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مقدمه
یکی از اصلیتریز منابع ما برا ،اسالمیساز ،نظاا تملایم و تربیات د ،ساط کلای و
برنامهرا ،د،سی د ،سط جزئیتر ،آثا ،بهجا مانده از ائاة مم و ع) اسات .از جالاة ایاز
آثا ،که بنیا ،از آن غفلات مایشاود و از جایگااه اصالی خاویش تقلیال ماییاباد ،دعاا و
ع)

مناجام ایز بز ،ان با پرو،د ا ،است .دعاا د ،منالک ارال بیات ع اات و ّهاا،م
صرف د،خواست از پرو،د ا ،نینت ،بلکه بهسان د،یایی از مما،ف میماناد و جنباهراا،
متتلفی دا،د« :اّ ،لابکنناده و جویناده ،ا ار خداوناد و قارب او ،ا مایخاواری ،پاس

مق ودم ،ا از میان دعارا بتواه و ا ر کاال و ،ستگا ،،و سمادم میخاواری ،باا قلبات
به دعا ،و ،آو،؛ زیرا دعا مفاز عباادم اسات و ا ار د ،د،یاایی از حیارم و رفتاا ،،و
خواران آ،امش و ّاأنینه بود ،،نهایت سمی و تالشات ،ا انجاا دِه تاا باه خواساتهام د،
سایة ایز دعارایی که از ائاة مم او ،سایدهاسات ،نائال شاو .،ا ،ا،ادهکنناده و ّالاب،
مرادم و خواستهام ،ا از مضامیز دعارا ،عظیم ّلب کز» .1پژورشگرانی مانند بهشاتی و
قریب  )0301نیز اذعان دا،ند که دعا داللترا ،تربیتی متتلفی ،ا برا ،متربای باه رااراه
دا،د؛ چراکه باشکوهتریز حالت اننان ،د ،لحظة دعا و نیاایش باه من اة ظهاو ،مای،ساد.
زمانی که او خاضمانه و خاشمانه د ،محضر ممبود خود اظها ،عجز و نااتوانی مای کناد و از
او یا ،،میّلبد ،د ،واقع ،بدیز ّریت از راة تملقام مادّ ،و دنیو، ،را میشود و تنها باه
«او» میاندیشد و با «او» ستز مای ویاد .متربای مناببارساباب عاالم ،ا فقاط «خداوناد»
می داند و از راه میبُرد تا تنها به او پیوند یابد .دعا نقطاة ات اال ،وح جویاا ،حقیقات باه
مبدأ و حقیقت آفرینش است .آدمی با دعا ،اری به سو ،ممشوق خاود مای یاباد؛ ممشاوق
،استیز جهان . ...او به آ،زو ،اجابت خوارش و تانا ،خود دست نیاز به ساات محباوب
د،از میکند و د ،آستان او سر به سجده مینهد و «خود »،خود ،ا به کنا ،،مینهد تاا باه
«الوریت» برسد و اینجاست که اور بند ی جلوه ر میشود .دعا یک آغاز است؛ آغااز،
که فرجا آن اجابت است .دعا یک حرکت اسات؛ حرکتای باه ساو ،ناو ،و ،وشانایی...
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حرکتی که باید از ّرف بنده آغاز شود تا شاینتة عنایت و باذل توجاه ،ب خاویش قارا،
یرد و ...آنگاه لحظة استجابت فرامی،سد.
با د ،نظر رفتز نکام فوق میتوان فت که دعا از اساسیتریز عوامل ،شد ممرفات
اننانی به واقمیترا ،پشت پاردة ّبیمات اسات .،ک؛ حیاد،یان 13 :0303 ،و غالمای و
خوشناموند .)003 :0303 ،د ،رر دعایی که یک اننان آ اه میناایاد ،ا،تبااط تاازها ،باا
کاال و مبداء کاال حاصل میشود و بدان سبب که آدمای د ،حااالم دعاا و نیاایش کاه
جد ،تریز حاالم زند ی است ،ات اف باا بهتاریز صافام ،ملکاام و اخاالق فاضاله ،ا
د،خواست مینااید .لذا میتوان فت :دعا راوا،ه اننان ،ا د ،ایز ممبد باز،گ دنیاا کاه
برا ،ناآ اران ،تنها جا ،خو ،و خواب و خشم و شهوم اسات ،د ،حاال تملام حقاایت و
واقمیترا ،موجب ،شد و کاال نگه می دا،د .بنابرایز ،ا ر کنی ممنا ،دعاا و نیاایش ،ا
بفهاد ،رایز جهان رنتی د ،عیز حال که ممبد ،بز،گ است ،دانشاگاری مایشاود کاه
برتریز د،وس ،ا د،با،ة «آننه که اننان رنت» و «اننان آنننان که بایاد و شااید» باه و،
تملیم میدرد .نتنتیز سازند ی دعا که د ،یک اننان آ اه به وجود میآیاد ،ایاز اسات
که و، ،ا به نیاز قرا ،رفتز د ،جاذبة کاال آ اه میسازد و آنگاه او ،ا د ،جاذباة مزباو،
قرا ،میدرد .،ک؛ ان ا،یان ،0340 ،ر 01 :0ا.)01
بمد از واقمة عاشو،ا باید فت:
«از آنجا که د ،زمان اما چها ،ع) شرایط اختناق حکمفرما بود ،اما بنیا،،
از ارداف و مقاصد خود ،ا د ،قالب دعا و مناجام بیان میکرد .مجاوع دعارا،
اما سجاد ع) به نا صاحیفة ساجادیه مماروف اسات کاه پاس از قارآن مجیاد و
نهجالبالغه ،بز،گتریز و مهم تریز نجینة رانبها ،حقایت و مماا،ف الهای باه
شااا ،مای،ود ،باه ّاو ،،کاه از ادوا ،پیشایز از ّارف دانشااندان برجناته مااا
اختالقرآن ،انجیل ارل بیت ع) و زبو ،آل محاد ص) لقب رفتهاست» پیشوایی،
.)140 :0303

691

شناسایی مدلولهای تربیتی دعای بیستو پنجم صحیفة سجادیه برای … /حسن نجفی و...

ویلیا چیتیک  ،)William Chittickدانشاند آمریکایی نیز د ،مقدمة ترجاة صاحیفة
سجادیه به کا،برد ،باودن آن ت اری کارده ،مای ویاد« :صاحیفه آماوزهراایی ،ا ا،ائاه
میدرد که د ،سطوح متتلفی ،از خداشناسی د ،نتردهتریز مفهو آن) رفته تا منائل
اجتااااعی کااا،برد دا،نااد» .،ک؛ چیتیااک :0348 ،مقدمااه) .از میااان دعارااا ،موجااود د،
صحیفة سجادیه ،دعا ،بینتو پنجم است که د،با،ة تربیت فرزند میباشاد و حضارم د،
ایز دعا تجویزرا ،خاصی ،ا برا ،والدیز و نیز مربیان ا،ائه نااودهاناد .،ک؛ ماادوحی،
 .)015 :0340ازایز،و ،پژورش حاضر میکوشد تا به ایز سؤاالم پاسخ درد :نیایش اماا
سجاد ع) د ،ایز دعا چه نکام و مدلولرا ،تربیتی دا،د؟ استراتژ،راا ،کاا،برد آنراا د،
ّراحی برنامة د،سی مما،ف اسالمی کدامند؟
د، ،استا ،پاسخ به ساؤاالم فاوق ،بر،سای ساوابت پژورشای حااکی از آن اسات کاه

تاکنون تحقیت خاصی به ایز امر نپرداختهاست .اما مطالماتی مانند «اماا ساجاد ع) ،صاحیفة
سجادیه و نظا تربیتی اسال » قیو زاده« ،)0308 ،تربیت د ،صحیفة سجادیه» ایران مانش،
« ،)0308بر،سی تربیت دینای و اخالقای از منظار صاحیفة ساجادیه» صاادقی و مرعشای،
« ،)0303شیوه را ،تملیم و تربیت از منظر اما سجاد ع) با تکیه بر صحیفة سجادیه» نااد،،
و راکا،ان« ،)0301 ،تبییز ارداف ،اصول و ،وشرا ،تربیت دینای د ،صاحیفة ساجادیه»
شهباز« ،)0300 ،،بر،سی مباانی تربیات اجتاااعی از دیاد اه اماا ساجاد ع) د ،صاحیفة
سااجادیه» مالساالاانی و دیگااران« ،)0340 ،د،سرااا ،صااحیفه» محاااد ،اشااتها،د،،
« ،)0340مبانی تربیت از نگاه اما سجاد ع)» صفایی مقاد « ،)0341 ،بر،سای نظاا تربیتای
صحیفة سجادیه» ابراریای فر« ،)0345 ،اننان و تربیت از منظر صحیفة سجادیه» مرزوقی،
 )0348و «،ریافتی به نظا تربیتی اسال از نگاه صحیفة سجادیه» میرشااهجمفار ،،مقاامی،
 )0348د ،وجه کالن تربیتی مالحظه میشود کاه باا محو،یات صاحیفة ساجادیه باه ،شاتة
تحریر د،آمدهاند.
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با توجه به سؤاالم پژورش، ،وش ایز تحقیت توصیفیا تحلیلی است .بار ایاز اسااس،
ابتدا به کاک فر را ،فیشبردا ،،از اّالعام ،متز و ترجاة دعا ،بینتو پانجم کتااب
صحیفة سجادیه و نیز شروح و منتد،کام موجاود باه عناوان ناوناه.، ،ک؛ حارال عااملی،
 0810ق.؛ کبیر مدنی شیراز 0810 ،،ق.؛ ان ا،یان 0340 ،و فی

اإلسال  ،)0370 ،تحلیل

محتوایی شده ،با شیوهرا ،کیفی ماو،د جااعبناد ،قارا ،رفتاهاسات و آنگااه بار اسااس
تجا،ب محققان 3توصیهرایی برا ،کا،برد ایز مدلولرا دّ ،راحی برناماة د،سای مماا،ف
اسالمی پیشنهاد شدهاست.

