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چکیده
از آن جا که انسان موجودی پیچیده است ،تعلیم و تربیت او نیز پیچیده و مستلزم مقدمات فراوان و بهرهگیری از علوم و معارف
گوناگون می باشد .فرهنگ غنی اسلامی با داشتن ذخیره علمی متعدد در قالب کتابهای مذهبی به این مهم به صورت کامل
پرداخته است .یکی از این کتاب ها ،کتاب ارزشمند«صحیفه سجادیه» است که حاوی والاترین اصول تربیتی است .صحیفه
سجادیه تنها کتاب نیایش و بیان حاجت به درگاه خدا نیست؛ بلکه ذخیره بزرگ علمی و تربیتی است و دستورالعملهای گران
بهایی برای آموزش اصول اخلاقی و تهذیب به شمار میآید .یکی از روشهای تربیتی این کتاب « ،رفق و مدارا» میباشد .انسان
تربیت یافته در مکتب اهل بیت (علیه السلام) ،در پرتو خودسازی بر مبنای آموزههای اسلامی ،از مراقبت بر افکار و رفتارهای
خود گرفته تا تعامل با دیگران ،بر پایه رفق و مدارا عمل می کند و همواره مراقب است تا تجسم کاملی از تخلق به اخلاق الهی و
ائمه معصومین (علیه السلام) باشد .این نوشتار که به روش تحلیلی ،اسنادی انجام شده است ،به دنبال تبیین نگاه حضرت سجاد
(علیه السلام) به مؤلفه رفق و مدارا است .نتیجه این پژوهش راهنمای معلمین و مربیان تربیتی در نحوه مواجحه با دانشآموزان
و آموزش نکات اخلاقی به آنان است.
کلیدواژه :صحیفه سجادیه ،تربیت ،رفق و مدارا.
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 .1مقدمه
تربیت در انسان از جمله مباحث مهمی است که کلیه مکاتب الهی و غیر الهی بدان پرداختهاند .از آنجا که انسان
موجودی پیچیده است ،تعلیم و تربیت او نیز پیچیده و مستلزم مقدمات فراوان و بهرهگیری از علوم و معارف گوناگون
می باشد .انحرافات دینی و اخلاقی موجود در جوامع بشری و کاهش انگیزه درونی دینی ،بیانگر این واقعیت است که به امر
عظیم تربیت آنگونه که شایسته است ،توجه نشده است .انسان با مکارم اخلاق میتواند اخلاق قدسی و الهی داشته باشد
و هدف از انسانیت خویش را در عالم هستی ،عینیّت بخشد.
قرآن غنی ترین منبع تربیت انسان است .در این کتاب شریف ،خداوند متعال با توجه دادن به زوایای رفتاری و
اخلاقی انسان ،همواره او را شایسته رسیدن به مقام قرب الهی دانسته است .پس از قرآن مجید ،دو سند ارزشمندی که
گنجینه علوم آل محمد (علیه السلام) به شمار میآیند ،در اختیار مسلمانان و بالأخص شیعیان قرار گرفتهاند .یکی کتاب
شریف « نهج البلاغه» و دیگری کتاب ارزشمند « صحیفه سجادیه» که حاوی والاترین معارف الهی میباشند .صحیفه
سجادیه تنها کتاب دعا و نیایش و بیان حاجت به درگاه خدا نیست ،بلکه ذخیره بزرگ علمی و تربیتی و اخلاقی است و
دستاوردی گران بها برای آموزش اصول عقاید ،خودسازی ،اخلاق ،زنده کردن تربیت اسلامی ،ارتباط حقیقی و خالص و در
عین حال ارتباط همیشگی با خداوند متعال و توبه به درگاه او به شمار میآید.
اعمال عبادی در واقع ظاهر دین هستند و نمایانگر باطن زیبای دین .تربیت دینی انسان ،با توجه به ابعاد شناختی،
عاطفی و رفتاریاش میسّر است .با توجه به بعد شناختی میتوان به آموزش افراد پرداخت .شناخت نیز دارای مراحل و
درجاتی است .آنچه در مراحل اولیه مهم است ،فهم معارف و توانایی کاربرد عملی آنها در زندگی است .با توجه به بعد
عاطفی میتوان با برانگیختن احساسات و عواطف افراد ،انگیزه عمل را در آنان ایجاد کرد ،آنگاه بعد رفتاری خود را نشان
میدهد و فرد در میدان عمل فضایل اخلاقی را در خود پرورش داده و به احکام دین پایبند میشود .بنابر حدیث شریف «
ثقلین» ،تنها راه نجات بشر از ظلمت وسوسه های شیطانی و زخارف دنیوی ،تمسک جستن به کتاب آسمانی قرآن و اهل
بیت (علیه السلام) میباشد .این دو ثقل مبین اسلام ،درمان همه نگرانیها و تشویشها را ذکر خدا (دعا و نیایش)
میدانند .یکی از نتایج عملی تعالیم دینی ،رفق و مدارا میباشد .انسان تربیت یافته در مکتب اهل بیت (علیه السلام) ،در
پرتو خودسازی بر مبنای آموزه های اسلامی ،از مراقبت بر افکار و رفتارهای خود گرفته تا تعامل با هم نوعان ،بر پایه رفق
و مدارا عمل می کند و همواره مراقب است تا تجسم کاملی از تخلق به اخلاق الهی و ائمه معصومین (علیه السلام) باشد.
شاهد مثال این سخن ،صحیفه سجادیه و دعاهای خالصانه امام سجاد(علیه السلام)و مناجاتهای ایشان با خدای متعال
است .صحیفه سجادیه ،دایرة المعارف اسرار توحیدی و مکارم اخلاق حضرت سجاد (علیه السلام) است که به صورت دعا
بیان شدهاند و بیشک ،نزدیک ترین راه ارتباطی انسان با خدا و تربیت کننده نفس او در جهان هستی است .تأسی به
سخنان آن امام همام نقش بسزایی در تربیت دینی در مدارس کشور دارد.
 .1.1بیان مسئله
مد ارا عبارت است از رفتار همراه با تسامح و گذشت در جایی که به صورت معمول انتظار برخورد و شدت عمل وجود
دارد .رفق نیز به معنای همراهی و رفاقت در حالات مختلف است .رفق و مدارا در پیشرفت مقاصد ،از جمله مقاصد
دنیایی ،از هر چیز مؤثرتر است .در مقاصد دینی نیز رفق و مد ارا از نکات مهم و اساسی است که بدون آنها مقاصدی
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همچون ارشاد و هدایت ،عملی نخواهد شد .رفق و مدارا از مهمترین عناصر استوارسازی ارتباطات میان افراد و ایجاد
آرامش میان افراد یک جامعه است.
از ویژگی های نظام اخلاقی اسلام این است که بر طبق آن ،تمامی ارزشها و صفات پسندیده اخلاقی ،با تغییر اوضاع و
احوال زمانی و مکانی اصالت خود را نگه داشته و از دست نمیدهند .معلم که سکاندار تعلیم و تربیت است ،در صورتی به
اهداف خود نائل می شود که این خلقیات کریمه به ویژه رفق و مدارا را در وجود خود نهادینه نموده باشد .امام سجاد
(علیه السلام) در یکی از فرازهای دعای مکارم الاخلاق میفرماید « :وَ اجعَلنی مِن اهلِ السّداد» پروردگارا مرا جزء پایداران و
ثابت قدمان قرار ده( .دعای  ،02بند )81؛ بنابراین رفق و مدارا در شرایط مختلف کلید پیشبرد اهداف متعالی است.
در این پژوهش برآنیم که با بررسی م وارد رفق و مدارا در صحیفه سجادیه ،دستورالعمل اجرایی را از سخنان امام
سجاد (علیه السلام) استخراج نماییم و آنرا بعنوان الگوی تربیتی در مسیر تعلیم و تربیت قرار دهیم.
 .1.2اهداف
با نگاه به تأثیر رفق و مدارا در مقوله تربیت درمییابیم مهمترین رسالت مربیان تربیتی تعمیق باورهای اعتقادی و رشد
فضائل اخلاقی متربیان خواهد بود .در امر تربیت با اخلاق حسنه ،رفق ،مدارا و دلسوزی میتوان در دلهای افراد نفوذ کرد
و آنان را به سمت ارزشهای دینی و اعتقادی سوق داد.
ما در این تحقیق برآنیم تا با بهره گیری از اندیشه ناب امام سجاد (علیه السلام)،گستره رفق و مدارا را از زوایای
گوناگون روابط اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم تا جایگاه مدارا و کارکردهای مثبت آن روشن گردد .در این صورت است
که معلمان جامعه اسلامی با بهرهگیری از این آموزهها و بکاربستن آنها زمینه تعالی فرهنگ را فراهم میآورند؛ چرا که یک
مربی آگاه در سایه مدارا با متربیان خود زمینه را برای تغییر نگرشها و اصلاح رفتارها فراهم مینماید.
 .1.3واژه شناسی
کلمه مدارا به معنای رعایت کردن و صلح و آشتی نمودن و با ملایمت و آهستگی ،سلوک و رفتار داشتن است .معادل
دیگر مدارا در عربی ،رفق اس ت .رفق به معنای نرم خویی و ظرافت داشتن در کار است و به کسی که نرم خویی پیشه
میکند « ،رفیق» میگویند( .فراهیدی )801/5 :8021 ،مدارا در لغت به معنای ملایمت ،نرمی ،بردباری ،سازگاری ،لطف،
خضوع و شفقت آمده است( .دهخدا )8933 : ،مدارا ،ضد خشونت است( .قرشی )882 /9 :8938 ،مدارا عبارت از ملاطفت
و نرمی با مردم و ترک نزاع و مجادله با آنان است( .مجلسی .)930 /63 :8029 ،واژه تربیت  ،مصدر باب تفعیل از ریشه
«رَبَبَ» یا «رّبَوَ» به معنای رشد ،نمو ،زیاد شدن و افزایش یافتن و اصلاح چیزی آمده است ( ابن منظور/0 :8025 ،
 .)8009تربیت از ریشه « ربب» عبارت است از ،سوق دادن شیء مورد تربیت به سوی کمال مطلوب و رفع نقایص و
کاستی های آن و تربیت از ماده « ربو» به معنای رشد تدریجی و تغییر کمی و کیفی متربی است( .مصطفوی/0 :8961 ،
.)81

27

نشریۀ پویش در آموزش علوم انسان ی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 81بهار 8911

 .1.7پیشینه بحث
در خصوص رفق و مدارا از منظر صحیفه سجادیه ،کتاب یا مقاله ای تاکنون به چاپ نرسیده است؛ هرچند که بر اساس
دعاها و نیایشهای حضرت سجاد (علیه السلام) مطالب متنوع و ارزشمندی به رشته تحریر درآمده است .از جمله آثار
موجود میتوان به کتاب« حکمتهای گمشده در تربیت» نوشته عبدالعظیم کریمی اشاره داشت که به حکمتهای
تربیتی صحیفه پرداخته است .کتاب « بررسی نظام تربیتی صحیفه سجادیه» تألیف علی اصغر ابراهیمیفر ،نام اثر دیگری
است که در آن به اصول تربیتی صحیفه و برخی عناصر نظام تربیتی و اهداف آن در بعد دینی و اخلاقی اشاره شده است.
