بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه
با تأکید بر مبانی ،اصول و روشهای تربیتی
دکتر علی حاجیخانی

مرضیه رحمانی فیروزجائی
لیال مرادی

چکیده

تربیههت و روشهههای تربیتههی ،از جملههه راههههای تکامههل انسههان و تجلههی

کماالت خدایی در اوست .از آنجا که برای اعتمهاد یهافتن بهه آموزهههای
دینی ،باید از مسیر صحیح به آنهها دسهت یافهت ،بهرای شهناخت مبهانی،

اصول و روشهای مثبت تربیتی ضروری است به قرآن و سهنت مراجعهه
ش ههود .ادعی ههه معص ههومان

از جمل ههه من ههاب مه ههم سرش ههار از مض ههامین

تربیتههی بههه شههمار میرونههد و دعههای عرفههه ،یکههی از ایههن دعاهاسههت .امههام

حسین

در دعای عرفه ،آمهوزهههای تربیتهی را بهه نیکهی بیهان فرمهوده

است که مهیتهوان بها تحلیلهی دقیه و درسهت بهه آنهها دسهت یافهت .ایهن

نوشههتار درصههدد بههوده کههه بهها روش هی توصههیفی _ تحلیلههی و بهها بهههرهگیههری از
منههاب مختلههف لغههوی و تفسههیری ،مهههمتههرین آمههوزههههای تربیتههی دعههای

عرفه را استخراج و تبیین نمایهد و بهه ایهن نتیجهه دسهت یافتهه اسهت کهه

امههام حسههین

در دعههای عرفههه بههه آمههوزههههای تربیتههی خاصههی شههامل

مب ههانی (خ ههداگرایی و کم ههالجهههویی) ،اص ههول (اص ههل ت ههداوم و تهههری ) و

 .1عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس (.)ali.hajikhani@modares.ac.ir
 .2دانشآموخت کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس.
 .3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران (.)L.moradi91@gmail.com

1
2
3

روشهای تربیتی (یادآوری نعمتها ،احسان در برابر اسائه و الگوگیری

از داستانهای قرآن) اشاره فرموده است.

کلیدداوه ها :دعههای عرفههه ،آمههوزههههای تربیتههی ،مبههانی تربیتههی ،اصههول

تربیتی ،روشهای تربیتی.

.1مقدمه 
تربیتتت ،ایجتتاد تحتتوالت ثمتتربخش در محتتیط زنتتدگی انستتان بتترای ستتاختن و ش تکوفایی

استعدادهای آدمی در حد کمتال استت و از جملته ضتروریات انکارناپتذیر بترای بشتر و عامتل

مددرسانی در سیر زندگی به شمار میآید .در اهمیت تربیتت ،همتین بتس کته امتام علتی
در نامه  53نه البالغه ،یکی از وظایف حاکم را اصال اهلش دانسته و میفرماید:
َ...وََاس ُتصمحََأه ُلهَ .

امام صادق

نیز در اینباره فرموده است:

ُ
إنََ ُأجل تََ َ ُ
یََفاجف ََأح دَاَ ُْل ُب کََ ُلتس ت َُفیََ ُب ُ َهَع ََی َُمَم ِت کَ؛َ
فَع ُم َُدکََی مَ ُ
ُ
ُ ُ
(بروجردىَ )352 /24 :1386 ،
ا گتتر از عمتترت تنهتتا دو روز بتتاقی باشتتد ،یتتک روز از آن را بتته فراگیتتری ادب و تربیتتت
اختصاص بده تا روز مرگت از سرمایههای اخالقی روز قبل یاری بخواهی.

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

.1-1بیانمسئله 

ستتخن بتته میتتان متتیآیتتد ،تعلتتیم ،تربیتتت و تزکیتته را برنامتته اصتتلی آنتتان برمتتیشتتمارد .خداونتتد
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ا گتتر انستتان از تعلتتیم و تربیتتت صتتحیح و دینتتی برختتوردار باشتتد و الهتتی بتتار آیتتد ،متتیتوانتتد

اسالم برای تربیت اهمیتی و یتژه قائتل استت .بترای م تال ،در قترآن کتریم هتر جتا از رستوالن

متعال به تمام انسانها ،آزادی را عنایت فرمتوده و ایتن اجتازه را بته آنهتا داده کته در تحصتیل
ّ
علتتم و دانتتش بتتا جتتدیت و کوشتتش و در راه بهبتتود وضتتع معنتتوی و متتادی بتته پتتیش برونتتد و بتته
ّ
مقامی برسند که از مالئکه نیز برتر باشند ،بلکه به مقام خالفتاللهی برسند.
جامعه را به سوی کماالت انسانی و الهی سوق دهد ،افراد جامعه را از نتابودی و فترو رفتتن در
انحرافات اخالقی و فساد اجتماعی نجات دهد و جامعتهای بته وجتود آورد کته الگتوی همته
انسانها قرار گیرد .برای این هدف الزم است تربیت اصتیل و مبتانی ،اصتول و روشهتای آن

از طر یتتق منبتتع و مرجعتتی صتتحیح و استتالمی در اختیتتار رهتتروان ایتتن راه قتترار گیتترد .مستتئله
تربیت ،همواره متورد توجته اولیتای دیتن بتوده و آن بزرگتواران در ادعیته و روایتاتی فتراوان ،بتر آن
اهتمام و تأ کید داشتهاند .از جمله این ادعیه ،دعای عرفه امام حستین

استت کته در آن

بتته مستتئله تربیتتت ،تتتوجهی و یتتژه شتتده استتت .بتترای کتتاربردی کتتردن ایتتن اصتتول و روشهتتای
تربیتتتی در زنتتدگی روزمتتره ،نیتتاز جتتدی بتته استتتخرا ایتتن اصتتول و روشهتتای تربیتتتی از متتتن
دعای عرفه احساس میشود و هدف پژوهش حاضر ،پرداخت به این مهم است.
پرسشهایپژوهش 

.2-1

 .1مهمترین مبانی تربیتی استفاده شده در دعای عرفه چیست
 .2مهمترین اصول تربیتی به کار رفته در دعای عرفه چیست
 .3در مضامین دعای عرفه ،چه روشهای تربیتی به کار رفته است
.3-1پیشینهپژوهش 

 .1مقاله «آیین بندگی در نظام تربیت ناب حسینی مبتنی بتر دعتای عرفته» ،محمتدجواد
مکرم سائل و سعید بهشتی ،مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی ،زمستتان ،1390
شماره .13
تفکتتر در آثتتار و آیتتات و شتترم نقصتتان و استتتغفار متتداوم را مطتتر نمتتوده و در ادامتته بتته تربیتتت
عارفانتته اشتتاره کتترده و حقیقتتت بنتتدگی ،محبتتت ،اطاعتتت محت

 ،تجلتتی وجتته اجتمتتاعی

بندگی و ...را برشمرده است.
 .2پایان نامه تحلیل دعای عرفه امام حستین

الزهرا

براستاس مبتانی تربیتتی در استالم ،دانشتگاه

_ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،1393 ،کارشناستی ارشتد ،راهنمتا :عتزت