 .1مدلولهای تربیتی دعای بیستو پنجم صحیفة سجادیه
صحیفه دانشگاری است که اساتاد و ماد،س آن اماا ساجاد ع) ،موضاوع آن عرفاان و
حقیقت آن ،نفی رر چیز غیر از خداوند ،به رر ّریت ماکز و د ،بر دا،ندة عناصر ،مانناد
نیاز ،عشت ،آ اری و خودشناسی و مبا،زه است .د ،ایاز کتااب ،مباحاث فراوانای د،باا،ة
اننااان و چگااونگی تربیاات عرفااانی و الهاای و ،بااه صااو،م تلااویحی و ت ااریحی مطاارح
شده است .،ک؛ مرزوقی .)00 :0348 ،د ،ادامه ،مدلولرا ،تربیتی دعاا ،بیناتو پانجم
صحیفة سجادیه د ،قالب  01عنوان به صو،م شکل شاا،ة  0تبییز میشود.
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شک  :5مدلولرا ،تربیتی دعا ،بینتو پنجم صحیفة سجادیه

1ـ .1استعانت از خداوند
اولیز نکتها ،که از خودِ دعا برداشت میشود ،ارایت و تأثیر دعا برا ،افراد است .د،
ایز باب ،باید افزود که مربی د ،نظا آموزش و پارو،ش اساالمی نبایاد خاودش ،ا علات
تامة تربیت بداند ،بلکه باید باه ،بوبیات تکاوینی خداوناد توجاه داشاته باشاد و بداناد کاه

ردایت به دست خداست :إِنَّکَ الَ تَهْگِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ یَهْاگِی مَانْ یَشَااءُ :ا،
پیامبر )،راانا تو نایتوانی رر که ،ا دوست دا ،،،ردایت کنی ،بلکاه خداوناد رار کاه ،ا
بتوارد ،ردایت میکند الق صن  .)51از سو ،دیگر ،خودش ،ا بیاثار و بایتکلیاف
نداند که دالیلی نظیر یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَاکُمْ وَ أَهْلِایکُمْ نَااراً وَقُودُهَاا النَّاا

ُ وَ

الْحِجارَةُ :ا ،کنانی که ایاان آو،دهاید ،خاود و خاانوادة خاود ،ا از آتشای کاه ریاز آن
مرد نارکا )،و سنگرا رنتند ،حف کنید التحریمن  ،)1بر وجوب و ارایت تربیت
داللت دا،ند .لذا امر تربیت و ا،شاد متربیان باید کامالً مو،د کنتارل ،نظاا،م و نظام قارا،
یرد تا بر اساس یک نظا مشتص ،افراد ،وظیفة تربیت ،ا بار عهاده بگیرناد .بار اسااس
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رایز ضرو،م ،حضرم د ،دعا ،بینتو پنجم صحیفه از خداوند د ،امر تربیت فرزندش
کاک میخوارد« :أَعِنیی عَلَای تَارْبِیتِهِمْ وَ تَاأْدِیبِهِمْ ،وَ بِاریرِم :مارا د ،تربیات و ادب کاردن
ال آن ،ا باه خادا بناپا،د و خاود ،ا
ایشان و مهربانی د ،حت آنرا یا ،،فرما» .ناه اینکاه کا ً
منئول نداند.
به فرمودة حضرم سجاد ع) د ،ایز دعا ،یکی از ارایترا ،اساتمانت و د،خواسات از
خدا وقتی است که پرو،د ا ،به واسطة علم بیکرانش م الحی ،ا به نفع ماا مایداناد کاه
خود ما از آنرا اّالع ندا،یم« :امْنُزْ عَلَی بِکُلی مَا یُ ْلِحُنِی فِی دُنْیا ،وَ آخِرَتِای مَاا ذَکَارْمُ
مِنْهُ وَ مَا نَنِایتُ ،أَوْ أَظْهَارْمُ أَوْ أَخْفَیاتُ أَوْ أَعْلَنْاتُ أَوْ أَسْارَْ،مُ :تااا آنناه کاه د ،دنیاا و
آخرم به صالح مز است ،مرحات فرما؛ چاه آنراا ،ا خواساته و چاه فراموششاان کارده
باشم و چه آشاکا،ا و علنای و چاه متفیاناه و پوشایده از تاو خواساتها » .ا ار ایاز علام و
،حات خدا به متربی منتقل شود و متربی به آن ایاان بیاو،د ،آ،امشی د ،او ایجاد میکناد
که دیگر د ،نامالیاام ،وز اا ،پریشاان ناایشاود .د، ،وایاام ،دعاا ،مربای باه عناوان
براد ،،مؤمز د ،حت متربی از موا،د استجابت دعا شارده شدهاست و ایاز وناه آنراا ،ا
به استمانت از خداوند تشویت مینااید« :خَاْاسُ دَعَاوَامل لَاا یَحْجَابْزَ عَازِ الارَّبَ تَبَااَ،ک وَ
تَمَالَی دَةْوَة الْإِمَا ِ الْاُقْنِطِ وَ دَةْوَة الْاَظْلُو ِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَأَنْتَقِاَزَّ لَکَ وَ لَوْ بَمْادَ حِایزٍ
وَ دَةْوَة الْوَلَدِ ال الِ ِ لِوَالِدَیهِ وَ دَةْوَة الْوَالِدِ ال الِ ِ لِوَلَدِهِ وَ دَةْوَة الْاُؤْمِزِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْفَیابِ
فَیقُولُ وَ لَک مِثْلُهُ» کلینی0817 ،ق ،.ر )510 :1؛ یمنی «پنج دعاا رنات کاه از پرو،د اا،
متفی نایماند یمنی اجابت میشود) :دعا ،اما و ،ربر عادل ،دعا ،مظلو کاه خداوناد
متمال می فرماید حتا ًا انتقامت ،ا خاوارم رفات ،ررچناد بماد از ذشات مادتی ،دعاا،
فرزند صال برا ،پد ،و ماد،ش ،دعا ،پد ،و ماد ،صال برا ،فرزند ،دعا ،ماؤمز بارا،
براد ،مؤمز د ،پشت سرش که خداوند متمال میفرماید برا ،تو رم مثل آن خواراد باود».
مربی نباید فراموش کند از ّریت ا،ائة الگو ،اعاال خود و دیگر ،وشرا متربی ،ا پارو،ش
درد تا د ،راة کا،رایش از خداوند استاداد جوید و به او توکل کند.
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راننیز ،مفاریم و صفاتی که د ،حال ممنو ،دعا ،یمنی لذمبتاشتاریز حااالم ،باه
زبان دعا ذکر میشود ،متربی ،ا به سات آن صفت میکشااند و چگوناه شت ای عاار،
خدا ،ا به زبان خود یا از زباان مربای خاویش« ،عَفُاو غَفُاوَ، ٌ،ءُوفٌ َ،حِایم» بتواناد و او ،ا
بتشندها ،مهربان بداند و به ایز صفام خدا تاناک جویاد ،ولای ذ،ها ،باه ساات ایاز
صفام میل نکند و به آنرا مت ف نشود.

