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  چكيده

ي مأثور    دعاهامنابع مهم در بررسي و استنباط عناصر نظام تربيتي اسالم،             از
ايـن  در  . سـت ا )ع( دعاهاي گران سـنگ امـام سـجاد        ،به ويژه  ،پيشوايان دين  از

 بررسيمورد  هاي تربيتي در صحيفه سجاديه       اهداف، مباني، اصول و روش    نوشتار  
›› نظـام تربيتـي   ‹‹ابتدا به بررسـي و تعريـف مفـاهيمي چـون            . قرار گرفته است  

پرداخته و ارتباط بـين ايـن       ›› هاي تربيت  روش‹‹و  ›› اصول‹‹،  ›› مباني‹‹،  ››اهداف‹‹
جه به ارتباط منطقي بين اين عناصر، به استنباط         با تو . ايم   را روشن ساخته   مفاهيم
هاي راهنماي عمل از ديدگاه صحيفه پرداخته و مقاله را با بررسي سه هدف،    نظريه

  .ايم سه مبنا، سه اصل و دوازده روش تربيتي سامان بخشيده
ــدي واژه ــاي كلي ــجاديه -1 :ه ــحيفه س ــت    -2    ص ــام تربي ــت-3 نظ ــداف تربي                اه

  اصول تربيت -5               مباني تربيت -4
  

  مقدمه .1
 گرفتـه اسـت   مورد استفاده قرار     براي تعليم و تربيت شيعيان       صحيفه در   ه ك "زبان دعا "

زبان به عنوان زباني عـاطفي ـ عقالنـي شـور و شـعوري دل      اين  . تربيتي استشيوهبرترين 
هنمودهـاي كلـي و     ر. سـازد    مـي  آفريند او را به مقـصد تربيـت رهنمـون           انگيز در متربي مي   

و هاي بنيادين انسان شناختي        شالوده  كه مبتني بر     صحيفهتربيتي  هاي جزيي     دستورالعمل
 نظام تعليم و تربيت اسالمي ساختاري منطقـي و   بهاست  به مقصد عالي تربيت پيوسته نگاه
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د؛ ولـي    نمود ظاهري ندار   صحيفهگرچه اين ساختار به نحو مشخص در        ا. بخشيده است زيبا  

هـا    هاي آن را از نظـر مبـاني، اهـداف، اصـول و روش                جنبه همة است كه    ينيازمند استنباط 
  .مشخص سازد

از حيث اهداف، مباني، اصـول و    را  ام تعليم و تربيت اسالمي      نظايم    در اين مقاله كوشيده   
  . مورد بررسي قرار دهيمصحيفهاز طريق دعاهاي هاي تربيت  روش
  

  اي كليديه مفهوم شناسي واژه .2
   نظام تربيتي .1. 2

 تربيـت  ةهاي سازمان يافته در بـار  اي از مفاهيم و انديشه  منظور از نظام تربيتي مجموعه    
بيـانگر چگـونگي   اي   به طور اساسي و پايـه     است كه از نوعي همبستگي دروني برخوردارند و         

 عناصـر اساسـي   كـه بـه  هـا   اهداف، اصول و روش مباني،: عبارتند ازاين مفاهيم   ). 5(ندتربيت
  .ندعروفتعليم و تربيت م

   اهداف تربيت .2. 2
 نهايي و وضع مطلوبي است كه به طور آگاهانـه           ةهدف در تعليم و تربيت به معناي نقط       

اهـداف در يـك تقـسيم بنـدي كلـي بـه غـايي و          . هاي تربيتي ما به آن معطوف است       تالش
به يكديگر ارتباط عرضي دارند،     اي نسبت    برخي از اهداف واسطه   . شوند اي تقسيم مي   واسطه

ايـن  . ون مختلـف انـسان باشـند   ؤتوانند در كنار هم قرار گرفته و ناظر به ش به طوري كه مي 
هاي ميانگين براي دسـت يـافتن بـه     اهداف نسبت به هدف غايي ارتباط طولي دارند و حلقه 

  .  به برخي از اين اهداف اشاره شده استصحيفهدر . دنا هدف غايي
  اني تربيت  مب.3. 2

هـاي عمـومي آدمـي اسـت و بـه شـكل              هايي است كه بيانگر ويژگي     مباني تربيت گزاره  
 مباني تعليم و تربيت از موقعيت انسان   :ديگربيان  به  ). 2(، قابل بيانند  "است"قضاياي حاوي   

هاست  ثير آنأهايي كه حيات آدمي همواره تحت ت هاي او و از ضرورت  و امكانات و محدوديت   
كه  است   صحيفه سجاديه برگرفته از   يي  ها  گزارهدر اين مقاله مباني تربيت      ). 6(ندك بحث مي 

  .استبيانگر ويژگي عمومي انسان 
   اصول تربيت .4. 2

و اهـداف   ) هاي عمومي انسان   ويژگي(اصول مجموعه قواعدي است كه با توجه به مباني          
اصولي كـه در ايـن        1.گيرند كشف شده و در جريان تربيت راهنماي عمل قرار مي         ) 9(تربيت

اين . اند  استخراج شده  صحيفهاند كه از دعاهاي       اي مبتني    مباني بركيد شده   أها ت  گفتار بر آن  
  .اند راهم ساختهفها را   كشف روشةزمينبه نوبه خود اصول 
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  هاي تربيت   روش.5 .2

ر ي است كه براي ايجاد تغييرات مطلوب در متربي به كـا           ي جز يهاي ها دستورالعمل  روش
 يـك اصـل تربيتـي قـرار گرفتـه و         ةها در دامن   هر دسته از اين دستور العمل     . شود مي گرفته

هـا ضـرورت    ها توجه به مباني و اهداف تربيت و ارتبـاط بـا آن           در كشف روش  . دنمبتني برآن 
هاي تربيتي، مبتني بر اصول و با نگاه به اهـداف و             در اين مقاله سعي بر آن است روش       . دارد

  .  استخراج گرددهصحيفمباني 
  

  صحيفه سجاديه اهداف تربيت در .3
اي   غـايي و واسـطه  ةتر گفته شد، اهداف در تعلـيم و تربيـت بـه دو دسـت               كه پيش   چنان

هـا    طولي دارند و مطلوبيت آن     ةاي نسبت به هدف غايي رابط      اهداف واسطه . شوند تقسيم مي 
كـه ارزش خـود را از هـدف     به طـوري  ،وابسته است به قرار گرفتن در خط سير هدف غايي         

 شـؤون اين اهداف همگـي در كنـار يكـديگر قـرار گرفتـه و نـاظر بـه                   . كنند غايي كسب مي  
  2.نداجتماعي، اقتصادي، سياسي، جسمي، فكري و اخالقي انسان

   هدف غايي .1. 3
در سراسـر    . نيـست  "قرب الهـي  " چيزي جز    )ع(هدف غايي تربيت از ديدگاه امام سجاد      

امام عليه السالم نظام تربيت را در قالب دعا و گفت و            . زند  موج مي  اوند، توجه به خد   صحيفه
سـاحت زنـدگي بـشر را بـا نـام و يـاد خـدا و        كـه  آن اسـت   دهد و بـر   گو با خدا سامان مي    

  .دخش بتدرخواست قرب و نزديكي به او زين
دعـا بـه خـودي خـود موجـب          . اصوالً لفظ دعا، خود تربيت كننده و جهت دهنده است         

 در  )ع(امـام . سـازد  گردد و راه را به سوي رفتن به فراترها آسان و ميسر مـي               روح مي  طهارت
دعاهاي مختلف از خداوند درخواست نزديكي به او را دارد و كساني را كه به تقّرب او دسـت                

يته االبصار، صل علـي محمـد و آلـه و           ؤطع دون ر  قيا من تن  ": داند يازند، برنده ميدان مي    مي
مانند، بر محمـد و آل و        ها از ديدن او باز مي      ؛ اي آن كه چشم    )5/4دعاي   ("كادننا  الي قرب   

  .محمد درود فرست و ما را به قرب خود نزديك فرما
غنيمـت و    ؛ هر كه را به سوي خود نزديك گرداني،        )9 /همان ("ه اليك يغنَم  و من تقرب  "

  .برد سود مي
بختي و هدف نهايي تربيـت       نيك   ،و به راستي كه اين سود و غنيمت چيزي جز سعادت          

هر كس به قصد نزديكي بـه خداونـد بـه           و اين هدف دست يافتني است زيرا        . انساني نيست 
  : گردد ريسمان او درآويزد، به او نزديك مي
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، ؛ تـو بـه كـسي كـه قـصد تقـرب تـو كنـد        )21 /45دعا ("القريب الي من حاول قربك  "

