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چکیده
در این مقاله ،رویکردهای تربیتی امام سجاد(ع) و کاارکرد ن

در الگااهدهی بااه مربیااا و والاایین بررساای ماایشااهد تعلاایو و
تربیت ،همهاره از دغیغههای مهو انسا باهده و ذهان او را باه

خهد مشغهل کرده است و بیتردیای ارا اۀ الگههاای مهقاد در
این عرصه ،از نیازهای اساسی والیین و مربیا قلمیاد میشهد

در بین مباحا مرباهب باه تربیات ،خارداختن باه رویکردهاای

تربیتاای یایگاااهی ویا ه دارد؛ زیاارا مراحااآ قرنی اای تربیاات را
قراروی ما قرار میدهی ارا اۀ درکای از رویکارد مب اایی اماام
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سجاد (ع) در صحیفۀ سجادیه ،که در ن عهامآ زیاادی نقا

و ارتباب متقابآ دارنای ،باه هماراه نحاهۀ عملکارد ن عهاماآ،

مهضهعی است که این خ وه

بیا مایخاردازد؛ چراکاه ایان

تیبیر راهبردی در تربیت اخالقی ،نمهنهای مهقاد و راهگشاای

ما در مسا آ خیچییۀ تربیت است اقاوو بار ایان ،باا اشااره باه

برخی از رویکردهاای مهاو مکاتار تربیتای مشاههر در مقاباآ

رویکرد تربیتی امام چهارم ،بریستگیهای مکتر ن حضرت

نیو نمایا میشهد که میتها این مشخصهها را از یهات ناهع

نگاه به انسا در زمرۀ این مهارد نام برد

کلیدواژههاا اماام ساجاد (ع) ،صاحیفۀ ساجادیه ،رویکارد
تربیتی ،انسا  ،معرقت و ش اخت

 .1مقدمه

 .1 -1مسئلۀ پژوهش

بیو شک از وظایف مهو والیین ،تربیت قرزنیا است تا یادگاری از اعمال صاال خاهد،

در یامعه باقی بگذارنی امام سجاد (ع) در مقام یکی از مربیا مهقد اقراد بشار ،از خارداختن
به این امر مهو قروگذار نکردنی و عالوه بر قرزنیا خهد ،به تربیت یامعۀ اسالمی نیو همت
گماشت ی؛ چ ا که رقتار ،گفتار و کردار ایشا سارلهحۀ قعالیاتهاای ماا در حاهزۀ تعلایو و
تربیت معاصر قرار گرقته است
بهرغو شرایط دشهار در زماا اماام ساجاد (ع) ،ایشاا از هار ماهقعیتی بارای ادای رساالت
خهی

در یهت رهبری و تربیت یامعه استفاده میکردنی روش گریهای راهبردی ایشاا

در قالر مجمهعۀ وسیعی از نمهزههای تربیتی که در صیر همۀ ننها صحیفۀ سجادیه اسات،

ظههریاقته و امروزه کلیی حآ مشکالت ما در بخ

تعلایو و تربیات یامعاۀ اساالمی اسات

صحیفۀ سجادیه گرچه به زبا دعاست ،کتاب تربیت و تهذیر نیو به شمار میرود
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به نظر میرسی ترسیو تصهیری از رویکرد و یهاتگیاری تربیتای حضارت ساجاد (ع) ،باه
م ظااهر همهارسااازی راه خرقااراز و نشاایر تربیاات ،نیاااز اصاالی ماساات؛ زیاارا تأکیاایهای ن
حضرت بر مهضهعی خاص ،بیانگر اهمیت ویا ۀ ن مهضاهع باه ع اها سارنش و شاگردی
کلییی در تربیت است و میتهانای اسااس سیاساتگاذاری ماا در ایان عرصاه قارار گیارد
ب ابراین ،مطالعۀ خی

رو در خی یاقتن خاسش باه ایان خرسا هاسات :نیاا اماام ساجاد (ع) در

یایگاه یک مربی ،در صحیفۀ سجادیه رویکرد تربیتی داشتهانی؟ و در صاهرت مببات باهد
خاسش ،نظام تربیتی ایشا مبت ی بر چه رویکردی است؟

در ایاان صااهرت ،یایگاااه عظاایو ایاان نمااهزههااای نااهرانی نمایااا و الگااهیی راه مااا باارای
انییشم یا تربیت یامعه نیو ترسیو میشاهد ضامن ای کاه عرضاۀ ایان رویکارد تربیتای ،از
طرف یامعۀ علمی و محققا علهم انسانی و اسالمی ضروری است
 .2-1پیشینۀ پژوهش

در میا خ وه های مبت ی بر این دییگاه که تاک ه انجام یاقته ،ت ها باه شاماری از ع اصار

تربیتی مبآ مبانی ،اصهل و روشهای تربیت خرداخته شیه است اثاری باه ناام بررسای نظاام

تربیتای صاحیفۀ ساجادیه 1نمهنااهای از ننهاسات کاه نهیسا یه ،ع اصار تربیتای مااذکهر را از
صحیفۀ سجادیه استخراج کرده و اهیاف تربیتی امام سجاد (ع) را نیو به ن اقووده است

همچ ین در مهاردی از این دست ،عاالوه بار ققایا رویکارد تربیتای ،باا ققایا دیایگاهی
نظامم ی نیو مهایهیو ،که در ن  ،بین انییشههاای تربیتای رواباط متقاابلی ویاهد نایارد؛ در
حالی که نگاه نظامم ی در تعلیو و تربیت ،یک اصآ مهو محسهب مایشاهد؛ زیارا در یاک
قرنی ی تربیتای ،مجمهعاهای از عهاماآ نقا

دارنای و بایتاهیهی و حتای کاوتاهیهی باه

ظراقتها و متغیرها ،انسا را در انتخاب روش تربیتی به خطا میانیازد

در این میا  ،در کتاب سیرۀ تربیتی خیامبر (ص) و اهآ بیت (ع) 2در قصآ تربیت اخالقای باه
مسائلۀ رویکردهااای تربیتاای خرداختاه شاایه اساات؛ ولاای نهیسا یه باار یااادکرد و طبقااهب اایی

 1علی اصغر ابراهیمیقر ،بررسی نظام تربیتی صحیفۀ سجادیه ،چاپ اول1831 ،
 2ر ک داوودی ،ج 1833 ،8
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رویکردهای متفکرا تعلیو و تربیت در غرب و اسالم تمرکو کرده و دربارۀ رویکرد تربیتی
امام سجاد وارد بح

ییی نشیه است کاری که در مقالۀ «رویکردها و روشهاای تربیات

اخالقی و ارزشی ،بازنگری و نهع ش اسی» 1نیو شاهییو ،از وی گی قهق مستب ی نیست

در ن چه بیا شی ،یای یک یهتگیری و رویکارد اصاهلی و برخاساته از مکتار تربیتای
ا مه خالی است ،چه رسی به بررسی رویکرد و محهر نظام تربیتی اماام زیانالعابایین (ع) در
صحیفۀ سجادیه؛ زیرا متأسفانه در نگاههای زما حال ،خرداختن باه رویکردهاای کاآنگار و
نسبتاً یامع ،در مقایسه با برداشتهای یو ی ،ه هز یایگاه خهد را نیاقته است
 .3-1اهمیت پژوهش

اهمیت مطالعۀ رویکردهای تربیتی ازن یهت است که زمی ۀ نش ایی با کلیۀ مراحآ قرنی ای
تربیت را قراهو مینورد و به ما این امکا را میدهی تا به طبقهب یی اطالعات بهدستنمیه
از خ وه های مربهب به نظام تربیتی صحیفۀ ساجادیه بپاردازیو و در نتیجاه ،تصاهری نسابتاً

یامع از تالشهای امام چهارم در تربیت اخالقی به دست نوریو

مطالعه و بررسی نظام تربیتی امام سجاد (ع) از زاویهای خاص برای رسیی به یک مهضاهع
کلییی تا ننجا اهمیت دارد که ممکن اسات باا رعایات ن  ،راه طاهونی و دشاهار تعلایو و
تربیت ،در قاصلهای کهتاه و بهنسانی طی شهد با ایان تهصایف ،خا وه

درباارۀ برداشات

رویکرد تربیتی امام سجاد ،بایی بارای درونایسااختن ارزشهاای اساالمی در اولهیات قارار
گیرد و ضعفهای ییی ما در حهزۀ تربیت دی ی به دلیآ خیچییگیهای روزاقوو م اسبات
ایتماعی و خیشرقتهای تک هلهژی ،شاهی ما در این میعاست
 .4-1هدف پژوهش

مهمترین هیقی که این یستار خیمیگیرد ،تهصیف و ترسیو تصهیری از انسا از نظار اماام

چهارم در صحیفۀ سجادیه است که مب ای همۀ رویکردهای تربیتی است؛ زیارا هماۀ ایاوای
 1سیی مهیی ساجادی؛ «رویکردهاا و روشهاای تربیات اخالقای و ارزشای ،باازنگری و ناهعش اسای»؛ تهارا  :مجلاۀ
خ وه های علهم انسانی؛ 1831؛ صص111-111
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یک نظام تربیتی ،ناظر به انساا اسات بعای از ن  ،خارداختن باه رویکردهاای مهاو مکاتار
تربیتی در اولهیت قرار دارد تأکیی میشهد که ذکر این رویکردها به م ظهر انجام یک کاار
تطبیقی نیست؛ بلکه ققط از این یهت اهمیت دارد که بررسی رویکارد تربیتای اماام ساجاد،
ن هو در صحیفۀ سجادیه ،نیازم ی نش ایی با نرا و انییشههای رایج در رویکردهای تربیات

اخالقی است

در ادامه ،بررسی رویکرد اصالی ویاهد مباارک اماام زیانالعابایین (ع) در رشای و تربیات
انسا  ،مهرد نظر است؛ ضمن اینکاه باا بیاا رویکارد مب اایی و اصالی اماام ساجاد (ع) در
تربیت ،قاصلۀ قراوا ن مکاتر با رویکرد تربیتی ن حضرت و اوج تعالی نماهزههاای ن
حضرت نیو خهد را نشا میدهی برای رسیی باه ایان اهایاف ،ابتایا تبیاین مفهاهم تربیات
اخالقی ضروری مینمایی
در خایا  ،امیی میرود رابطه و نحهۀ عملکرد عهاملی که در تربیت نق

ایفا مایک ای و نیاو

سایر رویکردهاای اماام ساجاد (ع) در تربیات باه صاهرت نظاامم ای ارا اه شاهد ،تاا بتهانای
خاسشگهی نیازهای مربیا  ،متربیا و متهلیا نظام نمهزشی و خرورشی قرار گیرد
 .2مفهومشناسی

 .1-2رویکرد

رویکرد ،به مع ای تهیهکرد به یاک مهضاهع و مطالعاه و بررسای ن از زاویاهای خااص

است مطالعۀ رویکردها در تربیت اخالقی اهمیت دارد؛ چراکه هر یک از این رویکردها باه
ی بهای از مهضهع تربیت اخالقی تهیه و زاویهای تاریک از ن را برای ما روشن مایک ای
(داوودی)1 :1833 ،
بیین سبر ،نش ایی با رویکردهای زمی های برای نش ایی باا تماامی مراحاآ قرنی ای تربیات
اخالقی قراهو مینورد و به ما این امکا را میدهی تاا اطالعاات باهدساتنمایه از بررسای
خیشی ۀ خ وه های انجامشیه در تربیت اخالقی را تلخیص و طبقاهب ایی ک ایو و در نتیجاه،
تصهری نسبتاً یامع از تربیت اخالقی و تالشهای انجامگرقته در این زمی ه به دست نوریو
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 .2-2معرفت

در تعریف معرقت گفته شیه است« :باور صادق مهیه [میلآ]؛ یع ی قضایه و عقیایهای کاه
مطابد با واقع باشی و بتها ن را در یک مسیر استیولی قرار داد؛ یع ی عقیایه وقتای مهیاه

است که نتیجۀ یک قیاس قرار گیرد» (ملکیا )1 :1831 ،

واژۀ معرقت 1در معانی و اصطالحات بسیاری به کار رقته اسات مع اای ماهرد نظار در ایان
مبح

از معرقت ،ش اختی است که قلمرو ن وسایعتار از شا اخت حسای و علاهم تجربای

2

است و عالوه بر امهر مادی ،شامآ امهر غیارماادی مباآ بخا هاای عقیایتی و ارزشای نیاو
میشهد؛ به تعبیر دیگر ،در حیطۀ هستها و باییهاست
همۀ مکاتار ،اعاو از بشاری و دی ای ،بارای رساانی خیاروا خاهی

باه معرقتای یقی ای از

ابوارهایی استفاده میک ی که ضم اً متمایوک ایۀ ن هاا از یکاییگر نیاو باه شامار ماینیای
ابوارهای معرقت بشری عبارتانی از حس ،عقآ و شههد
از این نظر ،معارف بشری به چ ی دسته تقسیو میشهنی :الاف :معرقاتهاایی کاه باا کماک
حهاس درک میشهنی ایان دساته از معرقاتهاا یقایننور نیسات ی و در صاهرتی کاه مان ای
تجربیات ،خشتهانۀ برهاانی داشاته باشا ی ،مایتهان ای یقایننور باشا ی ب :معرقاتهاایی کاه
بهواسطۀ عقآ شا اخته مایشاهنی ،و خاهد ساه دساتۀ باییهیات اولیاه [همچاه ویایانیات]،
بییهیات ثانهیه [نظیر متهاترات] و نظریات و کسبیات را دربردارد بییهیات یقی ی و نظریات
خطاخذیرنی و ققط با اریاع به بییهیات ،مفیی یقین خهاه ی شی ج :معرقاتهاایی کاه از راه
شههد و معرقت عرقانی کسر میشهنی و به دلیآ ای که حضهریانی ،حقیقت ،بیو واساطه
و ننچ ا که هست خهد را نشا میدهی؛ برخالف تفسیرها و تعبیرهای معرقت شاههدی کاه
چه بیواسطه نیست ی ،احتمال خطا در ن ها ویهد دارد (مؤسسۀ نمهزشی و خ وهشای اماام
خمی ی (ره))118 :1833 ،
اما ننچه در مقابآ مکاتر بشری قرار داشته و از ن به دین و مکتر تهحییی تعبیر میشهد،
از طرید وحیالهی بهوسیلۀ خیامبر (ص) و امام معصهم (ع) برای ما نقآ شیه و از ایان راه باه

1. knowledge
2. sciences
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ما رسییه است خس ارتباب ما با وحی و ش اخت محتهاهای ن در این زماا از راه روشهاا
و ادلۀ نقلی ممکن است
گفت اای اساات کااه معااارف دی اای [یع اای اعتقااادات ،اخااالق و احکااام] ابااوار مختلفاای دارد؛
بخ هایی از ن باا حاس ،بخا هاایی باا دلیاآ عقلای ،بعضای دیگار از راه نقاآ وحای و
بخ هایی همچه معاد ،از هر دو راه عقآ و نقآ ش اخته و اثبات میشهنی
مالحظه کردیو که معرقت دی ی نهع واحایی نیسات و از اباوار مختلفای اساتفاده مایک ای
ازاینرو ،قرار داد معرقت دی ی در برابر معرقت بشری و علمی (علاهم تجربای) یاا معرقات
عقالنی نادرست است؛ زیرا بخشی از معرقتهای دی ی با عقآ اثبات میشهد و بخشی دیگر
با علهم تجربی و ابوار حسی (هما )113 :
 .3-2ترکیب تربیت و اخالق

با نگاهی عام به (اصآِ) واژۀ «تربیت» از ریشۀ «ربه» مالحظه میک یو که تربیت در خاساتگاه

