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«یتعلیم و تربیت اسالم»معرفی درس   

است که  ایمدهعحقق اهداف دنبال تدازد و به پرآموزشی و تربیتی میمباحث  از نظر قرآن و روايات به بررسیاين درس 

در وجود مو مشکالت  امر تربیت هایپیچیدگیبا  آشنايی، سالمیمدون از مباحث تربیت ا آشنايی با مجموعۀ :از اندعبارت

 های تربیت اسالمی.و روش ترين اصولو مهم اين راه
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 جلسه اول

 اهداف درس 
ه اهداف کلی ين درس با در جايگاه، اهمیت و ضرورت تربیت، راه مناسب تربیت، معنا، مفهوم و تعريف تربیت، ضمنا   بررسی

 گردد.درس تعلیم و تربیت اسالمی، سرفصلها و منابع درس، اشاره می

 

 اهداف کلی درس تعلیم و تربیت اسالمی

 تربیتی اسالم آشنا شدن با نظام 
 و سنت  بازشناسی تربیتی در کتاب 
  آشنا شدن با پیچیدگی امر تربیت و مبانی، اصول و روشهای تربیت اسالمی 

 جزوه

 منابع اصلی درس 

 1382چاپ پنجم، انتشارات دريا،  سیری در تربیت اسالمیـ کتاب 1
 1379 ، چاپ چهارم، انتشارات دريا،ماه مهرپرور )تربیت در نهج البالغه(ـ کتاب 2

 جزوه

 منابع فرعی درس  

  مرتضی مطهری، انتشارات صدراو تربیت اسالمیتعلیم ، 

 سید محمد باقر حجتی، دفتر نشر فرهنگ اسالمیاسالم و تعلیم و تربیت ، 

 ريزی درسی، محسن شکوهی يکتا، دفتر تحقیقات و برنامهمبانی تعلیم و تربیت اسالمی 

 باقر شريف قرشی، انتشارات فجرنظام تربیتی اسالم ، 

 مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی امام خمینی تعلیم و تربیت از ديدگاه ، 

 دفتر امور  ريزی آموزشی،، خسرو باقری، سازمان پژوهش و برنامهنگاهی دوباره به تربیت اسالمی
 هاخانهآموزشی و کتابکمک

 

 هاسرفصل
 بخش نخست: مقدمات

پردازيم تا با ن میعنا، مفهوم و تعريف آاه مناسب تربیت و نیز مهمیت، ضرورت و ردر اين بخش، به بررسی جايگاه، ا
 تصويری روشن از موضوع بحث، به آن وارد شويم.

 

 بخش دوم: شناخت موانع و مقتضیات تربیت
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ـ يعنی موانع کند سازد و در مقابل آن سد ايجاد میرا دشوار میکه کار تربیت  ترين اموریدر اين بخش، به بررسی مهم
ربیت ـ تنمايد ـ يعنی مقتضیات سازد و راه آن را هموار میاموری که کار تربیت را سهل میترين و نیز مهم تربیت ـ

ه درستی پیش ر تربیت بپردازيم تا مشخص شود که در امر تربیت، چه چیزهايی الزم است مورد مالحظه قرار گیرد، تا کامی
 رود.
 

 بخش سوم: مبانی تربیت

ام زدن در مسیر پردازيم؛ زيرا برای گی دارند، میبیت که در امر تربیت نقش مبنايترين مباحث نظری تردر اين بخش به مهم
تأثیرگذار در  ومل دخیل سب آن و عواتربیت، شناخت موضوع تربیت، يعنی انسان، اهداف تربیت انسان، راه تربیت و بستر منا

 يابد.سامانی درست نمیناختی کار تربیت شامور است و بدون چنین  ترين، از ضروریتربیت انسان
 

 بخش چهارم: اصول تربیت

رسد. در ن نمین به ساماپردازيم، زيرا هیچ کاری بدون آشنايی با قواعد آدر اين بخش به برخی از قواعد اساسی تربیت می
نین اجرايی قوا قواعد و . اينمقولۀ تربیت نیز آشنايی با قواعد آن ـ که نقش قوانین اجرايی را دارند ـ امری ضروری است

 عمل تربیتی بايد تابع آن باشد. اند که هر برنامه وچون اصولی بنیادی
 

 بخش پنجم: روشهای تربیت

زدن در مسیر تربیت به روشهايی از تربیت نیاز است شويم، زيرا برای گام میتربیت آشنا  ز روشهایدر اين بخش با برخی ا
که تابع ر عین آنربیت دتمحیط و شناخت زمان و مکان اتخاذ شود. روشهای که متناسب با مراتب و مدارج انسان، شرايط 

حظۀ شرايط، امعه و مالجيابد و به تناسب فرد و قواعد و قوانین و اصول کلی تربیت است، با توجه به اين امور تغییر می
 گردد.انتخاب می

 
 بخش اول: مقدمات

 الف( جایگاه، اهمیت و ضرورت تربیت
 شود که:ث تربیت بالفاصله اين پرسشها مطرح میبا مطرح شدن بح