  .نزديكي
دگي براي رسيدن به هدف نهايي تعلـيم        هاي زن   عرصه همةجاست كه قصد قربت در       اين

و اذقني طعم االجتهاد    « : متربي است  ةنمايد و كوشش در اين راه وظيف       و تربيت ضروري مي   
چـه بـه تـو نزديـك         و مـزه كوشـش در آن        ؛ )47/125دعـاي   (» فيما يزلف لديك و عندك    

  . گرداند به من بچشان مي
 مختلف آدمي است، بايـد بـه        شؤون اي نيز كه ناظر بر     بر اين اساس، تمام اهداف واسطه     

اين كوشش و تـالش بـراي       . و گرنه بي حاصل و بي نتيجه خواهد ماند         بيانجامدهدف نهايي   
؛ )126 /همان(» و شوقني لقاءك«: رسيدن به لقاي پرودگار بايد شوق انگيز و مشتاقانه باشد    

  . مرا براي ديدارت مشتاق ساز
واجعل فيما عنـدك    « :شوق ديدار او باشد   ا  تنهو رغبت و درخواست و هدف متربي بايد         

چـه نـزد تـو اسـت،         ام را در آن     ؛ و رغبت و خواسـته     )4 /54دعاي  (» رغبتي شوقاً الي لقاءك   
  .ده شوق ديدار خويش قرار

 زندگي دنيا، آن چنـان اهميـت        ةقرب الهي به عنوان هدف برتر و نهايي تربيت در عرص          
واجعل لـي عنـدك مقـيالً آوي        « :شگاه بشري است  ، آرام )ع(يابد كه از ديدگاه امام سجاد      مي

؛ براي من نزد خود آرامشگاهي كـه        )129 /47دعاي  (»  اتبوءها و اقّرعيناً   مثابةًاليه مطمئنّاً و    
و شـاد   (در آن آرامش گيرم و جايگاهي كه در آن جـاي گـزينم و چـشمم را روشـن سـازم                      

  . قرار ده،)گردم
ي حاصل خواهد شد كـه متربـي از همـه چيـز          وقت اين آرامشگاه و جايگاه شادي آفرين،     

 رسـيدن بـه جـوار رحمـت الهـي و      ةحتي مال و دارايي دنيا قصد قربت كنـد و آن را وسـيل     
 الي  بلغةًو اجعل ما خولتني من حطامها و عجلت لي من متاعها            «: پيوستن به قرب او گرداند    

چه از مال و دارايي دنيـا        ؛ آن ) 6/ 30دعاي(»  الي قربك و ذريعه الي جنّتك      وصلةًجوارك و   
و در دنيا عطا    (اي   چه از كاالي آن كه براي من پيش انداخته         اي و آن   كه به من ارزاني داشته    

اي بـه سـوي       وسيله رسيدن به جوار خود و پيوستن به قـرب خـويش و وسـيله               ،)اي فرموده
  .بهشت گردان
دوري از خـدا و     در مقابـل     چه گفته شـد، قـرب بـه معنـاي رويكـرد بـه خـدا،                بنا بر آن  
، توجـه دادن     هدف مهم است   ةچه در عرص   در فرايند تعليم و تربيت آن     . اوسترويگرداني از   

 امور را با توجه و يـاد خـدا انجـام            همةبه طوري كه    . متربي به ذات اقدس باري تعالي است      
توجه داراي مراتبي است كه هم درون و هم بـرون را در بـر               . دهد و به دامن غفلت در نغلتد      
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گردد و هرچـه     قرب بيشتري حاصل مي    چه توجه دروني و بيروني بيشتر باشد،       هر. گيرد مي

 اما مهم حركـت در ايـن مـسير    ،سطحي و كم رنگ باشد، قرب كمتري به دست خواهد آمد     
اي از قـرب     به درجه  بردارد،   هر چند كوتاه   ،گامي كه به سوي معبود خويش      بي هر متر .است

يافتـه اسـت؛ امـا نـسبت بـه          بيـشتري    قبلي رشد و تربيـت       نائل شده كه نسبت به وضعيت     
در تعليم و تربيت اسالمي كوشش مربي آن است         . وضعيت و مرتبه باالتر در ضعف قرار دارد       

مربي نيز بايد در كـار خـويش قـصد          و  . اي باالتر رهنمون سازد    ربي را همواره به درجه    تكه م 
چنـان كـه     اي باالتر از قرب دست يازد؛      رجهقربت كند تا همواره همراه با متربي، او نيز به د          

و ادننا الي   «: كند  نيز به عنوان مربي و پيشوا از خداوند درخواست قرب مي           )ع(حضرت سجاد 
و چنين است كه در تعليم و تربيـت         . ما را به قرب خود نزديك گردان       ؛)4 /5دعاي  (» قربك

تـر   كه هر لحظه كاملاي  ي دگرگون  هستند؛ دگرگونياسالمي مربي و متربي پيوسته در حال        
  .  پيش استةاز لحظ

  اي   اهداف واسطه.2. 3
در مقابل موانع تربيت، مقاوم ساخته و با نظـر          چه متربي را     آن: تربيت عقالني . 1. 2. 3

 ةرساند به كارگيري قو    به هدف غايي تربيت او را براي رسيدن به موقعيت مطلوب كمك مي            
  .عقالني است

خـود  "متربي را در رسيدن بـه        اي، ن يكي از اهداف مهم و واسطه      تربيت عقالني به عنوا   
رساند و بدون آن حركـت در        نهايت وصول به مقام قرب الهي ياري مي       در   و   "عقالني فرماني

در فرايند تعلـيم و     مانع  ترين    شيطان به عنوان مهم   زيرا   مسير، سخت و ناممكن خواهد بود؛     
اني در درون انـسان، مـانع بـروز اسـتعدادهاي آدمـي             هاي رو  آرامي   نا آوردنتربيت، با فراهم    

  .خواهد شد
اللهـم اجعـل مـا يلقـي        « :ورزد كيـد مـي   أ در دعاي مكارم االخالق بر اين نكته ت        )ع(امام

تك و  الشيطان في روعي من التمني و التظني و الحـسد ذكـراً لعظمتـك و تفكـراً فـي قـدر                    
 شـيطان از دروغ و گمـان و رشـك در            چه آن! ؛ بار خدايا  )13 /20دعاي(» تدبيراً علي عدوك  

مبـدل   افكند، به ياد بزرگيت و انديشه در تواناييت و عاقبت انديشي بر دشمنت،             دل من مي  
  .گردان

  :صور استقابل ت در فرايند تربيت عقالني سه مرحله صحيفهاز ديدگاه 
  ؛)ذكراً لعظمتك(ذكر  -1
  ؛)تفكراً في قدرتك(تفكر  -2
  ).وكتدبيراً علي عد(تدبير  -3
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متربـي بـه    . است متربي   علمنامد، يادآوردي     مي "ذكر" آن را    )ع( اول كه حضرت   ةمرحل

جـا كـه     از آن . شـود  عنوان يك انسان به طور طبيعي در معرض فراموشي يا غفلت واقع مـي             
اي تربيت عقالنـي و در        هدف واسطه  ةبا مالحظ ) از سوي متربي  (تذكر از جانب مربي و ذكر       

رد  مو ميغايي تربيت به عنوان يك اصل مهم در تعليم و تربيت اسال        راستاي وصول به هدف     
 بايـد ذهـن متربـي را    مـسأله  تربيت عقالني در مواجهه با ة است، مربي در اولين مرحل  توجه

هاي فطري و اكتسابي او را در مورد عظمت و بزرگي خـدا بـه يـادش                  دانسته تحريك كرده، 
  را در او ايجـاد      مـسأله  تفكـر و تعقـل پيرامـون         ةزيادآوري، خود انگيـ   ). ذكراً لعظمتك (آورد  
) تفكـرا فـي قـدرتك     (مربي بايد او را به تفكري جهت دار در قـدرت الهـي              بنابراين  . كند   مي

). تـدبيراً علـي عـدوك     ( را به دست خواهد داد       "تدبير" اين دو مرحله     ةنتيج. رهنمون سازد 
ـ  ميمتربي پس از ذكر و تفكر، به قدرتي عقالني دست            توانـد بـه تـدبير و دور          مـي  د كـه  ياب

 جـز امر  را خود حل كند و البته اين        مسألهپرداخته و   ) شيطان(انديشي در برابر مانع تربيت      
  .با درخواست توفيق از خدا و ياري او ممكن نخواهد بود

