
    
 
  
  

   سجاديه صحيفه منظر از تربيت و انسان
  

  ∗مرزوقي اله رحمت دكتر
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 هـاي  پرسـش  امـا  .اسـت  بـشري  كلي هاي پرسش از هايي نمونه ها اين چيست؟ وي زندگاني

 برقـرار  ارتبـاط  ديگران با بايد چگونه شود؟ مي افسرده انسان چرا كه اين مانند ديگري ييجز
  يكـديگر  بـه  كلـي  طـور  بـه  كـه  شـده  ياد هاي پرسش بررسي. مطرحند نيز آن مانند و كند

 قـرار  شناسـي  جامعـه  و شناسـي  روان عرفان، فلسفه، دين، مختلف هاي حوزه در ،اند وابسته
  . گيرند مي

 حالـت  از خـروج  ،»پرمعنا حيات به يابي دست « ،»يابي هدف« دنبال به آدمي اگر البته
 يـا  دهـد  پاسخ مزبور هاي پرسش به بايستي ناچار به ،است اميد كسب و معنايي بي و پوچي
  .باشد ها آن براي پاسخ يافتن دنبال به كم دست

 و نتايج داراي هكلب ،دارد پي در گوناگوني نظري نتايج نهات نه مزبور هاي پرسش به پاسخ
  زندگاني شيوه و رفتار تربيت، تواند مي عمل در كه اي گونه به. هست نيز فراواني عملي فوايد
  .دهد قرار جدي ثيرأت تحت را انسان
 از اي حلقـه  اسـالم  ديـدگاه  از انـسان  كـه  گفت بايد فوق هاي پرسش اجمالي بررسي در
 ويـژه  بـه  و شـناختي  جهان منظومه يك در را وي بايستي هك است عالم يوجود يها حلقه

 مـاورا  عـالم  به متعلق آدمي ،ياسالم شناسي انسان در. داد قرار بررسي مورد ماوراءالطبيعي
 هـم  و درحيـات  هـم  و خلق در هم وابستگي اين. دارد برتر وجودي به وابستگي يعني. است
  سـپرده شـده       به انـسان   »امانات الهي «ن  آديدگاه قر  از عالوه به .)156/بقره(است آن از بعد

 صـاحب   ،)31/بقـره (بـه وي تعلـيم شـده        » اسماء الهـي  «كه تمامي    و ضمن آن   )72/احزاب(
   .)70/بني اسرائيل( كرامت و عزت متعالي و ويژه است

 بايـستي چهـره     دست يابيم،  تربيت به كمال انساني خود      به وسيله تعليم و     بخواهيم اگر
  .) 5:، صص15( را بشناسيم  اسالممل مورد نظر دين كا انسانعنوي و سيمايم
   انواع انسان شناسي .1. 1

زيـست  اجتمـاعي و    في،اراي ابعـاد گونـاگون معنـوي، عقالنـي، عـاط        دانسان موجـودي    
بـه  . توان او را از منظر دين، فلسفه، عرفان و علم مورد مطالعه قـرار داد                است و مي   شناختي

 و علمـي روبـرو   ي امروزه با انواع مختلفي از انسان شناسي فلسفي، ديني، عرفـان   همين دليل 
  .هستيم

اي انفـرادي و يـا در        در انسان شناسي فلسفي، ديدگاه انسان شناختي فيلسوفان به گونه         
 اگزيستانسياليسم و ماننـد    ، رئاليسم، آليسم هايدچون   همقالب مكاتب فلسفي انسان شناختي      

سفي نيــز در تــضاد بــا  در يــك مكتــب فلــگــاههــايي كــه  ديــدگاه .آن قابــل بررســي اســت
انسان اگزيستانسياليزم  االهي   معنوي و  چه سارتر منكر ابعاد    اگر    براي مثال،  .)13(نديكديگر
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خـدا    هرچه انسان بيشتر خود را با       كه  است اين باور  براالهي  ور از فيلسوفان    ركگ اما ك  ،است

  .)12( ار خواهد بوداحساس كند، از هستي باالتري برخورد
     چون روان شناسـي، جامعـه شناسـي،    ويه علومي هما انسان از ز  ،در انسان شناسي علمي   

 هرچند اين نـوع انـسان   .گيرد  مورد بررسي و مطالعه قرار مي   زيست شناسي مردم شناسي و    
هـا و   نظريـه  ،روان شناسـي ماننـد  در درون هركـدام  د، امـا  نها علمي تلقي مـي شـو      شناسي
  نـوعي   به عنـوان   كهدر روان شناسي     .گردد مي مشاهده   ي متضاد گاههاي گوناگون و     هديدگا

