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 چکيده
ای رشد و کمال در انسان برترین آفریده خداوند و واالترین نشانه قدرت اوست. تمام زمینه ه

وجود انسان نهادینه شده است تا به مقام خلیفة اللهی برسد و این هدف جز با تربیت دینی و 

اخالقی ممکن نیست. هدف از رسالت انبیا و امامان معصوم)ع( نیز فراهم کردن زمینه های 

ش انبیا و رشد و تعالی انسان و رهانیدن او از گمراهی ها و هدایت به سوی نور است. همه تال

همّت معصومان)ع( این بوده است که انسان تربیت کنند. از دیدگاه اسالم و مکتب تشیّع، 

بهترین راه تربیت انسان، پیروی از وحی الهی و سنّت معصومین)ع( است. دراین مقاله باتوجه 

یتی ترب یآن دسته از روش هابه بررسی در پیش گرفته اند  ،امام سجاد)ع( که به الگوی تربیتی

 .ایمپرداخته که در نگاه امام)ع( از اهمیت باالیی برخوردار است 

 .تربیت، الگوی تربیتی، سیره، شیوه تربیتیامام سجاد)ع(،  اژگان کليدي:و 
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  2 کرميان وحيد،  1 اکبرخانی علی حسين

 فردوسی دانشگاه الهیات ارشد کارشناسی اموخته دانش 1
 تهران خوارزمی دانشگاه الهیات ارشد کارشناسی دانشجوی 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 حسين علی اکبرخانی

 الگوي تربيتی مبتنی بر سيره امام سجاد )ع(
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 مقدمه
اما  .کماالت است تّصاف به همهکه مستعدّ ا خلیفه خویش را به گونه ای آفریده است انسان خلیفه خدای کامل مطلق است. خداوند

نیازمند تربیت صحیح می باشد و برای دست یافتن به آن باید بهترین شیوه ها را انتخاب کرد. به یقین برترین و بهترین  وصول به قله کماالت

از همه دغدغه  روش ها را می توان فقط در کالم و سیره انسان های کامل هر عصر و زمان، جست و جو کرد. انبیا و اولیای الهی که خود بیش

چه ی تربیت انسان را داشته اند، در همه حال و همه جا سعی و تالش کردند که آموزه ها و راههای وصول به کمال را به انسان بنمایانند. اگر

م سجاد)ع( در این راه با موانع، مشکالت و حتی جنگ و شهادت روبه رو شدند. یکی از برجستگان و برگزیدگان این راه، علی بن الحسین اما

جبر زمان و فضای بسته سیاسی و  م رسانید. امام سجاد برای غلبه براست که با وجود مشکالت بسیار این وظیفه را به بهترین نحو به انجا

رای شخص فرهنگی از طریق دعا، بسیاری از شیوه ها را برای طالبان راه کمال، بیان کردند. نیایش ها و دعاها در نظام تعلیم و تربیت اسالمی ب

متربی و دعاکننده جلوه گاه شناختی عمیق، عشقی شورانگیز و خواسته هایی متعالی است. دعا برای انسان، تجلّی مسئولیت فردی و اجتماعی 

 بود. نخواهد پذیر امکان تربیت وآموزش بدون بشریت و آگاهی  و نیاز می باشد. از این رو کمال

تربیتی این امام همام را مورد بررسی قرارداده و آداب گوی تربیتی امام سجاد)ع(، روش های الدر این پژوهش در پی آنیم که باتوجه به 

د بحث را در سه حیطه ی شناختی روش های تربیتی مور و رسومی را که آن حضرت در تربیت کودکان مورد توجه قرار داده اند، بیان نماییم.

ن نوشته عالوه بر توجه به دعاها و نیایش های صحیفه سجادیه و رساله حقوق به دیگر در ای یشی و رفتاری مورد بررسی قرار داده ایم.گرا

 پژوهش های انجام شده در این زمینه نیز پرداخته ایم.

 

 مفهوم شناسی
 )ع(سيره تربيتی امام سجاد

 شود.بررسی  «تربیت»و«سیره»الزم است واژه های یفی ازسیره تربیتی امام سجاد)ع(،ه تعربرای دست یافتن ب

 سيره

اولین معنایی که برای آن . شده است ذکر برای سیره چندین معنامشتق شده است. در کتاب های لغت « رَیَسَ»ه از علَبروزن فِ« سیره»

 به معنای رفتن است و اسم مصدرآن رَیَآمده است: سَ «(سیر»واژهذیل  ه.ق،1412المحیط)فیروزآبادی،در قاموس  است.«رفتار»گفته اند

 ق،ه.1408طریحی،ه.)نَّالسُّ ه:یرَالسِّ است. طریحی می نویسد:« طریقه»و « سنت» شده دومین معنایی که در لغت برای آن ذکر تار( است.سیره)رف

 چنانکه طریقه نیز به معنای راه و روش است.«( سیر»ذیل واژه

اما مراد از سیره در این معنا  رایج تراست، و ترعام  معنای دیگر سنت و طریقه( از«)راه و روش»، یعنی درمیان این معانی، معنای دوم

که رفتارهایی که آنجا عیت های مختلف انجام داده است. ازکسی در طول زندگی خود و در موق چیست؟ سیره در این معنا رفتارهایی است که

 می د نیز با یکدیگر تفاوت پیداراسیره های اف، گوناگون انجام می دهند با هم متفاوت استاد در طول زندگی و در موقعیت های افر

                                                                                (11،ص1389.)داوودی،کند

 

 تربيت

و ( البته لغت دانان در اینکه کدام یک از د182ه.ق، ص1373گرفته شده است.)راغب اصفهانی، « ربب»و « ربو»واژه تربیت، از دو ریشه 

به معنای تغذیه و رشد و نمو است که بیشتر به پرورش جسمانی و « ربو»تربیت، از ریشه  دام فرعی است، اختالف نظر دارند.ریشه، اصلی و ک

، معانی متعددی دارد، مانند: سرپرستی، کامل کردن، اصالح امور، تدبیر، تأدیب، چیزی را ایجاد «ربب»مربوط است. تربیت از ریشه  مادی

 به تدریج، از حالت نقص به حد تمام رساندن و هدایت چیزی به سمت کمال. کردن و

، به معنای تدبیر چیزی برای کشاندن آن به سوی کمال است و در معنای دیگر« ربب»بنابراین، به نظر می رسد معنای تربیت از ریشه 

 تدبیر به منظور هدایت به سوی کمال است.

 :در موارد زیر به کار رفته است« ربو»قات آن، از ریشه فه سجادیه، واژه تربیت و مشتدر صحی

ای خدای  -در این هنگام بار خدایا! آنان را به پرورش من جزا ده. ؛ بِتَرْبِیَتِی شُغْلِهِمَا طُولُ إِلَهِی یَا إِذاً أَیْنَ ...تَرْبِیَتِی لَهُمَا اشْکُرْ اللّهُمّ.»1

 (10و7بند ،24دعای ، 1388الهی قمشه ای، «)؟بسیاری کار ایشان برای پرورش من چه شد -من

 .(2، بند25دعایهمان، «.)ن را برای من پرورش دهخردانشاصَغِیرَهُمْ ؛  لِی رَبّ وَ.»2

 (5، بند25همان، دعای)«.مرا در پرورش ایشان یاری فرما وتَأْدِیبِهِمْ ؛  وَ تَرْبِیَتِهِمْ عَلَى أَعِنّی وَ.»3
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و « مربوب»، «رب»، «ربوبیت»    زبان دعاست، بارها واژه های از آموزه های تربیتی اسالم به  همچنین در این صحیفه که سرشار

 آمده است.« ربب»مشتقات تربیت از ریشه 

 اسْتَظْهَرَ وَ ةِ،بِالرّبُوبِیّ لَکَ شَهِدَ مَنْ بِذَلِکَ اعْمُمْ وَ للّهُمّ ا»به خداوند از شر شیطان آمده است: در دعای امام سجاد )ع( درباره پناه بردن 

؛ بارخدایا ! شامل این درخواست من گردان هر که را به پروردگاری ات گواهی دهد و در آموختن علم های  الرّبّانِیّةِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةِ فِی عَلَیْهِ بِکَ

 یُجِیرُ، لَا»یگری از حضرت آمده است: در دعای د .(11، بند17ه.ق، دعای1406حسینی میرداماد، «.)خدایی بر دشمنی با او از تو کمک بطلبد

 .(3، بند21همان، دعای)«.؛ پناه نمی دهد ای خدای من، جز پروردگار، پرورده ای را مَرْبُوب عَلَى  رَبّ إِلّا إِلَهِی، یَا

تربیت و مشتق های آن تربیت اسالمی و با توجه به کاربرد گسترده واژه در تبیین مفهوم  «ربو»دلیل نارسایی واژه تربیت از ریشه به  

و مشتقات آن مانند: رب « ربب»باید به سراغ ریشه در صحیفه سجادیه، به نظر می رسد برای تبیین مفهوم و تعریف اسالمی « ربب» از ریشه

 (10-8ص، 1385که در آن ها معنای تدبیر و هدایت انسان به سوی کمال نهفته است.)ابراهیمی فر، و ربوبیت برویم

 

  سيره تربيتی
عبارت است از رفتارهایی که ایشان در مقام تربیت دیگران انجام داده اند. بنابراین  با توجه به مطالب گذشته، سیره تربیتی امام سجاد)ع(

 اثرگذاری بر شناختها، باورها، احساسات، عواطف یا رفتارهای دیگران انجام داده اند، سیره تربیتی ایشان را هر رفتاری که ایشان به منظور

 تشکیل می دهد. 

 ،409،ص3جه.ق،1391: امام زین العابدین)ع( به کودکان دستور می دادند نماز مغرب و عشا را با هم بخوانند؛)کلینی، به عنوان مثال

ه توجفرزندم، م»ن به یکی از فرزندانشان فرمودند: آمده است که ایشا( در روایت دیگری از امام سجاد)ع( در مورد همنشینی با افراد 2روایت

د: دروغگو، فاسق، ن؟ امام فرموفرزند پرسید: این پنج گروه چه کسانی هستندپنج گروه باش و با آنان همنشین، همگفتار و رفیق راه مشو. 