خادمی ،استاد مشاور :فاطمه رضازاده ،دانشجو :ساره کربالیی.
نویس تتنده ب تترای رس تتیدن ب تته ه تتدف یادش تتده ب تته اه تتداف جزئ تتی ش تتامل دع تتا در لغ تتت و
اصتتطال  ،زمینتته بحتتث تتتاریخی دعتتا ،دعتتا از منظتتر قتترآن و روایتتات ،آشتتنایی بتتا آداب دعتتا،
نقش تربیتی دعا در اسالم و آثار آن ،تربیتت در لغتت و اصتطال  ،تعلتیم و تربیتت در استالم و

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

نویسنده در این مقالته بتا الهتام از مضتامین دعتای عرفته مملوکیتت مطلتق ،تعلتق مطلتق،
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اهداف ،اصول و مبانی تربیتی آن و تحلیل دعای عرفه بر اساس ایتن مبتانی پرداختته و پتس
از تجزیه تحلیل یافتهها ،به این نتای دست یافته است :نقش دعتا در تربیتت استالم بستیار
مهم استت .تربیتت ستب

رشتد استتعدادها و قترار گترفتن انستان در مستیر اعتتدال متیگتردد و

زمتتانی کتته تربیتتت بتتا دعتتا عجتتین و یکتتی شتتود ،افتتزون بتتر آن ،رو و روان انستتان را از رذایتتل
اخالقتتی تهتتذی

و بتته کمتتال نستتبی ختتود میرستتاند و از جملتته آثتتار آن ،ستتب

قتترب الهتتی،

آرامش درونی ،بصیرتیابی ،اصال رفتار ،اعتماد به نفس و نشاط دررونی میشتود .مبتانی
تربیتتتی در استتالم بتتا توجتته بتته کتتتاب بتتاقری ،تتتأثیر ظتتاهر بتتر بتتاطن ،تتتأثیر بتتاطن بتتر ظتتاهر ،ظهتتور
تتتدریجی شتتاکله ،تتتأثیر شتترایط بتتر انستتان ،مقاومتتت و تأثیرگتتذاری بتتر شتترایط ،جذبتته حستتن و
احستتان ،تطتتور وستتع آدمتتی ،کرامتتت ،اندیشتتهورزی ،آشتتنایی و بیگتتانگی بتتا ختتدا ،ضتتعف و
دلبستگی ،آزمنتدی و شتتاب استت .همچنتین دعتای عرفته بتا توجته بته مبتانی تربیتتی بتاال،
بتتهجتتز تتتأثیر ظتتاهر بتتر بتتاطن و تتتأثیر شتترایط بتتر انستتان ،تقریبتتا همگتتی مبتتانی ذکتتر شتتده را در بتتر
می گیرد .وی کتاب باقری را مبنای کار ختود در بررستی مبتانی تربیتتی قترار داده و بته بحتث و
بررسی این مبانی در دعای عرفه پرداخته است.

پتتژوهش حاضتتر بتترعکس متتوارد یادشتتده ،افتتزون بتتر مبتتانی ،بتته اصتتول و بتهو یتتژه روشهتتای

تربیتی دعای عرفه میپردازد که جهت تربیت اسالمی انسان برای رستیدن بته کمتال و قترب

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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الهی ،الگوها و راهکارهایی صحیح ارائه دهد.

.2مفاهیمنظهیتحقیق 
در این بخش از پژوهش ،به نظریههای مختلف در تعریف تربیت و نیز مؤلفههای موجود

در تعریف آن پرداخته میشود.
مفهومشناسیتربیت 

.1-2
 .1-1-2تربیت در لغت

واژه تربیتتت ،مصتتدر بتتاب تفعیتتل استتت و بتترای آن «ر ب ت » و «ر بتتو» را ذکتتر کتتردهانتتد .از نظتتر
راغت ت « ،ر ب تتو» ریشتتته اص تتلی و ّاولتتتی واژه تربی تتت استتتت (راغت ت اصتتتفهانی.)340 :1412 ،
ابنمنظور نیز ریشه «ربو» را برگزیده و معتقد است این ریشه شامل پرورش و رشتد همت ابعتاد

انسان از هر لحاظ میشود (ابنمنظور .)305/14 :1419 ،صاح

العین نیز ریشه آن را «ربو»

به مفهوم غذا دادن و بزرگ کردن دانسته (فراهیتدى ،)283/8 :1409 ،امتا برختی دیگتر آن را
از ریشه «رب » گرفته و میگویند :رب در اصل به معنتای مالتک و صتاح

چیتزی استت کته

به تربیت و اصال آن میپردازد و بایتد توجته داشتت کته رب از متاده «ر بت » استت ،نته «ر بتو»
(یعنتتی متتاده اشتتتقاق آن مضتتاعف استتت و نتته نتتاقص) و بتته هتتر روی در معنتتای آن پتترورش و
تربیت نهفته است (مکارم شیرازى.)30/1 :1374 ،

برخی محققان معاصتر تربیتت استالمی معتقدنتد معنتای ریشته اول (ر بت ) نتاظر بته همته

ابعاد وجود انسان است و ریشه دوم (ربو) ،تنها پرورش ابعاد جسمی و مادی است .در قرآن

کریم ،مفهوم تربیت از ریشه «ربو» ،چندان مورد توجته قترار نگرفتته و در متواردی کته ایتن کلمته
دربار انسان به کار رفته ،عمدتا مفهوم رشد و نمود جسمی مراد بوده استت (بتاقری:1386 ،
 .)52/1بنابر آنچه ذکر شد تربیت دارای ریشهای قطعی و ثابت نیست ،بلکه بین دو ریشه

«ر بتتو» و «ر ب ت » متتردد استتت؛ گتتاه ریشتته «ر بتتو» در معنتتای «ر بت » و گتتاهی نیتتز ریشتته «ر بت » در
معنای «ربو» به کار رفته است.
 .2-1-2تربیت در اصطالح

از آنجتتا کتته موضتتوع ،تربیتتت انستتان استتت و انستتان نیتتز موجتتودی پیچیتتده و دارای ابعتتاد
گیرد ،قدری سخت است و دلیل دیگر که کار ارائه تعریف تربیت را دشوار میکند ،ماهیتت
این علم است .به عبارتی ،تربیت بر خالف علم روانشناسی ،افزون بتر هستتهتا بتا بایتدها
نیز سر و کار دارد .م ال روانشناسی به ما میگوید :انسان چگونه یاد میگیرد ،ولی نمتیتوانتد
بگو ی تتد چ تته چی تتزی را بای تتد بی تتاموزد (ک تتاردان و دیگ تتران .)336 :1386 ،از ای تتنرو مکاتت ت
مختلف هر کدام به زاویهای از زوایای وجودی انسان چشم دوختهاند .دانشمندان استالمی
نیز به همین سیاق برای تربیت اسالمی تعاریف متعتددی را ارائته دادهانتد :انتختاب رفتتار و
گفتتتار مناستت  ،ایج تتاد شتترایط و عوامتتل الزم و کم تتک بتته شتتخص متتورد تربیتتت کتته بتوانتتد
استعدادهای نهفتهاش را در تمام ابعاد وجود به طور هماهن

پرورش دهتد و شتکوفا ستازد

و به تدری به سوی هتدف و کمتال مطلتوب حرکتت کنتد (امینتی)14 :1378 ،؛ یتا عبتارت از