از جمله مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است میتوان به مقالهای با عنوان« کارکردها وفنون مدارا
در زندگی اجتماعی» که توسط علی حسین زاده « ،الگوی تربیت اخلاق اسلامی از منظر امام سجاد (علیه السلام) » به
نوشته اکرم فتاحی زاده فتحیه و عترت دوست محمد « ،عوامل تقویت مدارا در خانواده از دیدگاه آیات و روایات» به قلم
سیدعلی دلبری و لعیا خاجوی مقدم ،اشاره داشت اما هیچکدام از این آثار به موضوع معلم و نقش آن در تربیت دینی در
مدارس اشاره ننموده است.
 .2مدخل
صحیفه سجادیه چشمه ای است که از آن جویبارهای اخلاق ،ادبیات ،تربیت ،سیاست و  ...روان شده است .این کتاب افق
آگاهی دینی را برای مسلمانان گسترش داده و زلالی روح را به ارمغان میآورد .چشمه فطرت را لایروبی کرده و آفتهای
شخصیت آدمی را نابود میسازد.
صحیفه تنها شامل راز و نیاز با خدا و بیان حاجت در پیشگاه او نیست؛ بلکه دریای بیکرانی از علوم و معارف اسلامی
است که مسائل مختلف عقیدتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و پارهای از قوانین طبیعی و احکام شرعی را در قالب دعا
بیان می دارد .در میان منابع اولیه تعالیم حیات بخش اسلام ،بعد از قرآن کریم و نهج البلاغه امیرالمؤمنین(علیه السلام)،
هیچ مجموعهای به عظمت و ژرفای صحیفه سجادیه نمیرسد .مجموعهای از ادعیه و مناجات علی بن الحسین(علیه
السلام) که به نام صحیفه کامله سجادیه معروف است .به نظر میآید این کتاب از آن جهت به صحیفه کامله معروف شده
است که دستوری کامل برای حالات مختلف است .به تعبیر نویسنده مصری :صحیفه سجادیه کتاب جهاد است به هنگام
تنهایی و بی یاوری ،کتاب سخن است در سکوت ،کتاب آمادگی است هنگام افتادگی ،کتاب فریاد است در خفقان ،کتاب
تعلیم است با لبان مهر شده ،کتاب مسلح گشتن است هنگام گرفته شدن همه سلاح ها(حسینی جلالی.)098 :8098،
صحیفه سجادیه که زبور آل محمد و انجیل اهل بیت (علیه السلام) لقب گرفته است ،مشتمل بر پنجاه و چهار
نیایش است ،که هر کدام باب تازهای از معرفت به روی انسان میگشاید .این کتاب تنها شامل راز و نیاز با خدا و بیان
حاجات در پیشگاه او نیست ،بلکه دریای بیکرانی است از علوم و معارف اسلامی که طی آن بسیاری از علوم آلی و نظری،
مسائل عقیدتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و پاره ای از قوانین طبیعی و احکام شرعی در قالب دعا مطرح شده است.
همچنین حدود شصت و هشت شرح بر آن نوشته شده است.
 .2.1صحیفه سجادیه ،هنر هدایت گری امام سجاد(علیه السلام)
تبلیغ و رساندن پیام وحی به ژرفای جان انسانها و هدایت آنها به سوی ارزشهای الهی و جاودان ،از آشکارترین وظایف
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هر پیشوای الهی است .امام سجاد (علیه السلام) نیز دارای همان مسئولیتی بود که امیرالمؤمنین ،حسن بن علی و حسین
بن علی (علیه السلام) بر عهده داشتند و ایفا کردند .رسالت و وظایف امامان (علیه السلام)در اصل با هم برابر است ولی
شرایط و مقتضیات زمان و نیازهای مردم هر عصر متفاوت است .این تفاوت نمیتواند اصول را جابجا کند و آنها را از درجه
اعتبار خارج کند لیکن باید شیوهها و روش ها را تغییر دهد .تفاوت و تمایزی که در زندگی امامان (علیه السلام) مشهود
است مربوط به روشها و برنامه هایی است که متناسب با مقتضیات همان عصر بوده و این در حالی است که عقیده ،پیام
و هدف آنها کمترین اختلافی باهم نداشتهاند (سیدنژاد،8915 :ص .)519
صحیفه سجادیه از جمله گنجینههای میراث اسلامی و از منابع کتابهای بلاغت ،تربیت ،اخلاق و ادب در جهان اسلام
است و با توجه به اهمیت فراوان این کتاب ،اندیشمندان بزرگ اسلام آن را «اخت القرآن» « ،انجیل اهل بیت» و « زبور
آل محمد» نامیده اند .رساندن پیام اسلام و قرآن به گوش مردم و آشنایی مجدد آنان با احکام دین در دورانی که طاغوت
با به شهادت رساندن حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) سلطه کامل یافته بود و همه ارزشهای دینی دستخوش تحریف
ب حضرت علی (علیه السلام) وسیله
قرار گرفته و بازیچه دست افرادی چون ابن زیاد ،حجاج و عبدالملک مروان شده و س ّ
ای برای تقرب به دستگاه حکومت به شمار میآمد ،امام سجاد (علیه السلام) با شیوه ای نو و بیانی عارفانه و مناسب در
دوران خفقان ،زیباترین جلوه پرستش و عبودیت و مبارزه با طاغوت را به نمایش گذاشته است.
 .2.2امتیازات صحیفه سجادیه
این کتاب دارای خصوصیات و امتیازاتی است که آن را از سایر کتاب ها برجسته میسازد .برخی از خصوصیاتی که سبب
برتری این کتاب ارزشمند شده است عبارتند از:
الف) این صحیفه زرین ،میزان توجه امام سجاد (علیه السلام) به خدا و پیوستگی به او و انصراف از غیر خدا و پارسایی آن
حضرت را مجسم میسازد.
ب) صحیفه سجادیه نور امید و رجا به رحمت پروردگار را در دل گنهکاران روشن میسازد و نوید امید به عفو و گذشت
خدای متعال را به ما میرساند .علامه شیخ محمدجواد مغنیه (ره) در ذیل دعای  52صحیفه سجادیه مینویسد :آیا مقامی
بالاتر از این دیدهای و یا برهانی استوارتر از این برهان مشاهده کردهای؟ خدای متعال مادامی که از قدرت او چیزی
کاسته نمیشود و عذاب کردن بندگان چیزی بر سلطنت او نمیافزاید ،مجازات و کیفر مردم را چه میکند؟ (مغنیه،
.)812-818 :8913
ج) بیشتر دعاهای صحیفه سجادیه در واقع ترسیم آداب ،سلوک و اصول فضایلی است که باعث ارتقاء اخلاق انسانی و
کمالات روحی انسان میشود .امام (علیه السلام) همواره در دعاهای خویش ،کاملترین ایمان ،بالاترین یقین و توفیق
اطاعت و رضا و خشنودی پروردگار را طلب میکند.
د) صحیفه سجادیه دارویی شفابخش برای نفسهای سرگردان و سرچشمهای گوارا برای سیراب نمودن بندگان خالص
خداست .صحیفه ،تجسم بخش فلسفه دعاست ،دعایی که وسیله عروج مؤمن به پیشگاه خدا و موجب آرامش پس از
نگرانی است.
ه) صحیفه سجادیه نهضتی در برابر فساد لجام گسیخته بارگاه اموی و پیامدهای به جا مانده از جمود و انحطاط فکری
موجود در جامعه آن روز بود.
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و) صحیفه سجادیه از نظر فصاحت و بلاغت پس از قرآن کریم و نهج البلاغه در بالاترین مرتبه قرار دارد .دعاهایی با اسلوب
زیبا و بدیع و ظرافت الفاظ و معیارهای ادبی که متخصصان علم بلاغت آن را شناخته و نزد آنان پر بها و ارجمند است.
همه دانشمندان و شارحان صحیفه بر این مطلب تاکید دارند که بین قرآن و صحیفه سجادیه به لحاظ محتوایی ،رابطهای
عمیق وجود دارد به گونه ای که برای هر فقره از دعاهای آن میتوان شاهدی از قرآن یافت .و رمز این هماهنگی آن است
که علوم امامان (علیه السلام) از منبع فیض الهی است.
در کتاب اعیان الشیعه آمده است ،بلاغت و فصاحت صحیفه و بالا بودن مضمون صحیفه از خضوع در برابر خداوند و حمد
و ثنای او و اسلوب عجیبی که در طلب عفو از خداوند و کرنش و توسل به او دارد ،خود دلیل محکمی بر صحت نسبت
این کتاب است .همانا این دُر از آن دریا و این گوهر از آن معدن و این ثمر از آن شجره طیبه است (امین عاملی:8938 ،
.)58/8
 .2.3تربیت از منظر صحیفه سجادیه
در صحیفه سجادیه ،واژه تربیت از ریشه« رَبَوَ» و مشتقات آن در موارد زیر به کار رفته است:
الف) » ﻟﻠﻬ.ﻡ ﺍﺷ ُ.ﺭ ﻟَ ُﻬﻣﺎ ﺗﺭﺑ َﻳﺗﻲ« خدایا آنان را[پدر و مادر] به پرورش من جزا ده (دعای  ،00بند  3و.)82
ﺻﻐﻳﺭﺍ ً« خدایا تو مرا درست اندام آفریدی و در کوچکی پرورش دادی (دعای
ب) » ﺍﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠ .ﺇﻧﱠ َ
ﮏ ﺧَﻠﻘﺗ َﻧﻲ َ
ﺳﻭﻳﺎ ً َﻭ َﺭﺑﱠﻳﺗ َﻧﻲ َ
 ،52بند.)8
�ﺗ َﺭﺑ َﻳﺗِﻬﻡ َﻭ ﺗ َﺄﺩﻳ ِﺑﻬﻡ« و مرا در پرورش ایشان یاری فرما (دعای  ،05بند.)5
ج) » َﻭ ﺃ ِﻋﻧﻲ َﻋﻠﯽ
بزرگ کردن و تربیت و تکامل جسمانی گرچه مهم است ولی در اسلام تنها مقدمه ای برای تعالی روحی انسان به شمار
میرود.