مراحل پنج گانه روش حل مساله ديويي را بر مراحل سه گانه            با اندكي دقت    شايد بتوان   
  . نمودطابق است ترويكردي ديني  تر و با كاملكه  صحيفهدر زبور متربيت عقالني 

.  معرفت خدا اسـت    صحيفهاي تربيت در     از جمله اهداف واسطه    :شناخت خدا . 2. 2. 3
 در تقرب به درگاه حق تعالي        مياين هدف كه كليد دستيابي به هدف نهايي است، نقش مه          

تقرب و نزديكي به او، تخلـق        ،)4(ر نيست بدون شناخت خداوند، تقرب به او امكان پذي       . دارد
ق خداي متعـال    مي شناخت كامل و ع    ةبه اخالق حق، كسب ايمان، توكل و تقوا همه در ساي          

  .استممكن 
 و هـر چـه معرفـت        انجامد   مي ارتباط ضعيفي بين عبد و معبود        بههاي سطحي    شناخت
 در دعاهـاي  )ع(م سـجاد اما. تر باشد، ارتباط مستحكم و شديدتر خواهد بود قميگسترده و ع 

 به خدا شناسي و معرفت الهي پرداخته و با اشاره به موضوعاتي چون توحيد و مراتب                 متعدد
 در دعاي نخست،  .  است پرداخته  ميق شناخت آد  ميآن، ذات خدا و صفات او، به تقويت و تع         

الـذي قـصرت عـن     « :پـردازد   مي ضمن حمد و سپاس خداوند به شناساندن ذات باري تعالي         
يته ابصار الناظرين و عجزت عـن نعتـه اوهـام الواصـفين ابتـدع بقدرتـه الخلـق ابتـداعاً و                      رو

» ...اخترعهم علي مشيته اختراعاً ثم سلك بهم طريـق ارادتـه و بعـثهم فـي سـبيل محبتـه             
هـاي وصـف     هاي بيندگان از ديدنش ناتوانند و انديشه       ؛ خدايي كه ديده   )3،4 ، 2 /دعاي اول (

به قدرت و توانايي خود آفريدگان را آفريد و آنـان را بـه              . ش برنيايند كنندگان از عهده وصف   
سپس آنان را   . اي باشد  كه از روي مثال و نمونه      اراده و خواست خويش به وجود آورد، بي آن        

  ... .در راه خواست خود روان گردانيد و در راه محبت و دوستي به خود برانگيخت
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 بـه شناسـاندن     )ع( دعـاي عرفـه، حـضرت      اننـد مدر فرازهاي اين دعا و دعاهاي ديگري        

معرفـت  . گشايد ميان  مياز معرفت الهي را به سوي آد      هايي   خداي سبحان پرداخته و دريچه    
 او و آفريـدگانش و چـه از راه حـضوري، مـورد نظـر                ةبا تفكر دربار  و  خدا چه از راه حصولي      

  . استصحيفه
 فطـري اشـاره دارد و        در نخستين دعا به شـناخت حـضوري و معرفـت           )ع( حضرت مثالً

ان و شناساندن وجود، علم و قدرتش بـه         ميخداي را به خاطر الهام شكر و سپاس خود به آد          
 :دهـد  مـي ها و راهنمايي فطري و دروني به سوي خويشتن مـورد حمـد و سـتايش قـرار               آن
ه و  والحمد هللا علي ماعرّفنا من نفسه و الهمنا من شكره، و فتح لنا من ابواب العلـم بربوبيتـ                  «

دعـاي  (» دلّنا عليه من االخالص له في توحيـده، و جنّبنـا مـن االلحـاد و الـشّك فـي اَمـره            
؛ سپاس خداي را كه خويشتن را به ما شناساند و شكر و سپاس خود را به ما الهام                   ) 10/اول

 ربـوبيتش را بـر مـا گـشود و بـر اخـالص در توحيـد و يگـانگيش                     بـه نمود و درهـاي علـم       
  .دورمان ساخت )معرفت ذات و صفات( از شك و دو دلي در امر خود راهنماييمان كرد و

  
  صحيفه سجاديهمباني تربيت در . 4

 انسان را كـشف و       ميهاي عمو  توان برخي از ويژگي    مي،   سجاديه ةصحيفبا دقت نظر در     
 )ع(ترين مباني تربيت از ديـدگاه امـام سـجاد          برخي از مهم  . به عنوان مباني تربيت ارائه كرد     

  .غفلت و خود دوستي" ،"خدا جويي و خدا دوستي" است از عبارت
   خدا جويي .1. 4

هـا يكـي از مبـاني        انسان  ميخدا جويي، خداخواهي و خدا دوستي به عنوان ويژگي عمو         
هـا،    اين حس مشترك به طور فطـري در همـه انـسان           . است صحيفهدر  مهم تعليم و تربيت     

  . اند، وجود دارد  انحراف رفتهحتي كساني كه در يافتن مصداق حقيقي خدا به
اللهم اجعلني اصول بك    «: د كه كن ميدر دعاي بيستم از خداوند درخواست       ) ع(حضرت  

؛ )12 /20دعـاي (» ...ك عنـد المـسكنه و     و اتـضرّع اليـ     جـة عند الضروره و اسالك عند الحـا      
مله آورم و بـه  ح] ها بر دشواري[تو  ]ياري[ مرا چنان قرار داده كه هنگام اضطرار به     ! خداوندا

  . هنگام نيازمندي از تو بخواهم و هنگام تنگدستي به درگاه تو تضرع و زاري كنم
كـشاند و هنگـام    مي را به سوي خدا    انسانكه نيرويي دروني    بر اين    داردداللت   اين فراز 

  .كند ميگرفتاري و نيازمندي رو به سوي او 
   غفلت .2. 4
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 البتـه ايـن مبنـا را      . اسـت غفلـت   كيد شده   أن ت  بر آ  صحيفهدر  كه  مباني تربيت   ديگر  ز  ا
جـا مـورد بحـث و     توان با مبناي پيشين، يعني خدا خواهي و خـدا جـويي انـسان، يـك       مي

وال تـسمنا   «: اين دو ويژگي انسان در كنار هم ذكر شـده اسـت           زير  در فراز   . بررسي قرار داد  
؛ ما را از جانـب خـود بـه          )4 /34دعاي  (» الغفلة عنك، انّا اليك راغبون و من الذنوب تائبون        

  .ايم غفلت گرفتار مكن، چون ما به سوي تو خواهان و از گناهان توبه كننده
» اسـت « حاوي   ة خدا خواهي و غفلت انسان، دو گزار       ة دربار صحيفهبا تعمق در دعاهاي     

هـاي انـسان     از ويژگـي  غفلت  " - 2؛  "است انسان خدا خواه و خداجو    " -1: آيد؛ ميبه دست   
  ماننـد   پايـه برخـي از اصـول تربيـت         ،به عنوان مباني تربيت    ،ندنتوا ميدو گزاره   ين  ا. "است

  .رديگقرار  "بازگشت و تذكر"
  خود دوستي. 3. 4

  ايـن امـر را    . است  خود دوستي او   انسانهاي عاطفي    ها و گرايش   منشأ بسياري از محبت   
از آن  بيتـي را    هـاي تر   برخـي از اصـول و روش      ن مبناي تربيت تلقـي كـرد و         ميسوتوان     مي

  .استخراج نمود
تـوان   مـي   در برخـي از دعاهـا      توجـه  امـا بـا      ، ذكر نشده  صحيفهاين عنوان مستقيماً در     

  .هايي از اين ويژگي را مشاهده كرد جلوه
 شـفا  ؛)13دعـاي   (ها   ، درخواست حاجت  )7دعاي(دعاهاي حضرت براي خود و نزديكان       

رفـع   ؛)23دعـاي  (؛ تندرسـتي  )18دعاي (ها  رفع بالها و سختي    ؛)15دعاي  (هنگام بيماري   
دعـاي  (؛ رفع غم و اندوه      )30دعاي  (؛ ياري طلبيدن براي اداي قرض       )29دعاي  (تنگي رزق   

از ... و بسياري از دعاهاي ديگر كه در آن درخواست سعادت، كمـال، قـدرت، نعمـت و                   )54
 "حب ذات "ا  اگر خود دوستي ي   . خداوند دارد؛ همگي حاكي از روح خود دوستي انسان است         
نيك   كمال،،به يقين منشأ عزت به عنوان يك مبناي تربيتي به نيكي مورد توجه قرار گيرد،          