1ـ .2بهرهگیری از تقوا
محققان ایز مقاله برآنند که حضرم سجاد ع) د ،ایز دعا برخی از مادلولراا ،تربیتای
،ا چنیز ممرفی ناودهاست« :وَاجْمَلْهُمْ أَبْرَا،اً أَتْقِیاءَ بُ َرَاءَ سَامِمِیزَ مُطِیمِایزَ لَاک :و آنراا ،ا
نیکانی پرریزکا ،با ب یرم و شنوند انی فرمانبردا ،برا ،خودم قرا ،ده» و «الناکنِیزَ فِای
جِوَاِ،ک :د ،جوا، ،حات تو ساکز رنتند» ،ا به عنوان ردفی واال د ،نظر می یرند .تقاوا
و شنوایی داشتز از اوامر و نواری الهی بدون شک مح ول ایاان به خادا و ،وز قیامات و
نیز ممرفت داشتز به قرآن و ارل بیت ع) است و ایز برا ،متربیان د ،کنا ،برنامهرا ،تربیتی
والدیز د ،خانوادهرا ،از ّریت برنامهرا ،د،سی مما،ف اسالمی فرارم میآید .با توجه باه
اینکه حضرم بیشتر افراد د ،تربیت به منائل دنیایی توجه دا،ناد ،بیشاتریز قناات دعاا ،ا
حول منائل ممنو ،مانند تقوا قرا ،میدرند و به مربیان پیا میدرند که نباید ردف خلقت
،ا فراموش کرد و باید به فکر سرانجا متربی بود و توجه اصلی ،ا ممطوف به حقاایت ایاز
عالم و آننه باقی می ماند د ،مقابل کائنام فاانی) نااود و دل کنادن از مادّیاام ،داشاتز

تقوا و ،سیدن به قرب الهی نیاز به صبر و متالفت روا ،نَفْس دا،د :مَا عِنْگَکُمْ یَنْفَگُ وَمَاا

عِنْگَ اللَّهِ بَا ٍ وَلَنَجْزِیَنَّ الَّذِینَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بََِحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ :آننه نزد شااست ،به
پایان می،سد و آننه نزد خداست ،باقی و پایدا ،اسات و کناانی کاه صابر پیشاه کردناد،

راانا مزدشان ،ا بر پایة نیکوتریز کا ،،که میکردند ،پاداش خواریم داد النحلن .)01
تقوا به عنوان یکی از مهام تاریز عناصار تربیات ،تأثیرراا ،بنایا ،وسایع و ناترده ا ،د،
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زند ی دنیو ،و حیام اخرو ،متربیان دا،د و راایز امار موجاب ردیاده تاا ایاز عن ار
باا،زش ماو،د ارتااا جاد ،اماا ساجاد ع) قارا ،یارد .شاکوفایی عقال ،پارو،ش ا،اده،
دستیابی به علم و حکات ،موفقیت د ،برابر ساتتیراا ،جلاب محبات و والیات خداوناد،
سالمت جهانی ،تنلط بار َنفْاس و آمارزش ناراان از جالاة ایاز آثاا ،قلااداد مایشاوند
.،ک؛ حننی.)45 :0340 ،

1ـ .3محور قرار دادن محبت راستین
حضرم د ،ا،تباط با حرکت به سو ،حب ،اساتیز مایفرمایاد« :اللَّهُام ...اجْمَلْهُامْ لِای
مُحِبَیز :الهی آنان ،ا چنان قرا ،دِه که مرا دوست بدا،ناد» .د ،ایاز زمیناه ،بایاد فات کاه
متربی د ،محیطرا ،اجتااعی ،مانناد مد،ساه و کاالس د،س باه محبات دیادن و محبات
کردن نیاز دا،د و تنها متربیانی کاه از ،شاد عااّفی مطلاوبی د ،فرایناد تربیات برخاو،دا،
شده اند ،توانایی ابراز محبت ،ا دا،ند .اساساً ،سیدن به ایز کاال از ،اه تربیت عاّفی مینر
است .تربیت عاّفی به ممنا ،یا،،،سانی برا، ،شد عواّف انناانی اسات؛ یمنای رادف
ایز است که عواّف متربی به ونها، ،شد یابد که بتواند بهخوبی به خود ،خدا ،دیگاران
و ّبیمت توجه محبتآمیز داشته باشد و اقدامام تربیتی آ ارانه و برناماه،یاز،شادها، ،ا
بااه انجااا ،ساااند .،ک؛ اعرافاای .)015 :0303 ،پااس ایااز د،خواساات حضاارم اقااداماتی
میّلبد؛ از جاله محبت باه متربای کاه د، ،وایاام دیگار مم اومیز ع) نیاز باه آن تأکیاد
فراوانی شده استِ « :نَّ اهلل لَیرحم المبدَ لشلّة حُبَهِ لِوَلَادِهِ» ّبرسای« ،)100 :0371 ،أَکْرِمُاوا
أَوْالَدَکُمْ» راان )113 :و« ِْ،حَاُورُمْ» کلینی 0817 ،ق ،.ر  .)80 :1اما ایاز مطلاب زماانی
حناستر میشود که با ایز دسته ،وایام برخو،د میکنیم« :رَلِ الدَیزُ ِلَّا الْحُبُّ :آیاا دیاز
غیر از محبت و دوستی اسات؟» حارال عااملی0810 ،ق ،.ر  .)070 :01از مجااوع ،وایاام

مذکو ،و نیز آیة  30سو،ة آل عاران که میفرماید :قُ ْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَااتَّبِعُونِی

یُحْبِبْکمُ اللَّهُ بهوضوح د،ک میشود که ایجاد محبت خدا د ،دل متربای از جاد،تاریز
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مباحث تربیتی است .اما ع) د ،ادامه میفرمایند« :لِأَوْلِیَائِاکَ مُحِبَایزَ :فرزنادانم ،ا دوساتانی
خیرخواه برا ،اولیائت قرا ،ده» .ایشان د ،ا،تباط با دوست داشاتز دیگاران ،حتالای پیاروان
،استیز خود و فرزندانشان ،ا رم دعا میکنند« :اللَّهُام أَعْاطِ جَاِیاعَ الْاُنْالِاِیزَ وَالْاُنْالِاَامِ
وَالْاُؤْمِنِیزَ وَالْاُؤْمِنَامِ مِثْلَ الَّذِ ،سَأَلْتُکَ لِنَفْنِی وَ لِوُلْدِ ،فِی عَاجِلِ الادُّنْیا وَ آجِالِ الْفخخِرَة:
الهی به تاا مردان و زنان منلاان و باایاان ،مانند آننه که برا ،خود و فرزنادانم د ،ایاز
دنیا و جهان آخرم خواستم ،عطاکز» .حضرم سجاد ع) توجه میدرند که متربای ،ا بایاد
چنان تربیت کرد که ننبت به امو ،رااة منالاانان ارتااا داشاته باشاد و م اال ماادّ ،و
ممنو ،آنرا ،ا د ،نظر بگیرد ،نه اینکه فقط به دنبال منافع خود باشد.
خداوند برا ،تشویت به ایز امر مزد چنیز شت ی ،ا استجابت راان دعا برا ،خاودش
قرا ،داده است« :مَا مِزْ مُؤمِز دَعَا لِلْاُؤمِنیزَ وَالْاُؤمِنَام ِالَّ َ،د اللالهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیهِ مِثالُ الَّاذِ،
دَعَا لَهُمْ بِهِ ،مِزْ کُلی مُؤمِزٍ وَ مُؤمِنَةٍ مَضَی مِز أَولِ الدرْرِ أَوْ رُوَ آمل ِلَای یَاوْ ِ الْقِیَامَفةِ :رایچ
مؤمنی نینت که از برا ،مردان مؤمز و زنان مؤمنه دعا کند ،مگر آنکه خدا ،تمالی بار او
بر رداند؛ مثل آننه ،ا که به آن از برا ،ایشان دعا کرده ،از رر مرد مؤمز و زن مؤمناها،
که د ،ذشته از اوّل دنیا ،یا کنی که آینده است تا ،وز قیامت» کلینای 0817 ،ق ،.ر :1
 .)517البته حضرم به ایز نکته نیز اشا،ه میکند که داشاتز حُابّ صارف کاافی نینات و
مؤمز باید ننبت به دشانان خداوند بف داشاته باشاد و باا آنراا دشاانی کناد« :لِجَاِیاعِ
أَعْدَائِک مُمَانِدِیزَ وَ مُبْفِضِیز :فرزندانم ،ا دشانان سرستتی برا ،راة دشاانانت قارا ،ده».
پس با توجه به ایز وظیفه ،مربیان موظاف باه ایجااد و تثبیات تمایات چنایز محبتای د ،دل
متربیان رنتند که مطائناً به دلیل قلبی بودن محبت) نیاز باه زمیناهچینای مایباشاد .،ک؛
اعرافی.)018 :0303 ،
حبّ ارل بیت ع) و بف دشانان ایشان یکی از موا،د مهم تربیتی میباشد که واکناینه
کردن اندیشة متربیان د ،ایز باب ضرو ،،است .بنیا ،،از سفا،شرا ،اخالقای و تربیتای
،وایام ما جنبة پیشگیر ،دا،د و مانند واکناز عاال مایکناد تاا فکار متربای ،ا از دو،ان
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کودکی د ،برابر انواع انحرافام و مفاسد بیاه کند؛ از جاله به مربیان سفا،ش کردهاند که
متربیان خود ،ا بر محبت ارال بیات ع) تربیات کنیاد .پیاامبر اکار ص) مایفرمایناد« :أَدَبُاوا
أَوْالَدَکُمْ عَلَی ثَالَثَة خِ َالٍ :حُبَ نَبِیَکُمْ وَ حُبَ أَرْلِ بَیْتِهِ وَ قَرَائَةِ القرآن :...فرزنادان خاود ،ا
به سه خ لت تربیت کنید :محبت پیامبرتان و محبت ارل بیت او و خواندن قارآن» متقای
الهند 0810 ،،ق ،.ر  .)851 :01بنیا ،،از تأکیدرایی که بر محبت ارل بیت ع) د ،برخای
آیام و ،وایام آمده ،به ایز دلیل است که عالقة متربی به رر چیز ،و رر شت ای نقاش
و تاأثیر بز ،اای د ،زناد ی او دا،د و آثااا ،و نشاانهرااایی از آن د ،دنیاا و آخاارم ناایااان
می شود؛ یمنی الگو بودن رر موجود ،برا ،متربای ،تفکار و ،فتاا ،او ،ا مایساازد و او باا
راان الگو د ،قیامت محشو ،میشود .،ک؛ ان ا،یان ،0340 ،ر 300 :0ا.)310
راننیز ،ارایت استفاده از محبت ازایز،وست که محبات اّاعاتآو ،اسات و سابب
راراری متربی میشود .،ک؛ باقر .)0305 ،،میان محبت و اّاعات ،ابطاة ممیات وجاود
دا،د و با ظهو ،محبت ،اّاعت و رارنگی پیدا میشود و تفییر و تحولی که د ،نتیجاة ایاز
امر ایجاد میشود ،بنیا ،ژ،ف و عایت است؛ زیرا ،ابطة میان محب و محبوب مو،د توجاه
است .اُنس با پرو،د ا ،،اشتیاق به ساو ،خداوناد، ،ضاا باه قضاا ،الهای و جلاب محبات
خداوند ،آمرزش ناران ،وصول به زیباتریز نیکیراا ،حشار باا ارال بیات ع) د ،قیامات و
،سیدن به مقا شهید از برکام محبت به ائاة مم و ع) است .،ک؛ ساایر.)1 :0345 ،،