چـون رفتـار گرايـي،     ، انسان از زاويـه مكـاتبي هـم    شود  نگريسته مي  »جديدانسان شناسي   «
  .گيرد مي  قراربررسي شناخت گرايي، روان تحليلي و مانند آن مورد

 1 نوعي جبرگرايي  ،ه در رويكرد اسكينر    به ويژ  گرامكتب روان شناسي رفتار     در مثالبراي  
در ايـن   . مطالعه و تعريف انسان حاكم است       بر 3 و رويكردي ذره گرايانه    2، لذت گرايي  محض

نيـز    »وجـدان «چـون   لي هـم يانسان بلكه اعتقاد به مسا  االهي  مكتب نه تنها جنبه معنوي و       
 4 نوعي جبرناخودآگـاه   در روانكاوي فرويد   .)166-149: ، صص 4( مورد انكار قرار گرفته است    

 جنسي تقليـل    - رواني  حد يك موجود   تعيين كننده اساس رفتارهاي آدمي است و انسان تا        
اعمال آدمي از نظر وي تـابع اميـال و غرايـز             اي كه تمامي رفتارها و      به گونه  ،يابد و تنزل مي  

نظـران و     برخـي از صـاحب     كيدات باعـث شـده اسـت تـا        أ اين ت  .جنسي و پرخاشگري است   
، 10 (بداننـد   انـسان  غير اخالقي و غير دينـي دربـاره        ديدگاه    نوعي  را  فرويد نگرشقدان  منت

 اين باورند  بر ياسپرسنظران مانند  صاحب برخي ازگونه داليل نيز اساس اين بر ). 297:صص
تواند بگويد كه انـسان      روان شناسي نمي  . هاست  نقص  شناخت  علم ،كه روان شناسي امروزي   

 بـا   ،انـسان    »معنـوي «گذاردن جنبـه     كنار  اين علم عالوه بر     و باشد؟د  چيست؟ و چگونه باي   
    ). 187: ص،17( شمارد  مياو را كوچك  باره وي،درادعاي دانش زياد 

. قـرار داد   بررسـي     مورد  از زاويه اديان مختلف    توان    مي در انسان شناسي ديني انسان را     
در ). 14 و   18( راق فراوانـي هـستند    افتـ  هاي ديني داراي وجوه تـشابه و       شناسي البته انسان 

 و انـسان   نقلـي فلسفي، انـسان شناسـي       سه قلمرو انسان شناسي      نيزاسالمي  انسان شناسي   
 اقـسام   همـة  بايد اذعان نمود كـه       البته. حدودي از يكديگر قابل تفكيكند     شناسي عرفاني تا  

مباني « ه عنوان  بپردازند ميتوصيف و تعريف انسان به  به اين دليل كه  انسان شناسي ديني  
 با  انسان شناسي عرفاني  « به بررسي اجمالي   ،در مقاله حاضر  . شوند قلمداد مي » تربيت ديني 

خـواهيم    عرفـاني بـه انـسان اسـت،    -االهـي  نوعي نگاه  مبين كه»صحيفه سجاديه كيد بر أت
  .پرداخت

   اهميت انسان شناسي عرفاني. 2. 1
  » درياي جان«و موجي از »  مطلقيهست «اي از  به عنوان جلوهانساناسالمي رفان ـدر ع
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آن است تا انسان را به خـود آورد و او را از              معرفت و انسان شناسي عرفاني بر     . شود تلقي مي 

شناسـي و تربيـت       انـسان  . متـصل كنـد    مطلقنمايد و وي را به حقيقت        اوهام و پندارها دور   
»  بيـرون آمـدن     «خـود عـين     بيرون آوردن انسان از غفلت است، بلكه        در پي   عرفاني نه تنها    

ود دروغين را ويران كنـد و خويـشتن را تـسليم خـدا كنـد تـا بـه        خيعني انسان بايد     .است
  .هستي واقعي خويش نائل گردد

» دل«ينه معرفت خـدابين     ينگريستن به آ    عرفاني توجه به گوهر خويش و       سلوك مسير
انسان اسـت   » م معنوي مقا«و  » حال«در انسان شناسي و تربيت عرفاني سخن بر سر          . است

»  معنوي تربيت حال  «كه مبتني بر نوعي   » ش عاشقانه تپرس« بايد به نوعي     آدمي سرانجام و  
  .، دست يابداست

