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اندازه گیریمعیار 

و بد بودن خوب 
چیست؟افراد



 بدی هاوخوبی ها نیروی شناخت
 و کنترل کننده ی درونیناظر

 یری وجود عقل و ظرفیت خویشتن داری زیر بنای شکل گوجدان تنها محصول یادگیری نیست؛
استوجدان 

وجدان چیست؟

.ست را از غلطت بازشناسیم در وجدان ندای درونی با عظمت که به ما کمک می کند تا 

.وجدان با همدلی و خویشتنداری یکی از سه سنگ بنای رشد اخالقی است



 است؟کار درستی کنم که به این دلیل از قوانین اطاعت می

 پذیرم؟اشتباه خود را می

 دهم؟آنچه را که صحیح است انجام می

ستکار درستی نیدارم اینکه اعتقاد گویم برای دروغ نمی کنم؛ تقلب نمی /دزدی.





1هرگز، 2به ندرت ، 3اوقاتاغلب ، 4همیشه

.ار می کنمبا اطرافیان بدون توجه به سن ،باور،فرهنگ یا نسبیت آنها محترمانه رفت( 1

.کنملحن صدایم محترمانه است و از غیبت کردن و صحبت گستاخانه اجتناب می( 2

.با خودم محترمانه رفتار میکنم( 3

.به خلوت دیگران احترام می گذارم و قبل از ورود به اتاق در میزنم( 4

.از بدگویی یا حرف زدن درباره دیگران با الفاظ نامناسب خود داری میکنم( 5

رفتاری صحیح دارم و بدون نیاز به تذکر دیگران از عباراتی محترمانه ( 6
.استفاده می کنم"ببخشید،خواهش میکنم،سپاسگزارم"همچون

.دهمبی تعصب و بدون اینکه حرف دیگران را قطع نمایم به عقاید آنها گوش می( 7

.دشنام و حرکات بدنی نا مناسب بکار نمی برم( 8

جدان لطفا برای تربیت و رشد و: نکته

: اخالقی

بران رفتار اشتباه خود را تصحیح یا ج

.  نمایید

رفتن یعنی اینکه من باید عالوه بر پذی

اشتباه خودم 

.  مجهت تصحیح اشتباهم گام برداردر 

(انضباط اخالقی)





برداشت شما؟



راآیا همه می توانند کلمات 

کنندآن طور که هست ادا 

که مفاهیم خود را به دیگران 

دهند؟انتقال 



اَلرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ

؛عَلَّمَهُ الْبَیَانَ

خداوند رحمان، قرآن را تعلیم داد، 
انسان را آفرید 

.آموخت« بیان»و به او 

خداوند رحمان، قرآن را تعلیم داد، 
انسان را آفرید 

.آموخت« بیان»و به او 

خَلَقَ الْإِنْسَانَاَلرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ
عَلَّمَهُ الْبَیَانَ؛

؛









.بها بافته بودای زربفت و گراناند که مردی پارچهآورده 

.  بگیرمایکه خوب است این طاقه ی زربفت را به سلطان هدیه کنم و جایزه ندیشید اخود با 

زیبا، سلطان که از آن اثر هنری. این رو، به دربار سلطان شتافت، اجازه ی ورود خواست و طاقه ی زربفت را تقدیم کرداز 

.زده شده بود، از اطرافیان خود برای چگونگی استفاده از آن نظرخواستو شگفتخوشحال 

«.این پارچه برای انداختن روی مرکب شما مناسب است»: یکی از آنان گفت

.  تر دانستآن را برای پوشش تخت سلطنت مناسبدیگری 

«.تر استبرای پرده ی درب کاخ سلطنتی شایسته »: گفتسومی 
«.دخوب است نظر بافنده ی هنرمند را نیز جویا شویم، شاید نظر برتری داشته باش»: در این میان سلطان گفت

«؟تر استپارچه ی زربفت برای چه مصرفی مناسباین»: باف کرد و پرسیدگاه رو به مرد پارچه آن

،به نظر حقیر! قربان»: که عاقبت کار خویش و موقعیّت مجلس را بسنجد، گفتمرد بیچاره بدون آن 
.جنازه ی پادشاه مناسب استروی نداختنااین پارچه فقط برای 