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

گوناگونی است ،ارائه تعریفی که تمام ابعاد وجتودی و ستاختهتای مختلتف انستان را در بتر
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به فعلیت رساندن قوا و استعدادهای انسان و ایجاد کردن تعادل و هماهنگی در آنها ،بترای
رسیدن به کمال مطلوب یعنی قرب الهی و متخلق شدن به اخالق ختدایی و متؤدب شتدن
بتته آداب الهتتی استتت (امتتینزاده .)16-9 :1376 ،تعر یتتف دیگتتر عبتتارت استتت از شتتناخت
خداوند به عنوان رب یگانه انسان و جهان و برگزیدن او به عنتوان رب ختویش و تتن دادن بته
ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیراو (باقری.)61 /1 :1386 ،
شهید مطهری نیز درتعریف تربیت چنین مینویسد:
تربیت در انستان بته معنتای پترورش دادن استتعدادهای اوستت و ایتن استتعدادها
در انس ت تتان عب ت تتارت اس ت تتت از اس ت تتتعداد عقل ت تتی (علم ت تتی و حقیق ت تتتج ت تتویی)،
استتعداد اخالقتی (وجتدان اخالقتی)ُ ،بعتد دینتی (حتس تقتدیس و پرستتش)ُ ،بعتتد

هنتری و ذوقتی یتتا ُبعتد زیبتایی و استتتعداد خالقیتت ابتکتتار و ابتداع( .نهک :مطهههری،

)57-56 :1369

برخی دیگر نیز در تعریف تربیت میگوینتد« :تربیتت ،هتدایت جر یتان رشتد ،یعنتی بته کتار
بستن تدابیر مقتضی برای فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشتد در جهتت مطلتوب استت»
(شکوهی .)30 :1370 ،بنابراین وجه مشترک هم تعاریف ،فراهم کردن شرایط بتروز و ظهتور
قتتوای وجتتودی هتتر موجتتود (استتدی گرمتتارودی )16 :1369 ،در زمینتته کمتتال مطلتتوب یتتا قتترب
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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الهی است.
.2-2مفاهیمومؤلفههایمطرحدرتربیت

تعاریف ارائه شده از تربیت از سوی متخصصان این علم ،هتر یتک واجتد مؤلفتههتایی از
مفهتتوم تربیتتت استتالمی استتت .بتترای تحلیتتل مفهتتوم تربیتتت استتالمی بایتتد ایتتن مفتتاهیم را
شناسایی و تعریف کرد ،سپس جایگاه آنها را در مفهوم تربیت اسالمی مورد کاوش قرار داد.
مؤلفههای مورد نظر در تعاریف منتخ

تعلیم و تربیت اسالمی چنیناند:

 .1-2-2تعریف مبانی

مبتتانی بتته معنتتای شتتالوده و استتاس استتت و در تربیتتت ،گتتزارههتتایی وجتتود دارد کتته بیتتانگر
ویژگتتیهتتای عمتتومی آدمتتی استتت و بتته شتتکل قضتتایای حتتاوی «استتت» قابتتل بیتتان هستتتند

(باقری .)89/1 :1386 ،به بیان دیگر ،مبانی تعلیم و تربیت ،از موقعیت انستان و امکانتات
و محدودیتهای او و از ضرورتهایی که حیات آدمتی همتواره تحتت تتأثیر آنهاستت بحتث
میکند (شکوهی.)61 :1370 ،
در واقع مبانی یکستری ویژگتیهتا و صتفات _ منفتی و م بتت _ انستانی استت کته در همت
انسانها وجود دارد و اصول تربیتی بر آنها مبتنی هستند .از جمله مبتانی کته در کتتابهتای
تربیتی از آنها نتام بترده شتده ،کمتالختواهی ،ختداگرایی ،میتل بته جتاودانگی ،دنیادوستتی و
به ذات است که از میتان ایتن مبتانی مبنتای کمتالختواهی و ختداگرایی از دعتای عرفته

ح

استنباط میشود.
 .2-2-2تعریف اصول

«اصل» به معنای ریشه ،اساس ،بنیان و تکیهگتاه آمتده استت .اصتول بته ماننتد تکیتهگتاه

نظری و عملی تربیت است که بر اساس آن میتوان روشها و شیوههای تربیتی را اخذ کرد و

بتته عنتتوان راهکارهتتای اساستتی ،در فعالیتتتهتتای تربیتتتی متتورد استتتفاده قتترار داد (هوشتتیار،

 .)20 :1372معم تتوال اص تتول تربی تتت قواع تتد همگ تتانی اس تتت ک تته م تتیت تتوان آنه تتا را ب تته منزل تته

دستتورالعمل کلتی در نظتتر گرفتت و از آن بتته عنتوان راهنمتتای عمتل در تتتدابیر تربیتتی استتتفاده

کرد؛ یعنی این اصتول مبنتای اصتول استتخرا روشهتای تربیتتی بته شتمار متیرود و روشهتا
اصول به منزله معیار یا قاعده کلی است که بتا در دستت داشتتن آن متیتتوان در مواجته بتا

شرایط تازهتتر و پیچیتدهتتر بتا نظتر بته اقتضتای معیتار یادشتده بته ابتداع روش تربیتتی مناست

اقدام کرد (همو) .در کتتابهتای تربیتتی از اصتول بستیاری نتام بترده شتده کته بترای م تال ،بته
چند نمونه اشاره میشتود :اصتل تغییر پتذیری ،اصتل تتدری و تتداوم ،اصتل عتزت و شترافت
انسانی ،اصل مستئولیت ،اصتل لتزوم بته عمتل و مبتارزه بتا جهتل کته بتا دقتت در دعتای عرفته

میتوان اصل تدری و تداوم را یافت.
 .3-2-2تعریف روش

روش ،به مجموعه شیوهها و تدابیری گفته میشود که برای شناخت حقیقت و برکنتاری
از لغتتزش بتته کتتار متتیرود .بته طتتور دقیتتقتتتر روش ،مجموعتته ابتتزار یتتا فنتتونی کتته آدمتتی را در مستتیر

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

مترت

بر این اصول است (باقری.)88-87 /1 :1386 ،
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رس تتیدن از مجه تتوالت ب تته معلوم تتات راهب تتری نماین تتد (فرهمین تتی فراه تتانی.)369 :1379 ،
همچنین گفته شده :منظور از روش ،وسایل و وسایطی استت کته بتا استتفاده از آن ،شتخص
میتواند معارف و تعلیمات حق و اخالق پسندیده را در ختود یتا دیگتری پیتاده کترده و عمتق
بخشد و ناپاکیها و زشتیها را از رو خود یا دیگری بزداید (موسوی کاشمری ،بیتا.)3 :

از جمله روشها و راهکارهایی که در کتابهای تربیتی به عنوان آیین و روشهای تربیتی

نتام بتترده متیشتتود متیتتتوان بته تفکتتر ،مشتارطه ،مراقبتته ،محاستبه ،مؤاختتذه ،یتادآوری ،تکتتریم

شخصتتیت ،محبتتتورزی ،بشتتارت و انتتذار ،داستتتانستترایی ،عبتترتآمتتوزی ،الگتتوگیری و
استتوهپتتذیری ،رفتتق و متتدارا ،تشتتویق و تنبیتته و ...اشتتاره کتترد (نتک :همتتو143 - 139 :؛ استتدی

گرمارودی.)93 - 33 :1369 ،

روشهایتهبیتیدعایعرفه 

.3مبانی،اص لو
دعتتای عرفتته امتتام حستتین

مفتتاهیم و مضتتامین تربیتتتی فراوانتتی را در ختتود جتتای داده

استتت .در ایتتن پتتژوهش بتتر استتاس مؤلفتتههتتای موجتتود در تعر یتتف تربیتتت (مبتتانی ،اصتتول و
روشها) به این مضامین اشاره میشود.
.1-3مبانیتربیتیدردعایعرفه 
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

ختتداگرایی فطتتری و کمتتالجویی ،از مهتتمتتترین مبتتانی تربیتتتی بتته شتتمار میرونتتد کتته در

خداوند وجود دارد .هرکس در درون خود مییابد که به کسی یتا چیتزی عالقته دارد کته گتویی
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 .)29این گرایش و شناخت غیراکتسابی ،به استدالل و اثبات نیتاز نتدارد .خداونتد در قترآن

دعای عرفه امام حسین

قابل دریافت و بررسی است.