و » دريافـت  « بلكـه از راه    ، نه از راه استدالل و سـنجش منطقـي         بيشترشناخت عرفاني   
ت عنايـ «چيـز نتيجـه      گردد كـه بـيش از هـر        شدگي درون حاصل مي     نوعي اشراق و روشن   

محـو  . انـسان عـارف اسـت     » محو شـدن     «،اوج اين دريافت   است و » تزكيه درون « و   »االهي
: ، صـص  10( قطره به دريا و بسان موجي كه در دريا فـرو مـي نـشيند               ن پيوست مانندشدني  

81-88(.   
جملـه    از شـود  حاصـل مـي    »دل «ها كـه از طريـق      گونه دريافت   اين كيد و تكيه بر   أتلذا  

» دل«شـود كـه    رابطه گفته مياين  در.  است  اسالم شناسي عرفاني محورهاي اساسي انسان    
 شود و آدمي به واسطه آن از       مملكت جسم و وجود آدمي به وي سپرده         تا   استشده  آفريده  

    اسـالمي  محور انسان شناسـي و تربيـت      از اين منظر  .  سير نمايد  يينلّعالم خاكي به اعلي ع ، 
 وصـول    نيـز  اسالميتربيت   دف نهايي تعليم و   دل انسان به سوي حق و ه        باطن و  ،سير روح 

   .)303-300: ، صص9(است» االهيقرب «به 
كمتـر مـورد توجـه    هاي معنوي درونـي   و دريافت» دل« مقوله    بايد اذعان نمود كه    البته
مفـاهيمي چـون     در روان شناسـي امـروزي     اگرچه   .گرفته است   و روان شناسان قرار    مربيان

اما به طور كلي اين گونه مفاهيم ارتباط چنـداني بـا            ،  اند مطرح» ه هيجان و عاطف   احساس،«
  وجود چنـين چيـزي     يموارد حتي در  آن ندارد و  » االهيعرفاني و   «مفهوم   در» دل«مقوله  

  .)147: ، ص3(  مورد نفي و انكار قرار گرفته استبه وسيله برخي از روان شناسان
 و ياحـساس « يـك مقولـه     ن عنوا را نبايد تنها به   » دل«به عالوه، از منظر متون اسالمي،       

در .  آن مد نظر قرار داد     ماوراءالطبيعيو يا تنها مركز عواطف حتي از نوع معنوي و           » عاطفي
در نظرگرفته شده است كه نگاهي جامع بـه ايـن موضـوع             » دل«قرآن مجيد سه معنا براي      

  . استياد شدهسه معناي  مستلزم توجه به هر
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 ،نظرگرفتـه شـده اسـت      در» ادراك و شـناخت   «بـه عنـوان مقولـه       » دل«كه   نخست آن 

اي پيامبر برخي از افراد به سخنان تو گوش فـرا  «: دفرماي در قرآن كريم ميخداوند  ه  ك چنان
كـه    دوم آن  .)25/انعام(» نندك ايم و چيزي ادراك نمي      نهاده ها مهر  قلوب آن  دهند ولي بر   مي

ن كـساني   امنـ ؤم«سـت كـه     كه در قـرآن آمـده ا        چنان ،است» احساس و عواطف  «دل محل   
  پـاك و    از احـساسات   ماالمالهاي آنان خاشع و      كنند دل   را ياد مي   وندهستند كه چون خدا   

نيـز يـاد شـده      » فعـل و عمـل    «چنين از دل به عنوان مقوله         هم .)2/انفال( »گردد مياالهي  
دام رسد كه نه مال و نـه فرزنـدان هـيچ كـ     روزي فرا مي«: ديفرما مي در اين باره قرآن  . است

-88/شـعراء (»داشته باشد وجود» قلب سليمي« كه  نآ  جز،سودي براي انسان ندارد    نفعي و 
 مـورد  مزبور  بايستي تمامي ابعاد»دل« واضح است كه در نگرش و بررسي جامع مقوله           .)89

    .توجه قرار گيرد
بـه عنـوان    » حـس پرسـتش   «آدمـي    دروجـود دارد كـه       هاي اسـالمي   باور  در  تفكر اين

آدمـي تمايـل     ، آن  معرفت و حال ناشي از     اساس بر و    وجود دارد    نوي و ماورايي  معحقيقتي  
شود  از اين نظر گفته مي. تقديس نمايد  خضوع و خشوع كند و او راوند در مقابل خدا  دارد تا 

استعدادي كه بـه ويـژه از    .)69: ، ص16(  استعداد ديني ذاتي است    فطرت و  كه انسان داراي  
توانـد   هـا مـي    تربيت نيز با پرورش آن     تعليم و  ابل كشف است و   طريق دل و عواطف آدمي ق     