این ها نمونه هایی از سیره)رفتار( تربیتی امام سجاد)ع(  (286ه.ق، ص1369)ابن شعبه حرانی,« مق و کسی که از خویشاوندان ببردبخیل، اح

 در همه این نمونه ها امام)ع( رفتار خاصی را به قصد تأثیر گذاری بر مخاطب انجام داده اند.  .است

 

 نياز انسان به تربيت

یکی از موضوعاتی که مورد داوریهای مختلف قرار گرفته است این است که آیا انسان قبل از هر تعلیم و تربیت خاص به طور طبیعی و 

متمایل به شر؛ برخی از دانشمندان علوم تربیتی و روانشناسی بر این باورند که انسان طبیعتاٌ میل به خوبیها  غریزی متمایل به خیر است یا

خی انزجار و تنفّر دارد و چنانچه آزاد و رها باشد وجودی خیرخواه، نیک اندیش و زیبا سیرت بار خواهد آمد. اما بر ،داشته و از زشتیها و رذائل

تمایل دارد و چنانچه او را با خودش واگذارد به سمت بدیها، پستیها،  ،به زشتی و شرارت و فساد و رذایل اخالقیبیعتا دیگر می گویند انسان ط

ت غرایز حیوانی، شهوت و غضب و...پیش خواهد رفت، و اگر با این تمایالت مبارزه نکند و عنان نفس را به دست عقل و شرع نسپارد، دچار عاقب

ین کشش طبیعی اختصاص به گروه خاصی ندارد بلکه در همه انسانها حتّی پیامبر اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( وجود بدی خواهد گردید. و ا

انکه شیطان، آنها را جز به تسلیم و مغلوب خود ساخته اند، چندارد، اما آن بزرگواران به یاری خداوند شیطان درون و نفس امّاره خویش را 

  (352، ص1390)حاکم نیشابوری، نداشت.را لّط بر آنها نیکی امر نمی نمود و قدرت تس

لذا با بررسی آیات  از جهت طبیعی شرور و متمایل به تباهی است. سب فطرت، الهی و توحیدی است وگرچه انسان به حبا این وجود ا

 و روایات و سخنان و آراء اندیشمندان و عارفان، نظریه دوّم تقویت می گردد،

همچنین فرمود:  (238، ص1373خوانساری، )«.رذائل در نهاد توست را به زور وادار به فضائل کن، چراکه نفست»د: امیر مؤمنان)ع( فرمو

نفس انسان آمیخته به رذائل و زشتیهاست، و انسان مأمور به مالزمت ادب نیکوست، و نفس به طور طبیعی در مسیر مخالفت با انسان و »

ن مطیع خداوند، به ستیز با نفس برخاسته و با تالش فراوان او را از خواسته های زشتش باز می فضائل انسانی حرکت می نماید اما انسا

 (270ق، ص1409نوری طبرسی، )«.دارد

شود و متمایل به زشتی می اگر انسان تحت تأثیراتی واقع نشود به حسب نوع، ملکات خبیثه در او غالب »امام خمینی)ره( می فرماید: 

کند و پس از می ، زیرا که دواعی داخلیه از قبیل شهوت و غضب و غیر آن او را طبعاً به فجور و تعدّی و جور دعوت گرددمی و ناهنجاری 

گردد. انسان موجودی است که دو نیروی متضاد عقل و نفس می حیوانی بس عجیب و شیطانی بی اندازه غریب  ،تبعیّت آنها به اندک زمانی

دای خلقت، آنچه در او فعلیّت دارد همان قوای حیوانی است، و اگر تحت تربیت صحیح قرار نگیرد، به سوی در او قرار داده شده، ولی در ابت

ل( أَضَ هُمْ بَلْ کَالْأَنْعامِ أُولئِکَ: )و مصداق این آیه می شود که می فرماید (237، ص15، ح1365)موسوی خمینی، غرایز طبیعی کشیده می شود

 (179اعراف : )«.ند، بلکه گمراه ترنداینها مانند چهارپایان هست»؛ 
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منشأ آثار شوم و تجاوز و بیدادگری خواهد بود. مگر ؛ بدتر، و صفحه حیات ،آری اگر تربیت نباشد، زندگی بشر از جنگلیان وحشی

مظلوم انجام می گیرد، های که هم اکنون به دست ابر جنایتکاران دنیا نسبت به ملّتهای  تجاوزاتی که تاکنون بر بشر صورت گرفته است و ظلم

شرارت در وجود هر انسانی نهقته است، اگر انسان بر »حضرت علی)ع( می فرمایند:  محصولی جز عدم تربیت انسان می باشد؟! امیر مؤمنان

 (24، ص1384میرزایی، )«!آن چیره شود، پنهان خواهد ماند و اگر آن را مغلوب نسازد نمایان خواهد گردید

آنقدر که این انسان، این حیوان دو پا در عالم فتنه و فساد می کند هیچ موجود دیگری نمی کند و آنقدر »فرماید: امام خمینی )ره( می 

برای یک مقصد آمده  ،رسول اکرم)ص(اج نیست. تمام انبیاء از ابتدا تا خاتمیت که این حیوان دو پا محتاج به تربیت است، هیچ حیوانی محت

 (80، ص1369موسوی خمینی، )«.ن حیوان را انسان کننداند و آن مقصد این است که ای

 

 الگودهی براي تربيت
باشند.  رت علمی حیات دینی و حاالت ربانیبشریت در راه رسیدن به خدا، نمونه ها و اسوه هایی را می طلبد که نشان دهنده صو

 ، صورت تحقق نپذیرد.افکار و مفاهیم، در زندگی مربیاناگر نظریه ها به عمل تبدیل نشوند و  خود را نخواهد داد؛نتیجه مطلوب  تربیت،

، پیش کش نمودند. نمونه هایی که گروه های مختلف انسانی، می توانند دنباله امامان ما، نمونه ها و الگوهایی عالی به فرهنگ اسالمی

بدان نیازمند و به یاری آن نمونه ها، در فهم  نمایند و مؤمنان و پیشوایان، در طی سلوک الهی خویش،رو آثار آن باشند و به روش آن عمل 

تنها یک نهضت ضد یزیدی نبود، بلکه یک  (. همانگونه که انقالب امام حسین)ع(33، ص1390)پورحسینی، طریق و التزام به آن محتاجند.

یک لعابدین)ع( نیز، در حقیقت، ؛ تعبد امام زین او یک رسالت ماندگار تاریخی برای امت مسلمان، در طول حیات آن بود درس و پیام روشن

قرار می دادند  آنآموختن از نظریه تاریخی ماندگار برای جامعه اسالمی بود. یک الگوی دینی و نمونه اسالمی بود که مؤمنان خود را در مسیر 

و مثال زدنی، در رویکرد روحانی  ی دینیو آثار آن را دنبال می کردند. بنابراین باید گفت، قصد امام، از آن همه عبادت، این بود که نمونه و الگو

چشم مردم و پیش روی آن ها انجام دهد تا اثر گذار  د. پس امام ناچار بود، عبادت خود را در برابرنو تربیت ایمانی، به جامعه اسالمی تقدیم کن

و علت یابی نمود. عبادت  زهای خود، درک کردشاید بتوان بدین وسیله انگیزه امام را در جلوه دادن عبادت ها و راز و نیا باشد و درس آموز.

بسیار قیمتی و غنیمت امام به خود او خالصه نمی شد. عبادت امام درس تربیتی، روحی و اخالقی بود، فرصتی که امام در برابر خود می دید، 

 آن فرصت طالیی را از دست بدهد و از آن بهره الزم را نبرد. امامکه بود و بعید بود 

علنی و پیش تجربه های عبادت خود را  آمده است و این که آن حضرت با چه روش و راهکاری ایات، شرح عبادت های امامدر بعضی رو

هر گاه نعمتی از نعمت های الهی را به یاد می آورد، »د: نمی گوی ( در توصیف عبادت پدر بزرگوار خویشچشم مردم انجام می داد، امام باقر)ع

. اگر بال و شری از او برداشته می شد، به شکرانه آن، فوراً سجده به سجده می افتاد ،یات سجده دار، هر کجا که بودسجده می کرد. با شنیدن آ

. هر گاه از نمازهای واجب فارغ می گشت به سجده می رفت، هر گاه بین دو شخص اصالح می کرد، سجده را فراموش نمی می کرد

 گونه ای نبود که مردم از آن بی خبر بمانند. بلکه می دیدند و می آموختند. (این اعمال به 24ه.ق، ص1379 صدوق،)«نمود.

. سقاها، وقتی به کنار خانه امام ی خواندمقرآن را از همه بهتر  ،امام»را بسیار می شنیدند. گفته اند که: مردم، صدای قرآن خواندن امام 

 (45، ح5، باب46ه.ق، ج1403مجلسی،«)سپردند. و گوش می می ایستادند ،ئت قرآنمی رسیدند، با شنیدن صدای قرا

شش امام را در عبادت و ناله و زاری، مشاهده می در مأل انجام می یافت. مردم که کو، بسیاری از آنچه درباره عبادت امام گفته شد

! این بی تابی و گریه های پی داای فرزند رسول خ»کردند، به گریه می افتادند و بر ایشان دل می سوزاندند. یک روز شخصی از امام پرسید: 

ی ثل شما عمل کنیم. پدر شما حسین و مادرتان فاطمه است و جدِّنمی توانیم م ،درپی برای چیست؟ ما که گناه کار و جنایت پیشه هستیم

به دست نمی آید.  عبادت امام بود، که جز با جلوه دادن آنصریح، از جمله فواید تربیتی اعتراف این  (75همان، ح«)چون رسول خدا داری

 نی را پیش روی خوانندگان قرار می دهد.دعاهای امام سجاد، بلند مرتبه ترین معارف الهی و ارزشمندترین مفاهیم دی

، مسائل د؛ هم چنینوش اندیشیدن را به ما آموزش می دهامام از رهگذر این دعاها شیوه سلوک فردی و اجتماعی، طرز دعا کردن و ر

، چگونه باید دعا کنیم و دعاها چکونه مستجاب دها و نبایدها را توضیح می دهد و به ما می گوید که چرا باید دعا کینماعتقادی صحیح و بای

دعاهای حضرت اصول دین را یاد می دهد و مسائل مختلف حیاتی برای بشر را یادآور  می شوند و در صورت اجابت نشدن دعا، چه باید بکنیم.