1ـ .4اطاعتپذیری
د ،فراز ،دیگر از ایز دعاا ،اماا ساجاد ع) از خداوناد یکتاا د،خواسات مایکناد کاه
فرزندانش «مُطِیمِیزَ ،غَیرَ عَاصِیز :فرماانبردا ،،ناایناد و نافرماانی و ع ایان نکنناد» .بارا،
داشتز متربیانی مطیع باید تادابیر ،راانناد محبات و احتارا و نیاز داشاتز ،وش آماوزش
مقتد،انه ،ا به عنوان ،اربرد مو،د استفاده قرا ،داد .د ،ایز زمینه ،قرآن کاریم حاد اّاعات
از والدیز ،ا به عنوان اولیز مربیان فرد شرک خدا مایداناد :وَ وَصَّاینَا الْإِنْساانَ بِوَالِگَیاهِ
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حُسْناً وَ إِنْ جَاهَگَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَالَ تُطِعْهُما :و به اننان سفا،ش کردیم
که به پد ،و ماد ،خود نیکی کند و ا ر آن دو کوشیدند تا چیز، ،ا که بدان علم نادا،،،

شریک مز ساز ،،از ایشان اّاعت نکز المنکبومن  .)4علت ایز راه توجه به اّاعات
د ،تربیت چینت؟ یکی از فلنفهرا ،تربیتی آن اثار ،اسات کاه د ،والیاتپاذیر ،دا،د؛
یمنی اّاعت مربی ،تارینی برا ،اّاعت از خدا و ولی خداست .پس مربیان نه برا ،خود،
بلکه برا ،والیت پذیر ،متربیان باید آنان ،ا مطیع ولی با ،بیاو،ند تا بهتاریز فرماانبر بارا،
ولی و اما خویش باشد؛ به عبا،م دیگار ،متربای کاه از تااا دساتو،را ،مربای خاود باا
وجود ضمفرایی که دا،ند ،تبمیت کند ،آماد ی ایز ،ا دا،د که سرباز ،مطیع برا ،خدا
یا ولی او باشد که اننانی کامل است.
با توجه به ارایت ،وش محبت د ،ایجاد اّاعات کاه د ،بااال اشاا،ه شاد ،خداوناد د،

تربیت اننان ،محبت ،ا به عنوان پیوند ،محو ،،بهکا ،می یرد :فَسَوْفَ یََتِی اهللُ بِقَاومٍ

یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَه :...خداوند قومی ،ا د ،آینده خوارد آو،د که آنان ،ا دوست دا،د و آنان
نیز خدا ،ا دوست دا،ند الاائادهن .)58ایاز نشاان مایدراد کاه اباراز محبات مربای باه

دلبنتگی متربی جهت می درد و حاصل آن ،ظهو ،شیفتگی عایت د ،متربی ننبت به مربی
است که میتوان با ابراز محبت فرد ،ا به اّاعت و انجا برخی کا،را و باا مناع محبات ،او
،ا به ترک اعاالی برانگیتت.

1ـ .5دشمنشناسی (شناخت شیطان)
شناخت دشااز از مهام تاریز مناائل تربیتای اسات .ا ار مربای بداناد چاه خطارام و
آسیبرایی د ،کایز متربی است ،بهتر میتواند برنامه،یز ،کناد و متربای ،ا آمااده کناد.
رایز منئله د،با،ة متربی رام صاادق اسات .چناانکاه اشاا،ه شاد ،دو ،،از دشااز خادا
آن قد ،ارایت دا،د که عالوه بر عد تبمیت باید ماو،د بفا و کیناه ماؤمز قارا ،بگیارد.
دشازشناسی ،بهویژه شناخت شیطان به عنوان اولایز و مهامتاریز دشااز انناان باهشادم
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مو،د ارتاا حضرم سجاد ع) بودهاست ،به ّو ،،که د ،دعا ،رفدرم به صاو،م خااص
به رایز موضوع پرداخته شده است.
ّبت حکم عقل سالم ،اننان از دشاز خطرناکی که به ریچ موجود، ،حم نایکناد و
قربانیانش د ،وشه و کنا ،،بر خاک رالکات افتااده ،ساتت پرریاز کناد .قارآن تأکیاد
میکند که حناب شیطان و راکا،انش از سایر دشانان جداست ،او و راکا،انش شااا ،ا
میبینند ،د ،حالی که شاا آنرا ،ا نایبینید .به،استی باید د ،برابر چنایز دشااز ناپیادایی
که لحظام حالة او ،ا نایتوان با دقت پیشبینی کرد و رایشه آمادة دفاع بود .نکتة دیگر
اینکه دعومرا ،شیطان رر ز اختیا ،و آزاد ،ا،اده ،ا از اننان ناای یارد ،بلکاه او یاک
امیددرنده ا ،بیش نینت ،ولی اننان با عالقه و میل خود زمیناهراا ،قبلای و پیوساتگی باه
خواستهرا ،او ،ا فرارم میسازد .از دید اه تربیتی ،راان ونه که تربیت اننان مرحلاه باه
مرحله تکامل پیدا میکند ،انحراف او رم د،جه به د،جاه د ،وجاودش نفاوذ مایناایاد و
تاا دستگاهرا ،شیطانی و ابزا ،و یا،ان او برا ،پیااده کاردن نقشاهراا ،شاو او از ،وش
«خطوام» قد به قد بهره می یرند .،ک؛ ان ا،یان ،0340 ،ر 331 :0ا.)338
پس مربی باید شیطان و حیلهرا ،او ،ا بشناسد و آنرا ،ا به متربای بشناسااند و د ،ایاز
،اه ،از ،وشرا ،متتلف بهره ببرد ،راان ّو ،که قرآن کریم با بیان داساتان خلقات او ،ا
به ما ممرفی میکند .قرآن شیطان ،ا دشانی ممرفی میکند که ا ر ما او ،ا فراموش کنایم،
او ما ،ا فراموش نایکند؛ زیرا به نا خداوند قنام یااد کارده کاه انناانراا ،ا اغاوا کناد:

قَالَ فَبِعِزَّتِک لََُغْوِینَّهُمْ أَجْمَعِین :ابلیس فات :باه عازم تاو ساو ند کاه رااة مارد ،ا
اراه خوارم کرد صن .)41