 اساسا  تربیت چه جايگاه و اهمیتی دارد؟

 ضرورت پرداختن به بحث تربیت چیست؟

 ترين مسئلۀ انسان، تلقی کرد؟سیچرا بايد مقولۀ تربیت را کامال  جدی گرفت و آن را اسا
 

 خالصۀ بحث

  همۀ سعادتها و شقاوتها 

   گردد.باز می نوع تربیتبه                               همۀ صالحها و فسادها 
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 بیتراه ترب( 
 خالصۀ بحث

 راه مناسب تربیت راهی است که:
  .بر شناخت درست موانع و مقتضیات و رفع موانع و ايجاد مقتضیات مبتنی باشد 

  .بر شناخت درست انسان مبتنی باشد 

   .حقیقت انسان و واقعیت آدمی در آن لحاظ شود 

  .همۀ وجوه آدمی را مورد توجه قرار دهد 

  .فطريات آدمی را شکوفا سازد 

  ل راه برد.ی کماانسان را در بستر فطرتش به سو 

  ذارد.و را تعطیل نگدر مسیر تربیت انسان، هیچ وجهی از وجوه ا 

  .انسان را به سوی هدفی که برای آن آفريده شده است، سیر دهد 
  د.بر اصول صحیحی مبتنی باش 

  .بر مبنای روشهای مناسب، سامان يابد 

 

 مفهوم و تعریف تربیتج( 

 تعریف تربیت

 

 نظام تربیتد( 



7 

 

 جلسه دوم

 

 هدف درس
 آشنايی با موانع و مقتضیات تربیت و پرداختن به دنیا به عنوان مانع و مقتضی اصلی. 
 

 مروری بر مباحث پیشین 
ربیت و تیت، اصول مل مقدمات، موانع و مقتضیات تربیت، مبانی تربدر جلسۀ پیشین به معرفی بخشهای اصلی درس که شا

مفهـوم،  اه تربیـت،روشهای تربیت بود پرداختیم و سپس مقدمات تربیت را، که شامل جايگاه، اهمیت و ضـرورت تربیـت، ر
 رار خواهیم داد.قرسی رد برتعريف و نظام تربیت است، مورد بررسی قرار داديم. در بحث امروز موانع و مقتضیات تربیت را مو

 

o موانع و مقتضیات تربیت: بخش دوم  

 مانع و مقتضی اصلیالف( 
 

 دنیا کدنیا و تر

  حقیقی نع تربیتترين ماسخت
 

 دنیا ترک و دنیاتبیین 
 
 به حقیقت تربیت يابیراه
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 سومجلسۀ 

  اهداف درس

 آشنايی با:
 موانع و مقتضیات فردی در تربیت؛ 
 جتماعی در تربیت.موانع و مقتضیات ا 

 

 مروری بر مباحث پیشین    
 اند از:در جلسۀ پیشین، پنج مسئله را در بحث موانع و مقتضیات تربیت مطرح کرديم که عبارت

 شناخت مانع و مقتضی اصلی 

 شناخت موانع و مقتضیات فردی 

  شناخت موانع و مقتضیات اجتماعی 
 شناخت موانع و مقتضیات سیاسی 

 یات اقتصادیشناخت موانع و مقتض 

يابیم کـه در رمیدروايات  وقرآن کريم  در ادامه به بحث )مانع و مقتضی اصلی(، پرداختیم و دانستیم که، دراستنباط از آيات
ف بـه اتصـاه سـوی بـبه اين معنی که مانع تربیت حقیقـی وجود دارد، و آن دنیاست.  يک مانع و مقتضی اصلی امر تربیت

رسـت و و تعلـق ناد خود انسان به معنای آن رابطـۀ پسـت دنیایيعنی  ؛دنیای مذموم است صفات و کماالت الهی و انسانی
 یالهی و انسـان ات و کماالتاتصاف به صف وبرای تربیت  را اصلی ۀو آنچه که زمینارتباط نفسانی با هر امری از امور عالم. 

 ی است. يترک چنین دنیا ،کندمیسر می

 
 :موانع و مقتضیات فردی

 
 راه تربیت فطری ،آدمیخواست 

 فطریمبنای تربیت  ،خواست آدمی

 پرسش و پاسخ

شود و اين در ان میای که حکومت آن اسالمی است, بعضی مسائل که جنبۀ تربیتی دارد؛ به عنوان قانون بیدر جامعه ـ1
 سالمی نخواهد بوداهر آن اظو  يدحقیقت اجبارِ در تربیت است. با توجه به اينکه اگر اين قوانین نباشد, جامعه ضرر خواهد د
 و در صورت بودن اين قوانین, امکان ايجاد روحیۀ نفاق هست, در اينجا تکلیف چیست؟

هم  د که جنبۀ اجبارانجام دا يی رابرخی از امور را به عنوان موانع تربیت پذيرفتیم. برای رفع اين موانع, بايد چه کارها ـ2
 نداشته باشد؟

 

 عیموانع و مقتضیات اجتما
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 رسالت اجتماعی در تربیت آدمی (1

 (1) یزنجیرهای اجتماع غل و گشودن (2
 (2) یزنجیرهای اجتماع غل و شودن( گ2

 پرسش و پاسخ
با توجه به اينکه يکی از موانعی که بايد در امر تربیت رفع شود، موانع اجتماعی است و با توجه به اينکه تا رسیدن به آن  ـ1