 دروني به انحراف كشيده شود، روح       ةچه اين غريز    گردد و چنان   ميبختي و سرافرازي متربي     
 را به گرداب خـود خـواهي،         ميتكبر و استكبار، طغيان و عصيان بر او چيره خواهد شد و آد            

 را كـشف و  "اصـل عـزت  "توان  مياين مبنا از . كشاند ميود پرستي، عجب، غرور و حرص  خ
  .در تدابير تربيتي مورد استفاده قرار داد

  
   سجاديههصحيف اصول تربيت در .5

اصول تربيت قواعدي است كه با نگاه به مبـاني و اهـداف، كـشف و در فرآينـد تعلـيم و                      
  .گيرند  ميتربيت راهنماي عمل قرار
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توان سه اصل مهم از اصـول تربيـت          مي بازگشت، تذكر و اصل را        اساس مباني تربيت   بر

  .  ارائه نمودصحيفهدر 
   اصل بازگشت يا تغيير رفتار .1. 5

   در صحيفه از .گردد مياستخراج  "خدا جويي"مبناي اصل بازگشت يا تغيير رفتار از 
يكن الترك لمعصيتك انابةً فانا اول      ان  « . تعبير شده است   " به انابه  "بازگشت و تغيير رفتار   "

پـس مـن     اگر ترك معصيت و نافرماني تو، انابه و بازگشت اسـت؛           ؛)28 /31دعاي(المنيبين  
  . اولين بازگشت كنندگان هستم

  .؛ به وسيله انابه و بازگشت، به تو روي آورد)8 /12دعاي (» تلقّاك باالنابة«
در معناي انابه آمـده     . به امكان پذير است   بازگشت و تغيير رفتار در متربي با مكانيسم تو        

؛ انابه بازگـشت بـه سـوي خداونـد بـه            ) 319:ص ،14: ج،  1 ("الرجوع الي اهللا بالتوبه   "است  
كـه معنـاي    ) 319 :همان، ص  ("نابه به معني بازگشت به طاعت است      ا"يا  وسيله توبه است    

  . در آن لحاظ شده است- تغيير از معصيت به طاعت -تغيير رفتار 
او به اين موضوع اساسي با كمك اصـل ديگـري از اصـول              عطف توجه   ازگشت متربي و    ب

در جريـان تعلـيم و تربيـت        .  امكان پذير خواهـد بـود      "اصل تذكر "بنيادين تربيت به عنوان     
زند   مي دست به عصيان   لذا   سپارد ميهاي مربي را به فراموشي       ها و نيكي    متربي نعمت  گاهي

بر عهده مربـي اسـت كـه بـه يـادش آورد، بـازش               جا  اين  . رددگ ميو از مسير تربيت خارج      
  . گرداند و در آغوش خويش نيكش بپروراند

   اصل تذكر .2. 5
ترين اصول    يا بيگانگي از خدا است، از اساسي       "غفلت"كه مبتني بر مبناي تربيتي      تذكر  

ن مـي  ك تربيتي است كه مربي همواره به آن نيازمند خواهد بود؛ چرا كـه غفلـت همـواره در                 
  .تا او را در خود فرو بردمتربي است 

 "بازگشت يا تغيير رفتـار    "اي براي به كارگيري اصل       تواند به عنوان مقدمه    مي اين اصل   
 ويژگي غفلت ذكـر را بـه عنـوان      به، ضمن اشاره    دعاها در فرازهاي مختلفي از      )ع(امام. باشد

مرا در  ،  )29 /20دعاي(»  الغفلة و نبهني لذكرك في اوقات    « :كند ميمعرفي  راه غفلت زدايي    
 ؛)1 /11دعـاي   (» واشغل قلوبنا بذكرك عـن كـلّ ذكـر        « .اوقات غفلت، به ياد خود آگاه ساز      

» تـذكيرك لـي مـن غفلتـي       ثم انتبهت ب  « .هاي ما را به ياد خود از هر يادي مشغول دار           دل
  . از خواب غفلت بيدار شدمتوبا آگاهانيدن  ).16 /13دعاي (

يابيم كه براي غفلت زدايي از متربي آگاه كردن و به يادآوردن              مي فراز در با دقت در اين     
 نمايد؛ اين جاست كه اين متـذكر شـدن و سـپس يـاري و راهنمـايي،                 مياو الزم و ضروري     

 لـذا گردانـد؛    مـي رهانـد و بـه راه، بـاز            مـي متربي را از لغزش باز داشته و او را از فرو افتادن             
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جعت و نكصت بتسديدك عـن      و نهضت بتوفيقك من زلّتي و ر      « :يدفرما مي در ادامه    )ع(امام

 بـر   افتـادن ؛ با توفيق تو از لغزشم برخاستم و با راهنمـايي تـو از بـه سـردر                   )همان(»عثرتي
  .)همان(مشتگ

  
   اصل عزت .3. 5

ن اصل تربيتي را ميسوتوان  مي انسان،  مي ويژگي عموة به منزل "خود دوستي " بر مبناي 
اگـر متربـي بـا    . طبق اين اصل مربي بايد عزت نفس متربـي را فـراهم آورد    . انست د "عزت"

 خود دوستي، در خود عزتي قرين به عزت نفس واقعي بيابد؛ خود شـيفتگي،               ةتوجه به غريز  
بـر عكـس   . خود محوري، خودخواهي، خودپسندي و آزمندي مذموم در او پديد نخواهد آمد          

متربي چون ذاتاً   . نيك بختي را پيش خواهد گرفت     هاي خودآگاه شده، راه كمال و        به توانايي 
. تواند او را هدايت بخشد و به سعادت رهنمون سـازد            مي  "اصل عزت " خويش است،    ةشيفت

 احـساس عـزت    . متفاوت است احساس عزت در او     عزت بخشي به متربي، با به وجود آوردن         
بـا ذلـت    درونـي    واقعـي    عزتاما   و پنداري باشد و با ذلت قابل جمع است ؛             ميتواند وه  مي

...  خود دوستي، با قدرت، علم، جمـال و  ةهرگاه كسي بتواند بر اساس غريز  . ناهماهنگ است 
شود؛ اين چنين فـردي ممكـن         مي ديگران را به اعجاب در آورد، احساس عزت در او پديدار          

  . در اين صورت فاقد عزت واقعي استگردد كه هاي خويش   ويژگيةاست فريفت
ه مربي بايد احساس عزت واقعي را در متربي ايجاد كند؛ زيرا احساس عزت              جاست ك  اين

بـه  .  چيـزي نيـست     مـي هاي انحرافـي و وه      و خود دوستي   در برخي موارد جز حقارت نفس     
 و كم ارزش كردن     يخوار توأم با در دعا، عزت و بزرگي نزد خلق را          )ع(ن دليل، حضرت  ميه

 و بدين سان احساس عزت و بزرگـي را          خواهد  مي مقام دنيايي و ارجمندي ظاهري نزد خود      
 االّحطَطْتَنـي عنـد نفـسي       جـةً وال ترفعني في الناس در    « :سپارد ميكنترل و خود را به خدا       

، )4 /20دعـاي (»  باطنةً عند نفسي بقـدرها ذلّةًمثلَها و ال تُحدث لي عزّاً ظاهراً االّ احدثت لي        
كه پيش نفـسم ماننـد آن پـست           مفرما، جز آن   سرافراز    ميان مردم به درجه و مقا     ميمرا در   

كه به همان اندازه پيش نفـسم         اور، جز آن  مينمايي و ارجمندي آشكارا و ظاهري برايم پديد         
  .براي من خواري پنهاني پديد آوري

نماند كه براي از بين رفتن احساس ذلت در متربي، ايجاد احـساس              اين نكته از نظر دور    
 و از اين جهت احـساس عـزت تنهـا        استار و واقعي مطلوب     عزت براي رسيدن به عزت پايد     

  .كند مينه سازي را ايفا مينقش ز
عزت واقعي نيز تنها در پرتو عبوديت و تذلل به درگـاه الهـي امكـان پـذير خواهـد بـود                      

ضعني اذا خلـوت     وذلّلني بين يديك و اعزّني عند خلقك و       «: فرمايد مي )ع(كه حضرت   چنان
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مرا در درگاهـت خـوار و در نـزد آفريـدگانت             ؛)118 /47دعاي  (» بك و ارفعني بين عبادك    

ان بنـدگانت   ميـ عزيز و ارجمند گردان؛ و چون با تو خلوت كرده تنها به سر برم فروتن و در                  
  .بلند مرتبه و سرافرازم نما