اصلی خهد به مع ای اقوود  ،تغذیه و رشی و نمه بهده و بیشتر به خارورش یسامانی و ماادی
مربهب میشیه است خس با این تهصیف «تربیت ،مفههم خارورش را مایرساانی» (مطهاری،
)13 :1838؛ یع ی خرورش داد و به قعلیت درنورد استعیادهایی درونی که بالقهه در یک
شیء مهیهد است ب ابراین ،تربیت ققاط در ماهرد یانایارها یع ای گیااه و حیاها و انساا
صادق است و قرقی نمیک ی که بر اساس چه هیقی صهرت گیارد در نتیجاه در اصاآِ واژۀ
تربیت ،شاهی قیاست نیستیو
البته معانی دیگری مان ی سرخرستی ،کاماآکارد  ،اصاالا اماهر ،تایبیر ،تأدیار ،چیاوی را
ایجادکرد و بهتیریج از حالت نقص به حی تمام رسانی و هیایت چیوی به سمت کماال،
کوکو با ورود به قره گ اسالمی به حهزۀ مع ایی واژۀ «تربیت» راه یاقتهانی
اماا در مفهاهم واژۀ «اخاالق» ،قیاساات ویاهد دارد و از هماینرو ،ایاان کلماه بارای حیااها
کاربردی نیارد و مختص انسا است به عبارت دیگر ،اخالق ،خهی و صفاتی ریشاهدار در
انسا است که بر خهاست ،خ یار ،رقتار و گفتار تأثیر میگذارد؛ اخالق این گهنه باه عماآ،
قهل ،حال ،احساس ،انییشه و خ یار گره میخهرد (صفایی حا ری)21 :1831 ،
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خس از ترکیر دو واژۀ تربیت و اخالق ،مع ای ییییی به ویهد ماینیای باا تهیاه باه ایان
ترکیر ،تربیت اخالقی ،خرورش داد قضایآ و از بین برد رذایآ اخالقای اسات باه تعبیار
دیگر« ،به قعلیت درنورد استعیادهای بالقهۀ قطری» را تربیت اخالقی مینامیو
عمهماً مفههم تربیت اخالقی ،در نثار انییشام یا مسالما  ،بخشای از علاو اخاالق در نظار
گرقته شیه است البته شایا ذکر است این اصطالا در م ابع اسالمی تا چ ایین ساال خای
مطرا نبهد و زما زیادی از تبییآ ن به یک رشاتۀ علمای نمایگاذرد؛ هرچ ای واژههاایی
مان ی تهذیر اخالق و توکیۀ نفس و حتی تربیت به کار میرقته است به نظار مایرسای کاه
تربیت اخالقی ،تریماۀ « »Moral Educationاسات و باهسابر نشا ایی متفکارا تربیتای
معاصر با نرا و انییشههای تربیتی متفکرا غربی ،وارد قره گ تربیتی مسالمانا و از یملاه
ایرانیا شیه است (داوودی)1 :1833 ،
یالجِن معتقی است« :تربیت اخالقی اسالمی عبارت است از خرورش کهدک بر اساس اصهل
اخالقی از راه ایجاد احساس و بصیرت اخالقی بهگهنهای که خذیرای خهبیها و طاردک ایۀ
بییها باشی» (یالجِن[ ،بی تا])211-811/1 :
ناص علها نیو میگهیی« :تربیت اخالقی مجمهعهای از اصهل و قضایآ رقتاری و ویایانی
است که بایی طفآ ن ها را بپذیرد و کسر ک ای و باه ن هاا عاادت نمایای» (علاها :1011 ،
)113
در مجمهع ،میتها گفت در تعریف تربیت اخالقای در میاا متفکارا مسالما دو نظریاه
ویهد دارد :الف) تعریف تربیت اخالقی با تکیه بر خرورش صفات اخالقی مطلهب اساالم و
توکیۀ رذایآ نفساانی ب اابراین ،تعریفای کاه دانشام یا مسالما متقایم از تربیات اخالقای
بهدست میده ی مبت ی بر این گرای

است ب) تعریف تربیت اخالقی با تکیاه بار خارورش

ش اختها ،گرای ها و رقتارهای اخالقی بر این اساس ،تعریف یالجِن و علها برمب ای این
گرای

قرار دارد
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 .3انسان شناسی ،مبنای رویکردهای تربیتی

بیو تردیی ،رویکرد هر مکتر به مسئلۀ تعلیو و تربیت ،به یهاا بی ای ،اعتقاادات قلسافی و

نهع نگرش ن مکتر به انسا برمیگاردد و در عماآ مایتهانای بار تربیات ،رقتاار و شایهۀ
زنیگانی انسا تأثیر ییی بگذارد
یها بی ی مکاتر بشری قطعاً در خاسش به این خرس های کلییی در مهرد انساا اسات کاه
تفاوت خهد را از یکییگر نشا میدهی؛ خرس هایی از قبیآ انساا کیسات؟ در ایان عاالو
چه یایگاهی دارد؟ کمال او در چیست؟ انسا نرمانی چگهنه بایی باشی؟ هیف نقاری

و

زنیگانی وی چیست؟ هرمکتر و هرانسانی ،اگر به دنبال هایف ،حیاات خرمع اا ،خاروج از
حالت خهچی و کسر امیی است ناچار بایی برای این خرس ها ،خاسخی داشته باشی
قلسفهها و باورهای دیگر [مکاتر] در یک وی گی به هو مایمان ای و ن یایایی کاماآ دو
مرحلۀ دنیا و نخرت از یکییگر است؛ ولی ننها دربارۀ اینکه بقای نهع بشر و تعاالی ن در
کیام یک از این دو مرحله صهرت میگیرد ،با هاو اخاتالف قاراوا دارنای؛ در حاالی کاه
برخای از ن هااا از ورای مهای غلاایت و متااراکو از شا اخت و رقتااار و ارزشهاا ،بااه بهشاات
نخرت روی می نورنی ،برخی دیگر تیاوم سایر در ایان ماه متاراکو و درهاو و بارهو را رد
کرده و اقامت در بهشتی در زمین در طاهل زنایگی دنیاا را برگویایهانای (عرساا کیالنای،
)11 :1831
امام سجاد (ع) تعالی بشر را در دو مرحلۀ دنیا و نخرت میدانی؛ باه طاهری کاه دنیاا ناهت هاا
کامااآک اایۀ نخاارت ،کااه مرحلاۀ نمااادهسااازی و خاااوی

انسااا باارای ورود بااه ن وادی

یاودانگی است ایشا با تأسی به قرن کریو ،بشر را مهیهدی دویهاانی معرقای مایک ای
که زنیگانیاش محیود به یها مادی و حیات دنیهی نیست ،بلکه مرگ بارای او همچاه
خلی به یها یاودا نخرت است
ن حضرت در یاییای صحیفه این حقیقت را به تصهیر میکشی و نشا میدهی که یاک
انسا وارسته عالوه بر داشتن دغیغۀ درساتزیساتن در دنیاا ،از حیااتی یااودا در عاالمی
دیگر هرگو غاقآ نمیشهد؛ زیرا در گرو کردار اوست؛ برای نمهنه ،امام چهارم باه خیاونای
عرض میک ی[« :بارالها] در روزی که خردهها ک ار میرود [قیامت] ،مرا هاالک مگاردا » و
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در عین حال که حضرت این خهاسته را بار زباا ماینورد ،بالقاصاله رقاع نیازهاای دنیاهی
خهی

را نیو اینگهنه از خیاونی میطلبی« :و بینیازی [از خلاد] و خاکایام ی [از نارواهاا] و

نسای

و نساهدگی و

[در زنیگی] و بیگونیی و ت یرستی و قراخی [در روزی] و نرام

نیاشتن گرقتاری و بیی را برایو قراهو کن» (صحیفۀ سجادیه :1831 ،دعای  ،03ب ی)181
انسا در مکتر تربیتی امام سجاد (ع) ،عالوه بر ای که مهیاهدی دویهاانی و قراتار از مااده
است ،وی گیهای خاص دیگری نیو دارد و ن حضرت ب ابر همین خصهصیات انساانی ،باه
تربیت و رشی همهیانبۀ او میخردازنی درنیاقتن دییگاه انسا ش اسای ن حضارت ،مهیار
درک ناقص سیرۀ واوی تربیتی ایشا میشهد
بعضی از دیگر مؤلفههای انسا ش اسی امام سجاد (ع) عبارتانی از :انسا در مقام مهیاهدی
کمالیه و یاودانهخاهاه ،برتارین نقریایۀ خایا و بلکاه یانشاین او در زماین اسات (ر ک:
هما  ،دعای  ،10ب ی 0؛ دعای  ،1ب ی 13؛ دعاای  ،21ب ای 1؛ ب ای  )2کاه از مههبات قطارت
خیایه ،اختیار و ظرقیتهای اخالقی ا رقتاری متعالی برخهردار بهده (هما  :دعای ،1ب ای 8
و 0؛ دعای ،03ب ی )13و به تبع ن مهیهدی مسئهل و مکلف است و عالوه بر خهددوساتی،
نهعدوستی نیو در سرشت او نهاده شیه است (هماا  :دعاای  ،3ب ای 1؛ دعاای  ،21ب ای 12؛
دعای  ،00ب ای)11؛ ضامن ای کاه وی گایهاای م فای او همچاه ضاعف ،یهاآ ،غفلات و
دنیادوستی را نیو نبایی قرامهش کرد (هما  :دعای  ،03ب ی 111؛ دعای  ،11ب ی )10
ممکن است در ای جا این سؤال خی

نیی که ویه تمایو مبانی انسا ش اسی اماام ساجاد (ع)

با سایر دییگاههای انسا ش اسانه مبت ی بر رویکرد اسالمی در چیست؟ زیرا این مبانی تربیتی
با تفاوتهایی ،هما وی گیهایی است که در سایر نمهزههای دی ی مباآ قارن و احادیا
سایر معصهمین (ع) نیو دییه میشهد در خاسش به ایان ساؤال وزم اسات باه زماا امامات و
انجام مسئهلیتهای تربیتی امام سجاد (ع) نگاهی بی یازیو و به این نکته نیو تهیه ک ایو کاه
در مهرد همۀ مبانی تربیتی نمیتها به صهرت یکسا قضاوت کرد
زما امام سجاد (ع) به دلیآ قضای اخت اقنمیاو و ظالماناه ای کاه دساتگاه اماهی بار یامعاه
اسالمی حاکو کرده بهدنی ،دورا تغییار ارزشهاا ،نهادی اهشای ناه جااریهاای ارزشای و
گفتما غالار یبرگرایای دانساته مای شاهد نقاآ هاای تااریخی بریاایمانایه از دورا ن
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حضرت این میعا را اثبات میک ی مرحهم مجلسی (ره) نقاآ مایک ای کاه اماام ساجاد (ع)
قرمهدنی« :ما نمیدانیو با مردم چگهنه رقتار ک یو؛ اگر ننچه از رسهل خایا (ص) شا ییهایاو
بازگه ک یو ،میخ ینی و اگر سااکت باشایو ،وظیفاه را انجاام نایادهایاو» (مجلسای:1018 ،
 )102-108/01سپس ایشا مایرایی را ذکر میک ی که حضارت حاییبی را بارای یمعای
نقآ کردنی ،کسی در بین ن یمع بهد ،استهوا کرد و نپذیرقت این وضع دورا امام ساجاد
(ع) در ن وقتی است که ایشا میخهاهی کار عظیو خهد را شروع ک ی و این هما دورا
است که امام صادق (ع) بعیها قرمهدنی :بعی از مایرای عاشهرا ققط سه نفر [بر عقایای حقاۀ
اسالم خا بریا] مانینی و سه نفر را اساو ماینورد کاه ابهخالای کاابلی ،یحیایبان امطهیاآ و
یبیربن مطعوانی (مجلسی)100/01 :1018 ،
در نتیجه ،امام (ع) بایی از ابتیا در حهزۀ دین به نظامساازی مایخرداخات و مباانی ،اصاهل و
قروع دین را تشری میکرد ت ها چیوی که در زماا ایشاا بار خاالف زماا بعبات خیاامبر
(ص) مسئلۀ ییی به شمار نمیرقت ،شک و تردیی در یگانگی خیا بهد
ب ابراین ،امام چهارم با تهیه به این اقتضا ات زماانی و مکاانی ،اووً باه ابتایاییتارین اصاهل
اعتقادی خرداخت و در گام بعیی به تشری ایان قروعاات یو ای همات گماشات در ایان
خصهص ،طبیعی است که تمرکو و تأکیی بر وی گیهای قطاری انساا همچاه گرایشاات
خیایهیانه ،یاودانهخهاهی ،دویهانیبهد و غفلت ،ن هو به صهرت اصهلی و یو ای در
اولهیتهای کاری ن حضرت قرار گیارد تاا از ایان رهگاذر یامعاۀ اساالمی از انحراقاات
مقطعی سابد نجاات یابای و دوبااره باه هماا راه اصایآ ارزشهاای الهای اساالم باازگردد؛
رویکردی که ن را در سایر نمهزههای دی ی کمتر میبی یو
 .4رویکرد مبنایی امام سجاد (ع) در تربیت اخالقی

در سیرۀ معصهمین (ع) تمام قضایآ و رقتارهای اخالقی بخشی از دساتهرهای دی ای اسات و
چیااوی مسااتقآ از ن نیساات و از ننجااا کااه ایاان قضااایآ و ارزشهااا بااه ع ااها بخشاای از
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دستهرهای دین مبین اسالم مطرا است ،میتها به درهوت ییگی این دو مقهله یع ی دیان و
اخالق خی برد

1

با تهیه به مع ایی که ذکر شی ،امام چهارم (ع) از خیاونی متعال تیین واقعی به ایان دیان را
درخهاست می ک ی« :خیایا ،خس ای ک که ما را یارى نمهدى تا ن را [قرن ] تاالوت ک ایو
و عبارات نیکهى ن را به زبا ما روا ساختى ،ما را از ننا قرار ده که حاد رعایات قارن
را به یا مىنورنی و با اعتقاد و تسلیو نسبت به نیات محکو ن  ،متیین به دیان تاه هسات ی و
نسبت به متشابهات و نیات روشن قرن  ،اقرار دارنی» (صاحیفۀ ساجادیه :1831 ،دعاای ،02

ب ی  2 )0خس به ع ها کلیییترین نکته در این مهرد ،بایی رویکرد تربیت اخالقای حضارت
امام سجاد (ع) را برگرقته از دینالهی اسالم دانسات ،کاه در قارن کاریو و سایرۀ خیاامبر و
معصهمین متجلی شیه است
از یمله مهاردی که عالوه بر متن ادعیه ،مطلر اخیر را اثبات میک ی ،ت اهع و یاامع باهد
معارف در صحیفۀ سجادیه است که بر اساس نیاز انسا به این گهناه معرقاتهاا ارا اه شایه
است از همین یا روشن میشهد که رویکرد امام ساجاد (ع) بارای رساانی انساا باه اوج

مراتر قربالهی مبت ی بر ش اخت و معرقت است  8در بیو امر و باا نگااهی ساطحی باه ایان
مجمهعۀ نفیس ،شایی این تههو ایجاد شهد که این کتاب ،دعای محا

اسات؛ در صاهرتی

که دریایی است بیکرا از علهم و معاارف اساالمی کاه طای ن مساا آ عقیایتی ،قلسافی،
یها بی ی ،مسا آ ایتماعی ،سیاسی و بسیاری از قهانین طبیعی و احکام شرعی در قالر دعاا
مطرا شیه است
چه بسا با شرایط اخت اقنور ن روز و تبلیغات سهء حکهمت استبیادی امهیاا در تحریاف
حقاید دین ،اتخاذ این روش ،یاک ناهع مباارزه علیاه یبهاۀ باطاآ باهده اسات؛ زیارا علات
 1عالوه بر احادیبی مبآ انما بعبت وتمو مکارم اوخالق (طبرسی [بی تا] ،)3 :میتها به این حیی