 .1-1-3خدا گرایی فطری

در نهاد و فطرت بشر ،نوعی گرایش ،شناخت و بینش غیر اکتسابی نستبت بته ذات پتاک

همواره روان او را مانند مغناطیس نیرومندی به سوی خود میکشاند (مصبا یزدی ،بتیتتا:

کریم میفرماید:

ُ
قاِئ َا ؛َ(یونسَ )12 :
قاعد ََأوََ ُ
ُإذاَمسََ ُاْل نسانََالض َُرَ عاناَ ُلجن ُب ُ َهَأوََ ُ

و چون انسان را آسیبی رسد ،ما را به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده میخواند.

استت کته

از جمله نمونههای این گرایش فطری در دعای عرفه ،این کالم امام حستین
ُ ّ ّ
بأن َّ
ک َّر ّ ِبی» (قمی )528 :1386 ،کته در آن ،بته ربوب ّیتت خداونتد اقترار شتده
میفرماید« :م ِقرا
َّ
َّ
َّ
َّ
تاف َّی لنتتا ِستتوا ک َّوال َّر َّّب لنتتا غیت ُر َّک» (همتو .)547 :امتتام گتترایش ختتاص
استتت و نیتتز «فتتال کت ِ
خود را به برترین و کاملترین موجود ،یعنی خداوند بیان میفرماید .گرایش به خدا به عنوان

ختتالق انستتان و رفتتعکننتتده نیازهتتا و مشتتکالت او ،در انستتان وجتتود دارد؛ یعنتتی صتتبغه آدمتتی
َّ
َّ َّ
ُ
َّ َّ َّ ُ َّ ُ
عابتدون (بقتره)138 :
اهلل َّو َّمن أح َّس ُن ِم َّن ِ
صبغه الهی استِ :صبغة ِ
اهلل ِصبغة و نحن لته ِ
َّ َّ َّ َّ َّ ّ
َّ
َّ
َّ
اهلل
ت
تر
ت
ط
ف
تا
ت
ف
ی
ن
ح
ن
ی
تد
ِ
ِ
و انستتان بتتر فطتترت خداونتتدی آفر یتتده شتتده استتت :فتتأ ِقم وجهتک ِللت ِ ِ ِ
َّ
َّ
َّّ َّ َّ َّ َّّ
الن َّاس َّعلیهتا ال َّتب ِتدیل ِل َّخل ِتق اهلل (روم )30 :و ز بتان دل آدمیتان بته پروردگتاری اهلل
ال ِتی فطر
َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
َّ
ُ
َّ َّ
گواهی میدهد :ل ِئن َّسأل َّت ُهم َّمن َّخلق ُهم ل َّیقتول َّّن اهلل (زخترف )87 :و َّو ل ِتئن َّستأل َّت ُهم َّمتن
َّ َّ َّ ُ ُ
َّخ َّلت َّتق َّّ
تماوات َّو األرض ل َّیقتتول َّّن اهلل (لقمتتان )25 :و ایتتن نشتتان متتیدهتتد کتته یتتک معرفتتت
الست
ِ
اولیه قلبی ،نسبت به کانون هستی و تمایل به او در آدمی وجود دارد.
العوا ِل ُم َّإلی َّ
عبارت « َّف َّقد َّد َّف َّع ِتنی َّ
تک» (قمتی )529 :1386 ،نیتز بیتانگر فطترت ختداگرایی

امام حسین

است .خداوند متعال میفرماید:

ُ
ُ
ُ
ُ
تَ
وََ ُإذََأخ ََر ب کََ ُم ََب ُ ََآ مََ ُم ََظ ُه ُرث ِه ََذ َُر ی َُت ََوََأش هد ُه ََع ََأنو ُس ُه ََأََلس ُ َ
ُ ُ
ُ ُ
ُ
غاف َُلیَ (َ.اعرافَ )172 :
ُبر َُب َ
ك ََقال اَب ََش ُهدناَأنََتق ل اَیَ مََال َُقاام ُ ََ ُإناَ َکناَع ََه اَ ُ

داللت دارد .اما روایات معصتومین

همستویی ایتن آیته را بتا آیته فطترت ثابتت متیکنتد .از

جمله این روایات ،روایتی است که زراره از امام صتادق

روایتت کترده استت کته ایتن آیته را

به قراردادن معرفت در قل های بنیآدم تفسیر کرده است:
َ...قالَ بتَاملفدف َفَقلرهب (َ.مجلسیَ )380/3 :1403 ،
 .2-1-3کمالجویی

از دیگتتر مبتتانی تربیتتتی در ایتتن دعتتا ،کمتتالجتتویی استتت کتته از جملتته گتترایشهتتای مهتتم و
بنیتتادین فطتتری انستتان بتته شتتمار متتیرود .البتتته غر یتتزه عشتتق بتته کمتتال ،بتته عتتالم انستتانیت
اختصاص نتدارد ،بلکته حیوانتات نیتز بته طتور کامتل از آن برخوردارنتد .آنهتا نیتز طالت

کمتال

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

ظاهر کلی این آیه ،بر می اق گترفتن ختدا از انستان بترای اتمتام حجتت بتر ر بوبیتت ختو یش
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خود هستند و به سوی آن میروند که مناس

زندگی آنها باشد و از آنچه بته ضررشتان تمتام

میشود ،گریزانند؛ اما امتیاز انسان از حیوان این است که غریزه عشق به کمتال در انستان بته
مرات

قویتتر از حیتوان استت؛ ز یترا از راهنمتایی عقتل برخوردارنتد (مکتارم شتیرازی:1344 ،

 .)27به سب

همین ویژگی است کته انستان فطرتتا طالت

کمتال نامحتدود استت (مصتبا

یزدی ،بیتا .)164 :دلیل وجود این گرایش ،شهود با علم حضوری فطری است.
بتتا دقتتت نظتتر در دعتتای عرفتته امتتام حستتین

عبتتارتهتتایی دیتتده متتیشتتود کتته بتتر حتتس

کمالجو یی آن حضرت در ابعاد مختلف داللت دارد:
 ُ .1-2-1-3بعد کمال دنیوی

الف) سالمتی :امام

با عبارت ذیل ،کمال سالمتی را از خداوند میخواهد:

یَ ُم َ؛َ(قمیَ )524 :1386 ،
وََم ُتف َ ُب جج ُاثحىَواجف َََسفىَو بصدىَ ل ُاث َ ُ َ
مرا از جوار بدنم بهرهمند کن و گوش و چشمم را وارث من قرار بده.