 (37-34ص، صش1390می را بیان می کند.)پورحسینی، می شود و دیدگاه صحیح اسال

 

 روش هاي تربيتی امام سجاد)ع(

 «روش»مفهوم واژه 
 ح به معنای شیوه انجام یک فعالیت آمده است.، ماده روش(در اصطال1372روش)دهخدا، 
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که  معنای راه یا شیوه ای است( به عبارت دیگر، به 238، ص1374.)صفوی، روش تربیت، به معنای راه یا شیوه انجام عمل تربیت است

( در تعریفی دیگر آمده است: 68، ص1ج، 1327میان اصل و هدف امتداد دارد، عمل تربیتی را منظم می کند و به هدف می رساند.)هوشیار، 

، 1376باقری، یند.)نجام عمل تربیتی به شمار می آکه مبتنی بر اصولند و در واقع، شیوه های عملی ا روش های تربیتی، دستورهای جزئی است

( از مجموع تعریف ها برمی آید که روش های تربیتی حالت رفتاری و جزئی دارند که در مقام عمل نسبت به مبانی و اصول، کاربردی 64ص

 ترند یا حد فاصل مبانی و اصول از یک سو و اهداف از سوی دیگر هستند.

ه منبع وحی الهی سیره ای که از یک سو ب ائمه معصومین)ع( است؛ تشیع، کامل ترین سیره و روش تربیتی، روش تربیتی در مکتب

، 1385 )ابراهیمی فر،در مقام عمل نیز آثار خود را نشان داده است. گونه انحراف و اشتباهی به دور است و از سوی دیگر،متصل است و از هر

 (92ص

ورفتاری است که در سه دسته: شناختی، گرایشی  بیتی بهتقسیم روش های تر که محور و چارچوب بحث ما را شکل می دهدآنچه 

و در زمینه گرایشی  .دباز دار دادن بینش و شناخت صحیح به انسان است تا او را از خطاها و اشتباهات ،زمینه روش های شناختی موضوع بحث

مورد آخر که روش های رفتاری است،  هم به گونه ای است که روش های تربیتی با هدایت گرایش ها از انحراف آنها جلوگیری می کند و در

نقش روش های تربیتی، معرفی الگوهای رفتاری مناسب است تا انسان با عمل به این روش های رفتاری به هدف های مورد نظر امام دست 

ها، دو جنبه را در بر می  روش های تربیتی مورد بحث ما این گونه نیستند که تنها یک جنبه را در بر بگیرند، بلکه گاه پاره ای از روش یابد.

گیرند. برای نمونه ممکن است روشی از یک جهت، به جنبه شناخت و از جهتی دیگر، به جنبه گرایش اشاره داشته باشد. بنابراین، اگر روشی 

                                                                                               یست. در این نوشتار از یک جنبه بررسی شد و به جنبه های دیگرش اشاره نشد، این به معنای منحصر بودن موضوع به آن جنبه ن

 بیتی مورد توجه ایشان می پردازیم.با تحلیل دعاهای امام سجاد)ع( به روش های تر اکنون

 

 الف(شناختی

 اعطاي بينش-1
انسان سر می زند، براساس بینشی است که از  رفتاری که ازاست. هر « اعطای بینش»جادیه، از روش های تربیتی در صحیفه س یکی

البته بینش انسان به رفتارش کامل نمی شود،  خواهد بود.نیز صحیح تر  ، رفتارهشرفتارش کامل تر باشد آن ها دارد. هر چه بینش انسان به

 (57ص، 1376 ،باقریگی، آگاهی داشته باشد.)مگر آنکه او به خود، جهان پیرامون، جهات آخرت و حقایقی مانند مرگ و زند

که سبب تغییر نگرش انسان درباره  امام سجاد)ع( در صحیفه سجادیه با بهره گیری از این روش، به بیان بینش هایی پرداخته است

رگ و معاد بررسی می ا، حقیقت انسان و م، موارد مطرح شده در این زمینه در سه موضوع دنینظام جهان و انسان می شود. به طور خالصه

 شود.

 

 بينش در مورد دنيا-1-1
چنین دیدی از دیدگاه اسالم، ی دنیا وجود ندارد. زندگ دیگری جز زندگیبه دنیا می نگرند و گمان می کنند برخی افراد با بینش مادی 

ی جلوگیری از پیدایش چنین بینش . امام سجاد)ع( براخطایی است که خطاهای فراوان دیگری را در رفتارهای انسان در پی خواهد داشت

، بلکه زندگی انسان به دنیا منحصر نمی شود ،)ع(از نظر امام نادرستی، بینش صحیحی در راستای اصالح رفتارهای انسان ترسیم کرده است.

                                                                  ت.، رابطه راه و مقصد اسدر ورای آن، زندگی جاودانه ای برای انسان وجود دارد که رابطه آن دو

خِرَتِی حَتّى أَعْرِفَ صِدْقَ ذَلِکَ مِنْ قَلْبِی، االلّهُمّ َ ارْزُقْنِی الرّغْبَةَ فِی الْعَمَلِ لَکَ لِ»باره دنیا می فرماید: مام سجاد)ع( در صحیفه سجادیه درا

برای خودت را روزی ام  ،)بندگی(برای آخرتم رغبت و شوق در عمل؛  ی دُنْیَایَ، وَ حَتّى أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقاًیَکُونَ الْغَالِبُ عَلَیّ الزّهْدَ فِ وَ حَتّى

الهی ).«بندگی را بشناسم و بی رغبتی در دنیا به من دست دهد و کردارهای نیک را به شوق به جا آورمفرما تا از ژرفای دل، راستی و دوستی 

 (8، بند22ی،دعا1388قمشه ای، 

، زندگی در جهان آخرت است. ، با بیان فانی بودن زندگی دنیا، یاد آور می شود که مقصود اصلی از آفرینشدر این دعا )ع(حضرت سجاد

 (96و95ص، ص1385)ابراهیمی فر، در نظام تربیتی امام)ع(، دنیا گذرگاهی برای رسیدن به مقصد است.

 

 بينش در مورد حقيقت انسان-2-1

، روش ترسیم بینش صحیح در مورد حقیقت انسان است. ر از روش های تربیتی امام)ع( که با جنبه شناختی انسان ارتباط داردیکی دیگ

انسان، موضوع تربیت است، باید انسان را شناخت و از ویژه گی ها، قابلیت ها، استعدادها و محدودیت های او آگاه شد تا بتوان سیر چون 
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 ، نمایی عالی از حقیقت انسان به دست می آید.برای انسان برشمرده است )ع(با بررسی ویژه گی هایی که اماممشخص کرد.  تربیتی اورا

این، هر گاه انسان، تنها جلوه خاصی از وجود خویش را حقیقت خود بپندارد، این گمان رفتارهای معینی را در او ایجاد می کند. از این بنابر

انسان درباره خود، نوعی روش تربیتی است؛ زیرا داشتن گمان درست درباره خویش، با رفتارها پیوند می  رو، از نگاه تربیتی، تصحیح بینش

نیز حقیقت وجود انسان را عین فقر و نیاز و ضعف  )ع((. امام سجاد81،ص، 1376باقری، و زمینه مؤثری برای ظهور آنها پدید می آورد.) خورد

ای بی نیاز بی نیازان! اینک ما بندگان ؛  یّ الْأَغْنِیَاءِ، هَا، نَحْنُ عِبَادُکَ بَیْنَ یَدَیْکَ، وَ أَنَا أَفْقَرُ الْفُقَرَاءِ إِلَیْکَیَا غَنِ» :دند و می فرماینمعرفی می کن

انسان  ناتوانیبا یادآوری  )ع(امام (3،بند10دعایه.ق، 1406حسینی میرداماد، )«تو در اختیار توییم و ما نیازمند ترین نیازمندان به تو هستیم.

و غنی بالذات معرفی می  و وابسته بودن او به خدای متعال، حقیقت وجود انسان را فقر و نیازمندی به خدا می داند و خداوند متعال را بی نیاز

شتن بینش و نداند که به خدا، نیازمند و وابسته است، این فراموشی و ندا کند. حال اگر انسان بینش صحیحی نسبت به خود نداشته باشد

به یقین انسان »؛  (اسْتَغْنى رَّءَاهُ أَن*لَیَطْغَى الْانسَانَ إِنَّ کالَّ) سبب سرکشی و ناسپاسی او می شود. چنانکه قرآن کریم می فرماید:صحیح، 

 (.7و6علق: .)«ی که خود را بی نیاز ببیندسرکشی می کند، وقت
ر دو حال، از شناخت ، در هی از خدا یا احساس نیازمندی به غیر خدا کنداز دیدگاه امام سجاد)ع( هر گاه انسان، احساس بی نیاز

 و در حقیقت، با خویشتن زندگی مجازی می کند. حقیقت خویش بازمانده و از خدا و خود به دور مانده است

 

 بينش در مورد مرگ و معاد-3-1

انسان به سبب درک نادرست مرگ و زندگی است. ترسیم بینش صحیح در مورد مرگ و معاد یکی دیگر از روش های تربیتی حضرت 

امام  وسیله رهایی از دنیا و کسب وارستگی محروم می سازد.و خود را از نیکوترین  گ گریزان می شودن در دام دنیا و اوهام، از یاد مرو افتاد

که  ان یادآور میشودسفارش می کند و به انسره یادآوری مرگ را ه با این گونه نگرش های غلط، همواسجاد)ع( در صحیفه سجادیه، برای مقابل

از صحیفه  ایشان درباره فراموش نشدن یاد مرگ، در آغاز دعای چهلم مرگ پایان زندگی نیست، بلکه تولد ابدی در جهان سرمدی است.