مؤیی در این زمی ه

نیو اشاره کرد :اکمآ المهم ین ایمانا احس هو خلقا (کلی ی :1811 ،ج)11 ،2؛ که هر دو از ویهد مبارک حضرت رساهل
اکرم (ص) نقآ شیه است
« 2اللَّهُوَّ قَإِذْ أَقَیْتَ َا الْمَعُهنَۀَ عَلَى تِلَاوَتِهِ ،وَ سَهَّلْتَ یَهَاسِیَ أَلْسِ َتِ َا بِحُسْنِ عِبَارَتِهِ  ،قَایْعَلْ َا مِمَّنْ یَرْعَاهُ حَادَّ رِعَایَتِاهِ  ،وَ یَایِین
لَکَ بِاعْتِقَادِ التَّسْلِیوِ لِمحْکَوِ نیَاتِهِ  ،وَ یَفْوَعُ إِلَى الْإِقْرَارِ بِمُتَشَابِهِهِ  ،وَ مُهضَحَاتِ بَیِّ َاتِهِ»

 8ر ک بحاراونهار ،ج123 ،10؛ صحیفه سجادیه ،دعای ،1ب ی11
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شهادت امام حسین (ع) و یااران  ،نانگااهی ،کاومعرقتای و اساتبمار قکاری ماردم تهساط
دستگاه حاکو ب یامیه بهد لذا میتها گفت خس از وقهع حادثۀ تلش کربال ،امام ساجاد (ع)
از راه معرقتبخشی ،به بازسازی ب ای عقییه و اخالق ماردم کاه باه دسات تبهکاار ب ایامیاه
ویرا شیه بهد ،خرداخت و بهترین وسیله و ابوار برای تحقد این مهو را دعا میدانست؛ زیرا
دعا به ن مع ایی که از صحیفۀ سجادیه قهمییه میشهد ،یک حرکات ساریع و کارسااز در
رقع نقات روحی و عقییتی یامعه است و ناگفته خییاست که برای تجییای حیاات اساالم و
بازنقری ی نظام اسالمی و نیو تربیت ماردم در ن یامعاه ،مب اایی و محاهریتارین مهضاهع،
معرقتگرایی و ش اختاقوایی بهده است
 .1-4معرفتگرایی ،به مثابۀ یک مبنا

در م ابع مربهب به تربیت اخالقی ،یاک رویکارد روا شا اختی مطارا شایه و ن رویکاردِ

ش اختی است که تهیه محققا بسیاری را در تربیت اخالقی به خهد یلار کارده اسات باا
نظاار بااه مب ااای ش ا اخت و بی ا

 ،تربیاات اخالقاای ارزشهااا بااه ایاان مع اساات کااه قاارد ،از

وی گیهای رقتار مهرد نظر نگاهی یاقته باشی و رقتارش مبت ی بر این نگاهی ظههر ک ی باه
عبارت دیگر ،در این بُعی تربیت ارزشای ،در خای ننایو کاه ناهعی شا اخت و معرقات را در
مهرد ارزشها و ه جارهای اخالقی در قرد ایجاد ک یو [و رشی دهیو] (خساروی و دیگارا ،
)12 :1833
در این رویکرد ،بر رشی و خرورش تهانایی ش اخت اخالقی دان نماهزا و بااوبرد میاوا
نگاهی ن ها از اخالق و ارزشهای اخالقی تأکیی شایه اسات مفاروض ایان رویکارد ن
است که هار گااه دانا نماهزا از ارزشهاای اخالقای و رقتارهاای درسات نگااه شاهنی،
خهدبهخهد به سهی ن رقتارها گرای

مییاب ی و ن هاا را انجاام مایده ای و از رقتارهاای

ناشایسااات دوری ماایک ااای ) (Tappan, 1998: Vol 27, 142ب اااابراین ،دیااایگاه
ش اختگرایی [در غرب] ،چ ا که از نام ن خییاست ،مب ای ش اختی را زیرساز اصلی رقتار
انسا در نظر میگیرد؛ بایو ای کاه باه سرچشامههاای ایان شا اخت و معرقات کاه اصاالتاً
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برخاسته از حقیقت حاکو بر یها یع ی تهحیی است ،و به گارای هاا و کا

هاای انساا

تهیه ک ی
ریشۀ این رویکردها را میتها در یهنا باستا و در نظریات سقراب یستویاه کارد وی
معتقی بهد ریشۀ تمام رقتارهای نادرست انسا  ،یهآ و نادانی است اگر انسا زشتکار واقعااً
از زشتی رقتارهای خهد نگاه باشی ،هیچ گاه مرتکر ن نخهاهی شی (داوودی-13 :1833 ،
 )11بر همین اساس ،سقراب و به تبع او اقالطه نیو که هیف تربیت اخالقی را دساتیابی باه
زنیگی سعادتم یانه میدان ی ،معتقینی این مهو ت ها باا شا اختن حقیقات باه دسات ماینیای
(هما )28 :
برخالف این مکاتر تربیت اخالقی که ت ها بار خارورش و رشای شا اخت ،معرقات و تفکار
اخالقی تأکیی میک ای ،در سایرۀ تربیتای اماام ساجاد (ع) هاو باه رشای نگااهی و بصایرت
اخالقی و هو به خارورش و تقهیات گارای هاا و عاادتهاای اخالقای ،ن هاو باا تکیاه بار
نمهزههای وحیانی و الهی تهیه شیه اسات؛ زیارا رشای معرقات ،نگااهی و تفکار اخالقای
لووماً به رقتارهای مطلهب م تهی نمیشهد خس «دانستن اینکه رقتااری خاهب اسات بایین
مع ا نیست که شخص حتماً ن را انجاام خهاهای داد ،یاا نسابت باه ن نگرشای مببات خیایا
خهاهی کرد» ()Hill, 2004: p5

این رویکرد ش اختی در حهزۀ روانش اسی نیو انتقاد روانش اسا را برانگیخت مهوترین نقای

واردشیه بر این رویکرد ن است که نمیتها همۀ رقتارهای انسا را بار اسااس شا اخت و
نگاهی او تفسیر و تبیین کرد؛ زیرا رقتارهای انسا  ،اقاوو بار شا اخت ،از عهاماآ دیگاری
مان ی عهاطف ،احساسات [ ،اراده و عمآ] و عهاماآ محیطای نیاو تاأثیر مایخاذیرد (خاروین،
 )810-811/1 :1832با تهیه به این نقی ،خیاژه در نیمۀ دوم قر بیستو ( )1112در یادداشات
کهتاهی با اشاره به عرصۀ اخالق و ارزشها از «اراده و عمآ» [نیو] سخن باه میاا نورد اماا
شایا تهیه است که نحهۀ برخهرد او با ننچه «مسئله اراده» ماینامای ،همچ اا باا تأسای باه
عرصۀ ش اخت صهرت میگیرد (خسروی و دیگرا )31 :1833 ،
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به دنبال این نقیها و در یهت رقع ننها ،کلبارگ 1ایان رویکارد را وارد عرصاۀ روانش اسای
اخالق کرد و با اساتفاده از ن کهشایی رشای اخالقای در انساا را بررسای و مراحاآ ن را
تبیین ک ی (داوودی )11-13 :1833 ،در نتیجه ،رویکرد دیگری که بیشتر متاأثر از رویکارد
ش اختی بهد ،به نام خرورش تهانایی ش اخت ،قهو و استیول اخالقی ،مطرا شی
کاربرد رویکرد ش اختی در روا ش اسی ،در مطالعۀ رشی ش اخت اخالقی ،به نتایجی درباارۀ
سن خیایای

قهاو و درک اخالقای در کهدکاا  ،چگاهنگی رشای و تکاماآ قهاو و درک

اخالقی ،مراحآ ن و عهامآ ماؤثر بار رشای و تکاماآ ن انجامیای ایان یاقتاههاا در تربیات
اخالقی به کار گرقته شی و طرقیارا این رویکرد به این قاعایۀ ب یاادین رسایینی کاه بارای
رسیی به هایف تربیات اخالقای ،راهای یاو خارورش و رشای داد تهاناایی قهاو و درک
کهدکا از ارزشهای اخالقی و رقتارهای درست و نادرست ویهد نیارد ب اابراین ،هایف
اساسی تربیت اخالقی ن است که یاک برناماۀ درسای تایوین و روشهاایی را باه معلماا
معرقی ک ی تا بتهان ای باه بهتارین ویاه ،تهاناایی شا اخت اخالقای کهدکاا را رشای ده ای
(داوودی)13 :1833 ،
در این دییگاه نیو بر خالف نظام تربیتی صحیفۀ سجادیه ،عهاطف و گرای ها و نیو اراده و
اختیار ،یایگاه وی ه و متمایوی نیارنی به همین دلیآ ،خ وه های ش اختگرایا در زمی اۀ

اخالق ،بیشتر به «داوری اخالقی» 2معطهف شایه کاه نااظر بار ی باۀ شا اختی اخاالق اسات
(خسروی و دیگرا  )31 :1833 ،در حالی که ش اخت و معرقت در لسا دعایی امام ساجاد
(ع) ،مب ای گرای

به خیا و اطاعت از او به شمار میرود

ش اخت و معرقت در لسا دعایی امام سجاد (ع) به ع ها مب ای ایما به مبیأ و معاد مطارا
شیه و باه اطاعات الهای کاه مقهلاهای ارادی اسات ،مایانجامای؛ معرقتای کاه ابتایا در اثار
ع ایتالهی به صهرت کششی قطری و باالقهه در ویاهد انساا باه ودیعاه نهااده شایه باهد
ازاینرو ،حضرت از خیا درخهاست مایک ای[« :خروردگاارا] و مارا از کساانی قارار ده کاه
(نفس) خهی

را ش اخت ی و به محآ نرام

اباییشاا یقاین خیایا کردنای؛ خاس در نتیجاه

1. Kohlberg
2. Moral Judgment
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عمرهایشا در راه اطاعت ته سپری گردیی» (مجلسی 1 )123 /10 :1018 ،در نتیجه ،معرقت
و ش اخت ،یکی از هیفهای واسطهای تربیت در صحیفۀ سجادیه بارای رسایی باه هایف
نهایی ،یع ی قربالهی است و رویکرد مب ایی امام ساجاد (ع) در تربیات اخالقای باه شامار
مینیی
در نتیجه میتها گفت که صحیفۀ سجادیه ،مبتکر نهعی تربیت انسانی با محهریت عرقاا و
ش اخت است ،که در ن انساا لحظاهای از دایارۀ قای

و ع ایاتالهای خاارج نمایشاهد

خیامحهری در این کتاب به گهنهای مهج میزنی که همۀ معاارف دیگار در خیهنای باا خایا
مطرا میشهد و و از اینرو ،امام سجاد (ع) به احسااس حضاهر و تهیاه باه حضارت حاد،
ع ایتی وی ه دارد؛ به گهنهای که این احساس را در همۀ حاوت خاهی  ،اعاو از مصاا ر و
خهشیها از خیاونی میطلبی و همین حضهر میاوم در محضر ربهبی است کاه انساا را هار
لحظه به خیا نودیکتر میسازد
البته در مهرد ارتباب معرقتاهلل و درک حضهر میاوم او این نکته گفت ی است کاه انساا باا
ش اخت خهد و خس از ن معرقت باه خایا وارد عرصاۀ درک حضاهر رب مایشاهد طبعااً
هرچه این معرقت عمیدتر شهد ،انسا را به حضهر میاومتری در محضر خیا قرامایخهانای؛
چراکه به طهر قطع این نهع معرقت ،انسا الهی را به این درک میرسانی که ققط هرچاه در
نود رب و متعلد به او و رضایت اوست ،خاییار و مانینی است و در نتیجه رعایت نداب ایان
حضهر تهسط او امری ضروری محسهب میشهد ب ابراین ،ش اخت هر چه بیشتر خیا ،نق
مهمی در نودیکی به او دارد و بیو ش اخت خیاونی ،نودیکشی به او امکا خاذیر نیسات
(یهادی نملی)01 :1833 ،
مقهلۀ معرقت خیا چ ا یایگاهی در اسالم دارد که مطاابد باا قرماای

ناهرانی معصاهمین:

«خیاونی ب یگا را یو برای ای که او را بش اس ی ،نیاقرییه است؛ خس ه گامی کاه باه ویاهد
حد معرقت خییا کردنی ،به عبادت او مایخردازنای؛ عباادتی کاه نناا را از خرسات

غیار او

بینیاز میسازد» (ر ک :مجلسی )38 /28 :1018 ،با نظر به این دریه از اهمیت است کاه از
 1اإلمامُ زین العابیینَ علیه السالم قی الیُّعاء« :وایعَل ا مِنَ الّذین عَرَقها أنفسَهُو ،وأیقَ ها بِمُستَقَرِّهِو ،قکانَت أعمارُهُو قای
طاعَتِکَ تَف ى»
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ش اخت خیا به ع ها واوترین معارف و ش اختها و نیو ثمرۀ علو و رأس حکمت یاد شیه
است (نمیی31 ،10 :1811 ،؛ خای یه )011 :1832 ،خس با تهیاه باه ایان نکاات ،در امکاا
ش اخت خیا و معرقت به ن ویهد متعالی یای تردییی باقی نمیمانی
همچ ین اولین مرحله در عبادت خیا ،ش اخت او شمرده شایه و ریشاۀ ایان معرقات ،درک
یگانگی ن صانع کاآ و نفای تشابیه از اوسات (مفیای )228/1 :1018 ،نیاو در نماهزه هاای
اسالمی ما وارد شیه است که معرقت حقیقی به خیا این است که ن ویهد متعاال را بایو
مبال بش اسی و بیانی که او معبهدی یگانه ،خالقی تهانا ،اول و نخار و ظااهر و بااط ی اسات
که همتا و شبیهی نیارد و این نهع معرقت ،قلۀ علاو خهانایه شایه اسات (عطااردی:1011 ،
 )01/1بالطبع هرکه خیا را [این گهنه] بش اسی ،او را دوست خهاهی داشات (ر ک :صاابرى
یودى و دیگرا )31 :1831 ،
از امام صادق (ع) نقآ شیه است که قرمهد :از خیرم شا ییم کاه از خایرش اماام ساجاد (ع)
روایت مىکرد که مردى در برابر امیر المؤم ین (ع) برخاست و گفت :اى امیار الماؤم ین! باه
چه چیو خروردگارت را ش اختى؟ قرمهد :به برگردانیی تصمیو ها و شکستن ارادهها هر گاه
اراده کردم او میا من و ارادهام حایآ گردیی ،و چه تصمیو گارقتو حکاو وى باا تصامیو
من مخالفت داشت ،دانستو کاه دیگارى در باارۀ مان ماىانییشای (رک عروسای هاهیوی،
)120/1 :1831

1

زُهری روایت کرده است که گروهی از قری

بر امام علیبانالحساین (ع) وارد شاینی ن

حضرت ضمن سفارشاتی به ننا قرمهد« :بهراستی معرقت خیاونی عوویآ این است کاه او
به یگانگی ،رأقت ،رحمت و مهربانی ،عوت ،علو ،قیرت ،عله مرتباه شا اخته شاهد و نیاو
اینکه حضرت محمی (ص) ب یه و قرستادۀ اوست و هر چه که نورده و بیا کارده همگای
حد و از یانر خیاست » (حر عاملی)00 /11 :1011 ،