ایت ت تتن عبت ت تتارت امت ت تتام حست ت تتین

صبحش میخواند:

مشت ت تتابه دعت ت تتای پیت ت تتامبر

است ت تتت کت ت تته در نمت ت تتاز

یَ ُم ُ َ(َ.مجلسیَ )130/83 :1403 ،
الل ُه ََم ُتف ُ ََ ُبسم ُ َفىَبص َُر یَوََاجفل ُهماَال ُاث َ ُ َ

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

امام علی

نیز در دعای کمیل از خداوند منان این چنین درخواست میفرماید:

ُ
انى؛ َ
یاَر ُ َ
بَق ََُع َ ُخدم َُتکََج ُاث ُحىَواشد َع ََالف ُز مي ُ ََج ُ ُ
بارالهتا! در مقتتام بنتتدگیات بته اعضتتا و جتتوارحم قتتوت بختش و ارکتان وجتتودم را بتته
خوف و خشیت سختبنیان ساز.

ب) برکت در رزق و روزی:
باثکََیل؛َ(قمیَ )535 :1386 ،
وفاماَر زقت َف َُ
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در آنچه روزیام دادی برکتم ده.

واژه «برکتتت» بتتر دوام و بقتتا و عتتدم زوال ،داللتتت دارد (راغ ت

اصتتفهانی .)119 :1412 ،هتتر

نعمتتی کتته خداونتتد بتته کستتی عطتتا کتترده ،اعتم از متتال و فرزنتتد ،علتتم و ...ممکتتن استتت خیتتر و

برکتتت داشتتته باشتتد و موج ت

دوام و بقتتای یتتاد و آثتتار آن متتتنعم گتتردد و ممکتتن استتت بتتدون

برکت باشد و چنین اثر و ثمری نداشته باشد (نک :جوادی آملی .)149/2 :1386 ،بتدیهی

استتت بستتیاری از ثروتمنتتدانی کتته صتتاحبان نعمتتت و اوالد هستتتند ،نتتهتنهتتا از نعمتتتهتتا و

سرمایههای خود بهرهای نبردهاند ،بلکه حتی باعث بدبختی آنهتا شتده استت .از ایتنرو در
این بند ،امام کمال رزق و روزی را از خدا خواسته و فرموده است:

در آنچه از نعمتهایت روزیام کردهای ،به من برکت و خوشبختی عنایت کن.

امام صادق

نیز در دعایی برکت در روزی را از خدا خواسته است:

ُ
ُ
ُ
آلََممدََ...وََ ُر زقاََو ُاسفاََغَيَرَََم ُنرنََوََلَََمظرثََفار ُزقَ ُ ََوََب َُاثکََ
الل ُه ََفص ُ ََع َََممدََوََ ُ َ
س(َ.طوسیَ )75/3 :1407 ،
فَنو ُ َ
یلَ َُفاماَر زقت ُ ََوََاجف ََ ُغنایََ ُ َ
ُ َ

ج) یاااری در مقابلااه بااا ظالمااان :امتتام در بنتتدی دیگتتر از دعتتا ،از خداونتتد خواهتتان کمتتال

پیروزی بر دشمن است:

ُ
اءر ىبَو ُقرََ ُب َُلکَ؛َ(قمیَ )534 :1386 ،
وانصر َع َم ََظلم َو ُث َفا ُ َهَ اث ىَوم ُ
متترا بتتر آنک تس کتته بتته متتن ستتتم کتترده ی تار ی ده و انتقتتامگی ترى و آرزو ی تم را در بتتارهاش
به من بنمایان.

بر این کالم امام

دو احتمال وارد است:

احتم تتال اول؛ مقص تتود از ظ تتالم ،شخصت تی خ تتاص نب تتوده ،بلک تته ام تتام

ب تته ط تتور کل تتی

فقره از دعا ،از آینده خبر میدهد؛ این که عاقبت این ستفر کته از مدینته بیترون آیتد ،شتهادت

استتت .ایتتن احتمتتال نزدیتتکتتتر استتت؛ ز یتترا در ایتتن بنتتد بتته ستتتمکاری دشتتمن و ختتون ختتود
اشاره میکنتد (زمردیتان369 :1380 ،؛ نقتوی .)142 :1371 ،ایتن عبتارت امتام

ایتن آیته از

قتترآن را بتته ذهتتن تتتداعی متتیکنتتد؛ هنگتتامی ک ته طتتالوت و ستتپاه او بتتا لشتکر نیرومنتتد جتتالوت
روبهرو شدند گفتند:

ر بناَأف ُرغََعلَيَناَصبد ََوََ ُبتََأقدامناَوََان ُصرناَع ََالق َُمَالَك ُاف َُر ی َ َ .

 -2-2-1-3کمال معنوی و قرب إلی اهلل

الف) سعادتجویی از طریق تقوا:

و س ُفد َ ُبتقر یکَ؛َ(قمیَ )533 :1386 ،

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

از خداون تتد درخواس تتت پی تتروزی ب تتر ظالمت تان را ک تترده اس تتت .احتمتتال دوم؛ امتتام

در ایتتن
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مرا به تقوای از خود سعادتمند گردان.

امتتتام

در ایتتتن عبتتتارت ،تقتتتوا را _ کتتته از بتتتاالترین درجتتتات ستتتعادت استتتت _ از ختتتدا

میطلبد؛ تقوایی که در آزمایش دینی و محک قانونی آسمانی است ،تقوایی الهی است که

قطعت تا ض تتامن س تتعادت و رس تتتگاری دنی تتا و آخ تترت اس تتت (زمردی تتان .)34 :1380 ،چن تتین
تقوایی مصداق این آیه شریفه است:

ُ
ضَ َُإلََم اَش اءََ
تَالس ماوا ُ ََوََاْلر َ
خال ُ َدی ََ َُفهیاَم اَ ام ُ َ
وََأماَال ُ َی ََ ُس ُف ُدواَف ُ َ
اْلن ُ ََ ُ
فَ ج
ُ
ُ
ر َبکََعطاءََغَيَرََ جَم وذ (َ.هودَ )108 :

ب) تاار معصاایت :کمتتال معنتتوی دیگتتری کتته امتتام

از ختتدا متتیطلبتتد ،توفیتتق بتتر تتترک

معصیت است .ایشان میفرماید:

ُ
فصي ُتکَ؛َ(قمیَ )533 :1386 ،
ولَتش ُق َ ُِب ُ

مرا با عصیان به مقام تو بدبخت نکن.

معصتیت و نافرمتتانی خداونتد باعتتث بتدبختی انستتان متتیشتود ،در حتتالی کته هتتیچیتتک از
ایتن کمتال را از ختدا متیخواهتد.