  .ي فراواني براي كمال و تعالي انسان داشته باشدنمودهاره
دل و تزكيـه درون بـه دنبـال           بايد گفت كه انسان شناسي عرفاني بـا تكيـه بـر            اجماالً  

به انـسان و    اين نگاه   .  انسان است  »االهيمنزلت  « و   »مقام معنوي «تحكيم و بسط جايگاه و      
 مـورد بررسـي قـرار        صحيفه سجاديه اي بارز و شايد منحصر به فرد در كتاب            به گونه  ،تربيت

بـه آن پرداختـه خواهـد       ،  گرفته است كه در ادامه پس از معرفي اجمالي اهميت اين كتـاب            
  .شد

   صحيفه سجاديهاهميت  .3 .1
ي كه داراي محتـوا   ر مدون قرن اول هجري است       اثآترين    يكي از بزرگ   صحيفه سجاديه 

 اگرچه ظـاهر ايـن      .) :، ص 8( است...  تربيتي و    غني در زمينه مسايل عبادي، سياسي،      بسيار
 امـا در ايـن پوشـش دعـايي و نيايـشي             .مدار راز و نياز و دعا و عرض حاجت است          كتاب بر 

بسياري از مسايل و نكات دقيق، ظريف و حـساس سياسـي، اجتمـاعي، تربيتـي، عرفـاني و                   
و تعـالي انـسان در    ، به عالوه نقش دعا در فرآيند رشـد مطرح شده استنيز ناختي انسان ش 

  .ترين شكل آن ترسيم شده است بهترين و متعالي
 عرفـان   ي صحيفه نورانيه الهيه اسـت كـه از اسـما          ،)ره(اين كتاب به تعبير امام خميني       

جن طبيعـت و     بنـدگان خـدا از سـ        رهـايي  براي) ع(عارف باهللا و عقل نوراني سيد ساجدين      
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 از صـحيفه  كتـاب   . اسـت  ، نـازل شـده    خـدمت و ربوبيـت     فهماندن ادب عبوديت و قيـام در      

، 5( شود مكان خاصي محدود نمي شود كه به زمان و      تلقي مي  )ع(معجزات قولي امام معصوم   
   .)33 -28: صص

 موضـوع آن عرفـان و       ،)ع(صحيفه دانشگاهي است كه اسـتاد و مـدرس آن امـام سـجاد             
ماننـد   و در بردارنـده عناصـري   ،طريق ممكن  به هر  ،چيز غير از خداوند    ي هر حقيقت آن نف  

درباره انسان و  فراواني اين كتاب مباحث   در .عشق، آگاهي و خودشناسي و مبارزه است         نياز،
 در   كـه  تصريحي مطرح شده اسـت      به صورت تلويحي و     وي هيچگونگي تربيت عرفاني و اال    

  .گيرد ررسي قرار ميمورد ب اجمالي اي گونهبه ادامه 
  

   صحيفه انسان شناسي و تربيت در . 2
االهـي  به دليل توجه به ابعـاد معنـوي و          ) ع( ترديد انسان شناسي عرفاني امام سجاد      يب

  عميـق  خالءا  ه  كه در آن  هاي انسان شناختي معاصر      سرآمد و مكمل ديدگاه   تواند   آدمي، مي 
   .رد، باشد وجود داتوجهي به مسايل معنوي كم توجهي و يا بي
» كشش ربـوبي  «و  » رشد بذر «،  »داركردنبي«جهت    كوششي در  صحيفهانسان شناسي   

تـا   به وديعه گذاشـته شـده اسـت          آدميكه در وجود    كششي   و، بذر   معرفت؛  در انسان است  
 از ايـن  .)172/ و اعـراف 81/ بقـره (متجلـي گـردد     درون انسان    دراالهي  رنگ آميزي زيباي    

انـسان  االهـي   نوعي بازگشت به شهادت و پيمان اوليه و ازلـي            صحيفه انسان شناسي    ،نظرم
روان شناسـي   «نـوعي    انـسان از منظـر       ،صـحيفه در   و به طور كلي   ) 34و15، دعاي   2( است
  .مورد بررسي قرار گرفته است 5»الهي

 از دايـره    يا لحظـه انـسان    كـه در آن       اسـت   نوعي انسان شناسي    مبدع  سجاديه صحيفه
بـه احـساس    ) ع(به همـين دليـل امـام سـجاد        . گردد خارج نمي  جدا و االهي  فيض و عنايت    