 عبوديت، با دست يا زيدن به عزت پرودگار و تكيه بر ذات عزيـز و                ةبدين ترتيب در ساي   
 :رسـد  مـي كند و در پرتو عزت الهي به بي نيازي از خلق            ميت از مردم كوتاه     قدرتمند او دس  

مـا را بـه عـزت و         ؛)13/ 5دعـاي   (» وامنعنا بعزّك من عبادك و اغننا من غيرك بارفـادك         «
  .بي نياز گردانغير خودت بندگانت دورساز و به بخشش خود، از ] شر[ از قدرت خود،
ترين اصـول تعلـيم و تربيـت         ترين و زير بنايي     يكي از مهم   "اصل عزت "رسد   ميبه نظر   

بـه  خـود را    زيرا اگر متربي در درون خود، خويشتن را عزتمنـد بيابـد، هرگـز               ،   است  مياسال
هـاي   هـا و حقـارت      سازد و يا الاقل گرايش بسيار كمتري به پستي         ميعصيان و گناه، آلوده ن    

  . دهد مينفساني و اخالقي از خود نشان 
اي باشد كه احساس عزت واقعي نفس را در متربي به بـار              بايد به گونه  هاي تربيتي    روش

ي متربي  ها   و ضعف  ها   توانايي جا كه   و از آن   .لتيدن به حقارت و ذلت باز دارد      غآورد و او را از      
هـا و     روش ابـراز توانـايي    بـر اسـاس اصـل عـزت          ،هر دو در احساس عزت او دخالـت دارنـد         

ي هـا   از اصـول تـذكر و بازگـشت روش         و "عيب پوشي و حسن ظن     عذر پذيري؛ "ي  ها  روش
  . قابل استخراج استصحيفهز متن ابازيابي شخصيت دگرگون شده و دريافت عزت دروني 

  
   سجاديهةصحيف در يي تربيتها  روش.6

ي تربيتـي مبتنـي بـر اصـول سـه گانـه            هـا   ده تـا برخـي از روش      شدر اين بخش تالش     
 استخراج و به عنوان راهبردهايي ويـژه در جريـان           صحيفه  از متن  "بازگشت، تذكر و عزت   "

 روش، مـورد    بـدين منظـور دوازده    . پيشنهاد گـردد  تغيير رفتار در متربيان      وتعليم و تربيت    
 نبوده و مربي با توجـه        تعداد منحصر به اين   ها  شمار روش ؛ اگر چه    بررسي قرار خواهدگرفت  
در عمـل   نيز  ي ديگري را    ها  ي مناسب، روش  ها  تواند در موقعيت   ميبه اصول بنيادين تربيت     

  .به كار گيرد
   توبه .1. 6

 بـا توجـه بـه        و  از جايگاه ممتازي برخوردار اسـت      صحيفه در نظام تربيتي     "روش توبه "
تواند به عنوان دستور العملي جزيـي در فراينـد           مي "بازگشت يا تغيير رفتار   "مبناي تربيتي   

  .تربيت به كار گرفته شود
نـاي  بـه مع   صـحيفه و در   ) 61:، ص 2:، ج 1 ("رجوع و بازگـشت   "به معناي   توبه در لغت    

 آمـده   "و رفع فـساد   انسان  صالح  ااي براي تغيير رفتار يا باعث        وسيله" و   "پشيماني از گناه  "
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اگـر  ! خـدايا   ،  )28 /31دعـاي   (» نميك، فانا انـدم النـاد     اللهم ان يكن الندم توبةً الي     « :است

  .ترين پشيمانانم ي توست، پس من پشيمانپشيماني، توبه و بازگشت به سو
اي آن كـه اصـالح       ؛)12/10دعـاي (» يا من استصلح فاسدهم بالتوبـة     « :فرمايد  مي و نيز 

  .اي  توبه خواستهةرا به وسيل) بندگان خدا(ي ايشان ها تباهي
 مربي است كه در هنگام دور شدن متربي از فطرت خداجوي خود، او را به سوي                 ةوظيف

توبه در معناي واقعي خويش، تنها در مورد گناه و عصيان           . يش باز گرداند  حقيقت فطري خو  
از فرا همراه با غفلت عالم ماده ؛ بلكه هر گونه دوري از اصل انساني و توجه به رود ميبه كار ن 

  : بازگشتي راستين نياز داردبه  ماده
اخالف ارادتـك، او زال     اللهم و انّي اتوب اليك من كلّ م       « :فرمايد ميدر اين باره    ) ع(امام  

! بار خـدايا  ؛)31/22دعاي(» عن محبتّك من خطرات قلبي و لحظات عيني و حكايات لساني    
 تـو يـا   ة و گفت و گوهاي زبانم كه مخـالف خواسـت   ميچش ي زيرها ي دل و نگاه ها  از انديشه 

  .كنم ميگردم و توبه   ميبه سوي تو باز بيرون از دوستي تو باشد،
 در -يـافتني آن ـ بـه ويـژه در مـورد كـودك و نوجـوان       اهر دسـت ن  بر خالف ظا"توبه"

كـه توبـه در نظـام         اين. رود ميفرهنگ تربيتي اسالم، روشي اساسي در تغيير رفتار به شمار           
صـحيح نـسبت بـه      يافتني تلقي شده، شايد به خاطر عدم بيـنش          اتعليم و تربيت ما دست ن     

ني به كـار بـرده شـده كـه سـراپا گنـاه و               همواره توبه براي كسا   . است مفاهيم تربيتي ديني  
 يچيـز ديگـر   توبـه    امـا حقيقـت      .مرتكب شده باشند  تقصير بوده و گناهاني به غايت بزرگ        

 ايـن حقيقـت در      .اسـت اي كارآمد براي باز آمدن متربي به آغـوش مربـي             شيوهو آن   است،  
 كنـد، او را     كه مربي نيز بـه سـوي متربـي بازگـشت            افتد، مگر اين   ميتعليم و تربيت اتفاق ن    

  . بپذيرد و با ريسماني از محبت و شوق، بازگشت متربي را به نظاره بنشيند
اراي مراتبـي تـشكيكي از    با توجه بـه مراحـل گونـاگون رشـد، د    "توبه"ن خاطر  ميبه ه 
است؛ بدين معنا كه در سـنين پـايين اسـتفاده از روش توبـه بايـد بـا دقـت                     ضعف   شدت و 

 خردسال خطاكار را بايـد از راه خطـا بـاز گردانـد، شـكي                در اين كه  . بيشتري صورت بگيرد  
بـدين منظـور در مراحـل       . نيست؛ اما شكل باز گرداندن او با نوجوان و جوان متفاوت اسـت            

ي ديگر بازگشت همـراه بـا روش توبـه، نمـود بيـشتري پيـدا                ها  پايين رشد استفاده از روش    
   .كند مي

   روش تفضّل .2. 6
 قابـل اسـتنتاج     "اصـل بازگـشت   "يي است كه بر مبناي      اه  روشديگر   از   "روش تفضّل "
بـه  ). 12/3دعـاي    ("يك نعمت يا احسان ابتدايي است     " صحيفهتفضل، بنا به تعريف     . است

 ،8(عبارت ديگر، تفضّل احسان به ديگري است، بدون حقي كه اين احسان جـزاي آن باشـد                
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، )ع(حـضرت . ستيـ ن ،بنابراين، تفضل پاداش كاري كـه متربـي انجـام داده اسـت            ). 95 :ص

كند كه او را به زيور اين        ميداند و از خداوند درخواست       ميتفضل را يكي از صفات پارسايان       
      : بيارايدروش تربيتي 

. گـردد  مـي آيد و بـه سـوي او بـاز           ميدر اين روش تربيتي، متربي با تفضل مربي به راه            
گيرد و تفضل اوست     ميلهي صورت    با تفضل ا   "اقبال به خداوند  " و   "انابه" صحيفهاساساً در   

و يحـدوني علـي     « :از خداوند درخواست كند و به سويش باز گردد        كه  دارد   ميكه بنده را وا     
ع احـسانك   ميـ حسن ظنّـه اليـك، اذ ج      يمسألتك تفضّلك علي من اقبل بوجهه اليك و وفد          

رد و بـا    آو  مـي  تفضل تو به كسي كـه بـه تـو رو           ؛)12/3دعاي(» ذ كلّ نعمك ابتداء   تفضّل و ا  
ي تـو از روي     ها   احسان همة زيرا   ،دارد ميگمان نيك به سويت آيد، مرا به درخواست از تو وا          

  .يت ابتدايي استها  و همه نعمتاستتفضل 
: داند  مياز فضل و احسان ابتدايي خداوندنيز  توبه و بازگشت به سوي حق را     )ع(حضرت