آدمیان ،فطرتا خواهان بدبختی نیستتند .از ایتنرو امتام
َّ
َّ
«ش تتقاوت» مص تتدر «ش ت ِتق َّی َّیشتتقی» ب تته معن تتای ب تتدبختی (راغت ت
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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اص تتفهانی )460 :1412 ،و

محتتروم ش تتدن از خی تترات (طباطب تتایی )7/14 :1417 ،استتت و ختتالف ستتعادت بتته شتتمار

تتن قابلیتتت رحمتتت استتت کتته از عصتتیان و عتتدم
متتیرود .بتته عبتتارت دیگتتر ،شتتقاوت ،نداشت ِ
ایمان به وجود میآید (قرشی« .)61/4 :1412 ،معصیت» مصدر « َّع َّصی َّیع ِصی» بته معنتای
سرکشی و اطاعت نکردن از فرمتان استت (راغت

اصتفهانی .)570 :1412 ،از ایتنرو امتام

درخواستتت دوری از عصتتیان و گنتتاه کتترد کتته از ای تتن نتتوع بتتدبختی خالصتتی یابتتد و از گزنتتد
جایگاه اشقیا _ که در دوزخ هستند _ محفوظ و برکنار باشد.
ج) دور بودن از شیطان:
وََاخسأََشَيَطا ُ َ؛َ(قمیَ )534 :1386 ،
شیطانم را از من دور کن.

امام

در این فراز ،از خداوند میخواهتد شتیطان و اهتریمن را از او دور کنتد .ا گتر شتیطان

در انستتان نفتتوذ کنتتد ،بتتا تستتلط و قتتدرت ختتود ،او را بتته راههتتایی متتیکشتتاند کتته مطلتتوب یتتک
انستتان واقعتتی نیستتت و امتتام
امام

کمتتال دور بتتودن از شتتیطان را از ختتدا متتیخواهتتد .ایتتن کتتالم

مطابق مضمون این آیه است که میفرماید:

ُ
ي ؛َ(حجرَ )17 :
وََح ُوظناهاَ ُم ََ َک ُ ََشَيَطانََر ُ َج َ
و از هر شیطان رانده شده حفظش نمودیم.

د) درجه عالی دنیوی و اخروی :امام حسین

درجهای عتالی را در دنیتا و آخترت از ختدا

خواسته و فرموده است:
فَال ُخر ِ َةَوالو یل؛َ(قمیَ )534 :1386 ،
و جف ََیلَیاَ ُ هلىَالدرج ََال ُفلَااَ ُ َ

باالترین رتبه دنیا و آخرت را برایم قرار بده.

تقاضای امام

در این فراز از دعتا در رفعتت مقتام و ارتقتا بته مراتت

عتالی درجتات مقتام

قرب در دنیا و آخرت است؛ چون مقامی باالتر از مقام قرب به سوی حق تعتالی وجتود نتدارد
(نتتک :زمردیتتان348 :1380 ،؛ نقتتوی )382 :1371 ،و ایتتن امتتر جتتز بتته اراده و مشتتیت حتتق
تعالی میسر نمیشود؛ همچنان که در داستان حضرت یوسف آمده است:
كيََع َُليَ (َ.انعامَ )83 :
شاءَ ُإنََر بَکََحَ ُ َ
نرف ُ ََ رجا ََم ََن ُ َ

یکتتی از شتتئون اساستتی کتته تحقتتق آن بتترای نیتتل بتته مقصتتود ،ضتتروری استتت و بتتدون آن

احتمتتال رستتیدن بتته نتیجتته بستتیار نتتاچیز متتیشتتود ،اص تل متتداومت و تتتدری استتت .هتتیچ
انستتانی جتتز بتتا حرکتتت تتتدریجی و مناست  ،بتته کمتتاالت الهتتی دستتت نمتتییابتتد .همچنتتین،

عکس این مطل

نیز صادق است؛ یعنی هیچ انسانی یکباره تباه نمیشود.

ّ
سیر تربیت ،امری تدریجی است و جز با استتمرار و رعایتت توانتایی و قتدرت افتراد تحقتق

نمییابد .این امر در هر حرکت و فعل تربیتی باید مد نظر قرار گیرد تا تربیتت بته نتیجته برستد
(دلشتاد تهرانتتی .)46 :1334 ،از آنجتتا کته شتتروع بتته هتر حرکتتت ،بتترای رستیدن بتته مقصتتودی
است و همه سختیهای راه ،با ّ
تصور نیل به هدف ،قابل تحمل میشود و نقط افضل کتار،
نقط اتمام و نتیج آن است و این نیز بدون مداومت داشتن بر عمل حاصل نمتیآیتد ،ایتن

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

.2-3هصلتربیتیتاهوموتاریجدردعایعرفه 
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اصتل ،از جملته اصتول مهتم تربیتتتی بته شتمار متیرود و در تربیتتت افتراد ،تتأثیری بستزا دارد .بتتا
ّ
دقت نظر در دعای عرفه امام حستین روشتن متیشتود کته آن حضترت ،اهتداف و اغتراض
خود را پیوسته در این دعا بیان میدارد .برای م ال ،امام

در یادآوری نعمتهتای الهتی،

آنها را به صورت یکجا یادآوری نمیکند؛ بلکه به صورت متداوم و تتدریجی در سراستر دعتا
ذکر فرموده است.
روشهایتربیتیدعایعرفه 

.3-3

روش ،عبتارت از مجموعته فعالیتتهتا و شتیوههتایی استت کته بترای شتناخت حقیقتتت و
برکناری از لغزشها جهت رسیدن به هدف به کار بترده متیشتود .در واقتع روشهتای تربیتت
بتته فعالیتتتهتتای نظتتامدار و هتتدفدار و هتتدایتکننتتدهای گفتتته متتیشتتود کتته مر بتتی بتته منظتتور
برکنتتاری از لغتتزش و شتتناخت حقیقتتت بتتا استتتفاده از امکانتتات موجتتود ،اجتترا متتیکنتتد تتتا
تربیتشونده به هدف رشد و کمال نایل گردد.
از جمل تته روشه تتای تربیت تتی ک تته در دع تتای عرف تته ام تتام حست تین

م تتیت تتوان ذک تتر ک تترد،

روش یادآوری نعمتها ،روش احسان در برابر اسائه و روش الگوگیری از داستانسرایی قرآن
کریم است .هتر یتک از ایتن روشهتای تربیتتی در ادامته بتا عنایتت بته فرازهتای مر بتوط بته دعتا
بررسی میشوند.
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

 .1-3-3روش یادآوری نعمتها

نعمت تتتهت تتای خداونت تتد مهرب ت تتان بت تته انست تتان ،قابت تتل شت تتمارش نیست تتت .قت تترآن کت تتریم در
اینباره میفرماید:

ُ
ُ
اهللَلَُت ُص ها (َ.نحلَ )18 :
وََ ُإنََت ُفدواَ ُنفمتََ ُ َ

در ایتتن میتتان غفلتتت و فراموش تی ،آفت تی بتتزرگ استتت ک ته انستتان را دچتتار ختتود میستتازد.
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یادآور ی نعمتها ،روش تربیتی بسیار مؤثری است که مربیان بزرگ بشری ،یعنتی خداونتد و
انبیا و اولیای الهی ،آن را به طور گسترده به کار بردهاند و سایر مربیان نیز باید با الهتام گترفتن
از آنتان ،ایتن شتیوه را در پتتیش گیرنتتد .امتام حستتین

در فرازهتتای مختلتف دعتتای عرفتته ،از

این روش مهم تربیتی بهره جسته و نعمتهای مختلفتی را یتادآوری متیفرمایتد کته از جملت

آنهتتتا مت تتیتتتتوان بت تته نعمت تتت «توجتتته و عنایت تتت خداونت تتد» ،نعمتتتت «خلقتتتت و کیفیتتتت آن»،
نعمتهای «امنیت» و «حفاظت» و «مادی» و «معنوی» اشاره کترد .آنچته در ادامته متیآیتد،
ّ
وارسی تذکر امام به این نعمتهاست.
 .1-1-3-3نعمت عنایت

ُ
ُ بتد ت َ ُب َُنفم َُتکََقب ََ نََ کرنََشَيَئاََم کرثا؛َ(قمیَ )528 :1386 ،

وجود مرا به رحمت خود آغاز کردی ،پیش از آنکه چیز قابل ذکرى باشم.