2

 .1عن عليّ عليه السّالم :عرفت اللَّه بفسخ العزائم و حلّ العقود ،و نقض الهمم (نهج البالغهه ،نسههه فهيض ،ص 1111؛
نسهۀ صبحي صالح ،ص.)015
 .2مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَۀَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
دَخَلَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع -فَسَأَلُوهُ كَيْفَ الدَّعْوَةُ إِلَى الدِّينِ فَقَالَ «تَقُولُ بِسْمِ اللَّههِ الهرَّحْمَنِ الهرَّحِيمِ
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در ک ار ننچه گفته شی ذکر این نکته نیو وزم است که در مته اسالمی ،حقیقت معرقت باه
خیا ،به ش اخت امام و خیشهای وایر اوطاعه در هر زما تعریف شیه است؛ از ایان یهات
که معرقت خیا یو از راه امام امکا خذیر نیست یا اینکه ب ا بار گفتاۀ شایش صایوق ،شارب
بهرهگیری از نتایج معرقت به خیا ،ش اخت امام م صهب از طرف اوسات (مجلسای:1018 ،
)38 /28
امام چهارم در صحیفۀ سجادیه ،ضمن راز و نیاز با خیاونی ،بیا می ک ی« :اى معبهد من ،ت ها
ته شایستۀ حمی و سپاسى و من ته را بر رقتار نیکهیت در حد خهد و بر وقهر نعمتهایات و
اقوونى عطاهایت بر من ،و بر رحمتى که بهواسطۀ ن مرا برترى بخشییى و بر نعمتى که ن
را بر من نازل قرمهدى شکر مىک و ،بهراستى ته در حد من لطفهایى نمهدهاى کاه مان از
شکر و سپاس ننها عایوم و اگر احسا و ریوش نعمتهاى ته بر من نباهد ،مان باه بهاره و
سهدى نمىرسییم و تهقید اصالا نفسو را خییا نمىکردم ،اما تاه در حاد مان باه احساا و
نیکى نغاز کردى و کفایت در همۀ امهرم را به من ارزانى داشتى و بال را از من دور کاردى
و عهاقر دردناک قضا و قایر را از مان بااز داشاتى» (صاحیفۀ ساجادیه :1831 ،دعاای ،11
ب ی)1-2

1

ایشا در قرازی دیگر از صحیفۀ شاریف اظهاار مایدارد« :باارالهاا بار محمای ونلا
قرست ،و ما را از خی

رو و خشت سر و از طرف راست و از یانار چا

درود

و از هماه طارف

حفت قرما ،حفظى که ما را از ناقرمانى ته باز دارد و به طاعتت راه مایى ک ی و براى محبات
أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى دِينِهِ وَ جِمَاعُهُ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا مَعْرِفَۀُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْآخَرُ الْعَمَلُ بِرِضْوَانِهِ وَ إِنَّ مَعْرِفَهۀَ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِيَّۀِ وَ الرَّأْفَۀِ وَ الرَّحْمَۀِ وَ الْعِزَّةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْعُلُوِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ أَنَّههُ النَّهافِ ُ الضَّهار
الْقَاهِرُ لِكُلِ شَيْءٍ الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْهَبِيرُ وَ أَنَّ مُحَمَّهدا عَبْهدُهُ وَ رَسُهولُهُ وَ أَنَّ مَها
جَاءَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ فَإِذَا أَجَابُوا إِلَى ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَيْهِمْ مَها عَلَهى
الْمُسْلِمِين».
« .1إِلَهِي أَحْمَدُكَ وَ أَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ عَلَى حُسْنِ صَنِيعِكَ إِلَيَّ ،وَ سُبُوغِ نَعْمَائِكَ عَلَيَّ ،وَ جَزِيلِ عَطَائِكَ عِنْهدِي ،وَ عَلَهى
مَا فَضَّلْتَنِي بِهِ مِنْ رَحْمَتِكَ ،وَ أَسْبَغْتَ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَتِكَ ،فَقَدِ اصْطَنَعْتَ عِنْدِي مَا يَعْجِزُ عَنْهُ شُكْرِي )2( .وَ لَوْ ال إِحْسَهانُكَ
إِلَيَّ وَ سُبُوغُ نَعْمَائِكَ عَلَيَّ مَا بَلَغْتُ إِحْرَازَ حَظِّي ،وَ ال إِصْالحَ نَفْسِي ،وَ لَكِنَّكَ ابْتَدَأْتَنِي بِالْإِحْسَانِ ،وَ رَزَقْتَنِي فِي أُمُهورِي
كُلِّهَا الْكِفَايَۀَ ،وَ صَرَفْتَ عَنِّي جَهْدَ الْبَالءِ ،وَ مَنَعْتَ مِنِّي مَحْذُورَ الْقَضَاءِ»
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و دوستى ته به کار نیی بار خیایا بر محمی ونل

درود قرسات و ماا را در ایان روز و ایان

شر و همهى روزهاما براى امر به معروف و نهى از م کر ،و خاسیارى اسالم ،و نکهه
باطآ و خهار ساختن ن و یارى حد و گرامیداشت ن  ،و راه مایى گمراه و یارى نااتها ،
و خ اهداد به ستودییه مهقد بیار» (صحیفۀ سجادیه :1831 ،دعای  ،1ب ی )13-13

1

با تهیه به این ادعیه ،روشن است که در دییگاه امام ساجاد (ع) ،اعتقااد نظاری باه تهحیای،
انسا را به این ش اخت میرسانی که همۀ کمااوت و زیبااییهاا ،م حصار در ذات خیاونای
است و از طرید سخنگفتن و راز و نیاز کرد با خیاونی ،میتها هماۀ کمااوت انساانی و
وظایف قردی و ایتماعی را بازش اخت
نتیجه اینکه ،نق
سایر بی

تهحیی و معرقت حقیقی به ن  ،باا تهیاه ،تاذکر و تفکار ،خایاه و اسااس

هاست البته بی

انسا نسبت به رقتارش کامآ نمیشهد ،مگر ن که او به خاهد،

یها خیرامه  ،یها نخرت و حقایقی مان ی مرگ و زنیگی ،نگاهی داشته باشی ب ابراین،
دگرگهنی در بی

انسا که نهعی تحهل درونی و باط ی به شمار مینیای ،یکای از عهاماآ

تغییر در رقتار انسا و روشی تربیتی است (باقری)31 :1831 ،
 .1-1-4اهمیت معرفت

محهربهد معرقت به خیاونی و نیو ناممکنبهد دی یاری بایو شا اخت خایا ،در معاارف

اسالمی کانه تهیه بهده است (ر ک شهییی 2 )2 :1832 ،در نتیجه ،اولاین قایم در مسایر
تقرب به خیا ،ش اخت ن ذات متعال است

 .1اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ،وَ احْفَظْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَ مِنْ خَلْفِنَا وَ عَنْ أَيْمَانِنَا وَ عَنْ شَمَائِلِنَا وَ مِهنْ جَمِيه ِ نَوَاحِينَها ،
حِفْظا عَاصِما مِنْ مَعْصِيَتِكَ  ،هَادِيا إِلَى طَاعَتِكَ ،مُسْتَعْمِال لِمَحَبَّتِكَ « »11اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  ،وَ وَفِّقْنَا فِي يَوْمِنَا
هَذَا وَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ وَ فِي جَمِي ِ أَيَّامِنَا لِاسْتِعْمَالِ الْهَيْرِ  ،وَ هِجْرَانِ الشَّرِّ ،وَ شُكْرِ النِّعَمِ ،وَ اتِّبَاعِ السهنَنِ ،وَ مُجَانَبَهۀِ الْبِهدَعِ ،وَ
الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ  ،وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ،وَ حِيَاطَۀِ الْإِسْلَامِ ،وَ انْتِقَاصِ الْبَاطِلِ وَ إِذْلَالِهِ ،وَ نُصْهرَةِ الْحَهقِّ وَ إِعْهزَازِهِ  ،وَ إِرْشَهادِ
الضَّالِّ ،وَ مُعَاوَنَۀِ الضَّعيِفِ ،وَ اِدْرَاكِ اللّهيِفِ
 2قال علی (علیه السالم)« :اول الیین معرقته»
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حضرت سجاد (ع) از هما دیباچه و نغاز صحیفۀ سجادیه ،به ش اخت قطاری اشااره دارد و
خیا را به خاطر الهام شکر و سپاس خهد به ندمیا و ش اساانی ویاهد ،علاو و قایرت
ن ها و راه مایی درونی به سهی خهیشتن حمی و ساتای
خهد را به ما ش اسانی و شکر و سپاس خهی

باه

مای ک ای« :ساپاس خایای را کاه

را به ما الهام نمهد و درهای علاو باه رباهبیت

را بر ما گشهد و بار اخاالص در تهحیای و یگاانگی اش ،ماا را راه ماایی کارد و از شاک و
دودلی در امر خهد (معرقت ذات و صفات) دور ساخت» (صحیفۀ سجادیه :1831 ،دعاای،1
ب ی)11

1

ناگفته خییاست که ش اخت خیا ،ع ایتی از سهی خیا به ب یگا است تا بتهان ای ولاینعمات
خهد را بش اس ی و وظایف خهد را از قبیآ شکرگواری و ایما به او ،انجام ده ای خیاونای،
در برابر نعمتهای متهالی که بر مردم عطا کرده ،ش اخت حمای خاهد را از ننهاا باازنیاشاته
است؛ که «اگر ش اخت حمی و ث اى خهی

را با ابتالى ب یگا به نعماتهااى گهنااگه و

احسا هاى قراوا دریغ مینمهد ،ب یگا بیو سپاساگواری و شاکر ،در نعماتهاای الهاى
تصرف میکردنی و رزق و روزى خهی

را گسترش مایدادنای و در ایان صاهرت از مارز

انسانیت خارج شیه و به حیّ حیهانیت سقهب میکردنی» (صحیفۀ ساجادیه :1831 ،دعاای،1

ب ی  2 )3-1ب ابراین معرقت خیا ،مب ا و مع ای انسانیت است

البته اولین مرحله برای ش اخت خیا ،تهیه به نفس روحاانی خاهی

و یااقتن و شا اخت ن

است و از همین رو ،در روایتی از امیر مؤم ا علی (ع) چ ین نمیه است« :هارکس خاهد را
بش اسی خیای خهد را خهاهی ش اخت» (نمیی)282 :1811 ،

8

« .1و الحمد هلل علي ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شكره ،و فتح لنا من ابواب العلم بربوبيته و دلنا عليه من االخهالص
له في توحيده ،و جنبنا من االلحاد و الشك في امره
« .2وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَوْ حَبَسَ عَنْ عِبَادِهِ مَعْرِفَۀَ حَمْدِهِ عَلَى مَا أَبْالهُمْ مِهنْ مِنَنِههِ الْمُتَتَابِعَهۀِ ،وَ أَسْهبَ َ عَلَهيْهِمْ مِهنْ نِعَمِههِ
الْمُتَظَاهِرَةِ ،لَتَصَرَّفُوا فِي مِنَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُوهُ ،وَ تَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَشْكُرُوهُ ( )9وَ لَوْ كَهانُوا كَهذَلِكَ لَهَرَجُهوا مِهنْ حُهدُودِ
الْإِنْسَانِيَّۀِ إِلَى حَدِّ الْبَهِيمِيَّۀ».
« 8من عرف نفسه عرف ربه»؛ یا در روایتی دیگر چ ین نمیه است« :اعرقکو ب فسه ،اعرقکو برباه» :ننکاه خاهد را بهتار
بش اسی ،خیای خهد را بهتر میش اسی (یامع األخبار0 ،؛ روضۀ الهاعظین و بصيرة المتعظین)21 /1 ،
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اهمیت این نهع معرقت ،به قیری واوست که امام بااقر (ع) در سافارش باه یاابربان یویای
یعفی میقرمایی :هیچ معرقتی مبآ معرقت و ش اخت ته نسابت باه خاهدت نیسات (حرانای،
 1 )231 :1010همچ ین مراد از علمی که در روایات به دستیابی بایا تهصایه شایه ،حتای

اگاار در چااین باشاای ،علااو معرقاات نفااس اساات (مجلساای 2 )82 /2 :1018 ،و از ن یااا کااه
خیایهیی ،گرایشی قطری در سرشت همۀ انسا هاست ،در نتیجاه ،شا اخت نفاس و تهیاه
به ن  ،ریهع به قطرت است و دروازۀ معرقت و شا اخت خایا محساهب مایشاهد و باالتبع
غفلت و بیتهیهی نسبت به ن  ،انسا را از ش اخت و قرب به خیا بازمیدارد
 .2-1-4موانع معرفت

حجابها و رذایآ از مهانع معرقت و سبر خهدقرامهشیانی و در مقاباآ ،تهیاه ،تعقاآ و باه
خهد انییشیی مهیر وییا و عرقا نفس است این مع ا در قرن کریو باه ایان صاهرت
نمیه است« :مان ی کسانی نباشیی که خیای خهد را از یاد بردنی خس خیاونای خهدشاا را از
یادشا برد» (حشر)11 /

8

در قسمت دیگری از نیات ،به ههای نفسانی به ع ها یکی از مهوترین حجابهاایی اشااره
شیه است که بر روی قهۀ ش اخت و معرقت یع ی عقآ قرار میگیرد و ماانع کاارکرد مفیای
ن میشهد؛ « خس نیا دییى کسى را که ههس خهی
دانسته ،گمراه گردانییه و بر گهش او و دل

را معبهد خهد قرار داده و خایا او را

مُهر زده و بر دییهاش خرده نهاده اسات؟ بعای

از خیا چه کسى او را هیایت خهاهی کرد؟ نیا خ ی نمىگیریی؟» (یاثیه)28 /

0

امام چهارم (ع) در مهارد مختلفی بهوی گی غفلت ،باه ع اها ریشاۀ رذایاآ و حجاابهاای
نفسااانی ماایخااردازد و ن را زمی ااهساااز گمراهاای و گ اهکاااری معرقاای ماایک اای از یملااه

 .1اإلمامُ الباقرُ عليه السالم  -في وَصِيَّتِهِ لِجابِرٍالجُعفيِّ « : -ال مَعرِفۀَ كَمَعرِفَتِكَ بِنَفسِكَ»
 .2وَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السالم« :اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّينِ وَ هُوَ عِلْمُ مَعْرِفَۀِ النَّفْسِ وَ فِيهِ مَعْرِفَۀُ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَل»
« .3وال تكونوا كالذين نسوا اهلل فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون»
« .4أفَرَأيْتَ مَنِ اتَّهَذَ إلهَهُ هَواهُ وَأضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشاوَة فَمَهنْيَهْدِيههِ مِهنْ
بَعْدِ اللَّهِ أفَالَ تَذَكَّرُونَ»

 / 28معرفتگرایی به مثابۀ رویکرد مبنایی تربیت اخالقی «از دیدگاه امام سجاد (ع) در صحیفۀ سجادیه»

میقرمایی[« :خیایا] اگر ته مرا عذاب ک ی البته من خهد بر خهی
و خطا و تقصیر و قصهر خی

ستو کردهام و راه تضاییع

گرقتهام و از حت و بهرۀ خهد غفلت ورزییهام و اگر گ اهاانو

را ببخشی ،ته مهربا ترین مهربانا هساتی» (صاحیفۀ ساجادیه :1831 ،دعاای  ،11ب ای )10

1

نتیجه اینکه انسا به علات غفلات از خایا باه رذایاآ روی ماینورد ونلاهده مایشاهد ن
حضرت در قرازی دیگر نشا میدهی که غفلت ،بشر را از هیف نقری
برداشتن در مسیر تکامآ ،ب یگی حضرت حد و عمآ به مسؤولیتهای

خهد ،یع ای گاام
دور مایک ای« ،ای

وای از غفلت و بیخبری من ،از ننچه دربارهام خهاسته میشاهد» (صاحیفۀ ساجادیه:1831 ،
دعای ،18ب ی)1