واژه تربیت از ریشه "رَبَبَ" در کلام امام سجاد (علیه السلام) در مورد پناه بردن به خداوند از شر شیطان آمده است:
ﺍﻟﺭﺑﺎ ّﻧﻳﱠﺔ« خدایا شامل این
ﮏ
� َﻣﻥ َ
ﻠﻭﻡ ﱠ
ﺑﮏ ُ
ﻌﺭﻓَﺔ ﺍﻟﻌُ ِ
ﺑﺎﻟﺭﺑﻭﺑﻳﱠﺔ ۱َ ....ﺍﺳﺗ َﻅ َﻬ َﺭ ﺑ َ
ﺷ ِﻬ َﺩ َ
» ﺍﻟﻠﱠ ُﻬﻡ َﻭﺍﻋ ُﻣﻡ ﺑﺫﻟ َ
ﮏ ﻋ َﻠﻳﻪ ﻓﯽ َﻣ ِ
درخواست من گردان هر که را به پروردگاریات گواهی دهد و در آموختن علمهای خدایی بر دشمنی با او از تو کمک
طلبد (دعای  ،83بند.)88
در صحیفه سجادیه اگرچه مطالب به شکل دعا از سوی امام سجاد(علیه السلام)صادر شده است ولیکن به روشنی مبانی و
اصول تربیتی اسلام از آنها استنباط میشود .هدف نهایی تربیت از دیدگاه امام سجاد (علیه السلام) ،قرب الهی است .در
سراسر صحیفه ،توجه به خدا موج میزند .امام (علیه السلام) نظام تربیت را در قالب دعا وگفتگو با خداوند سامان میدهد
و بر آن است تا زندگی بشر را با نام و یاد خدا و نزدیکی به او زینت بخشد و میفرماید » :ﺻ ِّﻝ ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣﺩ ﻭ.ﻟﻪ ﻭ ﺍَﺩ ِﻧﻧﺎ
ﮏ» و مارا به عرصه گاه قربت نزدیک کن (دعای ،5بند.)0
ﺇﻟﯽ ﻗُﺭ ِﺑ َ
 .2.7علم اخلاق و رابطه آن با تعلیم و تربیت
علم اخلاق ،در خصوص فضایل و ملکات انسان گفتگو میکند و انسان را به پاکسازی دل و تهذیب باطن ،رهنمون
می نماید .اخلاق صرف ًا با پیدایش و خلقت انسان شکل نگرفته است؛ بلکه از سرشت و ذات آدمی نشات میگیرد .اخلاق
جزئی از تعلیم و تربیت است؛ چرا که علم اخلاق می خواهد بعد اخلاقی انسان را در مسیر رشد و کمال هدایت کند ،در
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حالی که تعلیم و ت ربیت بر آنست تا همه ابعاد وجودی انسان ،اعم از بعد جسمی ،روحی ،عاطفی ،اخلاقی و دینی را به
کمال برساند؛ بنابراین هدایت به سوی رشد و کمال ،از اهداف مشترک هر دو علم است.
 .2.5اخلاق و مدارا
در حوزه اخلاق و عرفان اسلامی ،مدارا امری است فطری و رحمت و عطوفت و معاشرت نیکو با مردمان را به ارمغان
می آورد .صفت مدارا از جمله صفات عالی اخلاقی است که از پشتوانه عقلی برخوردار است .عالیترین مرتبه مدارا ،رفتار
ملایم و نرمی است که شخص مدارا کننده علاوه بر مدارا با نفس خود ،با سایر موجودات و آفریدگان خداوند نیز رفتاری
بامحبت و لطیف دارد .ادعای خدادوستی با مدارای با مردم به اثبات میرسد ،یعنی میزان و سنجش محبت به خدا ،وفق
و مدارا با مردم و جامعه انسانی است (موسوی خمینی.)902 :8933 ،
امام سجاد (علیه السلام) در مقام یکی از همان هادیان در دعاهای بسیاری به ویژه در دعای « مکارم الأخلاق» که
الگوی تربیتی اخلاق محور است ،با بیان فضائل و رذائل اخلاقی به پرورش گرایش فضیلت جویی پرداخته است .ایشان در
ﺏﻭ
ﮏ ﻭ ﻻ ﺗُﻔ ِﺳﺩ ِﻋﺑﺎ َﺩﺗﻲ ﺑﺎﻟﻌُﺟ ِ
فرازی از دعای مکارم اخلاق میفرماید» .ﻭ ﺍ َ ِﻋ ﱠﺯﻧﻲ ﻭ ﻻ ﺗ َﺑﺗﻠﻳﻧﻲ ﺑﺎﻟ ِﮑﺑﺭ ﻭ َﻋﺑﻳﺩﻧﻲ ﻟ َ
ﻭﺍﻋﺻﻣﻧﻲ ِﻣﻥَ ﺍﻟﻔَﺧﺭ« [خدایا مرا] ارجمندم
ﻕ
ﻟﻠﻧﺎﺱ
ﺟﺭ
ِ
ِ
ﺩی ﺍﻟﺧ َ
ﺍَ ِ
ﻌﺎﻟﯽ ﺍﻷﺧﻼ ِ
ﻋﻠﯽ ﻳَ َ
َﻳﺭ ﻭ ﻻ ﺗ َﻣ َﺣﻘﻪُ ﺑﺎﻟ َﻣ ّﻥ ﻭ ﻫَﺏ ﻟﻲ َﻣ َ
َ
ساز و گرفتار کبرم مفرما و مرا بنده خود نما و بندگیم را به آلودگی خودپسندی تباه مکن .خیر و نیکی را برای تمام
مردم به دست من جاری ساز و آن را از کدورت منت گذاری دور دار و خوی عالی را به من عنایت فرما و از فخرفروشی
محافظتم کن (دعای  ،02بند.)9
امام در این فرازها ،به موانع فضائل اشاره میکند تا شناخت لازم برای تلاش در جهت تقویت فضائل اخلاقی فراهم
آید .البته هدف تنها تقویت گرایش به فضیلت خواهی نیست؛ چرا که هستند انسانهایی که با وجود گرایشهای قوی به
فضائل ،باز دچار خطا و اشتباه شده و آنرا صحیح و مطابق با ارزشهای اخلاقی میپندارند .آن حضرت به دلیل احاطهای
که بر اخلاقیات و بینش انسان و شناخت خیر و صلاح آدمی دارد ،در فراز دیگری از دعای مکارم اخلاق با برشمردن
مصادیق فضائل و رذائل ما را در شناخت آنها یاری میدهد و از خطا در یافتن مصادیق ،در امان میدارد آن جا که
َﻅﻡ ﺍﻟﻐَﻳﻅ
ﺑﺣﻠﻳَﺔ ﺍﻟﺻﺎﻟﺣﻳﻥَ ﻭ ﺍَﻟ ِﺑﺳﻧﻲ ﺯﻳﻧَﺔ ﺍﻟ ُﻣﺗﻘﻳﻥَ ﻓﯽ
ِ
میفرماید » :ﺍﻟﻠ ُﻬ ﱠﻡ ﺻﻝ ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣﺩ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ َﺣ ِّﻠﻧﻲ ِ
ﺑﺳﻁ ﺍﻟ َﻌﺩﻝ ﻭ ﮐ ِ
َﻔﺽ
ﺇﻓﺷﺎء
ﻳﻥ ﻭ
ﻭ
ﺿ ِ ّﻡ ﺍَﻫ ِﻝ ﺍﻟﻔُﺭﻗَﺔ ﻭ ﺇﺻﻼﺡِ ﺫﺍ ِ
ِ
ِ
ﻟﻳﻥ ﺍﻟﻌَﺭﻳﮑَﺔ ﻭ ﺧ ِ
ﺎﺋﺭﺓ ﻭ َ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻓَﺔ ﻭ َ
ﺳ ِ
ِ
ﺇﻁﻔﺎء ﺍﻟﻧّ َ
ﺗﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺑَﺔ ﻭ ِ
ﺕ ﺍﻟﺑَ ِ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
َﺭک ﺍﻟﺗﻐﻳ ﻳﻳ ﻭ
ﺇﻟﯽ ﺍﻟﻔَﺿﻳﻠﺔ ﻭ
ﺳﻥ
ﺍﻳﺛﺎﺭ ﺍﻟﺗﻔ ﱡ
ﺏ ﺍﻟ ُﻣﺧﺎﻟﻔَﺔ ﻭ ﺍﻟ ﱠ
ﺿ ِﻝ ﻭ ﺗ ِ
ﮑﻭﻥ ِ ّ
ﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﻭ ُ
ﻳﺢ ﻭ ﻁﻳ ِ
ِ
َ
ﺳﺑَ ِ
ﺳ ِ
ﺍﻟ َﺟﻧﺎﺡِ ﻭ ُﺣ ِ
ﻖ َ
ﺍﻟﺭ ِ
ﱠ
ّ
َ
َ
َﻳﺭ ﻭ ﺇﻥ َﮐﺛ ُ َﺭ ِﻣﻥ ﻗﻭﻟﻲ ﻭ ِﻓﻌﻠﻲ« خدایا بر محمد و
ﺧ
ﺍﻟ
ﻝ
ﻘﻼ
ﺗ
ﻭﺍﺳ
ﺯ
ﻋ
ﺇﻥ
ﻭ
ﻖ
ﺣ
ﺑﺎﻟ
ﻝ
ﻭ
ﻘ
ﺍﻟ
ﻭ
ﻖ
ﺣ
ﺗ
ﺳ
ﻣ
ﺍﻟ
َﻳﺭ
ﻏ
ﻋﻠﯽ
ﺍﻹﻓﺿﺎ ِﻝ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َ ِ
َ
آلش درود فرست و مرا به زینت صالحان و شایستگان آراسته فرما و زیور پرهیزکاران را به من بپوشان .با گستردن عدل و
داد و فرو نشاندن خشم و خاموش کردن آتش دشمنی و جمع کردن پراکندگان و اصلاح بین مردم و آشکار کردن
کارهای خوب و پوشاندن عیوب و نرم خویی و فروتنی و خوش رفتاری و سنگینی و حسن معاشرت و سبقت جویی به
فضیلت واختیار کردن تفضل بردیگران و چشم پوشی از سرزنش دیگران وبخشش رایگان به غیرمستحق و گفتن سخن
حق هرچند سنگین و گران باشد وناچیز دانستن نیکی را در گفتار و رفتارم هرچند زیاد باشد (دعای  ،02بند .)82اغراق
نیست که راز موفقیت معلمان را ،تنها عمل به این چند نکته بیان کنیم .نرم خویی ،خوش رفتاری و حسن معاشرت ،کلید
موفقیت یک معلم است.
ﺏ ﻭ ﻏَﻠﺑَﺔ
ﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐَﺿ ِ
ﺍﻟﺟ ِ
َﻳﺟﺎﻥ ِ
حضرت در بیان مصادیق رذائل میفرماید » :ﺍﻟﻠ ُﻬﻡ ﺇﻧِّﻲ ﺃﻋﻭﺫُ ﺑ َ
ﺭﺹ ﻭ َ
ﺳ َ
ﮏ ِﻣﻥ ﻫ ِ
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ﻖ ﻭ ﺇﻟﺣﺎﺡِ ﺍﻟ ﱠ
APﺎﻟَﻔَﺔ
ﻬﻭﺓ ﻭ َﻣﻠ daıİ
ﺻﺑﺭ
ﺿ Çık rﻟ ﱠ
ﺍﻟ َﺣﺳ ِﺩ ﻭ İ
e z S.
�ﻭ ﻗِﻠﱠﺔ ﺍﻟ َﻘﻧﺎ َﻋﺔ ﻭ ﺷَﮑﺎ َ
. OﺣÇﻳaB, A.ﺗ ei, َA.ﺍَ .
ﺳﺔ ﺍﻟ ُﺧﻠ ِ
ﺷ َ
َ A
ﺩی« خدایا به تو پناه میآورم از طغیان آز و تندی خشم و چیرگی حسد و سستی صبر وکمی قناعت و بدی اخلاق و
ﺍﻟ ُﻬ َ
زیاده روی در شهوت و پافشاری در عصبیت و پیروی هوا و هوس و مخالفت با هدایت (دعای  ،1بند .)8برخی از این
رذائل آسیب جدی در مسیر تعلیم و تعلم است.