از جاله حیلهرایی که حضرم د ،ایز دعا به ماا ممرفای کاردهاسات :ایانای از عاذاب
خدا« ،یؤْمِنُنَا عِقَابَک :ما ،ا از عذاب تو ایانی میدرد» ،ترس از غیر خدا« :یُتَوَفُنَا بِفَیارِک:
ما ،ا از غیر تو میترساند» ،دلیر کردن بر ناهِ « :نْ رَاَاْنَا بِاَاحِشَةٍ شَجمَنَا عَلَیهَاا :ا ار ق اد
کا ،خالفی کنیم ،ما ،ا بر آن دلیر میکند» ،بازداشتز از کا ،خوبِ « :نْ رَاَاْنَا بِمَاَلٍ صَالِ ٍ
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ثَبطَنَا عَنْه :ا ر بتواریم عالی صال انجا دریم ،ما ،ا بازمیدا،د» ،ایجاد شبهه« :یُنْ ِبُ لَنَاا
بِالشُّبُهَام :بنا ،شبههرا ،ا برا ،ما برپا میکند» و وعدة د،و ِ « :نْ وَعَدَنَا کَذَبَنَا :ا ار باه ماا
وعده درد ،عال نکند».
اما نکتة دیگر ،که حضرم توجه می دراد ،پنااه باردن باه خادا از شار شایطان اسات:
«أَعِذْنِی وَ ذَُ،یتِی مِزَ الشَّیطَانِ الرَّجِیم :الهی مز و فرزندانم ،ا از شیطان ،اندهشده پنااه باده».
اننان باید با یاد خدا از شیطان دو ،،کند و فریب او ،ا نتو،د ،ولی نباید خاود ،ا مناتقل
و توانا بر دو ،،از او بداند ،بلکه به خدا پناه ببارد و بارا ،ایاز منظاو ،رااوا،ه دعاا کناد:
«اللَّهُم فَاقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنَّا بِنُلْطَانِکَ حَتَّی تَحْبِنَهُ عَنَّا بِکَثْرَةِ الدُّعَاءِ لَکَ فَنُ ْابِ َ مِازْ کَیْادِهِ فِای
الْاَمْ ُااومِیزَ بِ اکَ :الهاای بااا ساایطرهام ،تناالطش ،ا از مااا ،فااع فرمااا تااا بااه ساابب زیاااد،
دعارایاان ،او ،ا از ما بازدا ،،و با عتایت تو به بی ناران و محافظتشاد ان از فریاب او
بپیوندیم».

1ـ .6بصیرت
حضرم سجاد ع) یکی از ارداف تربیتی ،ا ب یرم اِجْمَلْهُمْ ...بُ َرَاء) مایدانناد .حلقاة
مفهومی میان علما ایاان از سویی و عال از سویی دیگر ،ح اول قاوها ،باه ناا ب ایرم
است .ب یرم به ممناا ،ممرفتای مبتنای بار ممیا،راا ،دینای اسات کاه د ،متربای تواناایی
تشتیص ،تاییز ،قضاوم و زینش ،ا پرو،ش میدرد و سبب میشود تاا فارد خادا ،ا باه
عنوان تنها ،بّ خویش انتتاب کند و د ،منیر ،باوبی شادن قارا ،یارد .،ک؛ ،حیاای،
 .)344 :0340تمریف ب یرم خود نشانگر ارایت وجود ایز شاخ اه د ،تاکتاک افاراد
جاممة اسالمی ،بهویژه د ،نتبگان و خواص جاممه میباشد ،به ّو ،،که با،را «لَاا یَحْاِالُ
رَذَا الْمَلَمَ ِلَّا أَرْلُ الْبَ َرِ وَال بْر :ایز پرچم مبا،زه ،ا جز افراد آ اه ،ب ایر و بااساتقامت باه
دوش نایکشند» نهجالبالغهن خ ، )073ا از زبان اما و ،ربر جامماه شانیدهایام و وصافی
است که حضرم اما باقر ع) ،ابوالفضل المباس ع) ،ا با آن ممرفی مایفرمایناد« :کَاانَ عَانَاا

سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،92زمستان 6921

611

المَباس نَافِذَ الْبَصِیرَةِ :عاو ،ما عباس ،اننانی روشاند و ژ،فنگر بود» ابزناا حلی:0341،
.)158
مربی باید زمینة ب یر با ،آمدن متربیان ،ا د ،محیطرا ،آموزشی فرارم آو،د و بتشی
از وقت خود ،ا برا ،پاسخ دادن به پرسشرا ،مذربی و اعتقاد ،آناان اخت ااص دراد و
آنان ،ا با مما،ف اسالمی آشنا سازد .ا ر مما،ف حقیقی دیز به شیوة اثربتش باه متربیاان
آموزش داده شود ،از کجرو،را و انحرافام فکر ،جلو یر ،میکناد و ضاامز ساالمت
،وانی و جنای آنان خوارد بود .د ،حقیقت ،توجه به ب ایرم د ،فرایناد تربیات اساالمی
موجب ا،تقا ،ممنو ،و اخالقی و نیز تدیز عالی متربیان میشود و باعث می اردد آناان
د، ،اه تحقت احیا ،تفکر دینی ،غلبة حت بر باّل و حاکایات ا،زشراا ،اساالمی تاالش
مجدانه داشته باشند و علیه باّل مبا،زه کنند.

1ـ .7واگذاری مسئولیت به متربیان
«اَللَّهُم وَ مُزَّ بِإِمْتَاعِی بِهِمْ واللَّهُم اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدِ :،الهی با بهاره مناد ،از آناان بار ماز
منت ذا ،و به وسیلة آنرا بازویم ،ا محکم کز» .با توجه به ایز عبا،ام ،به نظار مایآیاد
استفاده و کاک رفتز و به کا ،ارفتز متربای د ،تربیات ،ماذمو نینات و اثارام مفیاد
زیاد ،رم دا،د و د، ،استا ،ارداف تربیات اقت ااد ،و اجتاااعی ،مانناد شاناخت فناون،
تقویت حس تماون ،عاال باه منائولیتراا ،اجتاااعی ،مشاا،کت فماال د ،فمالیاتراا،
اجتااعی ،انتتاب شفل ،داشتز وجدان کاا ،،،بیازا ،،از تنبلای مایباشاد .،ک؛ فلنافة
تملیم و تربیت اسالمی .)151 :0301،د ،بمضی ،وایام مم ومان ع) ،فرزندان و خانواده باه
عنوان وزیر ،مشاو ،و خدمتگزا ،د ،زند ی تمییز شدهاند .امیرالاؤمنیز علی ع) میفرمایاد:
«یُرْخَی ال بِی سَبْماً وَ یُؤَدبُ سَبْماً وَ یَنْتَتْدَ ُ سَبْماً :...کودک رفت ساال آزاد ،رفات ساال
د ،تربیت است و رفت سال به کا ،ااا،ده مایشاود» مجلنای 0813 ،ق ،.ر )01 :010؛
زیرا فرزندان د ،سنیز بلو و جوانی صاحب نیرو و توان بادنی و فکار ،بااالیی رناتند و
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میتوانند د ،جادة حت و حقیقت یا د، ،اه ناه و فناد قد را ،بز ،ای بردا،ناد و باازو،
قد،تاند برا ،خانواده و جاممه باشند .بنابرایز ،باید متربیان نوجوان و جوان ،ا د،یابیم کاه
آنان الگویی برا ،آیند ان بشر خوارند بود .البته اینکه شرایط و ویژ ایراا ،آن چگوناه
است ،بحث مف لی میّلبد ،اما اجااالً میتوان باا توجاه باه ،وایاام ،رفات ساال اول ،ا
تت یص زد و کا،را ،ستت و مشقت باا، ،ا رام کاه خاا،ر از تاوان متربای مایباشاند،
خا،ر کرد.
به ّو ،کلی ،منئولیت دادن به متربی نه تنها موجب انجا بهتر و صحی امو ،میشود،
بلکه جلب اعتااد دیگران ،ا نیز د ،پی دا،د و میازان اعتباا ،اجتاااعی متربای ،ا نیاز ا،تقاا
میبتشد .متربی منئولیت پذیر ا،زشااند باودن و عازالم َنفْاس ،ا رااوا،ه د ،وجاود خاود
احناس مینااید و به دلیل کنب اعتبا ،اجتااعی از جایگاه برجنتهتر ،ننبت به دیگاران
برخو،دا ،میشود و منایر ترقای و پیشارفت ،ا ساریعتار ّای مایکناد .،ک؛ نجفیاان و
دیگران.)035 :0303 ،

1ـ .8توجه به رشد اخالقی
،شد اخالقی د ،دیز مبیز اسال جایگاه ویژها ،دا،د ،به ّو ،،کاه د ،ساو،ة مبا،کاة

شاس ،خداوند متمال پس از یازده سو ند متوالی میفرمایاد :قَگْ أَفْلَحَ مَن زَکَّیهَا * وَقَگْ

خَابَ مَن دَسَّیهَا :رر کس که نَفْس خود ،ا تزکیه کرد ،قطماً ،ستگا ،شد * و آن کس کاه
نَفْس خود ،ا با مم یت و ناه آلوده ساخت ،محرو و ناامید شد .ایز آیاام ارایات و
ضرو،م ایز امر مهم ،ا می،ساند .پرداختز به ،شد اخالقای متربای ضارو ،،اسات؛ زیارا
مماوالً میان خواساتهراا و امیاال متمادد او و نیاز نیازراا ،اخالقای و ممناو ،و ،تماا،ض
صو،م می یرد و چون اننان موجود ،انتتاب ر است ،لذا د ،ایز تما،ضرا مجباو ،باه
انتتاب است .بنابرایز، ،شد اخالقی متربی امر ،ضرو ،،است و ا ر جد ،رفته نشاود،
د ،ایز کشاکشرا غالباً تاایالم نفنانی بر جنبهرا ،اخالقای چیاره مایشاوند .لاذا ،شاد
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اخالقی از سه جنبة آ،امش ،وانی فرد ،آ،امش اجتااعی و ،سیدن به کاال مطلاوب الهای
برا ،متربیان ضرو ،،به نظر می،سد .،ک؛ فقیهی و دیگران .)8 :0308 ،پرو،ش اخالقی
باید از دو،ان کودکی قبل از اینکه دل ستت شود ،آغااز شاود؛ چنانناه اماا علای ع) د،
خطبة  30نهجالبالغه به اما حنز ع) چنیز مایفرمایناد« :فَبَادَْ،تُاکَ بِاارَدَبِ قَبْالَ أَنْ یَقْنُاوَ
َق ْل ُبکَ :بر تربیت تو مباد،م کرد  ،قبل از اینکه دل تاو ساتت اردد و عقال تاو باه چیاز
دیگر ،مشفول شود».

