماعینقش فرهنگ در تربیت به عنوان مان
 اهمیت ساختار اجتماعی و تأثیر آن در سیر متربی به سوی اخالق و کمال

 
 موانع و مقتضیات فردى

 خواست آدمى و راه تربیت فطرى

 مبناى تربیت آدمى

 خودشكوفایى آدمى

 موانع و مقتضیات اجتماعى

 رسالت اجتماعى در تربیت آدمى

 نقش فرهنگ در تربیت

 بیتساختار اجتماعى و تر
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موانع و مقتضیات سیاسی و ) چهارم جلسۀ

 (اقتصادی

 
 

 اهداف درس
 

 آشنایی با
 نقش سیاست و حکومت در تربیت به عنوان مانع یا مقتضی تربیت. 
پیوند میان عدالت و تربیت و تأثیر آن در شکوفایی استعدادهای آدمیان و سیر آنان به سوی کماالت  

 انسانی.
داری و فزونخواهی در دشوار شدن ت, و تأثیر کمبودداری و ناداری و انبوهنقش امور اقتصادی در تربی 

 کار تربیت.
 غنای کفافی به عنوان زمینه ساز اخالق و تربیت. 

 
 
 

 موانع و مقتضیات سیاسى

 حكومت و تربیت

 سیاست و تربیت

 عدالت و تربیت

 موانع و مقتضیات اقتصادى

 كمبوددارى و نادارى، و تربیت

 فزونخواهى، و تربیت دارى وانبوه
 غناى كفافى و تربیت
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اهداف  شناخت انسان)مبانی تربیت  جلسۀ پنجم

 (تربیت

 
 

 اهداف درس
 آشنایی با
 اهمیت و جایگاه شناخت انسان 
 حقیقت انسان 
 اهداف تربیت 

 مروری بر مباحث پیشین
 شناخت انسان

 (1) اهمیت و جایگاه شناخت انسان
 (2) اهمیت و جایگاه شناخت انسان

 حقیقت انسان
 اهداف تربیت

 وارستگى و بندگى

 حكمت آموزى، خردورزى و لطافتِ وجودى
 گرایىآخرت

 پرواپیشگى و پرهیزگارى
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 (شناخت فطرت) جلسۀ ششم

 
 اهداف درس

 آشنایی با:
 مفهوم فطرت

 فطرت قتیحق
 اقسام فطرت

جویى, خیر ستى, حقیقتدوانسان از جمله: عشق و پرستش, ستایش و نیایش, زیبایى اتیفطر یبرخ
 خواهىدوستى و عدالتدوستى و آزادگى, عدالتاخالقى, آزادى

 
 شناخت فطرت

 مفهوم فطرت

 حقیقت فطرت

 اقسام فطرت

 فطریات انسان

 عشق و پرستش
 ستایش و نیایش

 دوستىزیبایى

 جویىحقیقت
 خیر اخالقى

 دوستى و عدالتخواهىعدالتی دوستى و آزادگآزادى

 تربیت فطرى
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 (عوامل مؤثر در تربیت) هفتم ۀجلس

 
 

 هدف درس
 آشنایی با: 

 عوامل مؤثر در تربیت.
 

 عوامل مؤثر در تربیت

 وراثت
 محیط

 محیط خانه و خانواده
 محیط رفاقت و معاشرت

 محیط اجتماع
 محیط جغرافیایى و طبیعى

 سختیها و شداید

 كار

 عوامل ماوراى طبیعت

 اراده انسان
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 (تدرج و تمکناصل  اصل اعتدال) جلسۀ هشتم

 اهداف درس
 آشنایی با: 
 اصل اعتدال و نقش آن در تربیت فطری  
 شاکلۀ اعتدال  
 اصل تدرج و تمکن در تربیت و لزوم توجه به آن  
 مرتبه شناسی و رعایت تفاوتها در تربیت  
 واقع بینی در تربیت.  

 
 اصل اعتدال

 تربیت فطرى

 شاكله اعتدال

 كمال انسانى

 ناصل تدرّج و تمكّ
 لزوم توجّه به تدّرج و تمكّن در تربیت

 شناسى و رعایت تفاوتها در تربیتمرتبت

 بینى در تربیتواقع
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 (اصل زهد اصل تسهیل و تیسیر) جلسۀ نهم

 
 اهداف درس

 آشنایی با: 
 اصل تسهیل و تیسیر و نقش آن در تربیت  

 تأثیر مدارا و مالیمت در تربیت
 اصل زهد و نقش آن در تربیت

 حقیقیزهد 
 فلسفه و ثمرات زهد

 
 اصل تسهیل و تیسیر

 (1) راهِ گشاده تربیت
 (2) راهِ گشاده تربیت

 مدارا و مالیمت در تربیت
 نشاط تربیتى

 اصل زهد
 زهد حقیقى
 فلسفه زهد
 ثمرات زهد
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 (اصل تفکر اصل تعقل) جلسۀ دهم