2

ب ابراین ،یکی از مهمترین راههایی که انسا را در مقابآ مهانع تربیات ،مقااوم مایک ای و باا
نظر به هیف غایی تربیت ،او را برای رسیی به قرب الهی کمک میرسانی ،غفلاتزدایای و
بهکارگیری قهۀ عقالنی است؛ زیرا گاهی اوقات ،معرقت انسا نسبت باه خاهدش ،معرقات
نیست بلکه تههو یک سری اعتباریات اسات کاه در عاالو ذهان ن هاا را باه هاو خیهساته و
روزبهروز هو خیهنیشا را محکوتر میک ی خس اولین قیم در طرید خاک شی  ،ک اار زد
تههو ،خیال و به تعبیر دیگر ،نفی خهاطر است از اینرو ،معارف اسالم ،انساا را باه تارک
صفات رذیلۀ اخالقی مان ی حسای ،کبار ،لغاه ،لهاه ،غفلات و هاهای نفاس و در مقاباآ ن ،
تشهید به حضهر قلر در عبادات و ذکر تشهید میک ی
خس رذایآ و امیال حیهانی ،معرقت نفس را کو کرده و در اولین گام ،وییا یع ی تهیاه و
یاقتن خهد را از انسا میگیرد و اینیاست که اهمیت بی

 ،تعقآ و ش اخت بی

از خی

خهد را نمایا میک ی؛ چراکه خهدش اسای و خیاش اسای و باه تعبیار دیگار تربیات عرقاانی
نهت ها در خی بیرو نورد انسا از غفلت است ،بلکه خهد عین «بیرو نمی » اسات؛ یع ای
انسا بایی خهد دروغین را ویرا و خهیشتن را تسلیو خیا ک ی تا باه هساتی واقعای خاهی
نایآ شهد
 .1إِنْ تُعَذِّبْ فَأَنَا الظَّالِمُ الْمُفَرِّطُ الْمُضَيِّ ُ اآلْثِمُ الْمُقَصِّرُ الْمُضَجِّ ُ الْمُغْفِلُ حَظَّ نَفْسِي ،وَ إِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
 .2مَوْلَايَ وَ ارْحَمْنِي عِنْدَ تَغَيرِ صُورَتِي وَ حَالِي إِذَا بَلِيَ جِسْمِي  ،وَ تَفَرَّقَتْ أَعْضَائِي ،وَ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالِي  ،يَها غَفْلَتِهي عَمَّها
يُرَادُ بِي .
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با این تهصیف ،ن چه در قرای ی تعلیو و تربیت از وظایف مهو مربی به شمار میرود ،تهیاه
داد متربی به ذات اقیس باری تعالی و قرب به اوست؛ چ ا که همۀ امهر را با تهیاه و یااد
خیا انجام دهی و به غفلت نیفتی ،و مهوتر اینکه سعادت متربی در تربیتی عقالنی او تهساط
مربی نهفته است؛ زیرا ن چه متربی را در مقابآ مهانع تربیت ،یع ی ههاهاای نفساانی ،مقااوم
می سازد و با نظر به هیف غایی تربیت ،او را برای وصهل به مقام قرب الهی کمک میک ی،
بهکارانیاختن قهۀ عقالنی است؛ و مقیمۀ ن  ،تذکر ،دوری از غفلت و ش اخت است
 .3-1-4کارکرد فطرت در معرفتافزایی

انبیا و اولیا با زبانی عادی به رقع مهانع معارف و تبیین ن خرداختهانی و بر طرید قطرت  -که

در همۀ انسا ها مشترک است  -تأکیی کارده و ساخن گفتاهانای هریاک از مباحا

ایشاا

ریهعی دوباره به قطرت و خالف بیشتر علاهم اساتیولیِ سااخت بشار اسات کاه در ن هاا
مطالر بعیی مبت ی بر مطالر قبلی است و اگر مطالر اولیۀ ن ها مشکهک واقع شاهد ،خایاۀ
بقیۀ مطالر ن ها نیو سست میشهد
قطرت سرمایۀ مشترک و بینیاز از هر مقیمهای است که ت هاا خااکشای و خااکمانای را
میخهاهی حالت قطری انسا هما نفسی است که هر کس او را ش اخت ،خروردگاارش را
ش اخته و به مبایأ و معااد یقاین خیایا مایک ای راه معرقات نفاس نیاو قارورقاتن و تهیاه باه
درونیترین نقطۀ ویهد یا ذات خهد است با این تهصیف ،ش اخت و تهیه هارچاهبیشاتر باه
قطرت ،به هما انیازه به معرقتاقوایی انسا میانجامی؛ زیرا «زنیگی سعادتم یانه به ع ها
هاایف تربیاات اخالقاای ،بااه قعلیاات رسااانی [ایاان] قااهای مهیااهد در روا انسااانی اساات»
()Kreferd, 1967: 161

امام سجاد (ع) در نخستین دعای صحیفۀ سجادیه ،به قطرت خیایهی انسا اشاره میک ی و
میقرمایی[ :خیاونی] خیییهها و مخلهقات را با قیرت و مشیت خهی
را در راه اراده و خهاست خهی

نقریی و ساپس نناا

روا گردانیی و ننا را در راه محبت به خاهد برانگیخات
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[و به بیا دیگر ن ها را به گهنهای قطری ،خیایه و خیادوسات نقریای] (صاحیفۀ ساجادیه
 :1831دعای ،1ب ی)8-0

1

شهیی مطهری در همین خصهص تأکیی میک ی که مفاد عبارت نخر دعا این است که تمام
این حرکتها و تکاخههای خلد ،درک ک ی یا نه ،در طرید محبت خیاسات حتای انگیاوۀ
اصلی ن که غیرخیا را مییهیی ،یستویهی خیاست ،ولی در مصیاق اشتباه کرده است
(مطهری)218 :1811 ،
قرمای

امام سجاد (ع) دربارۀ خیایهیی ،درواقاع تفسایری بار ایان ساخن قارن در ماهرد

قطری بهد گرای

خیاخهاهی است که نیۀ شریفۀ قطارت بار ن تأکیای دارد؛ ن یاا کاه

ذات باریتعالی میقرمایی« :خس روى خهد را با گرای

تمام به حد به سهى این دیان کان،

با هما سرشتى که خیا مردم را بر ن سرشته است نقری
است هما دین خاییار ،ولى بیشتر مردم نمىدان ی» (روم)81/
این گرای

و کش

خیاى تغییرخاذیر نیسات ایان

2

درونی و یذبۀ مع هی در همۀ انسا ها ،از هر نا اد و قبیلاهای و از هار

ی سی ویهد دارد دل انسا نمیتهانی بایو خایا نرام بگیارد؛ گرچاه در تعیاین مصایاق،
گاهی به خطا میرود (امی ی )81 /1 :1832 ،و این انتخاب خطا ،باه غباارنلهدباهد قطارت
بهسبر ویهد رذایآ بازمیگردد؛ زیرا قطرت به مبابۀ نی ۀ حقیقتیاب ویهد انساا اسات و
در اثر نلهدگی ،امکا تهیه به خهد ،تعقآ ،وییا و قضایآ از انسا سالر و او باه غفلات
دچار میشهد
 .4-1-4نحوۀ عملکرد تفکر و تعقل برای دستیابی به معرفت

تهیه یا ریهع به قطرت ،اساس اقعال و درواقع سبر ایجاد ن هاست و هما طهر که گفتاه
شی کلیی معرقت و ش اخت نفس است و بسیاری از انسا ها ن را در گرقتااریهاا و ه گاام

« .1ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْهَلْقَ ابْتِدَاعا ،وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ اخْتِرَاعا .ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ ،وَ بَعَثَهُمْ فِي سَبِيلِ مَحَبَّتِههِ ،
لَا يَمْلِكُونَ تَأْخِيرا عَمَّا قَدَّمَهُمْ إِلَيْهِ  ،وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ تَقَدما إِلَى مَا أَخَّرَهُمْ عَنْهُ»
« .2فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِهَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّهاسِ لَها
يَعْلَمُونَ»

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) 31 /

دعا و عبادت و مرگ مییاب ی همین تهیه و یاقتن خهد که مقیمۀ وییا است ،تفکار ناام
دارد و تعقآ وییانی است که با چشو عقآ میبی ی و با اولین تذکر ،انسا را باه وادی قکار
و عقآ وارد میک ی خس ابواری که با ن نفسِ خهد را مییابیو و به معارف بسیط ،علو خییا
میک یو ،عقآ است که از ن با ع ها حجت و رسهل باط ی یاد میشهد
امام سجاد (ع) در صحیفه ،ه گام یاادکرد از عقاآ ،او را مهیاهدی زنایه و مساتقآ معرقای
میک ی که استعیاد حمی الهی را دارد ایشا خطااب باه حضارت بااری تعاالی مایقرمایای:
«یا و زبا و عقآ من ته را سپاس مىگهی ی ،سپاسى که به حی کمال و باه حقیقات شاکر
مىرسی ،سپاسى که نهایت رضایت تاه از مان اسات ،خاس مارا از خشاو و غضار خاهدت
برها » (صحیفۀ سجادیه :1831،دعای  ،11ب ی)1

1

امااا ن چااه نساابت بااه تعریااف و تهصاایف عقااآ ،اهمیاات بیشااتری دارد ،یاااقتن ایاان نیااروی
قهقالعاده و استفاده از ن است؛ نیرویی که یکی از طارق مهاو دساتیابی باه علاو ،دانا

و

نگاهی است و قیرت تهبیش و وییا ندمی از ن اوست
عقآ نهری است که به همۀ انسا ها اعاو از ماؤمن و کااقر داده شایه اسات اماا مؤم اا باه
خالف کاقرا از ن استفاده کرده و بر نهرانیت خهد اقوودهانی این قهۀ خیادادی با تاذکر،
از خهاب و غفلت رسته و مهقد به ت به و تهیه دا و میشهد
قرازی از دعای امام سجاد (ع) در صحیفۀ شریف ،معروف به دعای روز عرقاه  ،مؤیای ایان
مطلر است؛ ن یا که حضرت به خیشگاه خیا عرض میک ی[ « :بارالها] و ن ه گاام کاه
عقآ از ب یگى ته غفلت مىک ی ،قلبو را از یادت خار کان و در مان و باراى مان باىنیاازى،
عفت ،نرام  ،عاقیات ،صاحت ،گشاای  ،اطمی اا و ساالمتى را یماع گاردا » (صاحیفۀ
سجادیه :1831 ،دعای  ،03ب ی )181

2

« .1تَحْمَدُكَ نَفْسِي وَ لِسَانِي وَ عَقْلِي  ،حَمْدا يَبْلُ ُ الْوَفَاءَ وَ حَقِيقَۀَ الشُّكْرِ  ،حَمْدا يَكُونُ مَبْلَ َ رِضَهاكَ عَنِّهي  ،فَنَجِّنِهي مِهنْ
سُهْطِك»
 ...« .2وَ أَشْرِبْ قَلْبِي عِنْدَ ذُهُولِ الْعُقُولِ طَاعَتَكَ  ،وَ اجْمَ ْ لِيَ الْغِنَى وَ الْعَفَافَ وَ الدَّعَهۀَ وَ الْمُعَافَهاةَ وَ الصِّهحَّۀَ وَ السَّهعَۀَ وَ
الطُّمَأْنِينَۀَ وَ الْعَافِيَۀَ »...
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ب اابر ن چااه گفتااه شاای ،قطااری بااهد خیاش اسای یع اای شا اخت خاایا باارای هاار «عاقااآ و
تفکرک یهای» میسر و راه ن تاذکر اسات؛ همچاه تاذکر باه نیاات الهای ،کاه راه ماای
همیشگی انسا هاست؛ «و در درو خهد شما [نیات و نشانههایی است] ،نیاا نماینگریای؟»
(ذاریات)21 /

1

امام سجاد (ع) در دعای مکارماوخالق ،بیینسا بر تذکر همراه با تفکر تأکیای مایک ای و
ن را تیبیری نجاتبخ

در برابر شایطا و هار دشامن دیگار مایدانای« :بارخایایا! ننچاه

شایطا از دروغ و گمااا و رشااک در دل ماان ماایاقک ای ،بااه یاااد بورگاایات و انییشااه در
تهانایی ات و عاقبتانییشی بر دشم ت ،مبیل گردا » (صاحیفۀ ساجادیه :1831 ،دعاای ،18

ب ی 2 )21درنتیجه ،از دییگاه صحیفه ،قرنی ی تربیت عقالنی سه مرحلاه دارد 1 :ذکار و یااد
عظمت خیا؛  2تفکر در قیرت الهی؛  8تیبیر و عاقبتانییشای در برابار دشامن (شایطا )
مرحلۀ اول که امام چهارم (ع) ن را «ذکر» مینامی ،یادنوری علو متربای اسات متربای در
مقام یک انسا  ،به طهر طبیعی دچار قرامهشی یاا غفلات مایشاهد ازن یاکاه باه تاذکر از

یانر مربی و ذکر از سهی متربی ،باه مباباۀ اصالی مهاو در تعلایو و تربیات اساالمی تهیاه
ماایشااهد ،مرباای در اولااین مرحل اۀ تربیاات عقالناای ،بایاای ذهاان مترباای را تحریااک ک اای و
دانستههای قطری و اکتسابی او را به همراه عظمت و بورگی خیا به یادش نورد
یادنوری ،خهد ،انگیوۀ تفکار و تعقاآ خیراماه مساا آ گهنااگه را در او ایجااد مایک ای
ب ابراین ،مربی بایی او را به تفکری یهتدار در قیرت الهی ره مه سازد این دو مرحله باه
«تیبیر» م تج میشهد متربی خاس از ذکار و تفکار ،باه قایرتی عقالنای دسات ماییابای کاه
میتهانی به تیبیر و دورانییشی در برابر مهانع تربیت خردازد و مسئله را خهد حآ ک ی و البتاه
این امر یو با درخهاست تهقید از خیا و یاری او ممکن نخهاهی بهد
به عبارت دیگر ،این سه مرحله در رویکرد تربیتی امام سجاد (ع) ،خهان
و خرورش بی

دیگری از ایجااد

ها ،گرای ها و انگیوشهای رقتاری است ب ابراین ،اساس دستیابی به بیا

« .1و َفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَال تُبْصِرُونَ«
« .2اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني و التظني و الحسد ذكرا لعظمتك و تفكهرا فهي قهدرتك و تهدبيرا
علي عدوك»
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و معرقت ،به ع ها اصلی ترین رویکرد اماام چهاارم ،تهیاه و یااقتن حقیقات نفاس انساانی
است که از ن به تفکر و تعقآ تعبیر شیه ،راه مای انسا به سهی خیاش اسای و معرقاتاهلل
است؛ زیرا تفکر و تعقآ ،رکن دی یاری است خس از ن نهبت به ذکر ،یاد خیا و انس با او
میرسی
خس با تهیه به ای که نمهزههای اخالقی مبت ای بار خیاش اسای و در نتیجاه بخشای از اساالم
است ،میتها گفت برخهرداری از عقآ و قهو م تهی باه معرقات ،رکان اساسای تخلاد باه
اخالق اسالمی نیو هست؛ که هیقی مبآ تقرب الهی را نشانه گرقته است
از روایات معصهمین (ع) به دست می نیای کسای کاه اهاآ تعقاآ و قهاو نباشای ،رقتارهاای
اخالقی او نیو ارزشی نیارد؛ خس رستگار نیو نمایشاهد (رک کلی ای  1 )21/1 :1811چاه