امااا سااجاد ع) د ،ا،تباااط بااا ،شااد اخالقاای مترباای د ،دعااا ،بینااتو پاانجم صااحیفه
میفرماید« :أَصِ لِی  ...أَخْلَاقَهُم :اخالق ایشان ،ا سالمت بدا .»،برا ،د،ک مفهو اخاالق
باید اشا،ه کرد که استادان ایز علم ،اخالق ،ا بر سه دستة کلالی تقنیم کردهاند0 :ا اخاالق
الهی :کا،رایی است که اننان د ،ا،تباط با خدا انجا می درد؛ مانند امید به خادا و خاوف
از خدا1 .ا اخالق فرد، :،فتا،رایی است که اصالتاً به خود اننان مربوط می شاود ،ررچناد
که ثانیاً و باالمرض، ،ابطاه باا خادا یاا دیگاران نیاز د ،آن لحاا شاود؛ مانناد عواّاف و
احناسام3 .ا اخالق اجتاااعی :کا،راایی اسات کاه انناان د ،ا،تبااط باا دیگاران انجاا
می درد؛ مانند خوشاخالقی .،ک؛ م اباح یازد .)00 :0300 ،،بناابرایز ،اخاالق شاامل
راة صفام و افمال اختیا ،،انناان مایشاود و مربای وظیفاه دا،د متربای ،ا د ،تااا ایاز
زمینهرا اصالح کند ،د ،حالی که متأسفانه بیشاتر مربیاان د ،یکای از ایاز بتاشراا تاالش
می کنند؛ مثالً چه بنیا ،افراد ،که د ،ا،تباط با دیگاران ،خاانواده یاا دیگار افاراد اجتاااع
،فتا ،مناسبی از خود نشان نایدرند و د ،ایز زمینه ،مها،مآموز ،و تربیت نشادهاناد ،د،
حالی که د ،نظا تربیتی اسال  ،اخالق اجتااعی سهم بنزایی دا،د .مربی منئول تهذیب و
ردایت اخالقی ،ایجاد ،وحیة مقاومت د ،برابار شاداید ،منائول ایجااد عاادام ،اخاالق و
صفام ا،زنده ،ادب و وقا ،متربیان و پرریز دادن از انحرافام است .راننیز ،او باید بارا،
متربیان موجبام پاکی و عفت ،ادب و وقا، ،ا فرارم سازد و زبان و اخاالق او بارا ،آناان
د،س باشد.
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1ـ .9طلب رزق طیب
بر اساس آموزهرا ،اسالمی ،کنب ،وز ،حالل یکی از مهمتاریز زمیناهراا ،تربیات
مطلوب و اثربتش شارده شدهاست .اما سجاد ع) د ،ایز ا،تباط از خداوناد متماال چنایز
د،خواست می کنند« :عَلَی یَدِ ،أَْ،زَاقَهُم ...الْاُوَسعِ عَلَایهِمُ الاریزْقُ الْحَلَاالُ مِازْ فَضْالِک :باه
دست مز ،وز ،آنرا ،ا پید ،پی برسان، ...زق حالل از احنان فرا یرم بر آنان وسامت
ده» .د ،ایز عبا،ام ،حضرم از خداوند میخوارد ،زق فرزندانش به دست او زیاد شاود.
قرآن کریم د،با،ة ،زق و نماترا ،نتردة خداوند بنیا ،ستز باه میاان آمادهاسات؛ از
جاله اینکه ،زق رار جنبنادها ،بار عهادة خداسات ،سرچشااه و کلیاد ،وز ،د ،آسااان
است ،مرد باید تالش کنناد و باا ،عا یات تقاوا باه دنباال ،زق بروناد کاه تقاوا از عوامال
شاینده و موجب توسامة ،زق و ،وز ،اسات .باا اینکاه ،زق و نماات الهای باه وناها،
نترده و فراوان د ،اختیا ،موجودام قرا ،رفتهاست و ریچ موجود ،جوینده و زنادها،
از ،زق خود بین یب نایماند ،اماا کاای و زیااد، ،زق و برکات باه دسات خداسات و
شایش یا تنگی آن از شئونام ،بوبیت خداوناد بارا، ،شاد و تربیات بشار اسات .،ک؛
ان ا،یان ،0340 ،ر  .)305 :0البته اننان مایتواناد باا دعاا از خداوناد ّلاب ،وز ،بیشاتر
نااید ،راان ّو ،،که د ،دعا ،ابوحازة ثاالی از لنان اما سجاد ع) چنیز بیان شدهاست:
ال َّیَبااً :خادایا) از فضال و کرمات باه ماز ،وز،
ال ً
ک ِ،زْق ًا وَاسِام ًا حَا َ
ض ِل َ
ز َف ْ
«وَ اْ،زُقْ نِی ِم ْ
وسیع ،حالل و پاکیزه ،وز ،فرما».

1ـ .11توجه به تربیت جسمانی
د ،آموزه را ،اسالمی ،بدن انناان ردیاه و اماانتی الهای بارا ،تکامال ،وح محناوب
میشود .حف بدن از خطررا ،آسایبراا ،تقویات جنااانی و برقارا ،،ساالمت ،تکلیاف
دینی و الهی است و د ،کال مم و ع) نیز بار ایاز حقیقات تأکیاد شادهاسات .ساالمت و
تربیت بدنی به عنوان عاملی اساسی و مؤثر د ،توسمة فرد ،،اجتااعی ،فررنگی ،آموزشای
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و اقت اد ،است و ابزا ،،ضرو ،،برا، ،شاد و پارو،ش انناان راا ،ساالم و تواناناد د،
دست یابی به ابماد ،از حیام ّیباه اسات برناماة د،سای ملای جاهاو ،،اساالمی ایاران،
 .)14 :0300بنابرایز ،از جاله حقوق متربیاان د ،محایطراا ،آموزشای ،ایجااد زمیناهراا،
پرو،ش و کوتاری نکردن د ،مراحل ،شد جناانی آنان است .اما سجاد ع) د ،بتشرا،
زیاااد ،از دعااا ،بینااتو پاانجم صااحیفه ،امااو ،جناااانی فرزناادان خااود ،ا از خداونااد
د،خواست ناودهاست« :اللَّهُم وَ مُزَّ عَلَی بِبَقَاءِ وُلْدِ ...،وَ زِدْ لِی فِی آجَاالِهِمْ ...وَ أَصِا لِای
أَبْدَانَهُمْ ...و عَافِهِمْ فِی أَنْفُنِهِمْ وَ فِی جَوَاِ،حِهِم :الهی با بقا ،فرزندانم بر مز منالت ذا ...،و
مدم زند ی ایشان ،ا به خاّر مز بیفزا ...و جنام آناان ،ا ساالمت بادا ...،و د ،جنام و
جانشان عافیت عطا کز» .ایز عبا،ام ،اه ،ا بر کناانی کاه منایر تفاریط و بایتاوجهی باه
جنم ،ا میپیاایند ،میبندد .امروزه ،وشز شده کاه برخای از بیااا،،راا، ،وانای منشااء
بدنی دا،د ،راان ّو ،که برخی از بیاا،،را ،جناای منشااء ،وانای دا،د .توجاه باه ایاز
تأثیررا ،متقابل باعث میشود تا مربی د ،برنامه،یز،را ،تربیتی به رر دو جنبه توجه کناد
.،ک؛ صفایی مقد  .)117 :0341 ،بنابرایز ،مالحظه میشود کاه تربیات جنااانی ماو،د
نظر اما سجاد ع) نوعی از تربیت است که با تکیه بر عال و جنم مایخواراد متربای ،ا باه
ارداف تربیت برساند؛ یمنی خاود فمالیت بدنی ردف نینت ،بلکه وسیله ا ،است که آثاا،
و نتایج آن بر ،وح وجنم متربی ،ا د ،نیل به ردف غایی یا ،،میدرند.