توان به تربیت آن جامعه امید زم است؛ اگر موانع اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد, آيا نمیآل زمان زيادی الجامعۀ ايده
 داشت؟ 

 

 نقش فرهنگ در تربیت (3

 ساختار اجتماعی و تربیت (4
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 جلسۀ چهارم

 

 اهداف درس
 بررسی تأثیر حکومتها بر صالح و فساد مردم؛

 بر صالح و فساد مردم؛ بررسی تأثیر اوضاع اقتصادی
 .يی با بهترين مقتضی سیاسی و اقتصادی تربیتآشنا
 

 مروری بر مباحث پیشین
 گفتیم:

  مانع و مقتضی اصلی تربیت 
  موانع و مقتضیات فردی 
 موانع و مقتضیات اجتماعی 

 در اين جلسه، به بررسی موانع و مقتضیات سیاسی و اقتصادی در تربیت، خواهیم پرداخت.    
 

 یموانع و مقتضیات سیاس
 فساد مردم يات و حکومت در صالح نقش سیاس
 تربیتسیاسی  مقتضیبرترين 

 موانع و مقتضیات اقتصادی
 فقر و غنا

 پیامدهای غنا

 پیامدهای فقر
 اقتصادی تربیت مقتضیبهترين 
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 جلسۀ پنجم

 

 هدف درس
 ربیت.ترين مباحث آن، يعنی شناخت انسان و اهداف تآشنا شدن با مبانی تربیت و پرداختن به مهم 

 

 مروری بر مباحث پیشین
ن تريرم، بد مرددر جلسۀ گذشته به بحث پیرامون موانع و مقتضیات سیاسی، نقش سیاست و حکومت در صالح و فسا

ين مقتضی ر و بهترای فقمقتضی سیاسی تربیت و نیز به موانع و مقتضیات اقتصادی، فقر و غنا، پیامدهای غنا، پیامده
 اقتصادی تربیت پرداختیم.

 پردازيم.یجلسه و در بخش سوم، يعنی مبانی تربیت، به بررسی شناخت انسان و اهداف تربیت م در اين  

 

 بخش سوم: مبانی تربیت
ريزی هنها هرگونه اقدام و برنامآکه بدون شناخت  استمباحث نظری، بنیادی و اساسی  ای ازمراد از مبانی تربیت مجموعه

 ست شامل:ا فصلترين مباحثی که به آن خواهیم پرداخت چهار مهماين موضوع در  تربیتی ابتر خواهد بود.
     ؛شناخت انسان. 1   
  ؛اهداف تربیت .2   
 ؛شناخت فطرت .3   
  .شناخت عوامل مؤثر در تربیت .4   

 شناخت انسان

 
 اهمیت و جايگاه شناخت انسان

 دو جنبۀ اساسی انسان

 
 پرسش و پاسخ
ی شدن حرکت بیت و الهعین حال به سوی غايت تر بۀ اساسی وجود را دارا باشد, و درتواند همزمان دو جنانسان چگونه می

 کند؟

 اهداف تربیت

 هدف غايی

 اهداف کلّی

 ؛انسان با خودش ۀ. اصالح رابط2
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 ؛انسان با جامعه ۀ. اصالح رابط3 
 ؛انسان با طبیعت ۀ. اصالح رابط4 
 .انسان با تاريخ ۀ. اصالح رابط5 
 ود که بايد.حات آن شاصال نظام دين کسی است که اين اصالحات در او تحقّق يافته باشد و در پرتو اين بِلومط نِ انسا 

 
  اصالح رابطۀ انسان با خدا

 
 اصالح رابطۀ انسان با خودش

 پرسش و پاسخ
سیدن به را در ه مبفی که نیست؟ اگر چنین است پس چرا در شمار اهدا آيا اصالح رابطۀ انسان با خدا همان غايت تربیت

 کند قرار گرفته استهدف غايی کمک می

 اصالح رابطۀ انسان با جامعه

 

 پرسش و پاسخ

ای متقابل که الزم و ملزوم يکديگرند دانست؟توان اصالح فرد و اصالح جامعه را دارای رابطهآيا می  

 

 اصالح رابطۀ انسان با طبیعت

 
 اصالح رابطۀ انسان با تاريخ
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 جلسۀ ششم

 درسهدف 

 .آشنا شدن با فطرت به عنوان بستر مناسب تحول تربیتی مطلوب در انسان 

 

 مروری بر مباحث پیشین

 دو مسئله را در بحث مبانی تربیت مطرح کرديم:
رآن کريم و ه آيات قستیم کشناخت انسان و اينکه چرا الزم است در بحث تربیت به شناخت انسان توجه جدی کنیم. دان ـ1

ديم که انسان ن توجه کراند. در بحث شناخت، هم به واقعیات انساشناخت انسان را بسیار مهم تلقی کرده روايات ما مسئلۀ
 ته شود.امل گذاشناخت کشچگونه موجودی است؟ و هم به حقیقت انسان و آن سمتی که بايد برود، تا بنای تربیت بر يک 