 اين احـساس    اي كه   به گونه  ،اي ويژه و فراگير دارد     توجهاالهي  حضور، عنايت و فيض مداوم      
لحظات و سكنات آدمي همراه     ها و تمامي     چون مصائب، خوشي   را در همه حاالت خويش هم     

  .)1دعاي( است و جويا
» معرفـت الهـي    « دريافت فيض  چنين  حاالت و هم    گونه  اين كسب )ع( سجاد از نظر امام  

تايش مخـصوص پروردگـاري     سپاس و س  «فرمايد كه    مياز اين رو،    و   است» توفيق  «نيازمند  
و نمود اش را به ما الهام      خويش را به ما شناساند و نعمت بزرگ شكر و سپاسگزاري          است كه   

  فرمودهدايت ،توحيد خود رص دخالدرهاي معرفت و ربوبيت را بر روي ما گشود و ما را به ا    
  .)2 و5دعاي(
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 بـي زوال    تهاي رحمتـ   هناي كسي كه گنجي    «:فرمايد ميدر فراز ديگري    ) ع(امام سجاد 

نزديـك   كه را به خود     هر ،كه را تو هدايت كني دانا شود       اي ده، هر   است ما را نيز از آن بهره      
 فرمـا  را بـه راه حـق رهـسپار           مـا   خـود   در پرتو ارشاد و هدايت     خداوندا .در غنيمت ب  ،سازي

  .)47دعاي(
در  لـذا . اسـت االهـي   تزكيه درون زمينه ساز كسب فيض هـدايت         ) ع(از نظر امام سجاد   

 گنـاه   آلودگيخداوندا مرا از آلودگي و پليدي پاكيزه گردان و          «: فرمايد مييكي از دعاهايش    
كن و بـه    انـدامم بـيف    من بپوشان، رداي سالمت خود را بر       را از من بزداي، پيراهن عافيت بر      

گونه كه هدايت يافتگان را به نور خـود هـدايت             و همان  )همان(ييدم كن   أرشادت ت اتوفيق و   
اي خـداي مـن     «: فرمايـد   در دعـاي ديگـري مـي       .)49دعـاي    (افرمودي مرا نيز هدايت فرم    

 چون نردباني براي عـروج خـويش بـه       آن را    من ارزاني دار تا    رحمت و توفيقت را همواره بر     
  .)6دعاي( دهم مورد استفاده قراروي خشنوديت س

جمله اصول اساسي رويكـرد      شمار وي از    بي هاي  درك عظمت خالق از طريق ذكر نعمت      
 چنـين آمـده   دعاهادر يكي از .  است كه در سراسر كتاب بارز و مشهود استصحيفهتربيتي  

  رابـرد، روز  و مـي سپاس خدايي را كه شب و روز را آفريد و هركدام را در ديگري فـر              « :است
داراي ي  ر شـكر و سپاسـگزا      از اين نظـر    .)36دعاي  (...  وسيله آسايش و      را شب وسيله كار و  

خداونـدا شـكر و سـتايش و سـپاس          «فرمايد،   اين باره مي   در) ع(و امام  استابعاد گوناگوني   
ي هايي كه به ما ارزاني داشت      مخصوص توست كه چه بالهايي را از ما بگردانيدي و چه نعمت           

آن اسـت كـه تمـام اعـضا،         ) ع(معناي شكر از ديدگاه امـام سـجاد        به عالوه،    .)44دعاي(...و  
 رديـ حضرت حق انجام گ   به  هاي آدمي همگي براي او و در راه كسب تقرب            حاالت و فعاليت  

 وظايف يك فرد مـسلمان چيـزي جـز اطاعـت          )ع( امام  به همين دليل از ديدگاه     .)6دعاي  (
  .)20دعاي (خداوند نيست

پرورگارا ما را بـراي انجـام   «: فرمايد  ميصحيفهدر يكي از فرازهاي دعاي      ) ع( امام سجاد 
امر به معروف و نهي از منكر، نكوهش باطـل،             ها، ترك بدعت    ها، ها، سپاسگزاري نعمت   نيكي

در   .)همان (»ررساني ناتوانان و فرياد رساني ستمديدگان موفق بداد مد  هدايت گمگشتگان، 
بردبـاري، صـبر،       چون دانش،  كمال انساني در داشتن صفاتي هم      ها و  ويژگي ديهسجا صحيفه

  . شده است به مردم با ايمان خالصه محبتبخشندگي، شجاعت و 
آن عرفـان و تربيـت        امـا  ،اسـت االهـي   چه مـروج مكتـب عرفـاني و          اگر) ع(امام سجاد 