االّ من فضله فلو لم نعتدد مـن فـضله االّ بهـا    الحمد هللا الذي دلّنا علي التوبة التي لَم نفدها          «
سـپاس خـداي    ؛)1/22دعاي(» لقد حسن بالؤه عندنا و جلّ احسانه الينا و جسم فضله علينا  

اي كـه آن را نيـافتيم جـز بـه فـضل و               را كه ما را به توبه و بازگشت راهنمايي فرمود، توبـه           
را بـه شـمار نيـاوريم،       ز ديگري   چيپس اگر از فضل و بخشش ابتدايي او جز توبه           . احسان او 

  . ما بزرگ و فضلش بر ما عظيم استةنعمت او در حق ما نيكو، احسانش دربار
مندي او به متربـي اسـت و موجـب تغييـر             تفضل يا احسان ابتدايي مربي نشان از عالقه       

نـه   معمـوالً    ، ميدر تعليم و تربيت رسـ     . گرداند ميگردد و او را به راه باز         ميرفتار در متربي    
 ةرابطـ ! اسـت   است و نه متربي متوقع احسان ابتدايي مربـي         "احسان ابتدايي "مربي به فكر    

بـده بـستان    " است كه به طور پنهـان        "رداد و ستد وا   "اي   بين تعليم و تربيت همواره رابطه     
جا ناشـي    تفضل و احسان ابتدايي بدون منت، از اين       . سازد مي را به ذهن متبادر      "رشوه گونه 

. در نفـوذ دا   اومتربي مربي دوسـت و مربـي خـواه بـوده و مربـي در جـان و دل                    شود كه    مي
دگان خويش دارد ؛ از روي فـضل بـي حـساب            بناي با    كه پرودگار هستي چنين رابطه      چنان

تعليم و  نظام  در  لذا  . نددوار  مي خود به احسان ابتدايي خلق مشغول و خلق نيز به تفضل او ا            
  . استجاريآن دو سوي ين ، رابطه تفضل ب"رب مدار"تربيت 

    روش تبشير .3. 6
كيد أ بر آن ت   صحيفه و حقيقت در     ها  روش ديگري كه در بازگشت متربي به سوي خوبي        

در اين روش كه قبل از عمل       . دوار كردن متربي است    مي ايا   مژده دادن و     ،شده، روش تبشير  
ي هـا  ، مهرباني و نعمت متزدايد و او را به رح      ميدي را از متربي     ميگيرد، مربي ناا   ميصورت  

  . دهد ميآينده مژده 
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شود، متربي با قلبي آرام و مطمئن به عمل برخيزد، از            ميبه كارگيري اين روش موجب      

عمل ناپسند بگريزد و به سوي حقيقت باز گردد و بدين سان در رفتار خويش تغييـر ايجـاد                   
 انزلت من كتابك و بشّرت به       اللّهم اني وجدت فيما   « :فرمايد مي در اين باره     )ع(حضرت. كند

ان اهللا يغفـر    .  اهللا رحمـة يا عبادي الّذين اسرفوا علي انفسهم التقنطـوا مـن           : عبادك ان قلت  
من در كتاب تو كه فرو فرستادي و بنـدگانت را بـه           ! ؛ بار خدايا  )2 50دعاي(» عاًميالذنوب ج 

ود اسراف كـرده و از      ي خ ها  اي بندگان من كه بر نفس     ": اي آن مژده دادي يافتم كه فرموده     
آمرزد     مي  گناهان را  همةد نشويد كه خدا     ميد، از رحمت و بخشش خدا نو      يا حد تجاوز نموده  

  ).  53 /زمر(
 شوم، در  ميد ن مياز تو نو   ؛)12/7دعاي(»  اليك بةس منك و قد فتحت لي باب التو       أيأال  «

  . اي  را به رويم گشودهتبازگشت به سوي خود حالي كه در
؛ )3 /50دعـاي (»  اللقيت بيدي  ئي اُمل من عفوك الّذي شمل كلّ ش       واقف الّت فلوال الم «

گيرد، خـود را از   ميدوارم از عفو و گذشتت كه هر چيزي را فرا        ميپس اگر نبود جاهايي كه ا     
  .]ساختم ميو هالك و تباه [رهانيدم  ميدست 

لتيـدن بـه فـرو      د در متربي و بشارت به رحمت، نعمت و گذشت، او را از فرو غ              ميايجاد ا 
به كارگيري ايـن روش بايـد بـا چنـان           ، البته   كند    مي دست متوجه دارد و به فرا    ميدست باز   

افـراط در ايـن روش، متربـي را         .  باز دارد  "معامله گري "مهارتي صورت پذيرد كه افراد را از        
اد و   بار آورده، عمل را جز به بهاي رسيدن به پاداشي در آينده انجام نخواهـد د                "تاجر مĤب "

كـه آن را در نهـاد خـويش      بـرد؛ بـدون ايـن      مـي  از ياد     را چون به پاداش و نعمت رسد عمل      
ظرفيت رواني متربي در نظر       مژده دهي بايد متناسب با     ةبنابراين دامن . نهادينه ساخته باشد  

تـري   ثير مطلـوب  أهر چه ظرفيت رواني و دروني متربي بيشتر باشـد، تبـشير تـ              گرفته شود؛ 
بـر   غير مادي داشته باشد تـا  ة بيشتر جنبها  ن خاطر بهتر است تبشير    ميه ه ب. خواهد داشت 

خـود  " تبـشير، مـستلزم نـوعي        ةحركت در مسير تربيت به وسيل     . اثر ماندگار بگذارد  متربي  
ثير مژده بـر    أتباشد  لذا هر كس خود نگهدارتر و آينده نگرتر           است؛ "نگهداري و آينده نگري   

تر در   تبشير بايد براي كودكان كوتاهةن دليل دامنمي به هود،خواهد بتر   او بيشتر و مستحكم   
زيرا متربيان خردسال به خاطر احساسات و عواطف متغير و زودگذر و نيـز               نظر گرفته شود؛  

  .نگري محدودتري برخوردارند عدم درك صحيح از زمان، از خود نگهداري و آينده
   روش نيكي در برابر بدي .4. 6

نيكـي در برابـر     "،  شـود  مـي اصل بازگشت يا تغيير رفتار استخراج       از  ن روش كه    ميچهار
 پيشوايان ديـن نـسبت بـه دوسـتان خطاكـار و             همةشگي  مي ه ةاين روش شيو  . است "بدي
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ي هـا    و نافرمـاني   ها  اي كه خداي سبحان نيز در برابر بدكاري        شيوه. دشمنان نادان بوده است   

  .ردگي ميبه كار بندگان خود از روي فضل و كرم خويش 
 با يگاه. ستها اي مناسب براي تربيت و اصالح بدي        شيوه "احسان در برابر اسائه   "روش  

شـود و بـه راه       مـي  از كردار خويش نادم       و ، فطرت خدا جوي او بيدار     به فرد خطاكار  احسان  
ثير أاي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد، تـا تـ             گرايد؛ اين روش بايد با حساسيت ويژه       مي حقيقت

  .بر متربي بر جاي گذاردتربيتي خود را 
واجعلنـي  « :فرمايـد  مـي كنـد چنـين      مي در دعايي كه براي همسايگان خود        )ع(حضرت

؛ بار خـدايا مـرا   ) 26/3دعاي(» اللهم اجزي باالحسان مسيئهم و اُعرض بالتجاوز عن ظالمهم        
به آن دار كه بدكردارشان را به نيكي پـاداش دهـم، از ستمكارشـان بـه عفـو و بخـشش در                       

   .گذرم
سـددني الن اعـارض مـن غـشّني         « :كند كـه   مي از خداوند درخواست     ديگريدر دعاي   

 و  بالـصلةِ  من قطعنـي     ءبالنصح و اجزي من هجرني بالبرّ و اُثيب من حرمني بالبذل و اُكافي            
مرا توفيق ده تا با كسي كه با مـن غـش             ؛)20/9دعاي(» اخالف من اغتابني الي حسن الذّكر     

رفتار كنم و كسي را كـه از مـن دوري كـرده بـه               ) درستي(روي اخالص   نمود، از   ) ناراستي(
د گردانيده به بخشش عوض دهم و كسي را كـه از            ميو كسي كه مرا نو    . نيكويي پاداش دهم  

  .من بريده به پيوستن مكافات نمايم و از آن كه از من غيبت نموده به نيكي ياد كنم
  خير در كيفر أروش ت .5. 6