 .2.7تربیت مذهبی و دینی
در بین انواع تربیت ،تربیت دینی از اهمیت والایی برخوردار است .بر اساس آیه  92سوره روم ،خداشناسی و خداگرایی
فطری بوده و تغییرناپذیر است ،8اما گاهی تحت تأثیر تلقینات و تربیت غلط از دوران کودکی ،این فطرت الهی از مسیر
�ﺛ ﱠﻡ
ﻁﺭﺓ
حقیقی خود منحرف میشود .رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) میفرمایندُ » :ﮐ ﱡﻝ َﻣﻭﻟﻭ ٍﺩ ﻳﻭﻟَ ُﺩ ﻋﻠﯽ ﺍﻟ ِﻔ َ
ﺻﺭﺍ ِﻧ ِﻪ ﺃﻭ ﻳُ َﻣ ِ ّﺟﺳﺎﻧﺔ« (شیخ قمی8080 ،ق .)885 /3 :هر مولودی بر فطرت (توحید) زاده میشود
ﺃﺑﻭﺍﻩُ ﻳُ َﻬ ّ ِﻭﺩﺍﻧ ِﻪ َﺃﻭ ﻳُ َﻧ ِ ّ
سپس پدر و مادر او هستند که وی را یهودی یا نصرانی یا مجوس بار میآورند.
افرادی که دین و اخلاق در آنها رشد یافته ،افرا دی سالم و بانشاطی خواهند بود که از زندگی حیوانی عبور کرده و
لذت زندگی انسانی را چشیده اند و قطعا به حیات جاودانه دست خواهند یافت .رسالت اصلی معلمان و مربیان این نوع
تربیت است .تربیت هنگامی نافذ است که زبان مربی و گوش متربی از راه دل ،یکدیگر را درک کنند .در تعامل دلهاست
که تربیت به شکل باطنی و درونی اتفاق میافتد .به فرموده حضرت علی (علیه السلام) » ﱠ
ﺏ ﺷَﻬﻭﺓ ً ﻭ ﺇﻗﺑﺎﻻً ﻭ
ﺇﻥ ِﻟﻠﻘُﻠﻭ ِ
ﺷﻬﻭ ِﺗﻬﺎ ﻭ ﺇﻗﺑﺎﻟﻬﺎ ﻓَ ﱠ
ﻣﯽ»(نهج البلاغه ،حکمت  )810دلها میلی دارند و اقبالی و
ﺈﻥ ﺍﻟ َﻘ َ
ﻠﺏ ﺇﺫﺍ ﺃ ُ ِ
ﺇﺩﺑﺎﺭﺍ ً ﻓَﺄﺗﻭﻫﺎ ِﻣﻥ ﻗَﺑ ِﻝ َ
ﮐﺭﻩَ َﻋ ً
ادباری ،دلها را از ناحیه میل آنها به دست آورید .قلب اگر مورد اکراه و اجبار قرار گیرد کور میشود.
اگر تربیت با روش« صاحب دلی» و با منش اهل معنا انجام پذیرد نیازی به انبوهگویی نیست .اگر در فرایند انتقال
پیام به تمایل درونی و رغبت و انگیزه افراد توجه شود  ،تنها به یک اشاره کافی است تا قلب او نورانی شود (کریمی،
 .)888 :8912اگر می خواهیم دانش آموزان ما بیناتر و شنواتر شوند ،باید هنر خوب دیدن و خوب شنیدن را به خوبی
فراگیرند .در این صورت می توان به تربیت عقلانی و دینی آنان امیدوار بود .اگر در مدارس بتوانیم گوش فرادادن دانش-
آموزان را به گونهای تقویت کنیم که با شنیدن ،ببینند و چشمهای آنان را نیز به گونهای تربیت کنیم که با نگاهشان
بشنوند ،آنگاه مقدمات تربیت دینی را فراهم آوردهایم و دیگر نیازی به برخی تبلیغهای صوری و نصیحتها و
سخنرانیهای ظاهری نخواهد بود؛ چرا که دو چیز آیینه دل است ،سخن دلپذیر و دل سخنپذیر.
باید به نوجوان و جوان تفهیم نمود که دل و قلب او پاک و زلال است و محبوب خداست و بیشتر از هر زمان دیگری
به خداوند نزدیک است .در این قحطی عاطفه و خزان ایمان و خلأ انسانیت ،ضرورت آشنا نمودن نوجوان با تفسیری
معنوی از نظام آفرینش بیش از هر زمان دیگری جلوهگری میکند (شرفی.)995 :8910 ،
 .2.2روشهای تربیتی
روش های تربیتی در صحیفه سجادیه با جنبه شناخت و بینش در انسان کاملا مرتبط است .چرا که نقش روشهای
تربیتی نیز به جنبه گرایشی در انسان مربوط است که در این صورت روشهای تربیتی با هدایت گرایشها از انحراف
" .۱ﻓﻁﺭﺓ ﺍﻟﻠ ِﻪ ﺍﻟﱠﺗﯽ ﻓ َ
ﺎﺱ ﻋﻠَﻳﻬﺎ" با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است.
ﻁﺭﺍﻟﻧّ َ
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جلوگیری میکنند و بعضی دیگر نیز به بعد رفتاری برمی گردد که در این صورت نقش روشهای تربیتی ،معرفی الگوهای
مناسب رفتاری است تا انسان با عمل به آنها به اهداف مورد نظر امام دست یابد .روشهای تربیتی گاه تنها یک جنبه را
در نظر نمیگیرند بلکه در پارهای از روشها دو جنبه را در بر میگیرند .ممکن است روشی از یک جهت به جنبه شناخت
و از جهت دیگر به به جنبه گرایشی اشاره داشته باشد.
 .2.2.1روشهای شناختی
این روشها عبارتنداز:
الف) اعطای بینش:
اعطای بینش گاه درمورد دنیا است و گاه درمورد حقیقت انسان و گاه درمورد مرگ و معاد
ب) ذکر خدا
 .2.2.2روشهای گرایشی
الف) توبه
ب) ناچیز شمردن خوبیها و زیاد شمردن بدیها
ج) یادآوری نعمت ها
 .2.2.3روشهای رفتاری
الف) رفق و مدارا
ب) تکریم و احترام
ج) عفو و بخشش
موضوع در این پژوهش ،تمرکز بر رفق و مدارا از منظر صحیفه سجادیه است ،که به اختصار در مورد آن توضیحی ارائه
میشود.
 .2.7رفق و مدارا
رأفت و رحمت از اخلاق کریمه انسان است که از عمق عواطف او سرچشمه میگیرد .این نوع صفات ،انسان را به همیاری
در مشکلات نیازمندان و هم نوعان بر میانگیزد.
 .2.7.1رفق و مدارا در گفتار امام سجاد (علیه السلام)
رفق و مدارا همواره از اصول سیره معصومین (علیه السلام) و از جمله روش تربیتی امام سجاد (علیه السلام) میباشد.
بردباری ورزیدن در برابر گفتار و رفتار نابخردانه دیگران ،آسان نیست .آن قدر دشوار است که حضرت ،خود در این باره
میفرماید :از مردی که هنگام عصبانیت ،بردباریاش او را درمییابد ،تعجب میکنم (مجلسی .)020/61 :8029 ،و یا
فرمودند :جرعه خشمی را که دین باور مینوشد ،محبوبترین جرعه در نزد خداوند است (مجلسی .)931/66 :8029 ،و
ﺻﺎﺣﺑَﻬﺎ« هیچ نوشیدنی برای من لذت
ﯽ ِﻣﻥ ُﺟﺭ َﻋﺔ ﻏﻳﻅٍ ﻻﺃﮐﺎﻓﯽ ﺑﻬﺎ
ِ
نیز میفرمایند » :ﻣﺎﺗ ﱠ
َﺟﺭﻋﺕُ ُﺟﺭ َﻋﺔ ﺃﺣﺏﱠ ﺇﻟ ﱠ
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نشریۀ پویش در آموزش علوم انسان ی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 81بهار 8911

بخش تر از آن نیست که خشم خود را فرو ببرم و کسی را که مورد خشم واقع شده را مجازات نکنم (مجلسی:8029 ،
.)820/06
درباره پاداش این شکیبایی میفرمود :زمانی که رستاخیز فرا رسد ،سروش آوا میدهد ،اهل فضیلت و برتری به پا
خیزند .پس گروهی پیش از حساب بر میخیزند .به آنان گفته می شود ،به بهشت بروید .فرشتگان با روی گشاده از آنها
میپرسند ،کجا میروید؟ میگویند ،به بهشت .میپرسند ،چرا شایسته بهشت شدید؟ پاسخ میدهند ما کسانی بودیم که
اگر کسی با نادانی با ما برخورد میکرد ،بردباری میورزیدیم (شریف قرشی.)862 :8939 ،
 .2.7.2مدارا با مردم
یکی از شاخصترین ویژگی های شخصیتی پیشوایان دینی ما ،معاشرت صمیمانه با مردم بوده است .امام سجاد (علیه
السلام) نیز همچون سایر معصومین (علیهم السلام) به دور از روابط تشریفاتی و پادشاه مآبانه ،که جامعه فاسد اموی آن را
گسترش میداد ،به بشریت و انسان هایی که با ایشان در تماس بودند آموزش دادند .حضرت هیچگاه راضی نبود که مردم
به جرم خطاهایشان گرفتار خشم و عذاب الهی گردند .به همین دلیل عفو و بخشش کنیزان و حتی آنهایی که موجبات
آزار و اذیت آن امام را فراهم میآوردند ،همواره مورد توجه تاریخ نگاران سیره امام سجاد (علیه السلام) بوده است.
فردی نزد امام سجاد (علیه السلام) آمده و در مورد« الصفح الجمیل» سوال نمود .حضرت فرمودند « ،العَفو مِن غیر عِتاب»
بخشش بدون سرزنش .صفح جمیل این است که ببخشی و سرزنش نکنی (صدوق.)996 :8020 ،
قطعا در امر آموزش آموزگاران با مشکلات رفتاری دانشآموزان و حتی اولیاء آنان مواجه میگردند که توجه به این
نکته تأثیر فراوانی در انجام رسالت او خواهد داشت.
 .2.7.3مدارا با همسایگان و دوستان
از دیگر م واردی که در نهاد انسان ،خصوصاً در سنین نوجوانی وجود دارد ،محبت به دوستان و همسایگان است .همسایه
نزدیک ترین کسی است که انسان ناخودآگاه در جوار او دلگرم می شود .و گاهی برای رفع نیازهای خود به او تکیه
میکند .در این میان آن چه مهم است ،همسایگی است یعنی همسایگان سایههای مشترک یکدیگر بوده و در تعامل
صمیمی و مهربانانه زندگی کنند.