 
 

 اهداف درس
 آشنایی با: 

 تربیت عقالنی انسان 
 نیثمرات و آفات تربیت عقال 
 جایگاه و اهمیت تفکر در تربیت 
 ثمرات تفکر 
 مجاری تفکر 

 
 اصل تعقّل

 (1) تربیت عقالنى
 (2) تربیت عقالنى

 ثمرات تربیت عقالنى

 (1) آفات تربیت عقالنى
 (2) آفات تربیت عقالنى

 اصل تفكّر
 تأكید بر تفكّر
 ثمرات تفكّر

 (1) مجارى تفكّر
 (2) مجارى تفكّر
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 (اصل عزت، اصل کرامت، اصل تدبر) جلسۀ یازدهم

 
 

 اهداف درس
 آشنایی با 
 اصل تدبر و نقش آن در تربیت  
 ثمرات تدبر  
 اصل کرامت و خطرات حقارت  

 اصل عزت و نقش آن در تربیت
 راههای کسب عزت  
 (1) اصل تدبّر

 (2اصل تدبر )
 

 شأن تربیت ایمانى

 تأكید بر تدبّر

 ثمرات تدبّر
 اصل كرامت

 كرامت اساس تربیت
 ات كرامتثمر

 خطرات حقارت

 اصل عزّت
 كمال تربیت

 راههاى كسب عزّت
 پیامدهاى ذلّت
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 (روشهای تربیت) جلسۀ دوازدهم

 
 اهداف درس

 آشنایی با 
 نقش و مسئولیت الگوها در تربیت  
 نقش محبت در تربیت  
 نیکوترین سنت در تربیت  
 نقش محبت اولیای خدا در تربیت  

 
 

 (1) روش الگویى
 (2ی )روش الگوی

 (1) نقش الگوها در تربیت
 (2نقش الگوها در تربیت )

 مسئولیت الگوها
 تربیت عملى

 روش محبّت

 نقش محبّت در تربیت

 نیكوترین سنّت در تربیت
 محبّت اولیاى خدا
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 (روش عبرت روش تذکر) جلسۀ سیزدهم

 
 

 اهداف درس
 آشنایی با:
 روش تذکر و نقش آن در تربیت؛ 

 ترین روشهای تذکر و تربیت؛وان یکی از مهمیاد حق و یاد مرگ به عن
 روش عبرت و نقش آن در تربیت؛

 راههای کسب عبرت؛
 

 روش تذكّر
 نقش تذكّر در تربیت

 یاد حق

  (1) یاد مرگ
  (2یاد مرگ )

 روش عبرت
 نقش عبرت در تربیت
 راههاى كسب عبرت

 اهل عبرت
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 (روش توبه روش موعظه) جلسۀ چهاردهم

 
 

 اهداف درس
 باآشنایی  
 آشنایی با
 روش موعظه و نقش آن در تربیت؛ 
 نیاز انسان به موعظه؛ 
 روش توبه و نقش آن در تربیت؛ 
 حقیقت توبه و آداب آن. 

 
 روش موعظه

 نقش موعظه در تربیت

 نیاز انسان به موعظه

 (1) آداب موعظه

 (2) آداب موعظه
 (1)روش توبه 

 (2روش توبه )
 نقش توبه در تربیت

 حقیقت توبه

 توبه آداب
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مراقبه و  ،روش ابتال و امتحان) جلسۀ پانزدهم

 (تشویق و تنبیه ،محاسبه

 
 

 اهداف درس
 آشنایی با 

 روش ابتال و امتحان و نقش آن در تربیت؛
 روش مراقبه و محاسبه و نقش آن در تربیت؛ 
 آداب مراقبه و محاسبه؛ 
 روش تشویق و تنبیه و نقش آن در تربیت؛ 
 آداب تشویق و تنبیه. 

 
 روش ابتال و امتحان

 ابتال و امتحان الهی
 عمومیت ابتال و امتحان

  نقش ابتال و امتحان در تربیت
 

 روش مراقبه و محاسبه
 نقش مراقبه و محاسبه در تربیت

 تأكید بر مراقبه و محاسبه

 ( 1) آداب مراقبه و محاسبه

 ( 2) آداب مراقبه و محاسبه

 
 روش تشویق و تنبیه

 ر تربیتنقش تشویق و تنبیه د
 آداب تشویق

 آداب تنبیه