خير أتروش ، استخير آن أو اصل در تنبيه تتشويق  تشويق، سرعت اصل در جا كه    از آن 
 در كار خود نيك بنگرد      تاسازد   مينه را براي تفكر بيشتر متربي فراهم        ميدر كيفر و تنبيه، ز    

بازگـشت و تغييـر در رفتـار        ، لذا   و خويشتن را از بند گناهان و خطاهاي خوار كننده برهاند          
  .سازد ميمتربي را ممكن 

  : دارد  مي خويش چنين ابرازة خداوند با بندة شگفتي خود را از برخورد مهربانان)ع(امام
عليك بل  ميابطاؤك عن معاجلتي و ليس ذلك من كر  اعجب من ذلك اناتك عني و      و«

تانّياً منك لي و تفضّالً منك علي الن ارتدع عن معـصيتك المـسخطة و اُقلـع عـن سـيئاتي                    
شمارش [تر از آن     شگفت ؛)16/26دعاي(»  اليك من عقوبتي    و النّ عفوك عني احب     المخلقة

 كيفر رسانيدن من    شتاب در  من و درنگ تو از       ة بردباري تو دربار   ]كار پنهاني خودم براي تو    
 بودن من نزد توست، بلكه براي مدارا و خوشرفتاري و احسان تـو               مياست و اين نه براي گرا     

دارم و از گناهان خـوار كننـده، خـود را بـاز             تا از معصيت خشم آور تو دست بر        ؛استر من   ب
 من نـزد تـو از بـه كيفـر رسـاندن مـن               ]گناهان[است كه گذشتن از   سبب  آن  نيز به   دارم و   

  . خوشايندتر است
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   روش موعظه .6. 6

در راستاي اصل    "موعظه، يادآوري نعمت و شناساندن حمد و سپاس       "سه روش تربيتي    
  . گردد مي استخراج صحيفه از "تذكر"

روشي نيكو در يـادآوري و   ،3)موعظه حسنه   (ند و وعظ اگر به شايستگي صورت پذيرد         پ
 ايـن   وواعظ خود بايد عامل به وعظ باشد تا موعظـه نافـذ و سـازنده شـود     البته  . استتذكر  

  : دشبا واعظ به هدايت الهي گويا ياكه زبان مربي  ممكن نخواهد بود مگر اين
، پند و   صحيفهدر سراسر    .به هدايت مرا گويا گردان    ؛  ) 20/16دعاي(» وانطقني بالهدي «

 اين است كـه وعـظ، پنـد و انـدرز بـه              ةن نشان دهند  ميزند، و ه   مياندرز در قالب دعا موج      
اي نيكو براي به ياد آوردن متربيان، همواره مورد توجه مربيان و پيشوايان ديني               عنوان شيوه 
   .بوده است

  روش يادآوري نعمت  .7. 6
عمت قدرت  ن؛ زيرا ياد آوري     ستثرتر و نافذتر ا   ؤ م ها   ياد آوري نعمت   توأم با ظه  پند و موع  
 بـر نـسبت بـه موعظـه        مقاومت و لجاجت او را       كردهدر برابر موعظه سست     را  دفاعي متربي   

  .   انگيزاند مين
 غفلـت و    ةگيـرد كـه متربـي بـه خـاطر خصيـص            مييادآوري نعمت به اين دليل صورت       

 در  - اگر كودكي باشد كه احساسات زودگذر و تمـايالت متغيـر دارد            به ويژه  -اشتغال خاطر   
يي كه به او ارزانـي شـده        ها   و گشايش  ها   خويش و نعمت   ةزمان كنوني غرق شده و از گذشت      

نعم و مربـي بـاز          مي او را به خود      ها  ذكر نعمت . دگرد ميبود، غافل    آورد و وي را به سـوي مـ 
عمت بايد در پرتو حمد و ستايش رب صورت گيـرد،            يادآوري ن  صحيفهگرداند؛ در منطق     مي

پردازد و پس    مي در پرتو حمد خداوند      ها   در دعاي اول به ذكر نعمت      )ع(بدين جهت حضرت  
شـمرد، بـر     مـي كه ضعف انسان را در پيروي از دستورات الهي و مخالفت با اوامر او بر                  از اين 

وند را به خاطر گشودن درِ توبه بـه        ورزد و خدا   ميكيد  أبازگشت و توبه به عنوان فضل الهي ت       
دانـد كـه     ميكند و انسان كمال يافته و خوشبخت را كسي           ميسوي انسان، حمد و ستايش      

  ).22تا18 /دعاي اول(آورد  يمبه خداي متعال روي 
  روش شناساندن حمد و ستايش  . 8. 6

 متربـي   كه گفته شد، ياد آوري نعمت بايد در پرتو حمد و ستايش صورت گيرد تـا                 چنان
بنابراين بايد حمد و سپاس را به متربـي  . ي پي در پي منعم توجه كند     ها  به نعمت و بخشش   

زيـرا اگـر ايـن شناسـايي صـورت          ،   تربيتي آشنا سـاخت    ةشناساند و او را نسبت به اين شيو       
مند شده، اسـتفاده خواهـد بـرد و در كمـال غفلـت بـه                  بهره ها  نپذيرد، متربي از همه نعمت    

مرز انسانيت به فرو دسـت غلتيـده، بـه عـالم             هد پرداخت و بدين ترتيب از     شكرگزاري نخوا 
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 حمده علي ما ابالهم مـن       فةالحمد هللا الذي لوحبس عن عباده معر      « :آورد ميحيوانيت روي   

 لتصرّفوافي مننه فلم يحمدوه و توسعوا في        ة و اسبغ عليهم من نعمه المتظاهر      بعةمننه المتتا 

ـ اللبهي الي حـد     نيةكذلك لخرجوا من حدود االنسا    رزقه فلم يشكروه ولوكانوا       فكـانوا كمـا     ةمي
سپاس خـداي    ؛)8/دعاي اول (» وصف في محكم كتابه ان هم االّ كاالنعام بل هم اضلُّ سبيالً           
ي كـه بـه ايـشان      يهاي پي در پ     را كه اگر بندگانش را از شناختن سپاسگزاري خود بر نعمت          

داشـت؛ هـر آينـه       مـي هـا تمـام گردانيـده، بـاز          ن كـه بـراي آ     اي  هاي پيوسته   داده و بخشش  
 اي كه عطا فرموده گشايشي  گزاردند و در روزي   ميهايش را صرف نموده، او را سپاس ن         نعمت

، )كردنـد    ميكه شكر ن  (بودند      مي و اگر چنين    . وردندآ    مي به جا ن  را  شكرش  ] اما[يافتند     مي
ند و چنان بودند كه در كتـاب اسـتوار خـود            آورد   مياز حدود انسانيت به مرز حيوانيت روي        

  .ترند شان جز مانند چارپايان نيستند؛ بلكه گمراهيا: وصف فرموده
   ها  روش ابراز توانايي.9. 6

بـه  ي انـسان  هـا   و با توجه به نقاط قـوت و توانـايي  "عزت"اين روش كه مبتني بر اصل       
 نيروهـاي كار آمد ببيند، زيـرا اگـر        دارد كه خود را توانا و        مي، متربي را بر آن      آيد  مي دست  

در او پديد خواهد آمد و اگر خويـشتن   واقعي  دروني خود را بيابد، احساس سرافرازي و عزت         
بنابراين مربي وظيفـه    . را ناكارآمد و ناتوان ببيند، احساس سرافكندگي و ذلت خواهد داشت          

كارآمـد و توانـا بيابـد و در         ي خـود را     وي متربي را فراهم سازد تا       ها  دارد امكان بروز توانايي   
بهتـرين شـيوه بـراي      . دست يابـد  دروني  اقعي  وعزت  برخواسته از   پرتو آن به احساس عزتي      

. يي است كه خداوند به متربي ارزانـي داشـته اسـت           ها  ، يادآوري و شكر نعمت    ها  توانايي ابراز
، 6(ت است    معناي واقعي شكر نعم    ها   و پديدار ساختن توانايي    ها  آشكار ساختن عملي نعمت   

ان به غايت شكر خدا نخواهنـد      مي آد كنند كه  مياذعان   )ع( حضرت البته.  )312: ، ص 20: ج
آيـد، خـود نعمتـي از جانـب      مـي ي الهي كه در زبان و عمل پديـد  ها  زيرا شكر نعمت ،رسيد

  ).37/1دعاي(كه بايد شكر آن را نيز به جاي آورد است پرودگار 
سپاس خدايي را    ؛)10/دعاي اول (»  و الهمنا من شكره    الحمدهللا علي ما عرّفنا من نفسه     «