ﺷﻳْﺋﺎ ً َﻭ ِﺑ ْﺎﻟﻭﺍ ِﻟ َﺩﻳ ِْﻥ ِﺇﺣْ ﺳﺎﻧﺎ ً َﻭ
خداوند متعال در قرآن مجید در این رابطه میفرمایدَ « :ﻭﺍ ْﻋﺑُﺩُﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪَ َﻭ ﻻ ﺗ ُ ْﺷ ِﺭ ُﻛﻭﺍ ِﺑ ِﻪ َ
ﺏ ﺑِ ْﺎﻟ َﺟ ْﻧﺏ« و خدا را بپرستید و
ﺑِﺫِﻱ ْﺍﻟﻘُ ْﺭﺑﻰ َﻭ ْﺍﻟﻳَﺗﺎﻣﻰ َﻭ ْﺍﻟ َﻣ
ﺻ ِ
ﺏ َﻭ ﺍﻟ ﱠ
ﺎﺣ ِ
ﺟﺎﺭ ْﺍﻟ ُﺟﻧُ ِ
ﺟﺎﺭ ﺫِﻱ ْﺍﻟﻘُ ْﺭﺑﻰ َﻭ ْﺍﻟ ِ
ﺳﺎﻛﻳﻥ َﻭ ﺍ ْﻟ ِ
ِ
چیزى را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه
خویش و همسایه بیگانه [نیز نیکی کنید] (نساء.)96:
ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣﺩ ﻭﺁﻟﻪ ﻭ ﺗ ﱠ
َﻭﻟﻧﻲ ﻓﯽ
امام سجاد (علیه السلام) اینگونه در مورد همسایگان بیان میفرمایند« :ﺍﻟﻠ ُﻬﻡ ﺻ ِّﻝ
َ
َﻌﻣ ُﻝ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻳﻥَ ِﺑﺣ ِﻘّﻧﺎ .ﻭﺍﺟﻌﻠﻧﻲ ﺍﻟﻠ ُﻬﻡ ﺍَﺟﺯﻱ
ﯽ
ﺟﺎﻭ ِﺯ َﻋﻥ ﻅﺎ ِﻟﻣ ِﻬﻡ ﻭ ﺃﺳﺗ ِ
ﻋﺭ ُ
ﺽ ﺑﺎﻟﺗ ﱠ ُ
ﺑﺈﺣﺳﺎﻥ ُﻣﺳﻳﺋ َ ُﻬﻡ ﻭ ﺍ ُ ِ
ِ
ِ
ﺟﻳﺭﺍﻧﻲ ﻭ َﻣﻭﺍ ِﻟ ﱠ
ُﺣﺳﻥَ ﱠ
ﱠ
ﺏ ِﻟﺣﺎ ﱠﻣﺗﯽ« خدایا بر
ﺍﻟﻅ ِّﻥ ﻓﯽ ﮐﺎﻓﱠﺗ ِﻬﻡ ﻭ ﺍَﺗ َﻭﻟﯽ
ﺑﺎﻟﺑﺭ ﻋﺎ ﱠﻣﺗ َ ُﻬﻡ ﻭ ﺍُﻟﻳﻥُ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻟَ ُﻬﻡ ﺗ َﻭﺍ ُ
ﺍﻭﺟ ُ
ﺍﻭﺟ ُ
ِّ
ﺏ ﻟ ُﻬﻡ ﻣﺎ ِ
ﺿ ﻌﺎ ً ﻭ ِ
محمد و آلش درود فرست و مرا در رابطه با رعایت حق همسایگان و دوستانم که به حق ما معرفت دارند موفق فرما.
خدایا مرا توفیق ده که بدکارشان را به احسان پاداش دهم و از ستمکارشان با گذشت و بخشش صرف نظر کنم و نسبت
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به همه آنان نیک گمان باشم و با همه آنها به نیکی رفتار کنم و از باب فروتنی با ایشان نرم باشم و هر چه را برای
خویشان خود لازم میدانم در حق آنان لازم بدانم (دعای  ،06بند .)8-0امام در این فراز ،همسایگان و دوستان را در کنار
هم آورده است .همسانی این دو گروه نشان می دهد که با همسایگان نیز باید مانند دوستان ،ارتباط برقرار کرد و از حال
آنها با خبر بود .این مسئله نیز باید مد نظر معلمان در طول مدت خدمت قرار گیرد؛ چرا که یکی از آموزشهای پنهان
آموزگاران ،آموزش تعامل با دیگر دانشآموزان و دوستان است.
 .2.7.7مدارا با والدین
مسئله حق شناسی از والدین آنچنان حائز اهمیت است که حتی بدرفتاری آنها با فرزند و یا قصور در امر تربیت ،مانع از
طلب خیر و احسان الهی برای آنها نمیشود؛ همان گونه که امام (علیه السلام) میفرماید » :ﺍﻟﻠ ُﻬﻡ ﺍﺟﻌَﻠﻧﻲ ﺍَﻫﺎﺑُ ُﻬﻣﺎ ﻫﻳﺑَﺔَ
ﺳﻧﺎﻥ« خداوندا
ﱡﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟ َﻌ
ﺍﻟﺭ ِ
ِ
ی ﻭ ِّ
ﺳﻭﻑ ﻭ ﺍَ َﺑ ﱡﺭﻫُﻣﺎ ِﺑ ﱠﺭ ﺍﻷ ِ ّﻡ ﱠ
ﺋﻭﻑ ﻭﺍﺟ َﻌﻝ ﻁﺎ َﻋﺗﻲ ِﻟﻭﺍ ِﻟ َﺩ ﱠ
ﺑﺭی ﺑ ِﻬﻣﺎﺍَﻗَ ﱠﺭ ِﻟ َﻌﻳﻧﻲ ِﻣﻥ َﺭﻗ َﺩ ِﺓ ﺍ َﻟﻭ ِ
ﺍﻟﺳ ِ
چنان کن که از هیبت پدر و مادرم چون از هیبت سلطان خودکامه بیمناک باشم و به هر دو چون مادری مهربان نیکی
نمایم و اطاعت از آنان و نیکی به هر دوی آنان را در نظرم از لذت خواب در چشم خواب آلوده شیرین تر قرار ده (دعای
 ،00بند.)0
در این فراز ،امام (علیه السلام) به دو عمل متضاد اشاره کرده است .هیبت و شکوه و اقتدار والدین که به جهت رعایت
ادب ،نوعی فاصله ایجاد می کند و در عین حال مهربانی و لطف که باعث نزدیکی فرزند به پدر و مادر میشود .این مطلب
بسیار زیبا بیان شده و حاکی از اهمیت هر دو موضوع توأم با یکدیگر است .حضرت در ادامه میفرمایند » :ﺍﻟﻠ ُﻬﻡ َﺧ ِﻔّﺽ
ﺻﻳِّﺭﻧﻲ ﺑ ِﻬﻣﺎ َﺭﻓﻳﻘﺎ ً ﻭ ﻋﻠَﻳ ِﻬﻣﺎ ﺷَﻔﻳﻘﺎ ً«
ﺻﻭﺗﻲ ﻭ ﺍ َ ِﻁﺏ ﻟَ ُﻬﻣﺎ ﮐَﻼﻣﻲ ﻭ ﺍ َ ِﻟﻥ ﻟَ ُﻬﻣﺎ َﻋﺭﻳﮑَﺗﻲ ﻭ ﺍ َ ِ
ﻋﻁﻑ َﻋﻠَﻳ ِﻬﻣﺎ ﻗَﻠﺑﻲ ﻭ َ
ﻟَ ُﻬﻣﺎ َ
خداوندا صدایم را در محضر آنان ملایم کن و گفتارم را بر آنان دلنشین فرما و خویم را نسبت به آنان نرمی عنایت کن و
قلبم را بر هر دو مهربان ساز و مرا نسبت به هر دو خوش رفتار و دلسوز قرار ده (همان ،بند .)5نرم خویی و فروتنی در
پیشگاه والدین یکی از جلوههای ویژه مدارا با آن دو بزرگوار است.
خدای متعال نیز در قرآن کریم در باب گرامی داشت مقام والدین و عدم بی حرمتی به آنها میفرمایدَ » :ﻭ ﻗَﺿﻰ
ﻑ َﻭ ﻻ ﺗَ ْﻧ َﻬ ْﺭﻫُﻣﺎ َﻭ
َﺭﺑﱡﻙَ ﺃَﻻﱠ ﺗ َ ْﻌﺑُﺩُﻭﺍ ﺇِﻻﱠ ِﺇﻳﱠﺎﻩُ َﻭ ﺑِﺎ ْﻟﻭﺍ ِﻟ َﺩﻳ ِْﻥ ِﺇﺣْ ﺳﺎﻧﺎ ً ﺇِ ﱠﻣﺎ ﻳَ ْﺑﻠُﻐ ﱠَﻥ ِﻋ ْﻧﺩَﻙَ ْﺍﻟ ِﻛﺑَ َﺭ ﺃ َ َﺣ ُﺩﻫُﻣﺎ ﺃ َ ْﻭ ِﻛﻼﻫُﻣﺎ ﻓَﻼ ﺗَﻘُ ْﻝ ﻟَ ُﻬﻣﺎ ﺃ ُ ّ ٍ
ﻗُ ْﻝ ﻟَ ُﻬﻣﺎ ﻗَ ْﻭﻻً ﻛَﺭﻳﻣﺎ ً« پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان کنید .اگر یکى از آن دو
یا هر دو ،در کنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها [حتى] «اوف» مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنى شایسته
بگوى (إسراء.)09/
آیه مذکور اشاره بر احسان به پدر و مادر و مصاحبت نیک با آنان دارد .فرزندی که ایمان به خدا دارد ،وظیفه واجب و
مسئولیت شرعی نسبت به پدر و مادر دارد .باید با آنان به خوبی معاشرت کند .تنها جایی که سرپیچی از آنان لازم است،
آن هم به صورتی که آزرده خاطر نشوند ،زمانی است که فرزند را به تخلف از انجام فرمانهای الهی دعوت کنند .اینجا
اطاعت لازم نیست ،ولی باید به نرمی و مدارا از اطاعت آنان سرپیچی کرد (انصاریان.)029/1 :8911 ،
امام سجاد (علیه السلام) در این فرازها روشهای رفتار با والدین را این گونه بیان میدارد :حفظ شخصیت والدین،
خوش رفتاری ،اطاعت ،مقدم داشتن خواست و رضایت ایشان بر خود ،نیکوکاری برایشان هر چند کم باشد ،زیاد دانستن
نیکوکاری ایشان برخ ود هرچند کم ،و کم دانستن نیکوکاری خود نسبت به آنها هرچند زیاد باشد ،آهسته و زیبا سخن
گفتن ،نرم خوی و مهربان بودن ،رفیق شفیق بودن با آنان است .در رساله حقوق ،در باب حق مادر و پدر بر فرزندان،
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جلوه های مدارای والدین با فرزند در روزگار قبل از تولد و بعد از آن را بیان می دارد و حق آنها می داند که فرزندان ،تا
پایان عمر آنها ،قدردان زحماتشان باشند.
« حق مادرت این است که بدانی او تو را در جایی نگهداشته که کسی نگه نمیدارد و از میوه دلش به تو داده که
کسی به کسی نمیدهد و از تو با همه وجودش از گوش و چشم و دست و پا و موی و پوست ،با شادمانی و سرور نگهبانی
و نگهداری کرده و ناملایمات غم و اندوه و نگرانیها را تحمل میکند و شادان و خرم است که تو را سیر نماید و خود
گرسنه بماند ،تو را بپوشاند و خود برهنه باشد ،تو را سیراب کند و خود تشنه بماند ،خود در آفتاب باشد و بر تو سایه
افکند ،با تحمل مشقت ،آرامش و تنعم تو را فراهم آورد و با پذیرش رنج بیخوابی ،تو را از لذت خواب بهرهمند سازد،
شکمش ظرف وجود تو و دامنش پناهگاه امن تو و سینهاش چشمه جوشانی برای رفع عطش تو و جانش فدای تو شده و
سرد و گرم روزگار را به خاطر تو پذیرا گشته است .پس باید به پاس این همه محبت و زحمت ،شکرگزار او باشی و هرگز
نمیتوانی مگر خدایت یاری کند»(حیدری نراقی « )019 :8919 ،و اما حق پدرت آن است که بدانی که او اصل تو است و
تو شاخه و فرع او ،اگر نمی بود تو نیز نبودی .پس هرگاه در خود چیزی دیدی که تو را شادمان ساخت ،بدان که اصل آن
نعمت را از پدر داری و خدای را بر آن سپاس گو و شاکر باش» (حیدری نراقی.)010 :8919 ،
یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین وظیفه معلمان تبیین جایگاه والدین و رفق و مدارا با آنان است .این مهم علاوه بر
بعد آموزشی ،میتواند زمینه پیوند بیشتر اولیاء و مربیان را فراهم نماید.