 .2استراتژیهای کاربرد مدلولهای تربیتـی دعـای بیسـتو پـنجم صـحیفة
سجادیه در طراحی 4برنامة درسی معارف اسالمی
برنامااة د،ساای بااه عنااوان رنااتة مرکااز ،نظااا رااا ،آموزشاای ،نقااش باایباادیلی د،
عالکردرا ،تربیتی داشتهاست .اواسط درة  0071و اوایل درة  0041میالد ،،متت اان
برنامة د،سی تالشی د ،نظامند کردن تاا نظریهرا باا نگرشای متااتئو،یکی فرانظریاها)،
داشتند که حاصل آن سه نوع برناماة د،سای ق اد شاده  ،)Intendedپنهاان  )Hiddenو
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مففاول  )Nullشاد  .) Shubert, 0292: 1از میاان ایاز ساه ناوع برناماه ،برناماة د،سای
ق د شده شامل ارداف ،سیاست را، ،اربردرا و محتوایی است که نهادرا ،آموزشی آن ،ا
علناً اعال میکنند و سمی دا،ند یاد یرند ان خویش ،ا بر اسااس یاا از ّریات آن تربیات
کنند .د ،حقیقت ،ایز نوع برنامه ،ا میتوان تبلاو ،آماال و آ،ماانراا ،تربیتای یاک نهااد
آموزشی داننت و م داق اصلی آن ،اسناد مکتوبی رنتند کاه ماا آنراا ،ا کتاب د،سای
مینامیم .،ک؛ صفایی موحد.)0 :0308 ،
د،با،ة این که برنامة د،سای د ،ممناا ،ق دشادة آن از چاه عناصار یاا ابمااد ،تشاکیل
شدهاست ،دید اهرا ،متتلفی وجود دا،د؛ بارا ،مثاال ،کالیاز  )Klineآن ،ا پدیادها،
نُهبُمد ،،اکر  )Akkerآن ،ا دَهبُمد ،و تایلر  )Tylerآن ،ا چها،بُمد ،مایداناد .د ،ایاز
میان ،دید اه تایلر  ). 0084به دلیل تأثیر ذا ،،عاده د ،حوزة برنامة د،سی بیشتر مو،د
توجاه باودهاساات .باه عقیاادة و ،،برناماة د،سای از چهااا ،عن ار اصاالی اراداف ،محتااوا،
،وشرا ،یاددریا یاد یر ،و ا،زشیابی تشکیل میشود .د ،باب عن ر اول ،یمنی ارداف
باید فت که ارداف آموزشی ،اساس رر آموزش اثربتش ،ا تشکیل میدرند .ماادا کاه
ارداف آموزشی تمییز نشده اند ،نای توان دو،ه ،ا به ّو ،منظم و مدون ّراحی کرد تا باه
نتایج مو،د نظر ،سید .د ،واقع ،تمییز ارداف د ،عیز اینکه نشان درندة نقطة مطلوب است،
محرکی برا ،آغاز فمالیترا به شاا ،می آید .رر فمالیتی ،اعمّ از آموزشی و غیرآموزشای،
ا ر فاقد ردف باشد، ،اه به جایی نای برد و یا ا ر نتیجه ا ،درد ،فاقد کا،ایی و اثربتشای
الز است .لذا تمییز ارداف یکی از مهمتاریز اماو ،د ،رار امار ،اسات .،ک؛ امیار ،و
دیگران .)010 :0300 ،د ،ایز ،استا ،د ،فرایند تربیات ،رادف ،ا مایتاوان وضاع نهاایی و
مطلوبی تلقی کرد که آ ارانه سودمند تشتیص داده میشود و فمالیترا ،مناسب تربیتای
برا ،تحقت آن انجا میپذیرد .،ک؛ د،آمد ،بار تملایم و تربیات اساالمی ،0341 ،ر :0
.)5
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عن ر بمد ،دّ ،راحی برنامة د،سی ق دشده مما،ف اساالمی ،محتواسات .محتاوا،
برنامة د،سی د ،بر دا،ندة دانشراا ،مهاا،مراا ،فراینادرا و ا،زشراسات .،ک؛ ملکای،
 )14 :0300که دانشآموز د ،ضاز آماوزش یاا د ،فرایناد یااددری ا یااد یر ،باا آن د،
تمامل قرا ،می یرد .،ک؛ نو،یان .)15 :0347 ،د ،انتتاب محتوا ،توجه به مراحال ،شاد،
نیازرا ،عالیت و استمدادرا ،یاد یرنده ،توجه به اصول و عوامل مؤثر بر یاد یر ،از جالاه
ممیا،را ،مهم محنوب می شوند .محتوا ،برنامه از زوایا ،متتلف ،اعمّ از نوع مضامیز و
مفاریم مو،د استفاده ،چگونگی سازمان درای ،ارایات و ا،زش مطلاب ،تناساب محتاوا باا
جنبه را ،متتلف ،شد یاد یرنده و بارخره ،نوع اثر ،که بر یاد یرنده می ذا،د ،شاینتة
بحث و ارتاا جد ،است.
عن ر سو ، ،وشرا ،یاددریا یاد یر ،است .ایز عن ار فرایناد علاای و پینیادها،
است که از پیش به وسیلة مملم برنامه،یز ،و ّراحی میشود و آنگاه به وسیلة خاودِ او د،
کالس د،س اجرا و پیاده میشود و ردف آن ایجاد تمامال و د ،یار ،میاان فرا یاران باا
موضوعام و مطالب د،سی مو،د یاد یر ،است .،ک؛ شمبانی.)0 :0303 ،
چها،میز عن ر دّ ،راحی برنامة د،سی ق دشدة مماا،ف اساالمی ،ا،زشایابی اسات.
ا،زشیابی ،فمالیت نظامدا ،،است که ضاز فرارم ناودن مالکرایی بارا ،ا،زشاگذا،،،
به تهیة اّالعاتی د،با،ة پدیده یا موضوع ا،زشیابی اقدا میکند و با مقاینة ایاز دو دساته
اّالعام ،از سودمند ،و ا،زش موضوع یا پدیده خبر میدرد .،ک؛ موسایپاو:0305 ،،
)031؛ به عبا،م دیگر ،عن ر ا،زشایابی سایاایی از وضامیت فملای برناماة د،سای ترسایم
میکند و فاصلة آن ،ا با وضمیت مطلوب نشان میدرد.
د ،ادامه ،از ایز عناصر چها ،انه برا ،تبییز استراتژ،را د ،کا،برد مدلولرا ،تربیتای
دعا ،بینتو پنجم صحیفة سجادیه استفاده شدهاست.
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جگول  :5استراتژ،را ،کا،برد مدلولرا ،تربیتی دعا ،بینتو پنجم صحیفة سجادیه دّ ،راحی برنامة
د،سی ق دشدة مما،ف اسالمی
عناصر برنامة درسی
درو معارف
اسالمی

استراتویهای کاربردی در استفاده از مگلولهای تربیتی موجود
در دعای بیستو پنجم صحیفة سجادیه
زمینه ساز ،توجه به رویت توحید ،متربیان بدون د ،نظر رفتز مرزبند،راا،
جننیتی ،قومی ،نژاد ،،تا،یتی ،فررنگی و اجتااعی
سیاستگذا ،،د، ،استا ،تقویت قد،م تفکر متربیان د ،آیام الهی

اهگاف

تأکید بار ب ایرم دادن ،اّاعاتپاذیر ،و دشاازشناسای د ،اراداف م اوب
سیاسی و اعتقاد ،د،وس مما،ف اسالمی دو،هرا ،تح یلی ابتدایی و متوسطه
فرارمساز ،توجه متوازن شناختی ،عاّفی و عالکرد ،باه ا،زشراا ،اساالمی
د ،چها ،حوزة الهی ،فرد ،،اجتااعی و زینت محیطی
تمییز ارداف برا ،نترش حب به ارل بیت ع) د ،متربیان
تمییز اراداف واساطها ،باا توجاه باه جنباهراا ،عااّفی ،اخالقای ،اجتاااعی،
اقت اد ،،سیاسی و جناانی
تاهید شرایط ممرفت ننبت به مقا و فضیلت ارل بیت ع) و نقش بیبدیل آنراا
د ،ردایت و ،ستگا ،،بشر
اشا،ه به ب یرم د،ونی ننبت به شئون دینی ،سیاسی و اجتااعی زند ی

محتوا

فرارم ناودن زمینة نترش تجربیام دینی د ،محتوا ،د،وس
تدویز کتابرا ،ضایاه با محو،یت سبک زند ی اخالقی ائاة مم و

ع)