ه در فرازي از دعـاي      ك  چنان .»پرهيز«و  » انزوا«است نه عرفان    »  عرفان حضور «) ع(حضرت
انـد توانـا سـاز،       من ستم كـرده    خداوندا مرا براي مبارزه با كساني كه بر        «:فرمايد  مي صحيفه

 ابعـادي   البته ايـن مبـارزه، تنهـا       .)38دعاي(... ستمكاران پيروزم گردان و      زباني گويا ده، بر   
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 .)39دعـاي  ( بلكه مبارزه با نفـس و هواهـاي نفـساني نيـز هـست      ،و اجتماعي ندارد  سياسي  

در يكـي از دعاهـاي       .اي دارد  بعد اجتمـاعي وسـيع و گـسترده       ) ع(تربيت عرفاني امام سجاد   
 انكه در پاسخ بـه دادخـواهي مظلومـ    خداوندا از اين  « چنين آمده است،      در اين باره   صحيفه

اي  سـتمديده كه به  كنم از اين  تو طلب بخشش مي    خداوندا از . طلبم  عفو مي  ،كوتاهي ورزيدم 
 او كـرد خـود را بـر    زامـستمندي دسـت در    اش برنخاستم،  من ظلم شد و به ياري      حضور در

كـه از مـن   را كدام از بندگانت  مني كوتاهي كردم، خداوندا هر مقدم داشتم، در اداي حق مؤ     
كـس بـه    هـر   از من راضي گـردان و ،به او آسيبي رسيده است يا حقي از او زايل شده است          

 و مرا از آزردن هر زن       ،)همان ( او را زنده يا مرده بيامرز      حقي از حقوق من تجاوز كرده است      
  .)22دعاي(و مرد با ايمان و مسلماني باز دار

: فرمايـد  اي كـه مـي   ي دارد به گونها توجه ويژهاالهي  به جلب و كسب رضاي      )ع(حضرت
 سـود و   خـشم، در   خـشنودي و   هراس و امنيـت، در     حال، در  خداوندا چنان كن كه در هر     «

خداوندا مـرا بـه قـضا و        « .)35دعاي (»درون خويش احساس آرامش و رضايت كنم      در    زيان،
ـ    قدر خويش دلخوش دار و سينه      چـه   نآدار و سپاسـگزاري از       هگـشاد  اي چـه داده   نه آ ام را ب

  .)52دعاي( »زاي افزون سا چه كه داده آن اي بر نداده
 :فرمايـد  كند و مي ذار مي همه امور را به خداوند واگ     امام سجاد عليه السالم   اين اساس    بر

تو را     خواهم، به تو اميدوارم،    ترسم، از تو فرياد مي     از تو مي     برم، خداوندا به سوي تو پناه مي     «
 »كـنم  تو تكيه مـي    طلبم، به تو باور دارم و بر       كنم، از تو ياري مي     تو اعتماد مي  خوانم، به    مي

  .)32 و31دعاي(
) ع(تربيت و عرفان امام سـجاد       است كه در   گري مهم دي  هاي لفهؤم از   » ارعتذا«و» توبه«

 بـه   آگـاهي تزكيه نفس،      چرا كه توبه موجب پااليش رواني، خودآگاهي،      . اي دارد  جايگاه ويژه 
 آمـده اسـت كـه      صـحيفه   در .)50 و 47دعـاي  (گـردد   و دوري از غرور مـي      ها ضعف و ناداني  

مـن   . كـنم  اس امـن مـي  تو احس ترسم ولي از و ميخداوندا من كسي هستم كه از بندگان ت      «
ها را برتـو     لي آن پوشانم و  مياز آنان   م و گناهان خود را      شرم دار كسي هستم كه از بندگانت      

اي اسـت    به گونـه  ) ع( امام سجاد  توبه براي   اهميت   .)40 و   8دعاي  ( »مساز بارز و آشكار مي   
اي كه بـه      و توبه  اعتذار .است» عتذارا فرهنگ و مكتب توبه و    « صحيفهگفت كه   توان   كه مي 

د و در پـااليش و زدودن       انجامـ  آدمـي مـي   االهـي   كمال و تقرب     ،تعالي، تزكيه،   خودشناسي
موانـع رشـد و   بـه طـور كلـي       . دارد ، نقش اساسي   تعالي انسان  رشد و  موانع دروني و بيرونيِ   

   قناعـت،   عدم كم صبري،   غضب، حسد،   چون حرص،   اموري هم  صحيفه نظر هدايت انسان از  
  غفلـت،  هـدايت،  پيروي هـوس، سـرپيچي از    ها، غلبه تعصب   روي در شهوت،  بدخويي، زياده 