نخستین نعمتی که امام حسین

از آن نام میبرد ،نعمت توجه و عنایت خدا پتیش از

وجتتود استتت .بتتا انتتدکی تأمتتل درمتتییتتابیم کتته ایتتن یتتادآوری امتام

برگرفتتته از آیت اول ستتوره

انسان است که میفرماید:

ُ
ُ
ك ََشَيَئاََم َ َکرثا؛َ(دهرَ )1 :
سانَ ُ َحیََ ُم ََالده َُدَلََ َی َ
ه ََأىتََع ََ ُاْل ن ُ َ
درخور یادکرد نبود
آیا انسان را آن هنگام از روزگار [به یاد آید که چیزى
ِ

ایتتن آیتته نیتتز اشتتاره بتته برهتتهای از زمتتان دارد کتته انستتان چیتتز قابتتل ذکتتری نبتتود؛ بتترخالف
ُ
ستتایر موجتتودات ماننتتد افتتال ک و کترات و زمتتین کتته موجتتود و قابتتل اشتتاره بودنتتد (طباطبتتایی،
.)120/20 :1417
ُ
ُ
ُ
ُ
كو َُدَال ی ََنقض اَ
لََُت ُدج َ ُلر ف ُت کََىبَولط ُو کََیلَو ِاحس ا َُنکََ ُ یلََفَ ول ُ ََ ُئ ُ ََالَ َ
عهدَکَوک ُب اَ ُر ُسلَکَ(َ.قمیَ )528 :1386 ،

در ای تتن ف تتراز از دع تتا ،آن حض تترت از ای تتنک تته خداون تتد آغ تتاز زن تتدگیاش را در زم تتان تی تتره و
ستتیاه حکمرانتتان کفتتر کتته پیمتتان ختتدا را متتیشکستتتند و پیتتامبران او را تکتتذی
ق تترار ن تتداد ،بلک تته ایش تتان را در زم تتانی ک تته مناست ت

ب تتا رس تتالت پی تتامبر

م تیکردنتتد

ب تتود و ه تتدایتش

در آن برهه از زمان میسر و راه رسیدن به مقامات عالیه و مکارم اخالقی فتراهم بتود بته جهتان
آورد ،بته عنتوان یتک نعمتت الهتی یتاد متیکنتد (متدرس بستتانآبتادی .)64 :1379 ،بتا کمتی
ّ
تتبع در مییابیم این کالم امام به آیات  27سوره بقره 12 ،سوره توبته 25 ،ستوره فتاطر و 14
سوره ص اشاره دارد.

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

امام

در ادامه ،عنایت و لطف دیگر خداوند را یادآور میشود و میفرماید:
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 .2-1-3-3نعمت خلقت و آفرینش

بته آن

مراحل مختلف خلقت و آفترینش از دیگتر نعمتتهتایی استت کته امتام حستین
َّ ُّ
َّ َّ َّ َّ
تراب» (قمتتی )534 :1386 ،بتته
اشتتاره میفرمایتتد .آن حضتترت بتتا عبتتارت «وخلقتنتتی ِمتتن التت ِ
اولین مرحل خلقت که از خاک است اشاره میکند؛ چون مراتت تکت ّون و پیتدایش انستان،
چته مرتبت نطفته ،چتته علقته ،چته مضتتغه و چته مراتت

پتس از آن ،همتته از متواد غتذایی زمتین

استتت ک ته پتتدر و متتادر او متتیخورنتتد و فرزنتتد در صتتل

پتتدر و رحتتم متتادر رشتتد متتیکنتتد (مکتتارم

شتیرازی .)390/16 :1374 ،در حقیقتتت ،ایتتن کتتالم امتتام حتتاکی از ستتخن خداونتتد در ستتور
روم است؛ آنجا که میفرماید:

ُ
ك ََ ُم ََ ُتدابَ (َ.رومَ )20 :
وََ ُم ََآیا ُت ُ َهَأنََخل َق َ

خداوند در آیهای دیگر نیز به آفرینش انسان از خاک که اولین و مهمترین موهبت الهی بتر
اوست تأ کید میفرماید:
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

جكَ ََ ُطومَ (َ.غافر)67 :
ثَ َُیج ُد ُ َ
ثَ ُم ََعلق ََ َ
ثَ ُم ََنطو ََ َ
ك ََ ُم ََتدابََ َ
ه ََال ُ َیَخلقَ َ

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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امام تنها به ماد آفرینش خود که خاک است ،اکتفا نمیکند؛ بلکه یتادآور ایتن نکتته
َّ
َّ
نیز میشود که خداوند او را از بهترین خاک آفریده استَّ « :خلق َّتنی ِمن َّخی ِر ال ّ رى».
سپس به خلقت تدریجیاش بر این که به صورت نطفه از صلبی به صتل دیگتر منتقتل
میشود و خلقتش از منی و سکونتش در ظلمات سهگانه اشاره دارد:

ُ
الي ُ ََ...
ونَاْل َُ
اض يَ ُ ََوالق ُر ُ َ
ظاعن اََ ُم ََ ُص ل ََ ُ یلَر ُح ََفَتق ا ُ مََ ُم ََالَی َُ
امَامل ُ
فل ََ ز لََ ُ
ُ ُ
ُ
مي َو سَكَنت َفَظلما ََ مثََبَیََْل ََو مََو ُجل دَ؛َ(قمهی،
فابتدعتََخلىقَ ُم ََم ُ ََ َ
َ )528 :1386
همیشه در روزگاران پیش و قرنهای گذشته از صلبی به سوی رحمتی در حرکتت و

ارتحتتال ب تتودم . ...ستتپس خلق تتت متترا از آبت تی گندیتتده ایج تتاد نم تتودهای و آن را در

تاریکیهای سهگان گوشت و خون و پوست قرار دادی.

عبارت « ِمن َّم ِن ّی ُیمنی» ،برگرفته از آیه قترآن استت؛ آنجتا کته خداونتد بته

در کالم امام
ّ
تحول و تکامل نطف انسان در مراحل گوناگون عالم جنین استناد میکند و میفرماید:

ُ ُ
کَنطو ََ َُم ََم ُ ََ ُ َمي َ َ(قیامهَ )37 :
ألََیَ َ

ُ َّ ُ
َّ ُ ُ ُ
ُُ
تون أ ّمهتا ِتکم خلقتا
عبارت سکونت در ظلمات سهگانته بتا مضتمون آیته یخلقکتم ِفتی بط ِ
ُ ُ
ُ
َّ
ِمتتن َّبعت ِتد َّخلتتق ِف تی ظلمتتات ثتتالث ذ ِلک ت ُم اهلل (زمتتر )6 :مطتتابق استتت .مفستتران در تفستتیر
ظلمتتات ستتهگانتته گفتتتهانتتد کتته منظتتور از آن ،تتتار یکی شتکم ،تتتار یکی رحتتم و تتتار یکی مشتیمه
(تخمتتتدان) است تتت (ابتتتنکثی ت تر76 ،7 :1419 ،؛ ثعلبتتتی222 /8 :1422 ،؛ مکت تارم شت تیرازى،
.)384 ،19 :1374
 .3-1-3-3نعمت کیفیت آفرینش

امتتام

نتتهتنهتتا بتته خلقتتتش از ختتا ک ،آن هتتم از بهتتترین ختتاک و خلقتتتش از منتتی اشتتاره

دارد ،بلکتته کیفیتتت آفتترینش را نیتتز یتتادآور شتتده و در چنتتد فتتراز بتته ایتتن امتتر پرداختتته استتت.
در یکجا میفرماید:
فجفلت َخلقاَس َُر یَاََرْح ؛َ(قمیَ )534 :1386 ،

مرا مخلوقی مستوی الخلقه قرار دادی.