د ،نظر رفتز محتوارایی با پیشفرض آموزش تقوامدا ،،به متربیان
نگا،ش متناسب محتوا با میزان توانایی راا ،شاناختی متربیاان و د ،نظار ارفتز
تفاومرا ،د،ونفرد ،و بیز فرد ،آنان
اشاعة آموزش منتدل د ،حوزة ا،زشرا ،ثابت و متفییر
روشهای
یاددهیا یادایری

استفاده از ،وش دیالکتیک بارا ،آمااده سااز، ،شاد تفکار انتقااد ،متربیاان و
ماکز ساختز سنجش تجا،ب دینی و اخالقی آنان
تد،یس عالاانة مملم و تکیه نکردن و ،بر ظنیام تحقیت نشده د ،حوزة مما،ف
اسالمی
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ممرفی شت یترا ،دینی و با،ز ع ر حاضر برا ،الگودری تأثیر ذا،
،عایت اقتضا، ،شد متربیان
ساماندری تد،یس برا ،تکریم متربیان و توجه به حقوق الهی آنان
انگیزه دادن به متربیان برا ،باز شت به اسال ،استیز و اصیل
استفاده از ،وش فتاان د، ،استا ،آموزش دشازشناسی و ب یرمافزایی
ایجاد جوّ مشا،کتی د ،تد،یس با تارکز بر آموزش منئولیتپذیر ،به متربیان
استفاده از شوارد ،وایی و حدیثی بارا ،تبیایز جایگااه ،زق حاالل د ،زناد ی
اسالمی
زمینهساز ،برا ،خودسنجی متربیان
ارزشیابی

استفاده از ا،زیابیرا ،مبتنی بر پژورش
بهره یر ،از ،وش ا،زشیابی مشاردها،
سهل یر ،د ،ا،زشیابی آموزشرا ،ا،زشمدا،انه

نتیجهگیری
ایز مقاله ضاز بهره یر ،از قطرها ،از د،یا ،بیکران مما،ف اما سجاد ع) به برخای
از اشا،ام ایشان د ،زمینة تربیت اسالمی دست یافت .از جاله یافتهرا ،پاژورش ایاز باود
که بیشک دعا و نیایش یک نوع عباادم و خضاوع انناان د ،برابار خداوناد تواناسات و
ع)
رانون عبادام دیگر ،اثر تربیتی فراوانی دا،د .آموزه را ،تربیتی حضرم زیز المابادیز
د ،دعا ،بینت و پنجم صاحیفة ساجادیه نشاانگر آن اسات کاه دعاا انناان ،ا باه ممرفات
خداوند ،رناون می شود و سبب می ردد تا بشر به نیازمند ،راا ،خاویش پای ببارد و د،
برابر ذام پاک و بی راتا ،پرو،د ا ،متمال خضوع کند .دعا اننان ،ا با نمات راا ،الهای
آشنا میسازد و ،ابطها ،عایت و استوا ،میان بنده و خالت او ایجاد می نااید .دعا به کااک
اننان می شتابد و د ،دستیابی به خواسته رایش ،و، ،ا مدد می کند .دعا اننان ،ا باه مقاامی
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می ،ساند که خویش ،ا جز بندة خدا نای بیند و غیر از فرماان او ،از چیاز ،دیگار اّاعات
نای کند .خالصاة دعاا ،خداشناسای ،اعتاااد باه نَفْاس ،تقویات ا،اده و آ،اماش باه انناان
ماایبتشااد و یااأس و نومیااد، ،ا از او دو ،ماایکنااد و و، ،ا فاارد ،بلناادراّت ،تالشااگر،
روشاند و امیدوا ،می سازد؛ به عبا،م دیگار ،حضارم د ،ایاز دعاا ،شاریف باه مربیاان
می آموزد که د ،تربیت باید رم به جنم ،رم دیز و رم اخالق توجه ناود .مربی بایاد رامّ
خود ،ا برا ،سمادم ابد ،متربی بگذا،د ،اما د ،کنا،ش به جنم و نیازراا ،اقت ااد ،او،
عاّفه و ،وان او، ،وابط اجتااعی و ...نیز توجاه داشاته باشاد .د ،واقاع ،تربیات صاحی و
کامل ،تربیتی است که تاا ابماد و ساحترا ،متربی ،ا د ،بر بگیارد و رااة نیازراایش ،ا
برّرف کند؛ چراکه غفلت یا کمتوجهی یا توجه بیش از اندازه به رر یک موجاب نااقص
یا عقیم شدن تربیات مایشاود .راننایز ،رااة آنراا بایاد د ،یاک جهات و باه صاو،م
راارنگ باشند ،نه اینکه رر یک با منیر ،متضاد متربی ،ا دچا ،تضاد و دو اانگی کنناد.
تجربه و عقل ثابت کردهاست که اننان منتقالً نایتواند به تاا ایز ابماد دست پیدا کناد.
پس باید از منابع مت ل به خالت حکیم اساتفاده کناد کاه فقاط او کالال ویژ ایراا و ابمااد
وجود ،اننان ،ا میشناسد و خودش آنرا ،ا آفریدهاست.
استراتژ،را ،کا،برد مدلولرا ،تربیتی دعا ،بینتو پنجم صحیفة سجادیه د ،برناماة
د،سی ق دشده مما،ف اسالمی دو،ه را ،ابتدایی و متوسطه ،بتش دومی بود که د ،ایاز
مقاله ممرفی شدند .مهم تریز ایاز ،اربردراا د ،قالاب عناصار اصالی چها ،اناه اراداف،
محتوا، ،وش را ،یاددری ا یاد یر ،و ا،زشیابی) و مضاون را ،فرعی تبیایز ردیاد .لاذا
ضرو ،،اسات کاه برناماه ،یازان د،سای مماا،ف اساالمی تاالش و فمالیاتراا ،مانظم و
سازمانیافتة خود ،ا د ،ایز ،استا ّراحی ،تنظیم و اجرا نااید.

پینوشتها
0ا منظو ،برنامة د،سی ق دشدة د،وس مما،ف اسالمی ردیهراا ،آسااان ،آماوزش
قرآن ،پیا را ،آساان ،دیز و زند ی ،و اخالق اسالمی) د ،دو،هرا ،ابتادایی و متوساطه
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است .د ،حال حاضر ،به نظر می ،سد که د،وس مما،ف اسالمی نقاش تمیایز کنناده ا ،د،
تربیاات دانااشآمااوزان ایااز دو،هرااا ،تح اایلی دا،د؛ زیاارا آمااوزش ممااا،ف اسااالمی د،
دو،هرا ،ابتدایی و متوسطه به منظو ،تحقت دو ردف بنیان نهاده شدهاست :یکای پارو،ش
جنبهرا ،ممنو ،و ،وحانی متربیان و دیگر ،برخاو،دا ،،از کا،کردراا ،اجتاااعی دیاز
به منزلة نیرو ،اجتااعی اننجا بتش و وحدمبتش د ،جاممه.
1ا «فیا أیّها الطالب ن کنتَ تُریدَ اللاله و قربه ،فاّلب مق ودک مِز ف اول األدةیفة ،و
ن أ،دمَ الکاالَ والفوزَ والسعادة فأقبل بقلبک لی الدعاء رناله مخال العبادة ،و ن کناتَ فای
بحر مز الحیرة والقلت و أ،دم النکون والطمأنینة ،فاسع سامیک و واصال جهادک لتجاد
مرادک فی ،حاب رذه األدةیة المأثورة عاز األئمّة الام اومیز .و یاا أیّهاا الاریاد أّلاب
مرادک مِز مضامیز رذه األدةیة العظیمة» ّوسی 0800 ،ق ،.ر .)1 :0
3ا نوینندة اول ایز مقاله ،پژورشرا ،نتردها، ،ا از سال  0344د، ،اساتا ،رویات
دیناای برنامااة د،ساای انجااا دادهاساات و نتااایج آن ،ا د ،نشااریام ممتباار داخلاای بااه چاااپ
،ساندهاست؛ چراکه اعتقاد دا،د اصوالً رر آننه به اننان و حیاام او مرباوط مایشاود ،از
قلارو دیز خا،ر نینت .یقیناً دیز باه عناوان برناماة زناد ی ،د ،مناائل متتلاف زناد ی
موضع و برنامه دا،د و بدون توجه به ایز ویژ ی دیز ،نای توان شرایط مناسب برا، ،شاد
راهجانبه متربی ،ا د ،قالب برنامهرا ،د،سی فرارم ساخت.
8ا ّراحی برنامة د،سی بر ایز تارکز میکند که چه دانش ،مها،م و ا،زشایراایی ،ا
متربیان باید د ،مدا،س بیاموزند ،چه تجا،ب یاد یر ،باید د،باا،ة نتاایج یااد یر ،ماو،د
نظاار ا،ائااه شااود ،آمااوزش و یاااد یر ،د ،ماادا،س یااا نظااا آموزشاای چگونااه ماایتوانااد
برنامه،یز ،،اندازه یر ،و ا،زشیابی شود .)Aimin & Yan, 0299: 0
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