یکی از شربهای رستگاری ،خایب یی باه اخاالق اسات نتیجاه ایانکاه اقایام باه رقتارهاای
اخالقی در صهرتی ارزش دارد و به خاداش الهی م تهی میشهد ،کاه هماراه باا قهاو ،درک،
تعقآ و ش اخت اخالقی باشی ،و ب ا بر روایت امام صاادق (ع) ،هار انایازه صااحر عماآ از
عقآ و معرقت بیشتری برخهردار باشی ،ارزش و خااداش او نیاو بیشاتر خهاهای باهد (کلی ای،
)12 /1 :1811

2

از ن چه نمی روشن میشهد که در مکتر تربیتی امام ساجاد (ع) ،خارورش شا اخت و قهاو
اخالقی ،مقیم بر خرورش قضایآ اخالقی است؛ زیرا خرورش قضایآ و خیرای

رذایآ ،مبت ی

بر معرقت و ش اخت اخالقی است و ازن رو ارزشم ی است که متربی را یاری میک ی تاا باه
طهر مستقآ و بیو تقلیی [و تذکر قراوا ] ،رقتارهاای درسات را از نادرسات تمییاو دهای و
وظیفۀ اخالقی خهی

را در مهقعیتهای مختلف ،باهرغاو ویاهد مهاناع درونای و بیرونای،

بازش اسی و به ننها عمآ ک ی (داوودی)32 :1833 ،

 1برای نمهنه امام صادق (ع) به مفضآ میقرمایی« :ای مفضآ کسی که تعقآ نمیک ی رساتگار نمایشاهد و کسای کاه
علو نیارد تعقآ نمیک ی و بهزودی کسی که اهآ قهو است ،بورگهار خهاهی شی»
« .2عَلِي بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَهالَ قُلْهتُ لِهأَبِي
عَبْدِاللَّهِ ع فُلَانٌ مِنْ عِبَادَتِهِ وَ دِينِهِ وَ فَضْلِهِ فَقَالَ كَيْفَ عَقْلُهُ قُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ إِنَّ الثَّوَابَ عَلَى قَدْرِ الْعَقْل»...
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خس رویکرد اصلی امام سجاد (ع) در تربیت اخالقی ،خارورش تهاناایی در تشاخیص وظیفاۀ
اخالقاای و خاارورش تهانااایی در عمااآ بااه ن اساات و از ایاان راه ،مترباای را در رساایی بااه
«خهدقرمانی عقالنی» یاری میرسانی؛ چراکه بیو ن  ،حرکات در مسایر زنایگی تاهأم باا
عبهدیت ،سخت و ناممکن خهاهی بهد
گفت ی است در علهم اسالمی ،برخی متفکارا از معرقات و شا اخت اخالقای کاه مهضاهع
ش اخت و قهو اخالقی مبت ی بر ن است ،باه عقاآ عملای تعبیار کارده و ایان معرقات را از
کارکردهای مهو عقآ دانستهانی؛ مهضهعی که در اینیا به ن خهاهیو خرداخت
 .1-4-1-4عقل نظری و عملی

عقآ در اصآ باه مع اای امسااک و استمسااک (راغار اصافهانی )133 :1011 ،یاا عقای و
امساک است (طباطبایی  )21/2 :1013عالوه بر این معانی ،گفته شایه اسات کاه عقاآ باه
مع ی قهۀ بازدارنیۀ انسا از سقهب در مهلکهها (ابنم ظاهر ،)821/1 :1011 ،وسایلۀ تفکار و
استیول و ترکیر تصهرات و تصییقات و تمییو حسان و قاب  ،خیار و شار و حاد و باطاآ
(انیس و دیگرا [بی تا] )111-113 /2 :نیو هست

همچ ین نيۀاهلل سبحانی میگهیی :عقآ یع ی عقال و ریساما  ،عقاالی کاه هاو از لغاوش در
انییشه و هو از لغوش در عمآ بازمیدارد (سبحانی)81 :1831 ،
اینکه عقآ ،در هر انسا  ،ویهدی واحی و یگانه دارد ناه متعاید و دوگاناه ،دارای دو ویاه
علمی و عملی است لغهیا دربارۀ ویاه نخسات ،مفااهیمی چاه معرقات ،ادراک ،قکار،
استیول ،تشخیص ،قهو ،تیبر و مان ی ن و درباارۀ ویاه دوم ،مفااهیمی چاه نهای ،زیار،
حبس ،ضبط ،حفت ،م ع ،کف ،امساک ،استمساک ،حصن و مان ی ن را نام بردهانی کاه از
ننها مفاهیو بستن ،نگاهداشتن ،و بهویا ه بازداشاتن ،أخاذ شایه اسات؛ ب اابراین ،عقاآ باا دو
وی گی ش اختن و بازداشتن مشخص میشهد (بهشتی)01-11 :1831 ،
عقآ به این مهاردتقسیوب یی شیه است :عقآ مطبهع و مسمهع ،عقآ رعایی و روایای ،عقاآ
معاش و معاد ،عقآ سالو و قاسی ،عقآ کامآ و ناقص ،عقآ نظری و عملی (هما )31-1 ،
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به دلیآ اهمیت یایگاه عقآ نظاری و عملای ،بایای گفات :گروهای از انییشام یا اساالمی
برن انی که انسا به وسیلۀ عقآ نظری ،به معرقت امهری نایآ میشاهد کاه شاأ ننهاا عماآ
نیست؛ بر خالف عقآ عملی که وسیلۀ شا اخت اعماال ارادی اسات (اقارادی چاه  :عالماه
طباطبایی ،استاد مطهری ،استاد مظفر و ) در برخی از کتابها ،از این دییگاه ،به «دییگاه
معروف» تعبیر شیه است (سبحانی)00 :1831 ،
در مقابآ ،گروهی دیگر از قیلسهقا و انییشم یا اسالمی ،این دیایگاه را دارنای کاه هماۀ
میرکات (اعو از نظری و عملی) در حهزۀ عقآ نظری هست ی و عقآ عملای ،مبایأ تحریاک
است ،نه ادراک ابنسی ا ،خهایه نصیرالیین طهسی ،قطرالیین رازی و حکیو سبوواری از
متقیما و استاد یهادی نملی از متأخرا این دییگاه را خذیرقتهانی طبد این اصطالا ،عقآ
نظری و عقآ عملی ،از قبیآ مشترکات لفظی هست ی؛ چه یکی مبایأ ادراک و دیگاری مبایأ
تحریک است (بهشتی)11-18 :1831،

بهعلی سی ا در نمط سهم کتاب اوشارات والت بیهات ،کار عقآ عملی را تیبیر بای مایدانای

(ابنسی ا )812/2 :1831 ،خهایهنصیرالیین طهسی نیو در شرا ایان کتااب ،عقاآ عملای را
«مؤثر در بی و مکمآ ن » معرقی کرده اسات (هماا  )812 ،قطارالایین رازی ،نهیسا یۀ

المحاکمات نیو عقآ عملی را «مبیأ قعآ و مؤثر در بی » مایش اسای و هماانطهر کاه گفتاه
شی ،حکیو سابوواری (سابوواری )811 :1811 ،و اساتاد یاهادی نملای نیاو تعریاف دوم را
خذیرقتهانی (یهادی نملی 133 :1833 ،و )283 -283
دلیآ تریی این قهل ،یامعتربهد ن دانسته شایه اسات؛ زیارا طباد اصاطالا دوم ،عقاآ،
اقوو بر ن که م شأ درک و ش اخت تمام امهر تکهی ی و تشریعی یا نظری و عملای اسات،
مبیأ همۀ اعمال درست و مشروا یاهانحی (از قبیاآ اراده ،ایماا و ) و یاهارحی (مان ای
راستگهیی ،غ

بصر و ) نیو هست و این ویه دوم ،نکتهای است کاه در اصاطالا اول،

یایگاهی نیارد (بهشتی)11 :1831 ،؛ چراکه طبد اصاطالا اول ،عقاآ ققاط یاک کاارکرد
دارد و ن  ،ادراک «چیوی است که ساواوار اسات دانساته شاهد»؛ 1اماا مایدانایو کاه شاأ

حکمت عملی که بخشی از تعلیمات دین است ،ققط دانستن نیست ،بلکاه عماآ کارد نیاو
 .1ما ينبغي أن يُعلم
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هست؛ برخالف حکمت نظری ،از قبیآ اینکه خایا هسات ،روا هسات ،ملکاهت هسات،
نبهت و رسالت هست ،معاد هسات و کاه شاأ ن ققاط دانساتن اسات (یاهادی نملای،
 123 /1 :1831و )113
از سهی دیگر ،ایان انتخااب باا روایاات م قاهل از اماام ساجاد (ع) از نظار تربیات اخالقای
سازگارتر است با ریهع باه ادعیاه و روایاات اماام ساجاد (ع) مشاخص مایشاهد عقاآ در
صهرت تهیه و تذکر خیا و دوری از غفلت ،هو وسیلۀ معرقت و مُایرک شا اخت خلاد و
هو عامآ تحریک انجام قضایآ و ترک رذایآ است ن حضرت در قرازی از دعاای خاهد
از خیاونی متعال تقاضا میک ی[« :خروردگارا] دلو را به ننچه نود تهست مطمئن ،و قصایم را
براى ننچه براى تهست ،یکسره قرار ده و مرا به ن چه دوستانت را به ن مىگمارى ،وادار
کن و دلو را ه گام غفلتِ عقآها ،به طاعات خاهد سایراب کان و باىنیاازى و خاکایام ى و
نسای

و سالمتى و ت یرستى و قراخى و نرام

سجادیه :1831 ،دعای  ،03ب ی )181

1

و عاقیات را بارایو قاراهو سااز» (صاحیفۀ

بیانات امام چهارم دربارۀ وی گیهای انسا عاقآ همچه  :میانهروی ،عمآ به وعایه ،حلاو،
گفتن دانستهها و عمآ به گفتهها ،خرهیو از بیکاری ،وقاار ،بردبااری ،مایارا ،راساتگاهیی،
ههسستیوی ،هم شی ی با نیکا  ،اغت ام قرصاتهاا ،تهشاهانایوزی بارای معااد ،حفات زباا ،
استغفار ،قروختن دنیا به نخارت ،خرهیاو از گ ااه و نواهات از عیاهب ،کاساتن از نرزوهاا و
ایتهاد در عمآ ،کظو غی

 ،رغبت و رهبت ،همگی ناظر باه شاأ عقاآ عملای اسات و باا

تعریف دوم مطابقت و سازگاری دارد (رک حرانی201-238 :1010 ،؛ عطااردی [بای تاا]:
828-011/2؛ حا ری [بی تا])111-203 :
ذکر این نکته وزم است ،دو اصطالا عقآ نظری و عقآ عملی با صاراحت در بیاناات اماام
زینالعابیین (ع) مطرا نشیه است و ققط میتها ن ها را از بین ساخ ا ن حضارت قهاو
کرد؛ برای نمهنه میتها در تهیه ن حضرت باه عقاآ نظاری باه ایان دعاای واردشایه از

 .1وَ اجْعَلْ قَلْبِي وَاثِقا بِمَا عِنْدَكَ  ،وَ هَمِّي مُسْتَفْرَغا لِمَا هُوَ لَكَ  ،وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْتَعْمِلُ بِهِ خَالِصَتَكَ  ،وَ أَشْهرِبْ قَلْبِهي
عِنْدَ ذُهُولِ الْعُقُولِ طَاعَتَكَ  ،وَ اجْمَ ْ لِيَ الْغِنَى وَ الْعَفَافَ وَ الدَّعَۀَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الصِّحَّۀَ وَ السَّعَۀَ وَ الطُّمَأْنِينَۀَ وَ الْعَافِيَۀَ
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ایشا اشاره کرد[ « : :بارالها] و دانستو که حایات خهاساتن محتااج از محتااج دیگار ،باه
خاطر سبکرایى و گمراهى عقآ اوست» (صحیفۀ سجادیه :1831 ،دعای  ،23ب ی )1

1

همچ ین در مهضهع عقآ عملی ،دعای مکارماوخالق که سرشاار از ذکار قضاایآ اخالقای
است ،نمهنهای قابآاست اد است ایشا در ن دعا از خیا درخهاست میک ای« :خیاونایا بار
محمّی و خانیان

درود قرست و مرا به زی ت شایستگا بیارا و زیهر خرهیوکارا را باه مان

بپهشااا در گسااترد عاایل و قروباارد خشااو و قرونشااانی (نتاا ) کی ااه و خیهناایداد
خراک یگا و اصالا بین مردم و نشکار کرد نیکى و خهشانی عیر و نرمخهیى و قروت ى
و خهشرقتارى و وقار و خهشخهیى و خیشىگرقتن به قضیلت و برگویی احساا و تارک
سرزن

و احسا نکرد به کسى کاه شایساتۀ احساا نیسات و ساخنِ حادّ گفاتن اگارچاه

سخت باشی ،و کوشمرد نیکى گفتار و کردارم اگرچه بسیار باشی ،و بسایار شامرد بایى
گفتار و کردارم اگرچاه کاو باشای ،و ایان (اوصااف) را باراى مان باا اطاعات همیشاگى و
همراهى با یماعت و قروگذارد اهآ بیعت و هرکه به رأى ساختگى خهد عمآ ماىک ای،
کامآ گردا » (هما  ،دعای ،21ب ی)11

2

ناظر به این مطالر مایتاها گفات ،رویکارد مب اایی اماام ساجاد (ع) در تربیات ،رویکارد
خرورش معرقت ،تفکر و تعقآ است که دربردارنیۀ علو و عماآ اخالقای اسات ایان ساخن
بیا مع است که مکتر تربیتی امام سجاد(ع) ،محیود باه هماین یاک رویکارد نیسات و از
حیاا

اشااتمال باار همااۀ ابعاااد و رویکردهااای ضااروری در تربیاات انسااا  ،از یامعیاات

م حصربهقردی [در مقایسه با ساایر مکاتار تربیتای و رویکردهاای مذکهرشاا ] برخاهردار
است

« .1وَ رَأَيْتُ أَنَّ طَلَبَ الُْمحْتَاجِ إِلَى الُْمحْتَاجِ سَفَهٌ مِنْ رَأْيِهِ وَ ضَلَّۀٌ مِنْ عَقْلِهِ»
« .2اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ ،وَ حَلِّنِي بِحِلْيَۀِ الصَّالِحين ،وَ أَلْبِسْنِي زِينَۀَ الْمُتّقِينَ فِي بَسْطِ العَدْلِ ،وَ كَظْمِ الغَهيْظِ ،وَ
إِطْفَاءِ النَّائِرةِ ،وَ ضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَۀِ ،و إِصْلَاحِ ذَاتِالْبَيْنِ ،وَ إِفْشَاءِالْعَارِفَۀِ ،وَ سَتْرِالْعَائِبَۀِ ،وَ لِهينِالْعَرِيكَهۀِ ،وَ خَفْهضِالْجَنَهاحِ ،وَ
حُسْنِالسِّيرَةِ ،وَ سُكُونِالرِّيحِ ،وَ طِيبِالْمهَالَقَۀِ ،وَالسَّبْقِ إِلَهىالْفَضِهيلَۀِ ،وَ إِيثَهارِالتَّفَضُّهلِ ،وَ تَهرْكِ التَّعْيِيهرِ ،وَالْإِفْضَهالِ عَلَهى
غَيْرِالْمُسْتَحِقِّ ،وَالْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَ إِنْ عَزَّ ،وَ اسْتِقْلَالِالْهَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي ،وَ اسْتِكْثَارِ الشَّرِّ وَ إِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِي
وَ فِعْلِي ،وَ أَكْمِلْ ذلك لِي بِدَوَامِ الطَّاعَۀِ ،وَ لُزُومِالْجَمَاعَۀِ ،وَ رَفْضِ أَهْلِالْبِدَعِ ،وَ مُسْتَعْمِلِالرَّاْيِ الْمُهْتَرَعِ»
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البته بایی تهیاه داشات ،معرقات و شا اخت حقیقای و تشاخیص رقتارهاای خاهب و بای در
راستای رسیی به سعادت ،ت ها با تکیه بر عقآ و بایو ریاهع باه وحای الهای امکاا خاذیر
نیست و عقآ سلیو ،خهد را مستغ ی از وحی نمیدانی بیتاهیهی باه ایان مطلار هماا راه
اشتباهی است که امبال اقالطه در خی