لَا نُؤَمّلَ اسْتِتْمَامَ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ، وَ لَا اسْتِیفَاءَ یَوْمٍ بَعْدَ یَوْمٍ، وَ لَا اللّهُمّ  اکْفِنَا طُولَ الْأَمَلِ، وَ قَصّرْهُ عَنّا بِصِدْقِ الْعَمَلِ حَتّى »د: نمی فرمای سجادیه

، آرزو را از ما کوتاه گردان تا اینکه تمام کردن ما را از آرزوی دراز باز دار و با کردار راست و درست؛  اتّصَالَ نَفَسٍ بِنَفَسٍ، وَ لَا لُحُوقَ قَدَمٍ بِقَدَمٍ

الهی )«آرزو نکنیم.را در پی گامی  نفسی و در پی آمدن گامی را به یو در یافتن روزی را پس از روزی و پیوستگی نفس اعتی پس از ساعتیس

 (1، بند40، دعای1388قمشه ای، 

از باز دارد، زیرا وی را از آرزوی در دناست، از خدا می خواه« یاد مرگ»حضرت امام سجاد)ع( در آغاز دعایی که درباره به همین دلیل،

 (100-97، ص1385ابراهیمی فر، )ن انسان بدبخت می گردد.آخرت را از یاد می برد و بر اثر آ آرزوی دراز،

 

 ذکر خدا-2
« تذکر»نی بر اصل سفارش به ذکر و یاد خدا است. این روش تربیتی مبتشناختی انسان، جنبه یکی دیگر از روش های تربیتی در زمینه 

حقیقت ذکر، همان  به سبب درگیری اش در فراز و نشیب های زندگی و غفلت و فراموشی کم می شود. توجه انسان به خداوند؛ زیرا گاه است

مسئولیت و متعهد بودن؛ در همه جا خدا  ا بودن؛ همواره متوجهاد خدهمواره به ی»است. به بیان دیگر، حقیقت ذکر، چیزی جز« توجه قلبی»

« شنوا»دانستن؛ نسبت به همه حرفهایمان، او را« بصیر»اعمالمان، خدارا ؛ نسبت به تمامکنار همه چیز، خدا را دیدنرا حاضر و ناظر دانستن؛ در 

 . معنای واقعی ذکر، خداست که سازنده انسان است.(67، ص1372.)محدثی،نیست «و...... دیدن« اهلل»دانستن؛ خود را در همه حال در محضر

و اشتباه، نقش بسیار مهمی دارد. انسانی که خدا را بر رفتار خود  ( به عنوان عامل بازدارنده از انحرافاین روش در نظام تربیتی امام)ع

 تا کار ناشایستی گفتار خود شنوا بداند و در همه جا و در همه حال، خود را در محضر خدا ببیند، مراقب رفتارهای خود خواهد بود ناظر و بر

این روش آثار تربیتی مهمی  )ع(از نگاه امام سجاد ست.سیار خوب برای اصالح رفتار انسان اا یکی از روش های باز او سر نزند. بنابراین، یاد خد

 در پی دارد که ما در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم:

 

 آرامش قلب:-1-2

باید در پرتو آرامش باالتری زدوده  جویای آرامش خاطر است و اگر کم و بیش، نگرانی هایی دارد، این نگرانی ها انسان به طور فطری

دل شود. ژرفای درون آدمی باید آرام و مطمئن باشد. چه عاملی می تواند به انسان آرامش خاطر بخشد؟ به گفته قرآن، تنها یاد خدا می تواند 

ا یاد خدا، دل ها آرامش می اگاه باشید تنها ب»؛  (الْقُلُوب   تَطْمَئنِ اللَّهِ بِذِکْرِ اأَلَ  اللَّهِ بِذِکْرِ قُلُوبُهُم   تَطْمَئنِ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ) های نگران را آرام کند:

  (28رعد:.)«یابد
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د. همچنین ند و ذکر خدا را مایه شرافت و بزرگی می داننحضرت امام سجاد)ع( نیز برای اصالح و تربیت از این روش تربیتی بهره می گیر

حسینی )یَا مَنْ ذِکْرُهُ شَرَفٌ لِلذّاکِرِینَ، وَ اشْغَلْ قُلُوبَنَا بِذِکْرِکَ عَنْ کُلّ ذِکْرٍ»سازد:  دل ها را به یاد خود سرگرمد که ناز خداوند متعال می خواه

ای آنکه یاد او برای یاد کنندگان، شرافت و ارزش دارد، دل های ما را از هر یادی به یاد خودت »؛  (1،بند11دعایه.ق، 1406میرداماد، 

 (.102، ص1385ابراهیمی فر، )«.ر.وادا

 

 ش گرايشیروب(

 توبه-1
در دعاهای زیادی از جمله دعای سی  )ع(است. امام سجاد «توبه»یکی دیگر از شیوه های اصالح و تربیت در سیره امام سجاد)ع( روش

( 39دعای «)طلب عفو»(دعای9دعای،)«طلب مغفرت»ند: دعایو یکم صحیفه سجادیه که به توبه اختصاص دارد و نیز در دعاهای دیگری مان

سانها معرفی د. ایشان در یک مورد، به روشنی، توبه را مایه صالح و رفع فساد در اننبه این روش اشاره دار (10دعای«)پناه بردن به خدا»و دعای

حسینی میرداماد، .)«را به وسیله توبه اصالح کرده ای ای انکه بندگان تبه کار ؛ وَ یَا مَنِ اسْتَصْلَحَ فَاسِدَهُمْ بِالتّوْبَةِ» د:ند و می فرماینمی کن

غفران ن به (که فرد گناهکار از طریق آ22،بند1دعایهمان، فرموده امام سجاد)ع( توبه نوعی توفیق الهی است)( به 10،بند12ه.ق، دعای1406

( اینگونه است که بر ترک آنچه از 23،بند16دعایهمان، مرزش خواستن واقعی را دریابد و دل خود را پاک سازد.)الهی پناه می برد تا حالت آ

اللّهُمّ إِنّا نَتُوبُ إِلَیْکَ فِی » او سرزده است، راسخ می شود. انگاه تقصیر گذشته را تالفی می کند و از دوری درگاه الهی به نزدیکی باز میگردد:

ضْمَرْنَاهُ، وَ لِأَهْلِ مِلّتِکَ مَجْمَعاً وَ مُحْتَشَداً مِنْ کُلّ ذَنْبٍ أَذْنَبْنَاهُ، أَوْ سُوءٍ أَسْلَفْنَاهُ، أَوْ خَاطِرِ شَرٍّ أَیَوْمِ فِطْرِنَا الّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِینَ عِیداً وَ سُرُوراً، 

نْطَوِ مِنَ الشّکّ وَ الِارْتِیَابِ، فَتَقَبّلْهَا مِنّا، وَ ارْضَ عَنّا، وَ ثَبّتْنَا ی عَلَى رُجُوعٍ إِلَى ذَنْبٍ، وَ لَا یَعُودُ بَعْدَهَا فِی خَطِیئَةٍ، تَوْبَةً نَصُوحاً خَلَصَتْ لَا یَ تَوْبَةَ مَنْ

بارخدایا! به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم؛ توبه کسی که رجوع به گناهی را در دل نمی گذارد و پس از توبه در گناهی باز نمی ؛  عَلَیْهَا

 (52،بند45دعایهمان، )«.گردانپابرجاا خشنود شو و ما را اکیزه باشد. پس آن را از ما قبول فرما و از مدودلی پ گردد. توبه خالصی که از شک و

و نجات از تباهی است؛ زیرا توبه، وسیله رستگاری و  ارتکاب معصیتفلسفه تشریع توبه در نظام تربیتی اسالم، رهایی از گناه به سبب 

ظ روح امیدواری در انسان است؛ چنانچه امام سجاد)ع( در نیایش خود می حف ، توبه، وسیلهنایاست. افزون بر  مقدمه دستیابی به سعادت

گشوده  برایماز تو نومید نمی شوم، در حالی که در توبه و بازگشت به سوی خودت را ؛  لَا أَیْأَسُ مِنْکَ وَ قَدْ فَتحْتَ لِی بَابَ التّوْبَةِ إِلَیْکَ»:: دنگوی

ت دارد و در راه تربیت و رهایی خود می کوشد. با این حال، اگر روح نا امیدی بر ( انسان روح نشاط و امید به نجا7،بند12دعایهمان، ).«ای

د، تا جایی که خود را تا مرز هالکت پیش می او چیره شود و راه اصالح و تربیت را بر خود بسته ببیند، به سستی و ناتوانی و زبونی می گرای

دمی از این بیماری مهلک، توبه است. بنابراین، توبه با دمیدن روح امید در کالبد خسته و نومید انسان، انگیزه اصالح برد و تنها راه درمان آ

سان، یک روش گرایشی به شمار می رفتارها را در فرد ایجاد و تقویت می کند. این روش تربیتی از جهت ایجاد انگیزه اصالح و تربیت در ان

 د.آی

به زیبایی اشاره نموده اند در دعای دوازدهم این نکته را  )ع(امام ،همانطور که گذشتو اقرار به گناه است.  ، اعترافیکی از مقدمات توبه

ش گناهان را به مردم آموزش می دهند. در حقیقت اقرار به گناه، نتیجه نوعی محاسبه نفس است که چگونگی اعتراف و درخواست آمرز و

کند. در این مرحله، انسان، گناهان گذشته خویش را یادآور می شود و از فراموشی آنها جلوگیری می  م میزمینه را برای توبه حقیقی فراه