ی جزئی که و اهداف داف کلیت داريم به همراه مجموعۀ اهبه اين ترتیب که يک هدف نهايی برای تربی :اهداف تربیت ـ2  
 کنند.رابطۀ اينها با هم يک رابطۀ طولی است و ما را در رسیدن به آن هدف غايی ياری می

ب در پردازيم اين است که، بستر تحول تربیتی مطلوشود و اين جلسه به آن میمسئلۀ ديگری که برای ما مطرح می   
 انسان چیست؟

 

 فطرتشناخت 

 فطرت ۀواژمفهوم 

 پرسش و پاسخ
مال کاش به سوی يزههر موجودی با توجه به نوع رفتار و عملکردش, از يک خلقت خاص برخوردار است که بر اساس غر

 دانیم؟ را به معنای خلقتی خاص میفطرت  خود در حرکت است. پس چرا
 تفکیک مفهوم واژۀ فطرت از مفاهیم مشابه

 مفهوم طبیعت

 

 غريزه مفهوم

 حقیقت فطرت

 اقسام فطرت

 پرسش و پاسخ
دچار « کمال مطلق»ـ با توجه به اينکه انسانها دارای فطرت واحدی هستند که کمال طلب است، چرا در تشخیص مصداق 1

شوند؟اختالف و اشتباه می  
، با توجه به اينکه هر دو هدايتگرند، چیست؟عقل و فطرترق بین فـ 2  
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 فطريات انسان

 ت جويیحقیق

 خیراخالقی

 دوستیزيبايی 

 
 خالقیت و ابداع

 عشق و پرستش

مل به ز اين عواشوند که اين نگارگری شکوفا شود يا پوشیده ماند. ادهند و سبب میعواملی چند دست به دست هم می   
  شود.عوامل مؤثر در تربیت تعبیر می

 
 پرسش و پاسخ

صوصا  در امور اخالقی، چیست؟مالک تشخیص مصداقهای صحیح در امور فطری، خ  



15 

 

 جلسۀ هفتم

 

 هدف درس
 آشنايی با عوامل مؤثر در تربیت و پرداختن به دو عامل وراثت و محیط.

 

 مروری بر مباحث پیشین
ای که و زمینه ن بسترمبانی تربیت ـ سه فصل شناخت انسان، اهداف تربیت و شناخت فطرت را، به عنوادر بخش سوم ـ 
 بررسی قرار داديم. دهد، مورد بحث واهداف تربیت سیر می انسان را به سوی

 پردازيم به اينکه:اين جلسه میدر     
 چه عواملی در تربیت انسان، تأثیرگذار است؟    
ربیت تی مختلفی رغم داشتن فطرتی واحد که حقیقت آن، عشق به کمال مطلق است، به صورتهاچگونه انسانها، علی    
 گردد؟ی گوناگونی از آنها صادر میشوند و رفتارهامی
ثت دو عامل ورا ين جلسه،در ا پاسخ اين پرسشها را در فصل آخر مبانی تربیت ـ عوامل مؤثر در تربیت ـ خواهیم يافت و    

 و محیط را بررسی خواهیم کرد.
 

 (1) عوامل مؤثر در تربیتد( 
 

 پرسش و پاسخ
است، آيا شاکلۀ تربیتی نیز واحد و يکسان است؟ اگر واحد باشد؛ راه تربیت  ۀ انسانها يکسانفطرت يک امر واحد و در همـ 1

؟شودنیز بايد واحد باشد، اما اگر متفاوت است؛ اين تفاوت )و به تبع آن رفتارهای متفاوت( از کجا ناشی می  

 
 د؟شود که بايد باشای میريزی شود، همان شاکلهـ يعنی اگر اين شاکله بر اساس فطرت پی2

 (2عوامل موثر در تربیت )ج( 
 پرسش و پاسخ

پذيرد؟کلۀ تربیتی انسان, از فطرت او تأثیر میـ آيا شا1   
 
دانیم؟دانیم، چرا خواست و ارادۀ انسان را اصیل نمیرا اصیل می فطرتـ در مورد اين عامل اصیل در تربیت که فرموديد 2  
 
 وراثتـ 1

 محیطـ 2

 محیط خانه و خانوادهالف( 
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 یط رفاقت و معاشرتمحب( 

 
 محیط مدرسهج( 

 محیط اجتماعد( 

 پرسش و پاسخ
توانند در ايجاد شاکلۀ انسانی, ـ عوامل بیرونی )آداب، سنن و ...( اموری اعتباری هستند. اين امور اعتباری چگونه می1

 تأثیری مستقل از عوامل درونی داشته باشند؟ 

 
ست؟ااين يک واقعیت « است.کسی را جو گرفته »گويند؛ ـ پس اينکه می2  
شود؟یـ چگونه تعامل انسانها با يکديگر، عاملی مستقل در تربیت آنها )به عنوان محیط( محسوب م3  
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 جلسۀ هشتم

 

 هدف درس
 وامـل د، کـار، ع، سـختیها و شـدايآشنايی با ساير عوامل مؤثر در تربیت، شامل: محیط جغرافیـايی و طبیعـی

 طبیعت و ارادۀ انسان.ماورای 

 

 

 مروری بر مباحث پیشین

به  جتماعامدرسه و  در جلسۀ پیشین، به دو عامل وراثت و محیط ـمحیط خانه و خانواده، محیط رفاقت و معاشرت، محیط 
 عنوان عوامل مؤثر در تربیت پرداختیم.