 .2.7.5مدارا با کودکان
دوران کودکی ،اساسی ترین دوران یادگیری انسان را تشکیل میدهد همانگونه که حضرت علی (علیه السلام) میفرماید:
ﻘﺵ ﻓﯽ ﺍﻟﺣ َﺟﺭ«علم آموزی در خردسالی مانند حک کردن نقش بر سنگ است (مجلسی:8029 ،
» ﺍﻟ ِﻌﻠ ُﻡ ﻓﯽ ﺍﻟ ِ ّ
ﺻﻐَﺭ ﮐﺎﻟﻧﱠ ِ
 .) 000 /8بدیهی است که کودک از خشونت و سخت گیری گریزان است .آن چه باعث تمایل کودک به ارزشها و
آموزههای دینی میشود ،نرم خویی و توجه به خواستههای کودک است .کودکان و نوجوانان چنانچه مربی و معلم خود
را مهربان و خوش برخورد بیابند ،شیفته بیانات و نحوه سل وک مربی شده و از او الگوبرداری خواهد کرد .براساس این
معیار است که انبیا و اولیای الهی (علیهم السلام) نسبت به کودکان خاصتر از دیگران محبت میکردند و با رویی گشاده
و دستانی سخاوتمند ،آنان را جذب ارزشهای وحیانی مینمودند .رفق و مدارا با کودک و نوجوان ،در تمام زمینهها به
ویژه در باب عبادت و آموزههای دینی باید رعایت شود.
رفتار با کودکان باید توأم با عطوفت و رحم و شفقت باشد.آنان بیش از هرکس دیگری به نوازش و مهربانی نیازمندند
و اگر عمل ناروایی از آنان سرزد و یا سخن نسنجیدهای شنیده شد ،باید صبورانه تحمل و یا تغافل کرد مگر در مقام
تأدیب که آن هم روشها و زمانهای خاص خود را میطلبد .این مهم برای معلمان یک اصل بوده و لازمه موفقیت در
ﺻﺑﻳﺎﻥَ ﻭﺍﺭ َﺣﻣﻭﻫُﻡ«
شغلشان مدارا کردن با دانشآموزان است .پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودِ � »:
ﺃﺣﺑﱡﻭﺍ ﺍﻟ ِ ّ
اطفال را دوست بدارید و به آنها مهر بورزید (کلینی.)01 /6 :8023 ،
امام سجاد (علیه السلام) در رساله حقوق در باب حق کودک میفرماید » :ﻭ ﺃ ّﻣﺎ ﱡ
ﻓﺭﺣ َﻣﺗﻪُ ﻭ ﺗَﺛﻘﻔﻪُ ﻭ
ﺣﻖ ﺍﻟ ﱠ
ﻐﻳﺭ َ
ﺻ ِ
ﺍﻟﺭ ُ
ﺭﺍﺋﺭ َﺣﺩﺍﺛَﺗ ِﻪ ﻓﺈﻧﱠﻪُ ﺳﺑَﺏٌ ﻟﻠﺗﱠﻭﺑَﺔ ﻭﺍﻟ ُﻣﺩﺍﺭﺍﺓ ُ ﻟﻪُ ﻭ
ﺗﺭ
ﻓﻖ ﺑ ِﻪ ﻭﺍﻟ َﻣﻌﻭﻧﺔُ ﻟﻪُ ﻭﺍﻟ ِ ّ
ﻔﻭ َﻋﻧﻪُ ﻭﺍﻟ ِ ّ
ﺗﺭ ﻋ َﻠﻳ ِﻪ ﻭ ِ ّ
ﺳ ُ
ﺳ ُ
ﺗ َﻌﻠﻳﻣﻪُ ﻭ ﺍﻟﻌَ ُ
ﻋﻠﯽ َﺟ ِ
َ
ﱠ
ﺃﺩﻧﯽ ِﻟ ُﺭﺷﺩ ِﻩ« و اما حق کودک ،مهر ورزیدن به او ،پرورش و آموزش و گذشت از خطاهای
ﮏ
ﺫﻟ
ﻓﺈﻥ
ﻪ
ک ُﻣﻣﺎ َﺣﮑَﺗ ِ
ﺗ َﺭ ُ
َ
َ
کودکانه وی و نرمش و کمک کردن به اوست زیرا آن سبب توبه است و مدارا و تحریک نکردن او نیز کوتاه ترین راه برای
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رشد او است( .حیدری نراقی .) 500 :8919 ،محبت به کودکان و احترام به آنان ،سیره بزرگان دین ماست .هیچ انسانی از
اشتباه و خطا ایمن نیست و این احتمال در کودکان بیشتر است .زیرا ادراک آنها ضعیف است و بسیاری از اعمال آنها
نشأت گرفته از غرایز آنهاست که ممکن است به تبع آن گاهی ضرر و زیانی هم متوجه دیگران شود .لذا چشم پوشی از
خطاهای کوچک و قابل جبران و گذشت و تغافل در قبال رفتار ناخوشایند آنها ،و صحبت غیرمستقیم در مورد پیامد آن
اعمال ،در تربیت بهتر و عدم انجام دوباره آنها ،مفید فایده خواهد بود .امام زین العابدین (علیه السلام) در دعای 05
صحیفه سجادیه که مربوط به دعای والدین برای فرزندان است در فرازهای اول تا پنجم دعا ،بقا و طول عمر فرزندان،
پرورش خردسالان و سلامتی جسمی ،اخلاقی و دینی آنان را از خدا میخواهد .همچنین خواهان آن است که فرزندانش
با داشتن علم و فضل و کمال ،زینت بخش مجلسش باشند.
عبارت « تَربیَتِهم» در این دعا ،از ماده « ربو»به معنای پرورش و رشد فرزندان است .قرینهای که بر این مسئله دلالت
میکند ،کلمه « تأدیبِهم» است که در ادامه دعا آمده است و به بعد تربیتی فرزندان اشاره دارد .در بیشتر شرحها و
ترجمهها نیز به همین معنا اشاره شده است( .فیض الإسلام .)832 :8939 ،بنابراین میتوان گفت مقوله تربیت در حکم
هدف و غایت برای دیگر مقولههای مرتبط با تربیت فرزندان است.
ﻋﺎﺟ ِ .ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ
ﮏ َﻭ ُﻣ
ٌ
ﻳﮏ ﻓﯽ ِ
ﺿﺎﻑ ﺇﻟَ َ
ک ﻓَﺗ َﻌﻠَ َﻡ ﺃﻧﱠﻪُ ِﻣﻧ َ
در رساله حقوق ،در باب حق فرزند آمده استَ »:ﻭ ﺃ ّﻣﺎ َﺣ ﱡﻖ َﻭ َﻟ ِﺩ َ
ﻋﻠﯽ ﻁﺎ َﻋِýﻪ
←ﻠﯽ َﺭ ِﺑّﻪ َﻭﺍﻟ َﻣﻌﻭﻧَﺔ ﻟَﻪُ
ﺏ ﻭﺍﻟﺩﱠﻻﻟَﺔ
ﻓﻳﮏ َﻭ ﻓﯽ ﻧَﻔ ِﺳﻪ ﻓَ ُﻣﺛﺎﺏٌ
ﺧﻳﺭ ِﻩ َﻭ ِ ّ
ﮏ َﻣﺳﺋﻭ ٌﻝ َﻋ ّﻣﺎ َﻭﻟﱠﻳﺗَﻪُ ِﻣﻥَ ﺍﻷ َﺩ ِ
َ
ﺷﺭ ِﻩ ýﻭ ﺃﻧﱠ َ
ِﺑ ِ
َ
َ
ﮏ َﻭ
ýﻥ ﺃﺛ َ ِﺭﻩ ﻋﻠَﻳ ﻓﯽ ِ
ýﯽ َﺭﺑِّﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑَﻳﻧَ َ
ﻋﻠﯽ ﺫﻟ َ
ﮏ َﻭ ُﻣﻌﺎﻗﺏٌ ﻓَﺎﻋ َﻣﻝ ﻓﯽ ِ
ﺃﻣﺭﻩ ﻋ ََ .ﻝ ﺍﻟ ُﻣﺗ َﺯَ ﻳِّ ِﻥ ِﺑ ُﺣ ِ
ﻋﺎﺟ_ﻝ__ﺩ___ ،ﺍﻟ ُ-ﻌﺫَ ِﺭ ﺇ _
َ
ُ
َ
َ
ﻳﺎﻡ َﻋﻠﻳﻪ َﻭ ﺍﻷﺧ ِﺫﻟﻪُ ِﻣﻧﻪَُ ،ﻭ ﻻ ﻗ ﱠﻭﺓ ﺑِﺎﻟﻠ ِﻪ« و اما حق فرزندت این است که بدانی او از تو و وابسته به تو است
ﺳﻥ ﺍﻟ ِﻘ ِ
ﺑَﻳﻧَﻪُ ﺑِ ُﺣ ِ
در زندگی دنیا ،و خیر و شرش با تو است و تو مسئولیت سرپرستی او را از حسن تربیت و راهنمایی او بر خدای عزوجل و
کمک او بر طاعت و فرمان برداری خدا در مورد تو و در مورد خودش به عهده داری .سپس در صورت انجام این
مسئولیت ،ثواب میبری و در صورت کوتاهی ،کیفر میشوی .پس در باره او به گونهای عمل کن که خوبی اثر او در دنیا
مشهود و در پیشگاه پروردگار عذری بین تو و او باشد به سبب سرپرستی خوبی که از او کردی و نتیجهای که از او گرفتی
و کمکی جز از ناحیه خدا نیست (حیدری نراقی.)988 :8919 ،
امام سجاد (علیه السلام) در این فراز ،فرزند را جزئی از وجود پدر و پاره تن او میخواند .بدیهی است که انسان به
طو ر فطری به خود و اشیاء و امور وابسته به خود بسیار حساس و علاقمند است و در راه نگهداریش فداکاری میکند .لذا
این حقیقت که فرزند جزئی از وجود انسان است ،لزوم عنایت پیوسته به تربیت و رشد فرزند را یادآوری میکند و تأکید
امام بر تربیت صحیح دینی است؛ چرا که میفرماید عدم حسن تربیت و سرباز زدن او از طاعت الهی ،عقاب خداوند را
برای والدین در پی خواهد داشت .همچنین ایشان در حدیثی میفرماید :فرزندم ،خداوند محبت و میل مرا در تو قرار نداد
ﮏ ﻭﺍﻋ َﻠﻡ ý
ﯽ ﱠ
ﻸﺑﻧﺎء َﻣﻥ ﻟَﻡ
ﺍﻵﺑﺎء ِﻟ
ﺧﻳﺭ
ِ
ِ
ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪَ ﻟَﻡ ﻳَﺭ َ
ﮏ ﻓ َﻠﻡ ﻳﻭﺻﻳﻧﻲ ﺑ َ
ک ﺑﻲ ﻭ َ.ﺿﻳﻳﻧﻲ ﻟ َ
ﮏ ﻟﻲ ﻓﺄﻭﺻﺎ َ
ﺿ َ
ﺃﻥ َ
و ب» ﻳﺎ ﺑُﻧَ ﱠ
ﻶﺑﺎء َﻣﻥ ﻟَﻡ ﻳَ َﺩﻋﻪُ ﺍﻟﺗ ﱠ
ﻕ«ه دلیل همین نسبت به من به تو
َﻳﺭ
ﺍﻷﺑﻧﺎء ِﻟ ِ
ِ
ُ
ﺗ َ َﺩﻋﻪُ ﺍﻟ َﻣﻭ ﱠﺩﻩ• ﺇﻟﯽ ﺍﻟﺗﱠﻔﺭﻳ ِ• ﻓﻳ ِﻪ ﻭ ﺧ ُ
ﺇﻟﯽ ﺍﻟﻌُﻘﻭ ِ
ﻘﺻﻳﺭ َ
سفارش کرد ولی میل و محبت تو را در من قرار داد و نسبت به تو به من سفارش نکرد .بدان که بهترین پدران برای
فرزندان ،آنانند که دوست داشتن فراوان ،ایشان را به کوتاهی (در تربیت صحیح فرزندان) نکشاند و بهترین فرزندان برای