  (106، ص1385ابراهیمی فر،  در آینده کمتر بدانها دست زند.)کند. این عمل سبب می شود انسان از گناهان گذشته خویش پشیمان شود و 

 

 شيوه الگويی-2
رت است از ارائه الگوهای مطمئن و شایسته برای اینکه فرزندان، رفتار و اخالق آنها را سرمشق خویش قرار تربیت به شیوه الگویی عبا 

ندگی داده، در مسیر تکامل و رشد بهتر، گام بردارند. بی تردید والدین، بویژه پدر، خود اولین الگوی فرزندانشان هستند و فرزندان رفتار و ز

برخی به کلی از وادی تربیت دورند و فقط  ؛ند. واقعیت این است که والدین در امر تربیت چند دسته اندآنان را سرمشق خویش قرار می ده

قدم  در پی تامین منافع حال و آینده خویشند. برخی به وادی تربیت قدم نهاده اند، اما راه و رسم تربیت را نمی دانند، گروهی به وادی تربیت

یز تا حدودی می دانند ولی بی آنکه خود تربیت شده باشند، در پی آنند که فرزندانشان تربیت شوند. اندک نهاده اند و راه و رسم تربیت را ن

والدینی هم هستند که ضمن فرا گرفتن راه و رسم زندگی، هم خود تربیت شده اند و هم به تربیت فرزندانشان اقدام می کنند. در این بحث، 

شده، در پی تربیت دیگرانند. باید از سر سوز و با تمام وجود گفت که زهی خیال باطل! چقدر نن ما با دسته سوم است که تربیت روی سخ

شته باشند. اشتباه است که والدینی خود طعم شیرین عبادت را نچشیده، راز ارتباط با خالق را نیافته باشند و از فرزندانشان انتظار این امور را دا
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به رذالت و سرمایه های مادی و معنوی را به خسارت در راه غیر خدا داده اند، چگونه انتظار تربیت آنان که عمر را به بطالت و جوانی را 

 فرزندانی نیک نام و صالح دارند؟ 

  )جامی(کی تواند که شود هستی بخش                              ذات نایافته از هستی بخش 

)ع(، بر اساس تربیت به روش الگویی، خود نمونه ای کامل برای فرزندان بود و با رفتار و اعمال شایسته خویش فرزندان را به  امام سجاد

به طور غیر مستقیم و با زبان عمل تربیت می کرد. آن بزرگوار، بیش از آنکه با سخن و گفتار به تربیت فرزندان اقدام کند، با عمل آنان را 

عوت می کرد. جالب آن است که آن امام همام، که به حق زینت عابدان و سرور ساجدان شهرت یافته است، در مواعظ و فضیلت و پاکی د

وصایای متعددش کمتر فرزندان را به عبادت و سجده سفارش می کرد و گویا عمل پیوسته و دلنشین آن حضرت فرزندان را از هر سخن و 

از ایشان امام باقر)ع( راویان از  یکی جابر جعفی( به عنوان نمونه 29، ص18، ش1377)همت بناری، .موعظه ای در این باره بی نیاز می ساخت

آیه ای از آیات سجده را تالوت  ؛پدرم علی بن حسین)ع( نعمتی از پروردگار را یاد نمی کرد، مگر آنکه سجده می کرد»: می کند چنین نقل

الی ترسناک و کید دشمنی را از او دفع نمی کرد، مگر اینکه سجده می کرد از هیچ نماز نمی کرد، مگر آنکه سجده می کرد، خداوند هیچ ب

هیچ اصالح و آشتی بین دو نفر ایجاد نمی کرد، مگر آنکه به خاطر موفقیت در آن سجده می  ؛واجبی فارغ نمی شد، مگر آنکه سجده می کرد

 (153، ص4ق، ج1405ابن شهرآشوب، )«.نامیده اند« سجاد»لت او را اثر سجده در تمام مواضع سجود او نمایان بود و بدین ع ؛کرد

 

 روش توجه به ميل و رغبت-3
، امری «خواستن هدایت» بدون میل و رغبت  و به عبارت دیگر بدون« هدایت»یک از شروط هدایت، رغبت است. بدین معنا که تحقق

که در تمایالت حیوانی و  درگیر خواست ها، امیال و کشش هایی استدر این رابطه الزم به توضیح است که انسان شدیداً  ناممکن است.

که در مورد  ای است. هر ارزش گذاری است و این حالت طبیعی او« خواستن»صه می شود. انسان در همه حال در پی تمایالت روحانی او خال

به عبارت دیگر، آن چه که «. می گریی تا بگویم چیستیو بر چه بگ»چنانکه حکیمی گفته بود: خواسته او برمی گردد. انسان می شود به نوعِ

در می توان  ،آدمی را« فطری»ها و امیال«خواسته» و به آن حب می ورزیم، چیزی است که ارزش ما را معلوم می کند. ما بدان رغبت داریم

یل به پرستیدن، میل به راحتی و دوری از رنج میل به قدرت، میل به دانستن، ماین موارد  برخی از مقوله ها به آسانی مشاهده کرد؛ از جمله

 می باشد. و درد
، می در مناجات شاکین، نفس را شدیداً متمایل به لهو و لعب که چهره ای دیگر از راحت طلبی و خوش گذرانی است امام سجاد)ع(

به میل و  توجه ، به هر حال د.نریص می دان، شدیداً مایل و حد. همچنین نفس را به دنیا و اهداف دنیوی که ناشی از راحت طلبی اوستندان

دارد، رسمیت داده و آن را جدّی گرفته  وجودآدمی بدین معنا که یک خصوصیت واقعی را که در  است« واقع بینی»ناشی از ،رغبت شاگرد

إِلَیْهِ ؛  رُغِبَ مَنْ أَهْدَى یَا فّقْنِیوَ وَ» زیر از امام سجاد)ع( ضروری است:، توجه به فرمایش «رغبت»با « هدایت»در مورد ارتباط تنگاتنگ ایم.

این بدان  (11،  بند24، دعای163، ص1379فیض االسالم، ) «او راغب شده و روی می آورند. یعنی ای هدایت کننده ترین کسی که به سوی

که این صفت فعلی  هادی است توجه و رغبت کردن و رفتن به سوی فرد معناست که آدمیان به سوی هدایت کننده گان می روند و در واقع،

د و این نبنابراین الزم است که معلم و مربی در امر آموزش و پرورش به رغبت و میل متربی توجه کافی مبذول دار را در او متحقق می سازد.

 (129-126، ص1386)صفایی مقدم، امیال و رغبت های فردی متربی شناخته شود. خود مستلزم آن است که در مرحله اول

 

 يادآوري نعمت-4
و سختی هایی را  است. انسان همواره باید به گذشته خود بنگرد« یادآوری نعمت»یکی دیگر از روش های تربیتی مورد توجه امام)ع(، 

ند. خداوند را همواره بر سر خود ببی ، به یاد آورد تا دست مهر خداکه با آن در گیر بوده از نظر بگذراند و نعمت هایی را که به او داده شده است

آنجا که می فرماید:  .متعال از سر رحمت بدین امر تذکر می دهد تا نور عظمت الهی بر دل های بنده گانش بتابد و جانشان از یاد او لبریز شود

 (9احزاب:)«به شما بخشیده است، به یاد آورید.نعمت خدا را که  ای کسانی که ایمان آورده اید!»؛  (عَلَیْکُم اللَّهِ نِعْمَةَ اذْکُرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا)

. آنگاه گذشته خویش را به تا آدمی به خود بیاید آوری نعمت ها را در پیش گرفته اندادیامام سجاد)ع( در نظام تربیتی صحیفه سجادیه روش 

و رغبت به عمل در او برانگیخته شود. امام)ع(  و نشاط یاد آورد و شیرینی نعمت هایی را که به او ارزانی شده است، بچشد و در مقام شکر برآید

آگاه می سازد و غفلتشان را در پرتو یادآوری نعمت های بی شماری که در گذشته  با بهره گیری از این روش تربیتی، انسان های غفلت زده را

حمد و »تین دعای صحیفه سجادیه که در )ع( در موارد بسیاری از جمله نخس. امام زین العابدینو حال به آن ها عطا شده است، می زداید

د و نبا شمردن نعمت های الهی از جمله خلقت زیبا و روزی های پاکیزه و حالل و سالمتی، خدای را سپاس می گوی است؛« ستایش خداوند

و سپاس خدای را که زیبایی های آفرینش را برای ما ؛  اتِ الرّزْقِوَ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِی اخْتَارَ لَنَا مَحَاسِنَ الْخَلْقِ، وَ أَجْرَى عَلَیْنَا طَیّبَ» د:نمی فرمای
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بیشتر  آمدهای مهم این روش، شناختاز پی  (17،بند1،دعای1388الهی قمشه ای، «)ان گردانید.را برای ما رو برگزید و روزی های پاکیزه

و  و به مرحله آگاهی گام نهد اینجاست که از غفلت خارج شود بنابراین سرآغاز انسانیت انسان از است. خداوند و نیز انگیزه سپاس از خداوند

ار باید در مقابل چنین منعی سپاس گذ از این رو، به حکم عقل، انسان .متوجه باشد که تمام نعمت هایی که در اختیار دارد، عنایت الهی است

و از آن  ار آیدند، می تواند یک روش گرایشی به شممی کعمل، انگیزه ایجاد  نیل به ان براین روش تربیتی از آن جهت که در انسای باشد.