  . كه خودش را به ما شناساند و شكرش را به ما الهام كرد
ت است كه انسان فطرتاً بايد شـاكر او باشـد و            قيحقالهام شكر از جانب خدا نشانگر اين        

ن را بـه    هـا انـسا    منـدي از آن    هاي خدادادي و بهـره       و توانايي  ها  اين شكر عملي و ابراز نعمت     
 نعمـت كنـد و      انكـه كفـر    بخـشد و آن      مـي  شـرافت و بزرگـي    بـه او    رساند و    ميعزتي الهي   

رسد كـه خـود را      ميي خويش را پاس ندارد و بپوشاند، به آن چنان حقارت نفسي             ها  توانايي
 در )ع(دهد؛ بدين جهت حضرت  مينيازمند ديگران دانسته و عزت و شرافت خويش را بر باد  
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خواهد كه او را نزد خلق بزرگ و عزيز كند و نزد              مي از خداوند  4ي از صحيفه  فرازهاي متعدد 

  .)118 /47دعاي(» وذللّني بين يديك و اعزّني عندخلقك« :و نيازمندكوچك خدا 
ها به مدد و ياري الهـي         و تكيه بر آن    ها   چيزي جز دانستن توانايي    مخلوقاتعزت در نزد    

زيرا متربي وقتي بداند خود چيـزي بـراي         ،  آيد مي ن در پرتو عبوديت او به وجود     جز  و  نيست  
آورد و عـزت     مي رساندن دارد، هرگز به درگاه مخلوق رو ن        يتاي براي به فعل    ابراز وجود و قوه   

  . ن موجب زنده شدن عزت دروني اوستميگرداند و ه ميضايع نرا خويش 
   روش حسن ظن .10. 6

خطـا موجـب   ايـن  .  خطاسـت كـردن تلقـي  يقيني  و  ميرا حتاحتمال خطايي از متربي  
فـدا شـدن احـساس عـزت در متربـي خواهـد             بـه   و  شود    مي نسبت به مربي  متربي  بدبيني  

  .دميانجا
سازد در مقابل خطاي غير يقيني متربـي بهتـرين           ميروش حسن ظن، مربي را قادر       اما  

عنوان  تحت    مياين روش در فقه اسال    .  دهد و با آبروي او بازي نكند       واكنش را از خود نشان    
طبق اين اصل، عمل فرد مسلمان درسـت و     . )5( مورد توجه قرار گرفته است     " الصحه لةاصا"
 اعتنا نمود و در مقام پي        به آن  ، نبايد اده شود و اگر احتمال نادرستي آن د     شود   مي تلقي   روا

 در مقام )ع( حضرت.؛ زيرا حفظ عزت مسلمان با تجسس منافات دارد   آمدجويي و تجسس بر   
... واجعلنـي اللهـم     « : كـه  دكنـ   مـي   از خداوند درخواست   "حسن ظن " از روش    به كارگيري 

 همـه   ةمرا بـر آن دار كـه دربـار        ! خداوندا ؛)3 /26دعاي  (» استعمل حسن الظن في كافّتهم    
   . خوش گمان باشم]برادران ديني و همسايگان[ها  آن
   روش عذر پذيري .11. 6

رزده، مـانع از آن اسـت كـه احـساس           پذيرفتن عذر متربي نسبت به خطايي كه از او سـ          
دن خطاي خود و تن     ش متربي از بر مال      ،دعزت او از بين برود، زيرا اگر مربي عذر او را نپذير           

جاست كـه عـزت نفـس او در معـرض آسـيب و               اين. دادن به ذلت گناه ابايي نخواهد داشت      
 بيتي است كـه    هاي تر  عذر پذيري يكي از روش    . گيرد  مي  تخريب قرار  ةشخصيت او در آستان   

در دعـايي موسـوم بـه       ) ع(امـام سـجاد   . را فـراهم آورد   تواند موجبات عزت نفس متربـي        مي
اللهم انـي   « :كند  مي كه عذر خطا كار را نپذيرفته از محضر الهي عذر خواهي             از اين  "اعتذار"

 و عذر  ؛ بار خدايا، من به درگاه ت      )38/1دعاي  (»  اعتذر الي فلم اَعذره    ئمن مس ... اعتذر اليك   
  .ام بدكرداري كه از من عذر خواسته و من عذرش را نپذيرفته خواهم از  مي

 روش خـداي سـبحان در برابـر عـذرخواهي           در موارد متعددي عذرپذيري را    ) ع(حضرت
مـن   ؛)12/11دعاي(» وما انا بِاَلومِ من اعتذر اليك فقبلت منه       « :كند مثالً  ميمعرفي  بندگان  
  .مستاي ني پيشگاه تو عذر آورده و عذرش را پذيرفتهاز كسي كه به  تر نكوهيده



117  رهيافتي به نظام تربيتي اسالم از نگاه صحيفه سجاديه
  
  
   روش عيب پوشي .12. 6

د كـه خطـاي متربـي       نشـو   مـي  عيب پوشي و عذر پذيري هر دو در زماني به كار گرفته           
ـ  بلكـه   به ديگران منتقل نكـرد    يقيني است و بايد عيب و گناه او را پوشاند و نه تنها               روي ه ب

  .مكمل يكديگرندهم نياورد و اين دو روش او خود 
پوشاندن عيوب متربي و مستور كردن گناه و خطـاي او، مـانع از هتـك حرمـت و پـاره                     

عـزت او    شود و تا زماني كه حيا و آبروي او در پس پرده باقي بماند،                مي حياي او    ةشدن پرد 
خطا نرود و به گنـاه آلـوده        سراغ آن   دوار بود كه ديگر به      ميتوان ا   مي نيز حفظ خواهد شد و    

پوشاندن عيوب او و مستور نهادن گناهـان او حمـد و              خداوند را به خاطر    )ع(حضرت. رددنگ
فلك الحمد فكم من عائبة سترتها علي فلم تفضحني، و كـم مـن            ! يا الهي « :نمايد ميسپاس  

ذنب غطّيته علي فلم تشهرني، و كم من شائبة اَلْممت بهـا فلـم تهتـك عنـي سـترَها و لـم                       
ارها و لم تُبد سواتها لمن يلتمس معائبي مـن جيرتـي و حـسدةِ نعمتـك                 تقلّدني مكروه شَن  

سپاس تو را است كه چه بسيار عيب مرا پوشـاندي و          ! اي خداي من   ؛)16/21دعاي(» عندي
ه رسوايم نكردي، چه بسيار گناه مرا پنهان نمودي و معروفم ننمودي؛ چه بسيار زشتي كه ب               

ي ها پسندي و زشتي آن را به گردنم نينداختي و بديجا آوردم و پرده مرا ندريدي و طوق نا      
يم هستند و بر رشـگبران نعمتـي كـه بـه مـن        ها  آن را بر همسايگانم كه در جستجوي عيب       

   .اي آشكار نساختي داده
كـه مـستور    كند زيـور پارسـايان را        ميهم چنين در دعاي بيستم از خداوند درخواست         

  .و بپوشاندبه اهاست  ساختن عيوب ديگران از جمله آن
  

  نتيجه گيري. 7
 ي گوناگون است كه    ها  لفهؤچه گذشت آشكار گرديد كه نظام تربيتي اسالم داراي م          از آن 

  .   فتي راهنماي عمل دست ياها نظريه استخراج كرد و به  ميها را از متون اسال وان آنت مي
بيتي بلندي  ن تر مي، داراي مضا  ان اين متون  مي به عنوان اثري معتبر در        سجاديه ةصحيف

  ميتعلـيم و تربيـت اسـال       نظـام است كه منبع قابل اعتمادي براي استنباط عناصر اساسـي           
 دو  "شـناخت خـدا   " و   "تربيت عقالني " و   "قرب الهي " صحيفه؛ در باب اهداف تربيتي      است

سه مبناي مهم تربيت هستند      "خداجويي، غفلت و خود دوستي    ". باشند مياي   هدف واسطه 
خـود  " و با توجه به مبناي       "تذكر" و   "بازگشت" اصل   "خداجويي و غفلت  "دو مبناي   كه از   



118 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
مجموع دوازده روش تربيتي    در  ،  ها  در باب روش  . گردد مياستخراج   "عزت"،  اصل    "دوستي
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    عذرپـذيري و   -11 حـسن ظـن؛      -10 هـا؛  توانـايي   ابـراز  -9؛  )مبتني بر اصل تذكر   (ستايش  

  ).مبتني بر اصل عزت( عيب پوشي -12
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