پدران آنانند که کوتاهی ،ایشان را (در ادای وظایف) به عقوق و نافرمانی والدین نکشاند(حائری .)813 :8910 ،در این
حدیث ،امام سجاد (علیه السلام) به عنصر« محبت» در وجود پدر و مادر اشاره میکند که با وجود آن دیگر نیازی به
تأکید خداوند بر نیکی و احسان به فرزندان نیست ،اما باید مراقب بود که افراط در محبت در تربیت فرزندان خلل ایجاد
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نکند .پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود :وای بر فرزندان آخرالزمان از پدرانشان ،سوال شد یا رسول الله ،این نگرانی
شما از پدرانی است که در آینده مشرک خواهند شد؟ فرمودند نه ،از پدران مؤمنی است که به ظاهر انسانهای معتقدی
هستند اما به سرنوشت و آینده اعتقادی فرزندانشان بی توجهاند و گمان میکنند همین که دنیای فرزندانشان را آباد
کنند ،وظیفه خود را انجام داده اند (نوری .)860/85 :8021 ،در توضیح روایت مذکور ،ذکر این نکته ضروری است که
فرقه "مرجئه" که ساخته دستگاه بنی امیه و تمهیدات معاویه و عمروعاص بوده ،گروهی بودند که مبنای فکری شان عدم
پایبندی عملی و فعلی به دین بود .آنها می گفتند همین که مسلمان در دل ،انسان مؤمن و معتقدی باشد کافی است .از
ﻠﻌﻭﻥ َﻣ ٌ
اینرو امام صادق (علیه السلام) در این باره میفرمایدَ » :ﻣ ٌ
ﻠﻌﻭﻥ َﻣﻥ ﻗﺎ َﻝ ﺍﻹﻳﻣﺎﻥُ ﻗﻭ ٌﻝ ﺑِﻼ َﻋ َﻣ ٍﻝ»کسی که میگوید
ایمان همان گفتار زبانی یا اعتقاد قلبی است و نیاز به عمل (جوارحی) ندارد ،ملعون است (حرعاملی.)012/86 :8080 ،
متأسفانه امروزه در فرهنگ کشور و به ویژه مدارس و دانشگاهها این تفکر رسوخ پیدا کرده است که احادیث و
روایات ،دیگر کاربردی نبوده و با تفکر جوانان این دوره عجین نیستند ،جوان را باید برای دوره خویش تربیت نمود .اینها
در واقع می خواهند به تدریج پیوند فرزندان و جوانان ما را از روایات اسلامی که مُبین سلسلهای از اعمال و رفتار در همه
شئون زندگی است ،قطع کنند و این خطر بسیار بزرگی است که والدین باید نسبت به آن توجه لازم را داشته باشند و
صرف این که در نظام اسلامی فرزندان خود را به مدرسه می فرستند ،نباید به آنها اعتماد بخشد؛ چرا که در هر نظام و
شرایطی خطر حضور افراد گمراه کننده وجود دارد .حساسیت مسئله زمانی بیشتر میشود که عقاید و سخنان باطل
منحرفان ،شکل و صورت دین و تظاهر به معنویت و بیان حق به خود بگیرد .اگر والدین از آغاز به آموزش فرزندان خود با
محتوای غنی دینی اهتمام داشته باشند ،فرزندانشان در مقابل اهل باطل و اندیشههای موهوم و افکار انحرافی آنان تزلزلی
نخواهند داشت؛ چرا که قدرت مقاومت در برابر اندیشه های باطل در آنها از قبل نهادینه شده است .جوامع اسلامی به ویژه
فرزندان مسلمانان همیشه در معرض خطر القائات گمراهان بودهاند.

 .2.7.7مدارا با خویشاوندان
در کنار توجه به رفق و مدارا در امر آموزش ،سفارش آن به متربیان ،از وظایف معلمان است؛ چرا که در کنار آموزش
متون علمی ،میبایست آموزش مهارتهای اجتماعی مدنظر معلمان باشد .یکی از مهمترین مهارتهای اجتماعی ،تعامل
با بستگان و خویشاوندان است.
در سخن امام سجاد (علیه السلام) مهمترین سفارش در مورد خویشاوندان ،حفظ ارتباط با آنان استَ »:ﻭ ﺃﮐﺎﻓﯽ َﻣﻥ
ﻗَ َ
ﺻﻠَ ِﺔ« [خدایا مرا توفیق ده] با آن کس که رشته مودت بریده است ،بپیوندم (دعای  ،02بند .)1این دعا شاید
ﻁﻌَﻧﻲ←ﺎﻟ ﱠ
خاص خویشاوندان نباشد ولی یکی از موارد برجسته آن ،پیوند با خویشان است.
َﺻ ُﻝ َﻣﻥ
ﻕ ﺍﻟﺩﱡﻧﻳﺎ
ِ
ﻭﺍﻵﺧﺭﺓ ﺗ ِ
نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) در حدیثی میفرماید »:ﺃﻻ ﺃﺩُﻟﱡ ُﮑﻡ ﻋﻠﯽ ﺧَﻳﺭ ﺃﺧﻼ ِ
ﮏ ﻭ ﺗ َﻌﻔﻭ َﻋ ﱠﻣﻥ َ
ﻗ َ
ﮏ« آیا شما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت راهنمایی نکنم؟ رابطه با
ﻅﻠ َﻣ َ
ﮏ ﻭ ﺗُﻌﻁﯽ َﻣﻥ َﺣﺭ .ﻣ َ
ﻁ َﻌ َ
کسی که با تو قطع رابطه کرده ،بخشش به کسی که از تو دریغ نموده و عفو کسی که به تو ظلم کرده است (کلینی،
 .)823/0 :8023البته در مقابل باید از دوستی و معاشرت با انسانهای بدکردار و کسانی که آگاهانه از مسیر هدایت الهی
ﺭﺍﺭ ﺧَﻠ ِﻘﮏ« و لباس
ﺍﻟﻭﺣﺷﺔ ِﻣﻥ ِﺷ ِ
خارج شدهاند ،پرهیز کرد .حضرت سجاد (علیه السلام) میفرماید « :ﻭ ﺍَﻟ ِﺑﺱ ﻗﻠﺑﻲ -
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وحشت از شرار خلقت را بر دلم بپوشان (دعای .)805: ،08
 .2.7.2مدارا با ضعیفان و فقرا
یکی دیگر از مهارتهایی که باید به دانش آموزان از همان ابتدا آموزش داده شود ،همنشینی با فقیران و تهی دستان
است .از جمله اخلاق و سیره انبیاء و اولیای الهی ،رسیدگی به ضعیفان و فقرای جامعه بوده است .رسول خدا (صلی الله
علیه و آله) می فرمود :مرا در میان ضعیفان بجویید زیرا به واسطه مردمان ضعیف است که شما روزی میخورید و یاری
میشوید (طباطبایی .)51 :8912 ،زمانی که امام زین العابدین (علیه السلام) از دنیا رفت ،صد خانه از اهالی مدینه را
یافتند که حضرت نیازهایشان را برآورده میساخت (فیض کاشانی .)899 :8006 ،البته چگونگی ارتباط با فقیران از بذل
صدقه به آنان مهم تر است .اگر رفع نیاز آنها با منت گذاری و تحقیر آنان باشد ،کوچکترین ارزشی نخواهد داشت .باید با
حفظ کرامت آنها ،در برطرف ساختن نیازهای مادی و عاطفیشان کوشید .امام سجاد (علیه السلام) میفرماید » :ﺍﻟﻠﻬ ﱠﻡ
ﮏ ِﻣﻥ
�ﻭﻻﻳَﺔ ِﻟ َﻣﻥ ﺗَﺣﺕَ ﺃﻳﺩﻳﻧﺎ» خدایا به تو پناه میآورم از تحقیر تهی دستان و
ِ
ﺇﻧِّﻲ ﺃﻋﻭﺫ ﺑ َ
ﺍﻹﺯﺭﺍء ﺑﺎﻟ ُﻣ ِﻘﻠِّﻳﻥَ ﻭ ﺳﻭء ﺍﻟ ِ
کوتاهی در حق زیردستان خود (دعای  ،1بند .)9آن حضرت در خصوص مدارا با فقرا اینگونه میفرماید « :حَبِّب إ َلیَّ
صُحبة ال ُفقَراءَ» خدایا رفاقت و مصاحبت با فقیران را محبوب من قرار ده (دعای  ،92بند.)0
 .2.7.7عفو و بخشش
عفو و بخشش یکی از زیباترین خصلتهای انسان است که نه تنها رضایت خداوند بلکه آرامش روح و روان خود فرد را نیز
در پی دارد .در دعای ابوحمزه ثمالی ،امام ضمن آموزش طلب عفو متربی از مربی با ذکر صفت رحمت الهی به بندگان
ﺳ ُﻊ ﻓﺿﻼً ﻭ ﺃﻋﻅ ُﻡ ِﺣﻠﻣﺎ ً ِﻣﻥ ﺃﻥ ﺗُﻘﺎﻳ َﺳﻧﻲ
خطاکار ،آنها را از یأس و ناامیدی برحذر میدارد .میفرماید » :ﺃﻧﺕ ﻳﺎ ﺍﻟﻬﯽ ﺃﻭ َ
ِﺑﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﺧَﻁﻳﺋَﺗﻲ ﻓﺎﻟ َﻌﻔﻭ ﻓﺎﻟ َﻌﻔﻭ ﻓﺎﻟ َﻌﻔﻭ« (قمی .)991 :8910،ای خدایی که فضل بیپایان و بردباری عظیم تو برتر از آن
است که مرا با گناهم مقایسه نمایی ،از من درگذر.
َﺱ
همچنین در دعای  80صحیفه سجادیه در اعتراف به گناه و طلب آمرزش از خداوند میفرمایدُ »:
ﮏ ﻻ ﺃﻳُ .