 خواهیم کرد. در اين جلسه، عوامل ديگری را که در تربیت انسان تأثیرگذار است، بررسی   
  

 یو طبیع یمحیط جغرافیاي
 ها و شدايدیسخت

 
 پرسش و پاسخ
دانند که زندگی را بر شود که برخی تبهکاران و بزهکاران, علت انحرافات خود را مشکالت و شدايدی میگاه مشاهده می

  است؟فراد نشده ته و باعث رشد اای عکس داشگونه موارد, سختیها نتیجهآنان دشوار کرده است. چرا در اين
 کار

 عوامل ماورای طبیعت

 
 پرسش و پاسخ

رساننده را در بروز نیت افراد دارند, نه نقش رسد فرشتگان و شیاطین تنها نقش ياریبا توجه به توضیحات درس؛ به نظر می
گیرد, پس )خیر يا شر( می کند و تصمیم به انجام کاریتربیتی. زيرا قبل از ايفای نقش ايشان، انسان در درون خود اراده می

دانیم؟چطور آنها را عوامل مؤثر در تربیت می  

 انسان ۀاراد

 پرسش و پاسخ
به جز عامل اراده که در همۀ انسانها موجود است، بقیۀ عوامل مؤثر در تربیت ممکن است در زندگی افراد متغیر باشد؛ مثال  

توان توجیه کرد؟ی ديگر, نباشد. اين تفاوت را چگونه میدر زندگی برخی افراد وجود داشته باشد و در زندگی برخ  
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 جلسۀ نهم

 

 هدف درس

 .)آشنايی با اصول تربیت و پرداختن به دو اصل )اعتدال( و )تدرّج و تمکن 
 

 مروری بر مباحث پیشین
اورای طبیعت مل ، عوام، کار، سختیها و شدائددر جلسۀ پیشین، ساير عوامل مؤثر در تربیت شامل محیط جغرافیايی و طبیعی
 پايان رسانديم. ت ـ را بهعوامل مؤثر در تربیو ارادۀ انسان را مرور کرديم و به اين ترتیب آخرين فصل از مبانی تربیت ـ 

رّج و تمکن( ل( و )تداعتدا)در اين جلسه، به بخش چهارم درس تعلیم و تربیت اسالمی ـ اصول تربیت ـ پرداخته و دو اصل 
 د.بررسی خواهیم کررا 
  

 اصول تربیت :بخش چهارم

 اصل اعتدالـ 1

 گیری تربیتی اسالمجهتالف( 

 اعتدال بیم و امیدب( 

 پرسش و پاسخ
 شاخصه و نشانۀ راه اعتدال چیست؟ 

 اصل تدرّج و تمکنـ 2

 تدرّج و تمکن در تربیت توجه به لزومالف( 

 صَفیرِ نیک و بَدبی تکلّف بی                            چون برآرد پر بپّرد او به خَود                
 سنّت الهی در تربیتب( 

 انايش راه و رسم پیامبر و اوصیایج( 

 پرسش و پاسخ
توانم نماز بخوانم و ظرفیت بیش از ايـن گشايد؟ مثال  کسی بگويد؛ من فقط میآيا اصل تدرج و تمکن، باب مسامحه را نمی

 را ندارم؟
 ت تفاوتها در تربیت شناسی و رعايمرتبتد( 

 یتبینی در تربواقع ه(
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 جلسۀ دهم

 

 هدف درس
 .)آشنايی با دو اصل ديگر از اصول تربیت، )اصل تسهیل و تیسیر( و )اصل زهد 

 

 مروری بر مباحث پیشین
 آشنا شديم. تدرج و تمکنو  اعتدالدر جلسه پیشین با دو اصل 
 م پرداخت.خواهی زهدو  تسهیل و تیسیردر اين جلسه به دو اصل 

 
 اصل تسهیل و تیسیرـ 3

 یتربیت اسالمالف( تسهیل و تیسیر در 
 مدارا و ماليمت در تربیت ب( 

 نشاط تربیتی ج( 

 
 اصل زهدـ 4

  در تربیت اولیای خداالف( راه و رسم 
 زهد اسالمیب( 

 زهد ۀفلسفج( 
 ثمرات زهدد( 

 هدايت و علم، حکمت، بصیرتـ 1

 آزادی و نیازیآرامش، آسودگی، بیـ 2

 عظمت و اصالح، قوّت، عزّتـ 3

 پرسش و پاسخ 
کنند. آيا اين درست است که گردد، از آن دفاع نمیشوند که وقتی حقوقشان پايمال میقدر زاهد میگاهی اوقات برخی آن

 ؟بگويند و زورانسان زاهد بخاطر پشت پا زدن به دنیا, از حق و حقوق خود دفاع نکند و اجازه دهد که به ا
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 درس یازدهم

 

 هدف درس
 آشنايی با دو اصل )تعقل( و )تفکر( از اصول تربیت.