نيازمنـدان،   بـزرگ داشـتن طاعـت، تحقيـر          كوچـك شـمردن معـصيت،        گنـاه،  پافشاري بر 



95 انسان و تربيت از منظر صحيفه سجاديه 
كردن ستمديدگان، بدون آگاهي سخن گفتن و آرزوهـاي دور و            پشتيباني از ستمگران، رها   

چـه مـانع از      خداوندا مـرا از آن     «:فرمايد  مي اين باره   در )ع( امام سجاد  .)47دعاي( استدراز  
  .)همان( »ا رها فرم،سازد گردد و از نزديك شدن به سوي تو غافل مي قرب من به تو مي

خداونـدا   «،مطرح شـده اسـت    در دعاي ديگري برخي ديگر از موانع تعالي و رشد انسان            
خودخـواهي و   غـرور و       ناسپاسـي،     خويـشتن،  دل مـشغولي بـه       و نقـص نيـت،     مرا از ضـعف   

مقـام و منـزلتم نـزد     كـه بـر    مگـر آن ميفزايخودپسندي دور نگهدار و برمقام و منزلت من     
كه به همان اندازه مرا      آن  بكاهي، خداوندا عزت و سربلندي آشكار برايم قرار مده مگر          تخود

  .)20دعاي(» پيش نفسم خوار و پست گرداني
  

  جمع بندي و نتيجه گيري . 3
 6»حـوزه عـاطفي    «هاي پرورشـي در     هدف چون مروزي مفاهيمي هم  تربيت ا  در تعليم و  

هـا و    نگـرش    هايي مانند ايجاد تغييـرات در عاليـق،         كه شامل هدف   گيرد مورد توجه قرار مي   
 اما اين حوزه دقيقاً .)20: ، ص 7(دهد  و نيز رشد ارج شناسي و سازگاري را نشان مي          ها ارزش

 چرا كـه از نگـاه عرفـاني ايـن حـوزه           . ابق ندارد در تربيت عرفاني تط   » لد پرورش«با مفهوم   
 اهدافكه    در حالي  ،شود نگريسته مي » معرفت ربوبي «ينه كسب   يبه عنوان زمينه و آ    عمدتاً  

  .حوزه عاطفي دقيقاً مبتني بر معناي عرفاني آن نيست
 تربيت آن است كه آدمي ضمن رها شدن از تمامي           آرمانيهدف   ،از منظر تربيت عرفاني   

 اين همان   .نزديك شود االهي  هاي ظاهري و دروني به سطوح باالتر معرفت و قرب           بند قيد و 
از اين منظـر    . )59-58: ، صص 6(شود آرماني است كه هدف غايي تربيت اسالمي قلمداد مي        

 نيـز  آدمـي  است و ساير ابعاد تربيت» عرفاني« اساساً  هاي تربيتي اسالم، بايد گفت كه آرمان 
  . ن نگريسته شودبايستي در پرتو اين آرما

 در مفهـوم نـاب و      در مسير تربيـت عرفـاني       همه افراد  رسد كه هدايت   به نظر مي  اگرچه  
اي همگاني دارد و مهم آن       درك حالت عرفاني زمينه   ،  استتا حدودي دشوار    همه جانبه آن    

 مـستلزم آن    ياد شده  »زمينه«توجه به    .فراهم گردد مراكز تربيتي    در» زمينه«اين   است كه 
اي باشد كه دانش آموزان را به سـوي كـشف            مدارس به گونه    در هاي ديني  ه آموزش است ك 

، 11(به عنوان كمال انسان از ديدگاه اسـالم هـدايت نماينـد        االهي  حقيقت و وصول به قرب      
   ).  :ص

 توجـه قـرار     مـورد  را   ياد شده  زمينه    نظران صاحب برخي از    تربيت نيز  در حوزه تعليم و   
از نظر وي حقيقت . كند را تنها بنياد تربيت تلقي مي » محبت« پستالوزيبراي مثال    .اند داده

خداست و اگر    گردد و بي عشق انسان بي      پيوند عشق و خدا تجلي و هويدا مي       انسان تنها در    
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تربيـت  «بايد اذعان نمود كه     اما  ). 87: ، ص 10(ماند  نمي چيزي انساناز  عشق و خدا نباشد،     

اي  به گونـه  . هاي تربيتي امروز است    ديدگاه در راموش شده فاي    و پرورش عرفاني حوزه    »دل
 مسلمان نيز به نـدرت مـورد توجـه قـرار            انديشمندان تربيتي   ي در آرا  موضوعاين  كه حتي   