گرقتهانی خهد وی در مهرد چگهنگی علویاقتن به

حقیقت امهر میگهیی :برای دست یاابی باه ایان هایف اریم ای یع ای ساعادت ،وزم اسات
تهانایی ش اخت انساا (عقاآ) خارورش یابای ننگااه بارای خارورش قاهۀ شا اخت برناماهای
خیش هاد میک ی که نکتۀ خایانی ن نش ایی با ریاضیات ،قلسفه و ورزییگی و مهارت در قان

«گفتوگه» 1است نتیجه اینکه هرکس [ققط] ش اخت دقیدتار و عمیادتاری داشاته باشای،
اخالقیتر عمآ میک ی (شاته)20 :1811 ،
اما در ه گام بررسی سیرههای گفتاری و رقتاری امام سجاد (ع) ،بهروش ی مالحظه میک ایو
که برخاستن ن نمهزهها از سرچشمۀ وحی الهی و درهاوت یایگی تربیات اخالقای و مقهلاۀ

دین در مکتر انسا ساز ن حضرت نشا از بال یگی معارف ن حضرت دارد؛ به گهناهای
که برای دستیابی به سعادت ،معرقتی مبت ی بر تعالیو الهی را تهصیه میک ی و از شا بههاای
خهدمحهری قکری دور است
نکتۀ دیگر شایستۀ تهیه این است که در تربیات اخالقای عاالوه بار اساتفاده از ایان عهاماآ
درونی ،که نق

مب ایی و ریشهای در خرورش قضایآ و خیرای

رذایآ دارنی ،بایی از عهاماآ

بیرونی نیو کمک گرقت؛ یع ی عهاملی که قرد را از بیرو بهوسیلۀ امر و نهی به سهی رقتاار
اخالقی سهق میدهی یا از عمآ غیراخالقی باز میدارد
به همین سبر ،در مکتر امام سجاد (ع) از این روش نیاو در تربیات اخالقای اساتفاده شایه
اسات امااام باااقر (ع) ماایقرمایای« :علاایباان حسااین (ع) باه قرزناایان

ماایقرمااهد :از دروغ

بپرهیویی ،بورگ یا کهچک ،ییی یا شهخی ،که مرد اگر دروغ کهچک بگهیای بار دروغ
بورگ نیو یرأت خییا میک ی» (کلی ی )883 /2 :1811 ،همچ ین ن حضارت ایان روش را
قراوا در دعای بیستو صحیفۀ سجادیه به کار برده اسات (رک :غرویاا و دیگارا :1831 ،
 )118-121خس از دانستن یایگاه بریستۀ معرقت و بی

در مکتر تربیتی امام سجاد (ع)،
1 . Dialectic
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بایی گفت :هررقتاری که از انسا سر میزنی ،براساس بی شی اسات کاه از ن دارد هارچاه
بی

انسا نسبت به رقتارش الهیتر و کامآتر باشی ،رقتارها نیو صحی تر خهاهی بهد

در خایا اشاره میشهد که استفاده از این روش همراه سایر نمهزهها ،سیرهها و رویکردهاای
تربیتی امام سجاد ،بیانگر کمال و یامعیت مکتر تربیتی ایشاا در مقایساه باا ساایر مکاتار
تربیتاای شاارق و غاارب اساات ،کااه عااالوه باار ضااعفهااای یاایی در حااهزۀ یهااا بی اای و
انسا ش اسی ،به ابعاد و رویکردهایی از تربیت ،ن هو به طهر ناقص اشاره کردهانی
 .5-1-4سایر رویکردهای تربیتی

خیشتر گفته شی که با تهیه به صحیفۀ سجادیه ،مکتر تربیتای اماام چهاارم (ع) ،محایود باه

رویکرد خرورش معرقت ،تفکر و تعقآ نیست و همۀ ابعاد و رویکردهای ضروری در تربیات
انسا  ،علو و عمآ اخالقی را دارد
همچ ین به دست نمی که رویکرد اصلی و مب ایی امام سجاد (ع) در صاحیفۀ ساجادیه بارای
تربیت اخالقی ،ناظر به ش اختگرایی و معرقتاقوایی بر خایۀ تهحیی است با این تهضی که
تربیت از اثرگذاری ش اختها ،گارای هاا و رقتارهاای مبت ای بار اراده و انتخااب ،حاصاآ
میشهد و با نثار خهد در انسا  ،نق نقری ی میک ی؛ زیرا در حقیقت ،بی
وک

ها ،گارای هاا

ها از داراییها و تهاناییهای ویهد انسا در راستای انجام رقتارها [به طهر مطلد] باه

شمار میرونی
به عبارت روشنتر ،از بررسی متن صحیفۀ سجادیه ،میتها نتیجه گرقات کاه مباانی عماآ،
دستکو در سه نهع مب ای اساسی خالصاه مایشاهد کاه مایتاها ننهاا را مباانی شا اختی،
گرایشی و ارادی ا اختیاری [یا رقتاری] نامیی؛ و بروز و ظههر ن مبانی ،در رویکارد تربیتای
امام چهارم مشههد است ،که مبت ی بر رشی معرقات اسات ،و باا خارورش قضاایآ و خیارای
رذایآ به ع ها گرای های مطلهب ادامه مییابی و به ذکر و انس میاوم با خیا ،عبهدیات و
عمآ به دستهرهایالهی م تهی میشهد ناگفتاه خییاسات کاه ایان رویکاردهاا در مقایساه باا
رویکرد ش اختی اقالطه و سایر متفکرا علاهم تربیتای در غارب از چاه یایگااه ،کماال و
یامعیتی در تربیت اخالقی برخهردار است؛ ضمن اینکاه باه رویکارد شا اختی ماذکهر باه
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دلیآ خهدانگارگی ،دوری از مبادی تهحیایی ،و بایتاهیهی باه گارای هاا و کا

هاای

ارادی نیو نمیتها کامآ اطمی ا کرد
در حقیقت ،هما گهنه که مب ای ش اختی بار [گارای هاا و] هیجاا هاای قارد ماؤثر اسات،
هیجا ها نیو بر مب ای ش اختی تأثیر میگذارنی ش اخت همهاره به تصاهیر و تصاهری کاه از
عمآ و نتایج ن داریو ،مربهب است اما گرای

و هیجا  ،ناظر بر احساسات مببت یا م فای

در زمی ۀ این عمآ است در خصهص مب ای سهم[ ،یع ی اراده و عماآ نیاو مایتاها گفات]
ش اخت و احساس در تصمیو و انتخاب مؤثرنی؛ چ ا که تصمیو و انتخاب نیو به نهباۀ خاهد،
بر ش اخت و احساس ندمی تأثیر میگذارنی (خسروی و دیگرا )38-31 :1833 ،
خیهنی انسا با خیا در صحیفۀ سجادیه [اعو از ارتباب نظری و عملی] ،از معرقت خایا نغااز
میشهد و با گرای های عملی در قالر عبادت ،تهکآ ،شکرگواری و غیره گساترش مای-
یابی محهرهای کلی اهیاف تربیتی در رابطه با خیاونی در ش اخت خیا ،ایما به او ،ب یگی
و تقهایالهی ،شکرگواری [با تأکیی بر ذکر و یاد خیا] و در نهایت یقین ،خالصاه مایشاهد
(ر ک :صحیفۀ سجادیه  :1831دعای ،21ب ی1-2؛ دعای  ،01ب ای 11؛ دعاای  ،03ب ای 128؛
دعای  ،21ب ی 8؛ دعای  ،1ب ی 11؛ دعای  ،10ب ی )8
دعای مکارماوخالق در صحیفۀ شریف نیو مشحه از زیباترین الگههای رقتاری صالحا و
متقین است در این دعا بیشترین تأکیی بر تحریک انگیوهها و گرای های ایمانی در یهات
خرورش قضایآ و خیرای

رذایآ قرار گرقتاه اسات و در بحا

از عقاآ عملای باه برخای از

قرازهای ن خرداخته شی (ر ک :هما  ،دعای ،21ب ی)11
گرای

به این رقتارها ،در عمدبخشی به ش اختها نیو مؤثر اسات و باه تقهیات ایماا و در

نهایت یقین میانجامی با این تهصیف ،از دعای مکارماوخالق برماینیای کاه هایف دعاا،
ت ها درخهاست بخش

گ اه و دریاقت ایازۀ ورود به بهشت [و ققط ذکر قضاایآ و رذایاآ]

نیست ،بلکه بخ های قراوانی از ن درخهاست ،قاراهو شای خایگااههاای عمیاد علمای و
عملی است در دعای یادشیه ،امام سجاد (ع) از خیا میخهاهی تا او را نگاه ،عاارف ،اهاآ
تشخیص و تحقید ک ی تا از تقلیی صرف ،تحجر و یمهد رهایی یابی (یهادی نملی:1833 ،
 )803ب ابراین ،با تهیه به صحیفۀ سجادیه ،در ک ار رویکرد رشی معرقتها و ش اختهاا ،از
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نگاه به خرورش قضایآ و خیرای

رذایآ به ع ها گرای هاای مطلاهب نیاو قروگاذار نشایه

است گرای هایی که انگیوۀ عمآ و قعآ اخالقی را ایجاد میک ی
نراستگی به اخالق الهی ،داشتن [گرای

به] ایما و تقها و تهکآ به خیا در گارو شا اخت

هرچه کامآتر اوست ش اخت سطحی ،خیهنی ضعیفی را اقتضا مایک ای و بار عکاس هرچاه
ش اخت ،گستردهتر و عمیدتر باشی ،زمی ۀ ارتباب مستحکوتر میشاهد (ابراهیمایقار:1831 ،
 )123و در نتیجۀ همین ش اخت عمید است که انسا کسای غیار از خایا را شایساتۀ اناس و
گفتوگه نمیبی ی
امام سجاد (ع) این نهع ارتباب رقتاری را که از ن به دعا تعبیر میشهد ،قرما الهای معرقای
میک ی« :و من اى خیا ،ب یۀ تهام که او را به دعا امر قرمهدى و او لبیکگهیا اظهاار کارد
که اى خروردگار ای ک م و ب یهاى که در خیشگاهت به خاک ذلت و عبهدیت اقتاده اسات»
(صحیفۀ سجادیه :1831 ،دعای ،11ب ی)18
انسا در اثر ارتباب مستمر و گفاتو گاه باا چ این شخصای کاه باه او معرقات خیایا کارده،
شایستگی محبت او را نیو به دست مینورد و در همۀ حاوت خهد ،به یاد اوست و در مقاام
صحبت با او بر مینیی این عمآ و رقتار عباادی رویکارد ساهم اماام ساجاد (ع) در تربیات
اخالقی است که از ادعیۀ ایشا در صحیفه برداشات مایشاهد؛ ننجاا کاه حضارت از خایا
تقاضا میک ی[« :بارالها] به یاى دش ام یا عیریهیى و عیرگهیى یاا گاهاهىداد باطاآ یاا
غیباتکارد بارادر ماؤمن یاا ناساواگفتن باه بارادر حاضار و چیوهاایى شابیه ن  ،بار زبااانو
سپاسگهیى و ستای

قاراوا خاهد و حرکات در راه باورگشامرد و شاکر نعماتهااى

قراوانت و اعتراف باه نیکاى و بارشامرد نعماتهایات را یاارى کان» (هماا  ،دعاای،21

ب ی )18از نتایج چ ین ارتباطی عالوه بر رسیی به اطمی ا قلر 1 ،میتها به تخلد به اخاالق
الهی و رقتار بر اساس خهاست او نیو اشاره کرد
حاصآ سخن اینکه ،امام سجاد (ع) با تکیه بر شیهۀ گفتوگه و انس با خایا در قالار دعاا
که مبت ی بر معرقت و بی

کامآ است ،به تربیات ب یاادین انساا مایخاردازد و ارزشهاای

اخالقاای را در ویااهد او دروناای ماایسااازد بااه تعبیاار دیگاار ،ریشاۀ نراسااتگی بااه قضااایآ و
« 1او بذکر اهلل تطمئن القلهب» (رعی)23 /
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خیراستگی از رذایآ را در متربی به ویهد نورده او را به حصن تهحییی خیا ،کاه انساا در

ن از هر قعآ غیراخالقی محفهظ است ،وارد میک ی؛ 1البته به شرطی که انسا باا ارتبااب و

انس دا و خهد با خیا و عبهدیت او از این حصن بیرو نیایی
ننچااه گفتااه شاای ،برخاسااته از رویکاارد مب ااایی خاارورش معرقاات و بی ا

در ک ااار سااایر

رویکردهای گرایشی و ک شای اسات کاه از ادعیاۀ اماام ساجاد (ع) در صاحیفۀ شاریف ن
حضرت برداشت شی و به ع ها یاک برناماۀ کااربردی باه مربیاا  ،والایین و متربیاا ننهاا
خیش هاد میشهد؛ ضمن اینکه مباادی ن رویکردهاا ،تهانااییهاا و اساتعیادهاای انساا در
عرصۀ بی

 ،گرای

وک

به شامار مایرود و باه شاکآگیاری و باروز رقتارهاا ،اعاو از

مطلهب و نامطلهب میانجامی با دقت در صاحیفۀ ساجادیه مایتاها ایان رویکردهاا را در
یای یای ن مشاهیه کرد و به تربیتی دست یاقت که در اثر این معرقت و تقارب باه خایا
حاصآ میشهد؛ بیو ای که مربی مجبهر باشی در هر حال متربی را مکرر باه ساهی قضاایآ
امر و از رذایآ نهی ک ی؛ زیرا انسانی که دلمشغهلی و اهتمام او ،رسیی به خروردگار باشای،
عالو را محضر خیا و خیا را رب و مربی خهد دانسته ناخهدنگاه به سهی رقتارهاای الهای و
خیاخس ی گرای

خییا میک ی و از رقتارهای غیرالهی دوری مییهیی و باه هماۀ ایان اماهر،

با نیت عبهدیت و قرب به خیا یامۀ عمآ میخهشانی
با تهیه به رویکردهای کامآ و یامع بی شی و معرقتگرا ،گرایشی و ارزشگارا و ک شای و
عمآگرا که از صحیفۀ امام سجاد (ع) برداشت شی ،میتها این نکتۀ مهو را بیاا کارد کاه
ارزشهای واوی اخالقی در مکتار تربیتای اماام چهاارم را ،کاه برخاساته از معاارف نااب
تهحییی است ،هیچگاه نمیتها در ک ار نظریههاای متفکارا و انییشام یا علاهم تربیتای
قرار داد ،و حتی با هو در نظر گرقت و مقایسه کرد؛ چراکه قاصلۀ قراوا اهیاف تربیات در
 .1فقال [علي بن موسي الرضا] عليه السّالم :حدّثني أبي موسىبن جعفرالكاظم ،قال حدّثني أبى جعفربن محمّدالصهادق،
قال حدثني أبي محمّدبن عليالباقر ،قال حدّثني أبي عليبنالحسين زينالعابدين قال :حدّثني أبيالحسين ابنعلي ،شهيد
أرض كربال ،قال :حدّثني أبي أميرالمؤمنين عليّبن أبيطالب ،شهيد أرض الكوفۀ ،قال :حدّثني أخي و ابنعمّهي ،محمّهد
رسولاللّه ،صلّىاللّه عليه و آله و سلّم ،ال إله االاللّه حصنى ،فمن قالها دخل حصنى ،و من دخل حصنى أمن من عهذابي،