 

 مروری بر مباحث پیشین
 در جلسۀ پیشین، با دو اصل )تسهیل و تیسیر( و )زهد(، آشنا شديم.

 در اين جلسه به دو اصل )تعقل( و )تفکر(، خواهیم پرداخت.
 

 اصل تعقلـ 5
 شأن عقلالف( 

 
 (1ب( تربیت عقالنی )

 (2) تربیت عقالنیب( 
 .آدمی است ۀقدرترين سرمايچنین تربیتی، گران    
 ثمرات تربیت عقالنیج( 

 ـ آزادگی و رهايی1
 های اجتماعی و سیاسی و مديريتیجلوهـ 2

 در امورپايداری  و صداقتـ 3

 دريافت درست از هستیـ 4
 گیریاندوزی و عبرتتجربهـ 5

 شناسی تربیت عقالنید( آسیب
 ارت نفسـ اس1
 ـ خودپسندی2

 ـ دلبستگیهای واهی3
 حب و بغض افراطیـ 4

 
دهید؟ بیشتر توضیح «مَعَادِهِ  حِصاْلَ إبِ شَدُّهُمُ اهْتِمَاما أَفْضَلُ النَّاسِ عَقاْل  أَحْسَنُهُمْ تَقْدِير ا لِمَعَاشِهِ وَ أَ»ـ در مورد حديث 1  

 
عل در آورده و آن را در خود و ديگران شکوفا کنیم؟ ف توانیم عقلمان را از يک نیروی صرف بهچطور میـ 2  

 
 ـ اصل تفکر6

 
 الف( تفکر، اساس تربیت اسالمی
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 ـ اساس علم تحقیقی1
 ـ سبب هدايت و ضاللت3

  تأکید بر تفکرب( 
 راه و حقیقت تفکرج( 

 ثمرات تفکرد( 
 ـ راهیابی به حقیقت و حکمت1

 ـ بینايی در امور2
 ـ کسب عبرت3

 
 مجاری تفکر ه(

 
  فرق تفکر و تعقل در چیست؟
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 جلسۀ دوازدهم

 

 هدف درس
 آشنايی با سه اصل )تدبر(، )کرامت( و )عزت( از اصول تربیت.

 

 مروری بر مباحث پیشین
 در جلسۀ پیشین، با دو اصل )تعقل( و )تفکر(، آشنا شديم.

تعلیم و  خش چهارمبدر  کم بر تربیتدر اين جلسه به سه اصل )تدبر(، )کرامت( و )عزت(، به عنوان آخرين اصول حا    
 تربیت اسالمی، خواهیم پرداخت.

 

 راصل تدبّـ 7
 ر در تربیتجايگاه تدبّالف( 

 تربیت اسالمی و شأن مؤمنب( 

 

 رتأکید بر تدبّج( 
 رثمرات تدبّد( 

 گردد:ثمرات ذيل حاصل میاساسی يابد و مردمان بدان تربیت شوند،  گاهیچنانچه تدبر در تربیت جاي
 گرايیظاهربینی و قشریـ رهايی از 1
 راهیابی و نجات از تباهی و پشیمانیـ 2

 فرق اصل تدبر با دو اصل قبلی؛ يعنی تعقل و تفکر در چیست؟
 اصل کرامتـ 8

 کرامت اساس تربیتالف( 

 راه کرامتب( 

 کرامت ج( ثمرات

 
 خطرات حقارتد( 

 و کدام است؟ن دبرتربینی و کرامت کجاست؟ راه تشخیص ايمرز خود

 تاصل عزّ ـ 9
 تمفهوم و حقیقت عزّ ،معناالف( 
 ت در تربیتنقش عزّب( 

 تعزّ های کسبراهج( 
 اطاعت خداـ 1

 تقوای الهیـ 2

 انقطاعـ 3
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 ـ قناعت4
 
 ـ شجاعت و انصاف5

 تپیامدهای ذلّد( 
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 جلسۀ سیزدهم

 روشهای تربیت
 

 هدف درس
 .محبتو  وییالگ ت اسالمی، روشهای تربیت، و پرداختن به دو روشآشنا شدن با بخش پنجم مباحث تعلیم و تربی

 

 مروری بر مباحث پیشین
ش اين ترتیب بخـ را مرور کرديم و به عزتو  کرامت، تدبردر جلسۀ پیشین، آخرين اصول حاکم بر تربیت، شامل؛ سه اصل 

 چهارم ـ اصول تربیت ـ را به پايان رسانديم.
را  حبتمو  الگوییوش دو رپرداخته و  _ روشهای تربیت _ش درس تعلیم و تربیت اسالمی در اين جلسه، به آخرين بخ    

 بررسی خواهیم کرد.
 