ﺳﺑﺣﺎﻧَ َ
ﻑ ِﺑ ُﺣﺭ َﻣﺔ ﺭﺑ ِﻪ ﺍﻟﺫی َﻋ ُ
ﻅ َﻣﺕ
ﮏ ﺑﻝ ﺃ-ﻭ ُﻝ َﻣﻘﺎ َﻝ ﺍﻟ َﻌﺑﺩ
�ﺍﻟ ﱠﺫﻟﻳ ِﻝ ﺍﻟﻅﺎ ِﻟﻡ ِﻟﻧﻔﺳ ِﻪ ﺍﻟ ُﻣﺳﺗ َِﺧ ّ ِ
ﺑﺎﺏ ﺍ•ﺗﻭ َﺑﺔ ﺇﻟَﻳ َ
ﮏ ﻭ ﻗﺩ ﻓﺗَﺣﺕَ ﻟﻲ َ
ﻣﻧ َ
ﱠ
ﺍﺣﻣﻳﻥَ ﻭ ﻳﺎ ﺃﻋ َ
ﻑ
ک ﺑِﻳﺎ
ﺏ
ﻘﺎﻡ
ﺍﻟﺭ ِ
ﺃﺭﺣﻡ ﱠ
ﺇﻟﻳﮏ ﺑﻘَﻠ ٍ
ﯽ َﻳﺩﻋﻭ َ
َ
ﺹﻟ َ
ﺫُﻧﻭﺑُﻪُ ﻓ َﺟﻠﺕ ﺗﻠَﻘﱠﺎ َ
ٍ
ک ﺑﺎﻹﻧﺎﺑَﺔ ﻭ ﺃﺧَ َ.
ﻁ َ
ﻁﺎﻫﺭ ﻧﻘ ٍّ
َ
ﮏ ﺍﻟﺗﻭﺑﺔَ َﻓ َ
َ
ﱠ
ﯽ
•ﻣﻥ
ﺟﺎﻭ-ﺯ ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺻﻝ ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣﺩ ﻭﺁﻟﻪ  .ﻫَﺏ ﻟﻲ ﻣﺎ َﻳ ِﺟ ُ
ﺳﻥ ﺍﻟﺗ ُ
َ
ﺇﻟﯽ ﺧَﻠ ِﻘﻪ ﺑِ ُﺣ ِ
ﺏ ﻋﻠ ﱠ
ﺃﻁﺎﻑ ﺑ ِﻪ ﺍﻟ ُﻣﺳﺗ َﻐﻔِﺭﻭﻥَ ﻭ ﻳﺎ َﻣﻥ ﺗ َﺣ ﱠﻣ َﺩ َ
ﱠ
ﱠ
َ
ﺍﻟﺗﻘﻭی ﻭ ﺃﻫﻝ•
ُ
ﮏ ﺃﻫﻝ
ﻐﻔﺭﺓ َﻣ
ﮏ َﻣﻠ ٌ
ٌ
ﮏ ﻭ ﻋﺎﻓِﻧﻲ ِﻣ ﱠﻣﺎ ﺍﺳﺗ ِ
ﺟﺎﻭ ِﺯ ﺇﻧ َ
ﮏ ﻓﺈﻧ َ
َﻭﺟﺑُﻪُ ﻣﻧ َ
ﻟ َ
ﺭﻭﻑ ﺑﺎﻟﺗ ُ
ﺊ ﺑﺎﻟﻌَﻔ ِ• َﻣﺭ ُﺟ ﱞﻭ ِﻟﻠ َﻣ َ
َ
ﻐﻔﺭ ِﺓ« (دعای  ،80بند .) 0پاک و منزهی از تو ناامید نیستم در حالی که در توبه را به رویم گشودهای بلکه سخن بنده
ﺍﻟ .ﻣ َ
ذلیل را به زبان میآورم بنده ای که به خود ستم کرده و حریم حرمت پروردگارش را سبک شمرده بندهای که گناهش
عظیم است و روی هم انباشته ،با ناله و انابه به سویت روی آورده و توبهاش را برای تو خالص ساخته پس با دلی پاک و
پاکیزه به سویت برخاسته و با این جملات تو را میخواند :ای مهربانترین مهربانان ،و ای عطوفتر از کسی که
آمرزش خواهان گرد او گردند و ای کسی که به خاطر گذشت پسندیدهات آفریدگانت را به حمد خویش فراخواندهای بر
محمد و آلش درود فرست و از حقوقی که بر عهده من داری ،بگذر و از عذابی که مستحق آنم معافم دار .زیرا که تو بر
عفو و بخشش کما ل قدرت را داری و به جهت آمرزش ،موضع امیدی و به گذشت معروفی که تو شایسته آنی که از تو
پرواکنند و اهل آمرزشی.
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ﮏ ﺛ ﱠﻡ ﺗ َ َﺣﻭ َﻝ ﺇﻟﯽ
آن حضرت دیگران را نیز به گذشت و عفو سفارش میکرد و میفرمودٌ . . . . .. . . » :ﻝ َﻋﻥ ﻳَﻣﻳﻧ َ
ﺫﺭﻩُ»(مجلسی .)808 /13 :8029 ،چنانچه شخصی از سویی تو را بدگویی کند و سپس
َﻳ۲ﺎﺭ َ
ک ﻭﺍﻋﺗَ . . .... . ... .. ..
برگردد و از سوی دیگر پوزش طلبد ،عذرخواهی و پوزش او را پذیرا باش.
 .2.7.9تقدم رحمت بر نقمت
یکی دیگر از روشهای تربیتی امام سجاد (علیه السلام) روش« تقدم رحمت بر نقمت» است .بر اساس این روش ،مربی
سَموات والأرض میباشد ،رحمت را بر خود
باید مبنای آموزش و پرورش خود را رحمت قرار دهد .خداوند متعال که رب ال ّ
ﺍﻟﺭﺣﻣﺔ ( .انعام .) 88/این توصیف خداوند از خود ،گسترده و منحصر در گروه خاصی
واجب کرده است . . ... .. .. .. ... ».ﱠ
نیست .قرآن کریم میفرماید سرآغاز آموزش ،داشتن صفت رحمانیت است .8اتصاف مربی و معلم به صفت رحمت که
پیش درآمد صفت مدارا است ،باعث امنیت خاطر و آرامش درونی متربی خواهد شد و او به راحتی خواستهها و سوالات
خویش را مطرح کرده ،در مقابل اگر خطایی از او سرزد ،اشتباه خود را میپذیرد .امامسجاد (علیه السلام) در این باره
میفرماید. :ﺃﻧﺕَ ﺍﻟﺫی َﻭﺳِﻌﺕَ ُﮐ ﱠﻝ ﺷﯽ ءٍ ﺭﺣ َﻣﺔ ﻭ ِﻋﻠﻣﺎ ً« (دعای  ،86بند )1خدایا تو آن کسی هستی که رحمت و
دانشت همه چیز را فراگرفته است.
موارد یاد شده هر کدام در جایگاه خود میبایست مورد توجه معلمان و مدرسان مدارس قرار گرفته و علاوه بر
بکارگیری آن به آموزش آن هم مبادرت نمایند تا زمینه پرورش صحیح و همچنین علاقه به تعالیم دینی فراهم آید.
 .3نتیجه
از مجموع مباحث ارائه شده به این نتیجه میتوان دستیافت که دین مقدس اسلام برای ابعاد مختلف زندگی بشر
دستورالعمل داشته و با استفاده از ظرفیتهای مختلف این مهم را دنبال نموده است .یکی از این قالبها مناجاتها و
دعاهای ائمه معصومین است و سرآمد این مناجات در صحیفه سجادیه امام سجاد (علیه السلام) تجلی یافته است .در این
کتاب ارزشمند ،مباحث مختلف اعتقادی ،اجتماعی و تربیتی ارائه شده است .یکی از این ریز موضوعات موضوع رفق و
مدارا است که حضرت با کلمات گهربار خود ،موضوع رفق و مدارا را برای بخشهای مختلف جامعه تبیین نموده است .با
تأسی به دستورات عملی آن حضرت و تنظیم روابط اجتماعی خود ،چگونگی تعامل با اقشار مختلف جامعه ،اعم از والدین،
فرزندان ،همسایگان ،افراد مستضعف و  ...را میتوان دست یافت .اینگونه است که به جامعهای ایدهآل که روابط افراد آن
بر اساس معیارهای الهی تنظیم شده است خواهیم رسید .رسالت معلمان و مربیان خدوم آموزش و پرورش ،تأسی به این
فرامین از سویی و آموزش این مقولهها به متربیان خود از سویی دیگر است تا در سایه آن دانشآموزان کشور به مهارت-
های لازم ،دست یابند .امید که با تبیین این مفاهیم و تربیت افراد جامعه ،به این مهم دست یابیم.
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امین عاملی ،سیدمحسن ( ،)8089اعیان الشیعه ،بیروت ،دارالتعارف للمطبوعات.
انصاریان ،حسین ( ،)8911تفسیر و شرح صحیفه سجادیه ،قم ،دارالعرفان.
حائری ،عباس ( ،)8910بلاغۀ الإمام علی بن الحسین ،تهران ،مرکز الطباعة والنشر.
حرعاملی ،محمدبن حسن ( ،)8080وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعۀ ،قم ،موسسه آل البیت لإحیاء التراث.
حسینی جلالی حائری ،سیدمحمدرضا ) ،)8098جهاد الامام السجاد ،قم ،دارالحدیث.
حیدری نراقی ،علی محمد ( ،)8919رساله حقوق امام سجاد(علیه السلام) ،مهدی نراقی ،قم ،دارالعرفان.
سید نژاد ،سیدرضی ( ،)8915سیره تحلیلی امام سجاد (علیه السلام) ،قم ،نشر ادیان.
شریف قرشی ،باقر ( ،)8930تحلیلی از زندگانی امام سجاد (علیه السلام) ،ترجمه محمدرضا عطایی ،مشهد ،آستان قدس رضوی.
صدوق ،محمدبن علی ( ،)8969الأمالی ،ترجمه محمدباقر کمرهای ،تهران ،انشارات اسلامیه.
طباطبایى ،محمدحسین ( ،)8930ترجمه تفسیر المیزان ،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
فراهیدی ،خلیل بن احمد ( ،)8021العین ،به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی ،قم ،دارالهجرة.
فیض الاسلام ،علی نقی (  ،)8939ترجمه و شرح صحیفه سجادیه ،تهران ،فیض الإسلام.
فیض کاشانی ،محمدبن شاه مرتضی ( ،)8085تفسیرالصافی ،به کوشش حسین اعلمی ،تهران ،مکتبة الصدر.
کلینی ،محمدبن یعقوب (  ،)8023الکافی ،تهران ،دارالکتب الإسلامیة.
مجلسی ،محمدباقر ( ،)8020بحارالانوار ،به کوشش رسولی محلاتی ،بیروت ،انتشارات موسسه الوفاء.
مغنیه ،محمدجواد ( ،)8913فی ظلال الصحیفۀ السجادیه ،قم ،دارالکتاب الاسلامی.
موسوی خمینی ،روح الله ( ،)8933شرح حدیث جنود عقل و جهل ،تهران ،موسسه تنظیم و نثر آثار امام خمینی(ره) ،چاپ و نشر عروج.
میرشاه جعفری ،ابراهیم و مقامی ،حمید ( ،)8910رهیافتی به نظام تربیتی اسلام از نگاه صحیفه سجادیه ،نشریه اندیشه دینی ،شماره
.85
نوری ،حسین بن محمدتقی ( ،)8021مستدرک الوسایل ،بیروت ،موسسه آل البیت لإحیاء التراث.