 (111-109، ص1385شود.)ابراهیمی فر،می یک روش شناختی شمرده  ،جهت که منشأ تحرک و نشاط، شناخت و آکاهی انسان است

 

 روش هاي رفتاري-ج

 تکريم و احترام-1
ن بیشتر جنبه رفتاری دارد، یک روش تربیت رفتاری به است. این روش چو« تکریم و احترام»، روش یکی دیگر از روش های تربیتی

همه انسان ها را شامل می شود، به جهت اینکه در همه انسان ها غریزه حب شمار می آید و مبتنی بر حب ذات است. دامنه این روش تربیتی، 

ین روش تربیتی را در ر صحیفه سجادیه، ابه او احترام بگذارند. حضرت امام سجاد)ع( د ذات وجود دارد و هر کس دوست دارد که دیگران

 ر مورد فرزندان به کار می گیرند:موارد زیادی از جمله د

 

 م به فرزنداناحترا-1-1
ست. به دلیل غریزه حب ذات که در طبیعت کودک نهاده شده، وی از نیازهای طبیعی کودک، احترام گذاردن به شخصیت اویکی 

احساس آرامش و اعتماد به نفس در  بدارند. برآورده شدن این نیاز کودک در خانواده سبب ایجاددوست دارد دیگران شخصیت او را گرامی 

استفاده از استعدادهای نهفته اش می تواند با دلگرمی و امید به موفقیت، در مسیر زندگی گام بردارد. در نتیجه، به خانواده  وی می شود. لذا با

افزون براین، کودکی که مورد تکریم و  (178، ص2، ج1372)امینی، شناس و قابل اعتماد می یابد.و دیگران خوش بین می شود و آنان را قدر

یح احترام خانواده قرار گرفته، احترام به دیگران را که یک خصلت پسندیده است، ار آنان یاد می گیرد. بنابراین تکریم کودک برای تربیت صح

 او ضرورت دارد.)همان( 

 مندبهره ثواب آنان را از و تَکْرِمَتِی ؛ عَلَى أَثِبْهُمَا وَ»بیست و چهارم صحیفه در حق والدین چنین می فرماید:  امام سجاد)ع( در دعای

  ( 7، بند24ه.ق، دعای1406حسینی میرداماد، )«.اندداشته گرامى مرا که گردان

آن برای والدین درخواست پاداش می کند. همچنین  در قبال )ع(تکریم و احترام شخصیت فرزند، روش تربیتی بسیار مهمی است که امام

ذِکْرِی ؛ و مجلس مرا به ایشان  بِهِمْ أَحْیِ وَ مَحْضَرِی، بِهِمْ زَیّنْ وَ» د:نمهم تربیتی می فرمای ی ایشان در فرازی دیگر با اشاره به این مسئله

 (4، بند25همان، دعای)«.بیارای و یاد مرا به آنها زنده بدار

واین، نوعی احترام و تکریم به فرزند  .دناین فراز، فرزندان را زینت مجلس و زنده نگه دارنده یاد و نام والدین به شمار می آور در )ع(امام 

و مرا برای ؛  هِمْوَ أَعِنّی عَلَى تَرْبِیَتِهِمْ وَ تَأْدِیبِهِمْ، وَ بِرّ»د: ناست. همچنین ایشان با اشاره به امری که سبب احترام به فرزند می شود، می فرمای

 (5،بند25همان،دعای)«.پرورش آنان و با فرهنگ کردنشان برای نیکی کردن به ایشان یاری فرما

در این فراز، اما سجاد)ع( به برخی وظایف والدین در برابر فرزندان اشاره می کند که رعایت این وظایف، سبب احترام و تکریم به 

 (112، ص1386 )ابراهیمی فر،شخصیت فرزند نیز می شود.

 

 راستی و صداقت -2
 یکی از روش های مهم در تربیت، راستگویی و صداقت در رفتار و گفتار با کودک و پرهیز از دروغ، تزویر و حیله است. 

 و صدق امور و مطالب برای کلیدها و مفاتیح بهترین؛  الْأُمُورِ الصِّدْقُ، وَ خَیْرُ خَوَاتِیمِهَا الْوَفَاءُ خَیْرُ مَفَاتِیحِ»: امام سجاد)ع( می فرمایند

 (161، ص78ق، ج1403مجلسی، )«.است راستی

کودک هم راستی و صداقت را خوب درک می کند و هم دروغ و حیله و تزویر را، کسانی که گمان می کنند کودکان این مسائل را  

عده ای دروغین، به خواست خویش و صالح فرزندشان دست درک نمی کنند و آنها بدون ایجاد دردسر برای خود و فرزندانشان، تنها با دادن و

 یافته اند، در اشتباهند. آنها ممکن است از این راه به خواست خویش برسند و به ظاهر برای خود و فرزند دردسری ایجاد نکرده باشند، اما

آن درس بی صداقتی، وفا نکردن به عهد و وعده،  بزرگ ترین مشکل را برای خود و فرزند آفریده اند، که بسا تا آخر عمر متوجه آن نشوند و

دین آموزش دروغ و تزویر و ریا و حیله است. آنها با این کار، بنیاد اخالق فرزند خویش را بر خشتی کج می گذارند، زیرا کودک بی صداقتی وال

 ت کودک نیست؟را درک می کند، و این الگویی برای آینده او خواهد بود. آیا این بزرگ ترین مشکل در تربی
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الصَّغِیرَ مِنْهُ وَ الْکَبِیرَ فِی کُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَذَبَ فِی الصَّغِیرِ اجْتَرَى عَلَى  اتَّقُوا الْکَذِبَ» امام)ع( در این زمینه می فرمایند:

جدی و شوخی .کندمی جرأت هم بزرگ به کمکم گفت کوچک دروغ که کسی چون بپرهیزید، شوخی و جدی بزرگ، و کوچک دروغ از؛  الْکَبِیر

 (381، ص1388علوی، «.)اش بپرهیز، زیرا اگر انسان دروغ کوچک بگوید بر دروغ بزرگ نیز جسارت بیدا می کند

عذاب الهی  بی صداقتی با کودک و دادن وعده های دروغین به او، عالوه بر اینکه دروغ و از گناهان کبیره و کلید گناهان دیگر است و

 را در پی دارد، دست کم از سه جهت آثار ضد تربیتی دارد:

؛ والدین و مربیان، الگویی عملی برای کودکان محسوب می شوند و کودکان در رفتارهای خالف و انحرافی از بزرگ تر ها تقلید می اوالً

 که آثار آن از درس گفتاری بیشتر است. کنند؛ بنابراین، صداقت نداشتن والدین و مربیان درسی عملی برای فرزندان است

؛ والدین و مربیان از این طریق اعتماد کودکان را از دست می دهند. کودکی که با بی صداقتی والدین یا مربی مواجه می شود، به ثانیاً

 ان در او بی اثر خواهد بود.و مربی حرف و قول آنها اعتمادی نخواهد داشت و با دیده تردید به آنها می نگرد و کارهای تربیتی والدین

؛ والدین و مربیان از این طریق به شخصیت کودک لطمه می زنند. کودکی که با او با بی صداقتی، تزویر و دروغ رفتار شده، احساس ثالثاً

 می کند ارزش او همان است؛ زیرا اگر ارزش، احترام و شخصیت داشت، اینگونه با او برخورد نمی شد.

که مردم، بسیاری از اوقات، ی توان دو وجه تصور کرد؛ یکی اینتن به کودکان یا وعده دروغ دادن به آنها دست کم مبرای منع دروغ گف

مطرح کردن آن به سبب تأثیری  نند و به آن اهمیتی نمی دهند، و نکته دوم نیز این است کهدروغ گفتن به کودکان را مصلحت آمیز می دا

 (152و150، ص1389زاده، )حسینی است که بر کودک می گذارد.

 

 تقدم رحمت بر نقمت-3
. براساس این روش، مربی باید با رحمت آغاز کند و مبنای است« تقدم رحمت بر نقمت»از دیگر روش های تربیتی امام سجاد)ع( روش 

 ست. چنانچه خداوندحمانیت اور می شود کشیده تصویربه  رحمت قرار دهد. بنابراین، یکی از مهم ترین مشخصه هایی که از مربی کار خود را

 حتم خود، بر را( بخشش و) رحمت» ؛ (الرَّحْمَةَ نَفْسِهِ عَلى بَتکَ) :نیز که مربی حقیقی همگان است رحمت را بر خود واجب کرده است متعال

عالم هستی  چیزی در گستردگی و شمول این صفت به گونه ای است که هیچ به این مشخصه وصف فرموده است. و خود را (11انعام:)«کرده

هر برخورد  درلذا  (5بند، 16دعای، 109ص، 1388)الهی قمشه ای،  از حیطه آن خارج نبوده و از آن سفره ی گسترده بی بهره نمانده است.

قرآن می گوید برای  باشد.را مد نظر داشته  بوده و در واقع روح حاکم بر رفتارهای تربیتی  هره ای از این ویژگی را نمایانگرچ بی بایدتربیتی مر

باید رحمان باشی تا بتوانی »؛  (الْقُرْآنَ عَلَّمَ الرَّحْمنُ): آمده است «نالرحم»سوره در اینکه معلم باشی اول باید رحمان باشی. در قرآن، 

ءٍ تَ الّذِی وَسِعْتَ کُلّ شَیْأَنْ»، می فرمایند: امام سجاد)ع( در مورد تقدم رحمت بر نقمت، جمله بسیار گویایی دارند (1الرحمن : )«بیاموزی

تسابق  (8بند، 16، دعای109، ص1388الهی قمشه ای،  )«.که رحمت او بر غضبش سبقت می گیرد خدایا تو آن کسی هستی؛  رَحْمَةً وَ عِلْماً

 ستی ابتدایی و فی البداهه باشد.یو متربیان عمالً آن را در مربی خود ببینند. بروز این روحیه با به فعلیت درآمده یدرحمت بر غضب و نقمت با

امنیت خاطر و آرامش روانی از بایستی به گونه ای تجلی یابد که شاگردان و متربیان، خود را در فضایی آکنده  برتری ذاتی رحمت بر نقمت

د، به ؛ بدین معنی که شاگرمی شود هانو باعث ایجاد ارتباط سازنده بین آمربیان ناشی خواهد شد شدن رحمت   از نمایان ببینند. این امنیت

و در مقابل مربی خود با آرامش کافی به آن ها اعتراف می  خطاها و اشتباهات خود را می پذیرد طرح نموده ومهای خود را «خواسته»راحتی

تجلی آن به  برای تمامی روش ها تلقی شود، یعنی در تمامی روش ها، ، باید به عنوان یک اصل راهنما«رحمت»و « محبت»بنابراین  کند.