 بخش پنجم

 روشهای تربیت 

 روش الگويیـ 1

  
 نقش الگوها در تربیتالف( 

 مسئولیت الگوهاب( 

 تربیت عملیج( 

ید؟توان به تربیت عملی رسنگری به اطرافیان، میـ آيا با ژرف1  

چیست؟ با بحث تربیت عملی گذارم, بگذاريد ـگونه که من نماز میـ ارتباط اين حديث پیامبر صلی اهلل علیه و آله ـ همان2  

 
 الگوها در قرآن کريمد( 

 روش محبتـ 2

 ت در تربیت نیکوترين سنّالف( 

 نقش محبت در تربیتب( 

 محبت به کودکانج( 

 محبت و اطاعتد( 

 پرسش و پاسخ
 کرد؟ ای ندهد، چگونه بايد عملگر در تربیت, با فردی روبرو شويم که هرچه با محبت با او رفتار کنیم، نتیجها
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 جلسۀ چهاردهم

 

  هدف درس

 در تربیت. عبرتو  تذکرآشنايی با دو روش 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 کرديم. را بررسی محبتو  الگوییدر جلسۀ پیشین، به روشهای تربیت پرداخته و دو روش 

 ، خواهیم پرداخت.عبرتو  تذکردر اين جلسه به روشهای     
 

 بخش پنجم: روشهای تربیت )ادامه(

 روش تذکرـ 3
عنـی ي ،کنـد، روش تـذکر اسـتاز روشهايی که انسان را در سیر به سوی اهداف تربیت و اتصاف به صفات الهی ياری مـی

 فرمايد:ه میک علیه( )رحمۀ اهلل . به بیان امام خمینیآن مدهایاپیمرگ و  یو يادآور او يادآوری خدای متعال و نعمتهای

مواظـب آن  جاهد خیلـینمايد در مجاهده با نفس و شیطان، و بايد انسان سالک ماز اموری که انسان را معاونت کامل می»
 «باشد، تذکر است.

 
 معنا و مفهوم ذکر و تذکرالف( 
  نقش تذکر در تربیتب( 
 ياد حقج( 
 مرگ يادد( 

 پرسش و پاسخ
 ـ چه کنیم که تذکر به شکل عادت در نیامده و کارايی خود را از دست ندهد؟1
 ـ راهکار ذکر شده, مربوط به تذکر فرد به خود اوست يا به ديگران؟2
 اند, تذکر سازنده داد؟ـ چگونه بايد به کسانی که دچار سقوط شده و در سیاهی مطلق گرفتار آمده3
ا تربیت کنـیم ـ توانیم خود ربذکر شدن, از طريق ذکرِ کثیری که خداوند دستور داده است ـ که به واسطۀ آن الـ راه دائم 4

 چیست؟ 
 
 روش عبرتـ 4

روش عبرت است که با نظر بـه دگرگونیهـای زنـدگی، حـواد  و  ،از جمله روشهای تربیتی قرآن کريم و پیشوايان معصوم
مرگ تمدنها، عظمت و انحطاط دولتها، سرنوشت و فرجام قدرتمندان و بیـدادگران و تحوالت تاريخی، احوال امتها، حیات و 
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نمايد و از بـدی بـه نیکـی و از راه می ،گیرد و هر کس را که اهل ديدن و انديشیدن و دريافتن استهمانند اينها شکل می
 دهد.تاريکی به روشنايی سیر می

 ﴾ارِ.صَبْتَبِرُوا يا أُولِی األَاعْفَ﴿
 .وران عبرت گیريدديده یپس ا
 

 معنا و مفهوم عبرت و اعتبارالف( 
 نقش عبرت در تربیتب( 
 راههای کسب عبرتج( 

 پرسش و پاسخ
 گیرند؟ا مردم کمتر از آنها عبرت میانگیز آشکارند، چرـ اگر درسهای عبرت1
 ـ آيا روش عبرت با بحث تفکر در تاريخ, ارتباطی دارد؟ 2
 اهل عبرتد( 
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 زدهمجلسۀ پان

 هدف درس
 در تربیت. ابتال و امتحانو  توبه، موعظهآشنايی با سه روش 

 

 مروری بر مباحث پیشین
 را در امر تربیت بررسی کرديم. عبرتو  تذکردو روش در جلسۀ پیشین، 

 خواهیم پرداخت. ابتال و امتحانو  توبه، موعظهدر اين جلسه به روشهای     

 
 روش موعظهـ 5

امبر پیبه ه کچنان ه خدای رحمان برای تربیت آدمیان بدان سفارش کرده است، روش موعظه است،از جمله روشهايی ک
 :ای نیکو به دين و راه خدا بخوانددهد که مردمان را با موعظهاش فرمان میگرامی

 ﴾عِظَۀِ الحَسَنَۀِ.مَۀِ وَ المُوْ بِالحِکْ رَبِّکَ سَبِیلِ  عُ إِلَیاُدْ﴿

 به راه پروردگارت دعوت کن.نیکو  ۀبا حکمت و موعظ

کند رم مینيشان را نشیند و دل امايل به راهیابی میخیزد، بر جانهای راه گم کرده ولی ای که از جانی پاک برمیموعظه    
ايت بهره الح و هدای اصيافته، به روشی نیکو از آن برای است که واعظی راهنیکو موعظه ۀنمايد. موعظو تسلیم حق می