صدقاللّه سبحانه ،و صدق جبرئيل و صدق رسوله و صدقاألئمّۀ ،عليهم السّالم (عطاردي .)09 :1451
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مکتر غارب و مکتار اماام (ع) و اوج اعاتالی معاارف تربیتای ن حضارت باا ریاهع باه
نمهزههای خیامحهر ایشا در صحیفۀ سجادیه ،دییه میشهد
 .6نتیجهگیری

مطالعۀ نظام تربیتی امام سجاد (ع) از زاویهای خاص برای رسیی به یک مهضهع کلییی تاا
ننجا اهمیت دارد که باا رعایات ن  ،راه طاهونی و دشاهار تعلایو و تربیات را مایتاها در

قاصلهای کهتاه و نیو بهساههلت خیماهد؛ از ن نظاام باه رویکارد تربیتای ن حضارت تعبیار
میشهد
با تهیه به نمهزههای صحیفۀ سجادیه ،رویکرد اصلی و مب ایی امام ساجاد (ع) بارای تربیات
اخالقی ،ناظر به ش اختگرایی و معرقتاقوایی است از یمله ماهاردی کاه عاالوه بار ماتن
ادعیه ،ایان مطلار را اثباات مایک ای ،یامعیات معاارف ن صاحیفۀ ارزشام ی اسات و ن
حضرت بیینوسیله خس از شهادت امام حساین (ع) ،باه بازساازی و احیاای اصاهل ب یاادین
اعتقادی و اخالقی مردم خرداخت ی ضمن ای که یایگاه مقهلۀ معرقات در اساالم بسایار مهاو
است
در مکتر تربیتی امام سجاد (ع) ،با تهیه به رویکردِ بی شی ن حضرت بهمبابۀ یک رویکرد
مب ایی ،معرقت و ش اخت ،زیرب ای اصلی رقتار انسا در نظر گرقته شیه است؛ باه ایان مع اا
که قرد ،از وی گیهای رقتار مهرد نظر نگااهی یاقتاه رقتااری مبت ای بار ایان نگااهی باروز
میدهی؛ اقوو بر ای که این رویکرد به سبر تهحییی و دی ی باهد  ،دوری از عقاآگرایای
مح

بشاری و نیاو قارارگارقتن ن در ک اار رویکردهاای گرایشای و ک شای [کاه بیاانگر

یامعیت ن است[ هیچگااه باا رویکارد شا اختی در غارب قاباآمقایساه نیسات و ایانهماه
نشا ده یۀ بال یگی و تعالی ن مکتر ارزشم ی و انسا ساز است

برخالف مکاتر تربیتی در مغربزمین که ت ها بر خرورش و رشی ش اخت ،معرقات و تفکار
اخالقی تأکیی دارنی ،در سیرۀ تربیتی امام سجاد (ع) هو به رشی نگاهی و بصیرت اخالقی و
هو به خرورش و تقهیت گرای ها و عادتهای اخالقی ن هو با تکیه بر نمهزههای وحیاانی
و الهی تهیه شیه است؛ زیرا رشای معرقات ،نگااهی و تفکار اخالقای لوومااً باه رقتارهاای
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مطلهب م تهی نمیشهد عالوه بر اینکه ،در دیایگاههاای ماذکهر بار خاالف نظاام تربیتای
صحیفۀ سجادیه ،عهاطف و گرای ها و نیو اراده و اختیار ،یایگاه وی ه و متمایوی نیارنی
کلیی دستیابی به بی

و معرقت ،به ع اها رویکارد اصالی اماام چهاارم ،تهیاه ،ریاهع باه

قطرت و یاقتن حقیقت نفس انسانی است ،که از ن به تفکر و تعقآ تعبیار شایه و راه ماای
انسا به سهی خیاش اسی و معرقتاهلل است با تهیه به اینکه نمهزههای اخالقای مبت ای بار
خیاش اسی است ،میتها گفت برخهرداری از عقآ و قهو م تهی به معرقت ،رکان اساسای
تخلد به اخالق اسالمی نیو به شمار میرود
در مکتر تربیتی امام سجاد (ع) ،خرورش قضایآ اخالقی بهت هایی کاقی نیست ،بلکاه مقایم
بر ن  ،بایی تعقآ اخالقی خرورش یابی؛ چراکه خرورش قضاایآ و خیارای

رذایاآ ،مبت ای بار

معرقت اخالقی است ب ابراین ،رویکرد مب ایی ن حضرت ،خرورش تهانایی تشخیص وظیفۀ
اخالقی و خرورش تهانایی عمآ به ن است تا با رسانی انسا به «خاهدقرماانی عقالنای» ،او
را برای وصهل به اوج مراتر قرب الهی نماده سازد
رویکرد معرقتمحهر اماام ساجاد (ع) ،گارای
معرقت نفس خهی

انساا را کاه باا تهیاه ،تعقاآ و تاذکر ،از

به معرقتاهلل رسییه ،به سهی ارتباب و اناس باا خروردگاار خاهد ساهق

داده و با تکیه بر شیهۀ گفتوگه و انس با خیا در قالر دعا ،انساا را باه صاهرت مب اایی و
عمید و در عین حال تیریجی تربیت میک ی و ارزشهاای اخالقای را در ویاهد او درونای
میسازد و در نتیجه به عملیکرد خهاستههای الهی میرسانی

امام سجاد (ع) در صحیفه در خی تغییر نگرش انسا به خهد و نظاام یهاا بارای رساانی او
به قاربالهای اسات از ایانرو ،رویکارد تربیتای ن حضارت هماراه ساایر نماهزههاای ن

حضرت ،نشا ده یۀ کمال ،یامعیت و تعالی مکتر تربیتی ایشا در مقایسه با سایر مکاتار
تربیتی غرب است؛ که عالوه بر ضعفهای ییی در حاهزۀ انساا ش اسای و تعیاین اهایاف
تربیت ،به ابعاد و رویکردهایی تربیتی ،ن هو به طهر ناقص اشاره کاردهانای؛ ضامن ایانکاه
نگرشهای خهداتکایی ،انسا محهری و دوری از م بع وحی الهی را نیو بایی به ن اقوود

با تهیه به صحیفۀ سجادیه ،مکتار تربیتای اماام چهاارم (ع) ،محایود باه رویکارد خارورش
معرقت ،تفکر و تعقآ نیست و همۀ ابعاد و رویکردهای ضروری در تربیت انساا  ،و علاو و
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عمآ اخالقی را دربردارد با این تهصیف ،رویکرد تربیتی امام سجاد (ع) ،خرورش [معرقات
و] بی

 ،گرای

وک

است و باه ع اها یاک برناماۀ تربیتای ،تهساط مربیاا و متربیاا

ایراشینی است ضمن ای که برخاسته از دارایایهاا و تهانااییهاای انساا اسات و باه باروز
رقتارها م تهی میشهد
رویکرد تربیتی امام چهارم ،که مبت ی بر رشی معرقت تهحییی است ،با ذکر و انس میاوم با
خیا ادامه مییابی و به خرورش قضایآ و خیارای

رذایاآ باه ع اها گارای هاای مطلاهب و

خیاخس ی در یهت عبهدیت م تهی میشهد از همینرو ،شا اخت و معرقات باا زباا دعاای
امام سجاد (ع) ،مب ای گرای

منابع

به خیا و اطاعت از او به شمار میرود

 ابراهیمیقر ،علیاصغر ( ،)1831بررسی نظام تربیتی صحیفۀ ساجادیه ،چااپ
اول ،قو :مرکو خ وه های صیا و سیما ،دقتر عقآ

 ابنسی ا ،حسینبن عبایاهلل ( ،)1831االشارات والتنبیهاات ،الطبعهۀ اوولای ،قاو:
نشرالبالغۀ
 ابنقارس ،احمی (1011ق) ،معجم مقاییساللغة ،چاپ اول ،بیروت :دارالجیآ

 ابنقتال نیشابهری ،محمی (بیتا) ،روضةالاواعظین و بصایرةالمتعظاین ،چااپ
اول ،قو :انتشارات رضی

 ابنم ظهر ،محمی بن مکرّم (1011ق) ،لسانالعرب ،چاپ اول ،بیروت :دار احیااء
التراثالعربی

 امی ی ،اباراهیو ( ،)1832اسالم و تعلیم و تربیات ،چااپ اول ،تهارا  :انتشاارات
انجمن اولیا و مربیا ایرا


انیس ،ابراهیو و م تصر ،عبایالحلیو و صاهالحی ،عطيهۀ و خلافاهلل احمای ،محمای

(بیتا) ،المعجمالوسیط ،چاپ دوم تهرا  :ناصرخسرو

 نمیى ،عبیالهاحای ( ،)1811تصنیف غررالحکم و دررالکلام ،چااپ اول ،قاو:
دقتر تبلیغات اسالمی
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 باقری ،خسرو ( ،)1831نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،چاپ ششو ،تهارا :
انتشارات میرسه


بهشتی ،ساعیی ( ،)1831آیاین خردپاروری ،تهارا  :مؤسساۀ قره گای دانا

انییشۀ معاصر

 خای یه ،ابهالقاسو ( ،)1832نهجالفصاحة؛ کلمات قصار حضرت محماد (

و

)،

چاپ چهارم ،تهرا  :دنیای دان

 خروین ،ورنس ( ،)1832روانشناسی شخصایت نظریاه و تحقیا  ،تریماۀ
محمییعفر یهادی و خروین کییهر تهرا  :رسا

 یهادی نملی ،عبیاهلل (  ،)1831رحی

مختوم ،شرح حکمت متعالیه ،ج ،1قو:

مرکو نشر اسرا

 ،)1833( __________ مراحل اخالق در قرآن ،چاپ اول ،قو :مرکو نشر
اسرا

 حا ری ،یعفر عباس (1831ق) ،بالغةاالمام علیبنالحسین کاربالءالمقایسهۀ:
[بینا]

 حر عاملی ،محمیبن حسن (1011ق) ،وسایل الشایعۀ ،چااپ اول ،قاو :ماؤسسهۀ
البیت علیهو السالم إلحیاء التراث

 حرانى ،حسنبن شاعبه (1010ق) ،تحفالعقول عنالرسول (

) ،چااپ دوم،

قو :یامعه میرسین
 خسروی ،زهره و خسرو باقری (« ،)1833راه مای درونی کرد ارزشهای اخالقی
از طرید برنامۀ درسی» ،فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،ساال دوم ،شامارۀ ،3

صص111-31

 داوودی ،محمای ( ،)1833سیرۀ تربیتی پیامبر (

) و اهال بیات (ع) ،ج،8

چاپ دوم ،تربیت اخالقی قو :خ وهشگاه حهزه و دانشگاه

 دقتر همکاری حهزه و دانشگاه (1833ش) ،انساان از دیادگاه اساالم ،تهارا :
سازما سمت

 راغر اصفهانی ،حسین بن محمی (1010ق) ،مفردات فی غرایبالقرآن ،چاپ
دوم ،دقتر نشرالکتاب
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 زبییی ،محمی مرتضی (بیتا) ،تاجالعروس ،بیروت :دار مكتبۀالحیاة

 سبحانی ،یعفر ( ،)1831حسن و قبح عقلی تهرا  :مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات
قره گی

 سبوواری ،هادی ( ،)1811شرحالمنظومه ،چاپ ششو ،قو :انتشارات عالمه
 سجادی ،سیی مهیی (« ،)1831رویکردها و روشهاای تربیات اخالقای و ارزشای،
بازنگری و نهع ش اسی» ،پژوهشهای علوم انسانی ،صص111-111



شاته ،ژا و دیگرا ( ،)1811مربیان بزرگ ،تریمۀ دکتر غالمحسین شاکههی،
تهرا  :دانشگاه تهرا

 شعیری ،تاجالیین (1011ق) ،جامعاالخبار ،قو :انتشارات رضی


شهییی ،سیی یعفر ( ،)1832ترجمه و شرح نهجالبالغه ،چاپ چهاارم ،تهارا :
انتشارات و نمهزش انقالب اسالمی

 صابرى یودى ،علىرضا و محمیرضا انصارى محالتى ( ،)1831الحکامالزاهارة،
با تریمه انصارى ،چاپ دوم ،قو :مرکو چاپ و نشر سازما تبلیغات اسالمى

 صحیفۀ کامله سجادیه

 صفایی حا ری ،علی ( ،)1831نظام اخالقی اساالم ،چااپ دوم ،قاو :انتشاارات
ليلۀالقیر

 طباطبایی ،سیی محمی حساین (1013ق) ،المیزان فای تفسایرالقارآن ،الطبعهۀ
اوولی ،بیروت :مؤسسۀ اوعلمی

 طبرسی ،حسنبن قضآ (بیتا) ،مکارماالخالق قو :شریف رضی


طریحی ،قخرالیین (1013ق) ،مجمعالبحرین ،تحقید سییاحمی حسای ی ،چااپ

دوم ،تهرا  :مکتر البقافۀ اوسالمیه

 عرسا کیالنی ،مایای ( ،)1831فلسفۀ تعلیم و تربیات ،قاو :انتشاارات حاهزه و
دانشگاه و سازما مطالعه و تیوین کتر علهم انسانی دانشگاهها (سمت)

 عروسی حهیوی ،عبیعلیبان یمعاه ( ،)1831تفسایر ناور الثقلاین قاو :مؤسساۀ
اسماعیلیا
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 عطاردی ،عویواهلل (1011ق) ،مسنداالمامالرضا-علیهالسالم ،مشهی :نستا قیس
(ک گره)

( __________ بیتا) ،مسند االمامالسجاد ابیمحمد علیبانالحساین -
علیهالسالم[ ،بییا] :عطارد
 علها  ،عبیاهلل ناص (بیتا) ،تربیة االوالد فیاالسالم ،ج ،1طبعۀ البالثۀ [بییا]
 غرویا  ،محسن و عبیالجهاد ابراهیمی ( ،)1831ترجمه صحیفۀ سجادیه ،چاپ
نهو ،قو :مؤسسۀ چاپ الهادی
 کلی ی ،محمیبن یعقهب ( ،)1811الکافی ،بهکهش

علیاکبر غفاری ،ج 2تهرا :

دارالکتر اوسالميۀ

 مجلسی ،محمی بااقر (1018ق) ،بحاراألنوار الجامعة لدرر اخباراالئمة االهطهار
(علیهمالسالم) ،به کهش

یحیى عابیی ،ج 3 ،0و  20بیروت :مهسسۀالهقاء

 مطهری ،مرتضی ( ،)1830تعلیم و تربیت در اسالم ،چاپ بیست و ششو ،تهرا :
انتشارت صیرا

 مفیی ،محمیبن محمیبن نعماا (1018ق) ،االرشااد فای معارفةة حجاجاهلل
علیالعباد ،قو :ک گرۀ شیش مفیی

 ملکیااااا  ،مصااااطفی ( ،)1831معرفااااتشناساااای (درسگفتارهااااای
شناختشناسی) ،باه کهشا

عبااس خساروی قارساانی و باا همکااری معاونات

خ وهشی دانشکیۀ الهیات دانشگاه امام صادق (ع) ،تهرا [ :بینا]
 مؤسسۀ نمهزشای و خ وهشای اماام خمی ای (ره) ( ،)1833معرفاتشناسای ،قاو:
مؤسسۀ نمهزشی و خ وهشی امام خمی ی (ره)


یالجِن ،مقایاد )1011ق( جوانب التربیة االلسمامیة

مؤسسۀ دارالریحانی

االلسسلسةیة ،بیاروت:
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