رای تزکیه و که مجازات خداوند نیز نشانه ای است از محبت و رحمت او، و وسیله ای ب ،. با توجه به این نکته مهمگونه ای، قابل مشاهده باشد

ز روی ا، بایستی حضور و سیطره اصل کلی رحمت و محبت، بر کلیه روش های معلم که به پیستانسان از گناهان و آلودگی ها پاک کردن

   (149-146، ص1386)صفایی مقدم، ، مشاهده شود.می باشد معلم حقیقی یعنی خداوند

 

 رفق و مدارا-4
مهربانی نسبت به مفهوم آن، به بیان دیگر،  «(رفق»، ماده10727، ص7، ج1372 رفق و مدارا به معنای نرمی و سازش است.)دهخدا،

)احسانی، حب ذات است. ردر مقام عمل، بدان توجه داشته باشد. این روش نیز مبتنی بدیگران است. روش مدارا روشی رفتاری است و انسان باید 

 برخی از موارد رفق و مدارا به قرار زیر است: را در بر می گیرد. و دامنه گسترده ای دارد و موارد بسیاری( از این ر292، ص1379
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 رفق و مدارا با پدر و مادر-1-4

درنگ، احسان به یی دارند، به گونه ای که خدای متعال در قرآن کریم، پس از سفارش به یکتاپرستی، بی پدر و مادر مقام باال در اسالم،

و را پروردگار تو فرمان داده است که جز ا»؛  (إِحْسَنًا بِالْوَالِدَیْنِ وَ إِیَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُواْ أَلَّا رَبُّکَ قَضىَ وَ): آور می شود و می فرمایدپدر و مادر را یاد

رای من و ب»؛  (لِوَالِدَیْکَ وَ لىِ اشْکُرْ أَنِ): همچنین خداوند متعال در آیه ای دیگر می فرماید (23اسرا:)«نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید.

توجه داشت ات را مورد تمتم مالحظبا توجه به منزلت واالی پدر و مادر، در رفتار با آنها باید  (14لقمان:).«برای پدر و مادرت شکر به جای آور

رفق و مدارا سبب خوشحالی به خصوص با و  ردگی آنها شود. باید با رفتارهای شایستهبه گونه ای که خدای نکرده چنان رفتار نکنیم که سبب آز

درباره روش رفق  ،با بیان مقام واالی پدر و مادر سجادیه ( امام سجاد)ع( در دعای بیست و چهارم صحیفه292، ص1379.)احسانی، آنها شویم

صَیّرْنِی بِهِمَا رَفِیقاً، وَ  اللّهُمّ خَفّضْ لَهُمَا صَوْتِی، وَ أَطِبْ لَهُمَا کَلَامِی، وَ أَلِنْ لَهُمَا عَرِیکَتِی، وَ اعْطِفْ عَلَیْهِمَا قَلْبِی، وَ»د: نایو مدارا با والدین می فرم

یشان آهسته و سخنم را خوشایند و خویم را نرم ساز و دلم را بر آنها مهربان کن و مرا به ایشان ! صدایم را در برابر ابارخدایا؛  عَلَیْهِمَا شَفِیقاً

ها، روش های رفتار با والدین را اینگونه  امام)ع( در این فراز (6، بند24دعای ، 161ص، 1388الهی قمشه ای،«)سازگار و بر آنان رحیم گردان.

فتاری؛ اطاعت کردن؛ آهسته و زیبا سخن گفتن؛ رفیق و شفیق بودن؛ مقدم داشتن خواست حفظ شخصیت والدین؛ خوش ر» د:نبیان می کن

 (119، ص1375اسرار، ).«نرم خوی و مهربان بودنو رضایت ایشان بر خواست و رضایت خود؛ 

 

 رفق و مدارا با همسايگان و دوستان-2-4

انسان به تنهایی نمی تواند  از آنجایی کهاست. « یگان و دوستانرفق و مدارا با همسا» یکی دیگر از روش های تربیتی مورد توجه امام

. ارتباط با ، با دیگران رابطه برقرار می کند. از جمله کسانی که انسان با آنها رابطه دارد، همسایگان هستنده نمایدنیاز های خود را برآورد

سایگان صحیفه سجادیه که دعا برای هم مو ششد)ع( در دعای بیست همسایگان باید براساس کرامت انسانی استوار باشد. از این رو، امام سجا

وَ وَفّقْهُمْ لِإِقَامَةِ سُنّتِکَ، وَ الْأَخْذِ بِمَحَاسِنِ أَدَبِکَ فِی إِرْفَاقِ ضَعِیفِهِمْ، وَ سَدّ خَلّتِهِمْ، وَ » د:نروش رفتار با همسایگان می فرمای ی ، در بارهاست

برای  و آنان را توفیق ده؛  رَاتِهِمْدَایَةِ مُسْتَرْشِدِهِمْ، وَ مُنَاصَحَةِ مُسْتَشِیرِهِمْ، وَ تَعَهّدِ قَادِمِهِمْ، وَ کِتْمَانِ أَسْرَارِهِمْ، وَ سَتْرِ عَوْعِیَادَةِ مَرِیضِهِمْ، وَ هِ

و راهنمایی کردن  زد بیمارشانفراگرفتن اخالق نیک خودت در مهرورزی و کمک به ناتوانانشان و بستن شکاف فقر و نیازمندی شان و رفتن ن

الهی قمشه ای، «).و پنهان کردن رازهاشان و پوشاندن عیب هاشان راه جویشان و اندرز دادن به مشورت کننده شان و دیدار از سفرآمده شان

کمک »د:نچنین بیان می کن امام در این فرازها، با توجه به روش رفق و مدارا، راهکارهای رفتار با همسایگان را (2، بند26دعای، 171ص، 1388

ب به ناتوانان؛ عیادت از بیماران؛ راهنمایی کردن راه جویان؛ پنهان کردن اسرار؛ یاری کردن ستم دیده؛ دیدار از سفر برگشته؛ پوشاندن عی

 را آنان حال عایتر چنان همواره ،ندبود مهربانتر انهمسایگانش به کس همه از العابدین)ع( زین امام (114، ص1385ابراهیمی فر، «)ها؛

می  بیمارانشان به عیادت د،دنکرمی رسیدگی ایشان تنگدستان و ضعفا به داشتند شخوی یخانواده چنین برخوردی را نسبت به که ندکردمی

 تاریک، شبهای دل در حتی د،ننده انجام همسایگان به نسبت که نبود احسان از نوع هیچ و دننمومی تشییع را انمردگانش یجنازه و رفتند

 نظیر نیکوکاری و نیکی چنین انسانیت تاریخ در و ندبردمی آب انشی  افتاده و ناتوان همسایگان برای است کرده نقل زهری که چنان

( چنانکه مالحضه می شود درخواست های امام)ع( از خداوند در مورد همسایگان و دوستان در تمام زمینه 97، ص1372)شریف قرشی، .ندارد

اد می باشد. هم جنبه مادی و هم معنوی، هم موضوعات دنیوی و هم آنچه مربوط به سعادت آخرت است. به طوری که اگر انسان واقعاٌ ها و ابع

معارف الهی و وظایف  ،ها برطرف می شود. در حقیقت امام زین العابدین)ع( در قالب دعا در انجام این دستورات موفق شود، تمام نارسائی

 (125، ص1375د.)اسرار، نا را آموزش می دهفردی و اجتماعی م

 

 مدارا با کودک و نوجوان در آموزشهاي دينی-3-4 

. است گریزان گیریسخت و خشونت از کودک تردیدبی نیز و ؛دهدمی شکل را انسان یادگیری دوران بهترین کودکی دوران تردید بدون

 روش این. است کودک هایخواسته به توجه و نرمش و مهربانانه برخورد شود،می دینی هایآموزه و هاارزش بهنسبت  کودک تمایل باعث آنچه

 نخواهد گریزان تنها نه ببیند، مهربانی خویش مؤدب و معلم از اگر کودک. شد خواهد دینی ارزشی معیارهای و هاآموزه به کودک جذب باعث

 از بیش کودکان به نسبت )ع(امامان و انبیا که است معیار این اساس بر شود،می خویش مربی و معلم شده ارزانی هایارزش شیفته بلکه بود،

 .  نمودندمی وحیانی هایارزش جذب را الهی هایواژهگل لبخند و گشاده روی با و بودند مهربان دیگران

 همین نیز ائمه)ع(. ددنننشامی خود دامن بر را آنان و ددننمومی سالم کودکان به است بشریت جهان شخصیت اولین که اهلل)ص( رسول

 .  داشتند پیش در را جذاب روش
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 وقت از بیرون در را نماز کودک ددندامی اجازه حتی دینی هایآموزه به آنان نمودن آشنا برای. ددنبو مهربان کودکان با سجاد)ع( امام

 این در هابچه دهیدمی اجازه چگونه شد سؤال ضرتح از که هنگامی د،ده انجام هم با را عصر و ظهر و عشا و مغرب نماز. آورد جای به نماز

 (19، ص3ق، ج1409)نوری طبرسی، .بخوابند نماز بدون که این از است بهتر خواندن نماز هنگام این فرمودند آورند، بجای نماز وقت

)احمدی، .دشو مندعالقه آنها به امآر آرام. نشود گرجلوه سخت کودک بر دینی هایآموزه تا دنگیرمی پیش در را آسان رفتار این )ع(امام

و با او مدارا نمایی و به نزاع و  حق خردسال این است که نسبت به او مهربان باشی»مچنین امام زین العابدین)ع( فرمایند: ( ه129، ص1384

از اصولی ترین مسائل ( یکی 19، ص74ق، ج1403مجلسی، «.)ستیزه جویی با او نپردازی، این روش برای رشد و هدایت او مناسب تر است

تربیتی که در این روایت به عنوان حقّ قطعی خردسال مطرح شده است مسئله رفق و مدارا است که در تمام زمینه ها به ویژه در باب عبادت 

 و آموزشهای دینی باید رعایت گردد.