 ای روشی مؤثر در تربیت است.گمان چنین موعظهو بی گیردمی
 

 معنا و مفهوم وعظ و موعظهالف( 

 نقش موعظه در تربیتب( 

 .دلت را با موعظه زنده کن
 
 نیاز انسان به موعظه ج(

 آداب موعظهد( 

 
 پرسش و پاسخ

کند، اما ذکر انسان را به خدا وشیار مین را آگاه و هرسد, موعظه انسابه نظر می ـ تفاوت موعظه و ذکر در چیست؟ چون1
 رساند؟ می
افی نیست؟ چرا به هدف ک شوند، آيا يکی از اين دو برای رسیدنـ با توجه به اينکه موعظه و تذکر, به يک نتیجه منجر می2

 شود؟ در تربیت اسالمی از هر دو مقوله کمک گرفته می
 ظه کرد؟ی شود موعرود. اين افراد را چطور مهم در آن فرو نمی ـ برخی دلها گويی به سنگ تبديل شده و میخ آهنین3
 روش توبهـ 6

 معنا و مفهوم توبه و استغفارالف( 
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 نقش توبه در تربیت ب( 
 حقیقت توبهج( 

 آداب توبهد( 

 ،بخشی و کان توبهداب اربخشی از اين آ شود.خالص فراهم نمی ۀبرای توبه آدابی است که تا آن آداب تحقق نیابد، توب
 .است شرايط آن

 
 ارکان توبه

 شرايط توبه

 شرايط کمالی توبه

 پرسش و پاسخ
شود تذکر و موعظه را مقدمۀ رسیدن به باب توبه بدانیم؟آيا توبه به مقدماتی نیاز دارد و آيا می  

 و امتحان ءروش ابتالـ 7
 و امتحان ءمعنا و مفهوم ابتالالف( 

 و امتحان الهی ءابتالب( 

 و امتحان ءت ابتالعمومیج( 
 عمومیت امتحان در افراد

 ماده و نوع امتحان عمومیت امتحان در
 ـ هر آنچه در زمین است1
 ـ درگیری حق و باطل2

 شدن صفوف است. امتحان و جدا ۀروی باطل عرصدرگیری حق و باطل، و پیروی از حق و دنباله

 ﴾ضٍ.بِبَعْ مْضَکُلُوَ بَعْلِیبْ  نْکِٰ  وَل﴿
 برخی ديگر بیازمايد. ۀرا به وسیلتا برخی شما 

 ـ اموال, انفس, ثمرات, خوف و جوع3

 ـ حیات و مرگ4

 ـ قبض و بسط5

 و امتحان در تربیت ءنقش ابتالد( 

ساز يأس و ناامیدی نیست؟شود، زمینهـ آيا ابتالء و امتحانی که به شکست منجر 1  
تواند به نتايج مطلوب بیانجامد؟ شند, میو امتحان افراد در صورتی که آگاه به آن نبا ءـ آيا ابتال2  
تواند به خاطر حب نفس خودش از شکست در امتحان، به نحو مطلوب استفاده کند؛ يعنی نتیجۀ مثبت بگیرد ـ هر کس می3

شود و چه ارتباطی بین اينها هست؟و نردبان موفقیت را طی کند. اما اين شکستها, چگونه باعث ورود به درگاه الهی می  
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 سۀ شانزدهمجل

 

 هدف درس
 در تربیت. «تشويق و تنبیه»و « مراقبه و محاسبه»آشنايی با دو روش 

 

 مروری بر مباحث پیشین
 را در امر تربیت بررسی کرديم.« ابتال و امتحان»و « توبه»، «موعظه»در جلسۀ پیشین سه روش 

های ما در فهخرين مؤلآپردازيم که ه دو روش میدر آخرين جلسۀ درس تعلیم و تربیت اسالمی و در ادامۀ بحث روشها, ب    
 .نبیهتتشویق و و روش  مراقبه و محاسبهاند از: روش اين بحث هستند. اين دو روش عبارت

 
 روش مراقبه و محاسبه

 مشارطه
 مراقبه

 محاسبه

 معاتبه

 پرسش و پاسخ
 ـ معیار استاندارد محاسبه و معاتبه چیست؟ 1
دست يافت  ن برنامهشود به ايقبه و محاسبه نیازمند يک برنامۀ دقیق و جامع هستیم. چطور میـ برای پیگیری روش مرا2

 که افراط و تفريط هم در آن راه نداشته باشد؟ 
 روش تشويق و تنبیه

 نقش تشويق در تربیت

 نقش تنبیه در تربیت

 
 آداب تنبیه
 نیسخن پايا

 پرسش و پاسخ

وم زم و ملزالر ارتباط است و حتی برخی دی هر کدام به نوبۀ خود، با ديگری رسد که روشهای تربیتـ به نظر می1
 يکديگرند. لطفا  در اين زمینه توضیح دهید؟ 

 ـ چگونه تشخیص دهیم که در مورد متربی کدام روش را بايد به کار گیريم؟ 2
توان اين شرط را می گونهچه بداند. ـ فرموده بوديد که يکی از شرايط تنبیه اين است؛ که فرد خودش را مستحق آن تنبی3

 محقق کرد؟ 
 پذير نیست؟ بیتتوانیم بگويیم که اين فرد ترويم و نتیجه ندهد, میـ آيا وقتی برای تربیت از چند راه وارد ش4