   ).81-88: ، صص10(گرفته است
 بس رفيع   يجايگاه» عرفاني«و تربيت   » دل« تربيت اسالمي حوزه      نظريه درحال   به هر 

معلـم و سـاير     تربيـت     ،روش     در سـطح محتـوا،      اسالمي  تربيت م و تعلي  در .دارد و الزم است   
اقدامات و تمهيداتي صورت پذيرد تا دست كم شرايط و فضاي تربيت  ،تربيت تعليم وعناصر 
 كيد بر اين موضوع از اين نظر نيز مهـم اسـت كـه              أ ت . فراهم گردد  مراكز آموزشي   در عرفاني

بـي تـوجهي بـه      نـوعي   شـود و      داده نمي  هميتيبه اين مقوله ا     مدارس امروزي   در سفانهأمت
محافـل   هـاي آموزشـي و درسـي محـض بـر           گيـري  به دليل حاكميـت جهـت     » تربيت دل «

   .سايه افكنده است  اسالميآموزشگاهي جامعه
) ع( امام سجاد  متن مقاله و از اظهارات     گونه كه در   تربيت عرفاني همان   تكيه بر    به عالوه، 

تربيـت و         بلكه .نيست شدن   8»سكوالريزه« و يا    7»ژيك كردن سايكولو «،آيد  برمي صحيفه در
 اخالقي و اجتماعي فراوانـي        اما نتايج عيني،   ، دروني و فردي است    چه  اگر هاي عرفاني  تجربه
   .آماده شودو عرفاني اسالم االهي ن بايستي زمينه تحقق مدينه فاضله آبا استفاده از  دارد و

و پـرورش    »سـازندگي معنـوي   «رفـاني بايـد بـر     هـاي تربيتـي در نگـرش ع        اوج كوشش 
 بـدون   تربيت عرفـاني    اين نوع سازندگي در    . استوار گردد  انساناالهي  هاي معنوي و     گرايش
 تعلـيم و   رسـد در    به نظـر مـي     امري كه . دشو سريع حاصل مي   و   عميق دل با تكيه بر  ترديد  

 تعلـيم و   نظـران،  حباي كه به تعبير برخي از صـا         به گونه   است تربيت امروزي فراموش شده   
تبديل تعالي معنوي انسان     ودر راه تكامل و مانعي براي رشد         سدي    به   تربيت امروزي خود  

  .)10( استشده 
 ورو بـه سـوي ا   و  بـودن بـا خـدا     ، شـدن  خدايي،  صحيفه از منظر اساسي تربيت   رويكرد  

 پـرورش و تقويـت       مبتنـي بـر    ومتكـي   » دل«و  » عـشق « رويكـردي كـه بـر        داشتن است، 
  .است» هدايت الهي«اساس بر و » االهيحساس حضور ا«

بايستي  پيوندي اساسـي بـين       » )ع(تربيت عرفاني امام سجاد   «نظريه   در    كه خالصه اين 
شـكر و سپاسـگزاري از        ،  ، پرورش روحيه و احساس حضور الهي      »االهيهدايت  «و  » تربيت«

ها، اهداف كلي،   سطح آرمانهاي تربيت عرفاني در ار و ساير جنبهعتذتوبه و ا   نعمات خداوند، 
  .دنهاي تربيتي مورد توجه قرار گير اصول، محتوا و روش

  ديني مدارس بر اساسهاي آموزه به ويژه ،هاي آموزشي نظر الزم است كه برنامهماز اين   
 هاي تعليم و اصول و روش  توجه به مباني، و با) ع(ها و تعاليم تربيت عرفاني امام سجاد   فهلّؤم
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ها و رفتارهاي    نگرش   سطح افكار،   بتوان در  كه  اين تا گيرند مورد بازنگري قرار  مي  تربيت اسال 

 صحيفه سـجاديه  كه معطوف به تربيت و پرورش عرفاني مورد نظر           دانش آموزان تغييراتي را   
 بحـث   اين  و ورودي مقدماتي بر    مقاله حاضر تنها ديباچه   بديهي است كه     .است، ايجاد نمود  

 و كاربردهـاي     تعميـق  ، تحقيقي ايـن نظريـه بـسط       گسترده و هاي   يت و بايستي با فعال    است
  . بيشتري يابدعملي
  

  ها يادداشت
1. determinism                                                    2. hedonism 
3. reductionism                                                    4. unconscious  
5. divine  psychology                                          6. affective domain   
7. psychologicalization                                       8. secularization 
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