ا به این سالح مجهّز نماییم چرا که گفته اند: با اگر بخواهیم در کار تربیت فرزندانمان به نتیجه مطلوب برسیم باید به طور کامل خود ر

 عسل بهتر از سرکه می توان مگس گرفت. و با نرمی و مالیمت می توان مار را از سوراخ بیرون آورد، و به قول سعدی علیه الرحمة:

 (97، ص1374سعدی، «)به شیرین زبانی و لطف و خوشی                توانی که پیلی به مویی کشی»
 

براین مدارا با مردم مخصوصاٌ کودکان و نوجوانان روش انبیاء بویژه امام سجاد)ع( و میوه شیرین عقل و درایت؛ و سخت گیری و بنا

توهین به آنها محصول جهل و نفهمی و پستی و زبونی می باشد، و به کارگیری هر یک از این دو روش اثرات مخصوص خودش را می 

 (175، ص1384میرزایی، گذارد.)

 

 نيکی کردن در مقابل بدي-5
. تنبیه و تشویق، دو روش برای تربیت و اصالح رفتارهای انسان است. بدین صورت که خطاکاران را تنبیه و نیکوکاران را تشویق کنند

بیه، مقدّم است تشویق بر تن فید و الزم می شمارد. البته در بیشتر موارداسالم نیز این دو روش را بجا می داند و هریک را در جای خودش م

 و تا آنجا که بتوان از تشویق بهره جست، نباید به تهدید و تنبیه دست یازید.

است. ایشان در « احسان در برابر بدی»د و آننامام سجاد)ع( در صحیفه سجادیه، راه دیگری نیز برای اصالح بدی ها معرفی می کن

با افراد خطاکار، به نیکی رفتار شود؛ زیرا انسان در خور سفارش می نمایند:  چنین ،کنار توجه به اصل تکریم و احترام به شخصیت انسانها

شد. امام تکریم و احترام است و جایگاهی واال در میان دیگر آفریده ها دارد. بنابراین، برخورد با آنها باید براساس احترام و تساهل و تسامح با

وَ اجْعَلْنِی اللّهُمّ أَجْزِی بِالْإِحْسَانِ مُسِیئَهُمْ، وَ أُعْرِضُ بِالتّجَاوُزِ عَنْ »: است می نمایندن زمینه از پیشگاه خداوند اینگونه درخوسجاد)ع( در ای

وَ أُوجِبُ لَهُمْ مَا أُوجِبُ  لَهُمْ تَوَاضُعاً، فّةً، وَ أُلِینُ جَانِبِیظَالِمِهِمْ، وَ أَسْتَعْمِلُ حُسْنَ الظّنّ فِی کَافّتِهِمْ، وَ أَتَوَلّى بِالْبِرّ عَامّتَهُمْ، وَ أَغُضّ بَصَرِی عَنْهُمْ عِ

که کردارهای بدشان را به نیکی پاداش دهم و از ستم کارشان به بخشش  ؛ بار خدایا! مرا بر آن دار لِحَامّتِی، وَ أَرْعَى لَهُمْ مَا أَرْعَى لِخَاصّتِی

آنها را سرپرستی کنم و با پاک دامنی، چشمم را از آنان بپوشانم و با درگذرم و درباره همه ایشان خوش گمان باشم و با احسان و خوبی، همه 

ته ام، فروتنی با آنها نرم باشم.و آنچه برای خویشان خود الزم و واجب می دانم، درباره ایشان نیز الزم بدانم و آنچه برای نزدیکان رعایت داش

 (3د، بن26، دعای178، ص1379فیض االسالم،  )«.برای ایشان رعایت کنم

ان می توان به اصالح ه و کیفر نیست بلکه با بخشش و احساز این دعاها بر می آید که روش تربیت و اصالح بدی ها، منحصر به تنبی

ن از کردار بد دیگرا ،احساننیکی و  ، گاه بر اثردخطاکار از کیفر عبرت می گیرد و خطاهایش را ترک میکن بدی ها پرداخت. چنانکه انسانِ

د. انسانی که به شخص خطاکار احسان می کند، برایش الگو می شود و به او درس نیکوکاری نو به راه حق می گرای می شوند خود پشیمان

به گونه ای که اظهار شرم ساری می کند. بنابراین، خود این احسان، نوعی تنبیه  می آموزد. بدین وسیله، وجدان او را بیدار و متأثر می سازد؛

طرف را به اظهار ندامت وادار می کند. البته به کاربردن این روش در همه جا و برای همگان و در هر شرایطی صحیح و مؤثر به شمار می آید و 

 نیست؛ چون اگر درست انجام نگیرد ممکن است آثار بدی به هراه داشته باشد. مربی باید موارد را خوب بررسی کند و هر جا این روش را صالح

     (365، ص1372امینی، )یرد.بداند، از آن بهره گ
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   گيري نتيجه
باید گفت، امام سجاد)ع( با ظرافتی خاص در البه الی نیایش ها و  ،در یک جمع بندی کلی از مباحث مطرح شده در این پژوهش

مناجات های خود با خالق خویش، به نکات بسیار مهمی در حیطه تربیت اشاره کرده و افراد را به سوی درک و شناخت هر چه بیشتر و رعایت 

شان در بحث الگوی تربیتی ویژگی های خاصی را برای انسان برشمرده اند که تأمل در هریک از آنها راه گشای انسان آنها فراخوانده است. ای

 د.نبرای داشتن زندگی بهتر است. از طرف دیگر امام سجاد)ع( با دادن وعده و وعید به انسان، او را به سوی انجام اعمال ترغیب می نمای

 انسان مقابل در بلندی بسیار های افق آن، های سجاد)ع( در دعاهای ایشان و توجه به آموزه امام تربیتیی  ها روش بازخوانی با 

 خدا صفات گاه تجلی را خویش خویشتن که سازد می آن خواهان را انسان که است چنین دعاهایی بلند معارف به توجه شد. خواهد گشوده

  .دهد قرار خلق میان خالق زنگار ی بی آینه و

، توجه به میل و رغبت و..... محور ر نقمت، رفق و مداراجاد)ع( با تبیین روشهایی چون: ذکر خدا، یادآوری نعمت، تقدم رحمت بامام س

پیرامون  در متعالی غایت یک و خاص جهت یک متربی برای نظام این سراسر در که معنا د بدینناصلی بحث را اعتقاد به خدا معرفی می کن

د تا بتواند در مسیر ناین شرایط را برای متربی فراهم می نمای ،و از طرف دیگر امام)ع( با بیان الگوی تربیتی مناسب .است شده تعریف تربیت

 درست گام نهد و این انگیزه در متربی ایجاد می شود تا هر چه بیشتر در جهت کسب کماالت و قرب الهی تالش نماید.
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 مراجعمنابع و 
 ترجمه مکارم شیرازی قرآن کریم [1]

می فر، علی اصغر، بررسی نظام تربیتی صحیفه سجادیه، مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما، نشر دفتر عقل، قم، ابراهی [2]

 ، چاپ اول1385

 ه.ق1369ابن شعبه حرانی، حسن بن علی بن الحسین، تحف العقول، ترجمه ایت اهلل کمره ای، اسالمیه، قم،  [3]

  ق.، ه 1405 ، در االضواء :بیروت ،4ج  ،مناقب آل ابی طالب ،شهر آشوب، محمد بن علیابن  [4]

 ه.ق، چاپ اول1416ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  [5]

 ، چاپ اول1379احسانی، محمد، تربیت اسالمی، نشر تربیت اسالمی، تهران،  [6]

 چاپ دوم ،1384احمدی، حبیب اهلل، امام سجادالگوی زندگی، بی جا: نشر فاطمیا،  [7]

 ، چاپ اول1375 مصطفی، دانستنیهای صحیفه سجادیه، بی جا: انتشارات محیا،اسرار،  [8]

 ، چاپ اول1372امینی، ابراهیم، اسالم و تعلیم و تربیت، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ایران،  [9]

بین، مشهدمقدس، االهی قمشه ای، مهدی، صحیفه کامله سجادیه همراه با رسالة الحقوق امام سجاد)ع(،مؤسسه انتشارات نور الم [10]

 ، چاپ اول1388

 ، چاپ چهارم1376باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، انتشارات مدرسه، تهران،  [11]

 ، چاپ اول1390)علم و محراب(، مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات آفتاب، مشهد، 6پورحسینی، سیدعلی، فانوس هدایت [12]

 ، چاپ اول1377تشارات اسوه، قم، جوادی آملی، عبداهلل، مراحل اخالق در قرآن، ان [13]

 اول چاپ،1390، نویسنده: علیرضا حیدری نسب، تهران: علمی فرهنگی، 1حاکم نیشابوری، مستدرک علی الصحیحین، ج [14]

 ، چاپ نهم1389 حسینی زاده، سیدعلی، تربیت فرزند، قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. [15]

 ه.ق1406ة، اصفهان، مهدیه میرداماد، حسینی میرداماد، محمدباقر، شرح الصحیفة السجادی [16]

 ، چاپ چهارم1373 خوانساری، محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، تهران: دانشگاه تهران، [17]

 ، چاپ سوم1389دادودی، محمد، تربیت اخالقی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم،  [18]

 1372دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات دانشگاه، تهران،  [19]

 ه.ق1373غب اصفهانی، مفردات فی غرایب القرآن، طهران، مکتبة البوذر جمهوری مصطفوی،را [20]

 ، چاپ چهارم1374 سعدی، مصلح الدین، گلستان، به تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران: خوارزمی، [21]
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