به گفت راغ ّ « ،
سوی» به چیزی میگویند که از افراط و تفریط در اندازه و کیفیتت بته دور

باشد (راغ

اصفهانی .)440 :1412 ،این کالم امتام

یعنتی هتر عضتو از اعضتای پیکترش

ساختی» که مصداق این آیه شریفه است:

ال ُ َیَخلقَکََفس ا کََففدلَک (َ.انفطارَ )7 :

مقصود از فطرت ،طبیعت است و متراد از اعتتدال ،همتان اعتتدال قتوه غضتبیه ،شتهویه،
تفکت تترات و غرای ت تز درونت تتی و خصت تتایص انست تتانی و اخالقت تتی انست تتانی است تتت (نت تتک :مت تتدرس
بستانآبادی186 :1379 ،؛ نقوی.)152 :1371 ،
امام

در ادامه نهتنها بته اعتتدال در فطترت و بتاطن خلقتتش اشتاره دارد ،بلکته زیبتایی

میشود و میفرماید:
ُحسن و صورت خلقت خویش را نیز یادآور 

بَ ُِباَ نشاءت َفاحسنتََ ُصرر ىت(َ.قمیَ )534 :1386 ،
ر َُ

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

بتتا نظتتمبنتتدی عجیبتتی متتوزون و هماهن ت شتتدهانتتد (نتتک :زمردیتتان387 :1380 ،؛ متتدرس
َّ َّّ
بستانآبتادی .)186 :1379 ،در جتایی دیگتر متیفرمایتد« :ف َّعتدل َّت ِفط َّرتتی؛ فطترتم را معتتدل
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نعمت زیبایی ُحسن و صورت در خلقت انسان ،انکارناپذیر است .این جملت امتام ا بته

اینکه مرا از نطفه به نیکوترین صورت آفریدی اشاره دارد (نقوی .)153 :1371 ،قترآن در بتاره
زیبایی خلقت ،آیات گوناگونی دارد؛ از جمله فرموده است:

فَأحس ُ ََتق َُر می (َ.تینَ )4 :
لقدََخلقناَ ُاْل نسانََ ُ َ
ُ
ُ
ُ
ك ََ ُم ََالطَ َُيبا ُ َ (َ.غافرَ )64 :
وََصررَ َک ََفأحس ََ ُصررَ َک ََوََر زقَ َ

ُ َّ َّ
ُ
عالمه طباطبایی در ذیل آی َّو َّص َّّو َّرکم فأح َّس َّن ُص َّو َّرکم (تغابن )3 :مینویسد:
صتورت هتر چیتز ،قیتام او و نحتوه وجتودی اوستت .حستن صتورت عبتارت استت از
تناس

تجهیزات آن نسبت به یکدیگر ،و تناس

مجموع آنها با آن غرضی که به

خاطر آن غرض به وجود آمده است( .طباطبایی :1417 ،ج)295 ،19

 .4-1-3-3نعمت حفاظت و امنیت

 .1نعمتتت حفاظتتت و امنیتتت ،از دیگتتر نعمتتتهتتایی استتت کتته امتتام حستتین

آن را در

چندین فراز از دعای عرفه یادآوری متیفرمایتد کته متیتتوان آن را در دو قالت کلتی و جزئتی در
َّ
مضتتامین دعتتا دریافتتت کتترد .مفهتتوم کلتتی نعمتتت حفاظتتت ،بتتا عبتتارت « َّر ِ ّب ِبمتتا کال ِتنتتی»
(قمی )534 :1386 ،در کالم امام تصریح شده است که با آیه ذیل انطباق دارد:
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

ُُ
حافظ ؛َ(طارقَ )4 :
ُإنََکَ ََنوسََلاَعلَهیَاَ ُ
هیچ انسانی نیست ،مگر آنکه نگهبانی بر او موکل است.

امام

در فرازهای دیگر ،به صورت جزئیتر به این نعمت خداوند اشاره مینماید:

الف) امنیت و محفاظت از حوادث روزگار:

ُ
السنیَ(َ.قمیَ )528 :1386 ،
مفَالد ُه َُ
رنَواخ ُت ُ َ
ُآمناََ ُلرَ یَ ُ ََال ُن ُ َ
رثَو ُ

در کتتتابهتتای لغتتت« ،منتتون» بتته معنتتای متترگ استتت (طر یحتی76 /2 :1375 ،؛ راغ ت
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اصتتفهانی )778 :1412 ،و «ر ی ت

المنتتون» ،بتته حتتوادث و بلیتتات روزگتتار معنتتا شتتده استتت

(حسینی زبیدی45/2 :1414 ،؛ ابنمنظور )442 /1 :1419 ،که موج
ب) حفاظ تتت در کتتتودکی :در دو بنتتتد از دعتتتا ،ام تتام

یادآوری میکند:

مرگ میشود.

نعمتتتت محفاظتتتت در کتتتودکی را

فَاله ُ َدَ ُطومََص َُبيَاَ(َ.قمیَ )529 :1386 ،
وح ُوظت َ ُ َ

ایتن عبتتارت ،یتتادآور ایتتن نکتتته استتت کتته حفاظتتت و نگهتتداری در استحصتتان و انحصتتار
متتادر نیستتت .طفتتل شتتیرخوار در دوران شتتیرخوارگی کتته در آغتتوش متتادر و گهتتواره نگهتتداری
میشود ،در مقابل صدها حادثه قرار میگیرد که مادران قادر بته دفتع آنهتا نیستتند؛ یتا غفلتت
دارند یا در خواب هستند در هم اینها خداست که با مهربانی از او حمایت میکند (نک:
َّ
زمردیان .)70 :1386 ،همچنین فراز «یا َّمن َّح ِفظنتی فتی ِص َّتغرى» (قمتی )539 :1386 ،کته
نعمت حفاظت خداوند را در دوران کودکی به یاد میآورد.
) حفاظت از جن:
اْلآنَ؛َ(قمیَ )529 :1386 ،
وکألت َ ُم ََط ُار ُ َ
قَ ج

مرا از وساوس و آزار و گزند جن و شیطان زیرک و زبردست مصون و حفظ داشتی.

در قرآن کریم نیز بر این که شیطان از ابتدای والدت فرزندان آدم ،همراه آنهاستت تصتریح
شده است؛ آنجا که از قول مادر مریم میفرماید:

ُ
ُ ُ
نَالر ُ َج ُيَ (َ.آل عمرانَ )36 :
وََ ُإ ُ ََأ ُ َعا هاَ َُبکََوََذ َُر یََتاَ ُم ََالشَيَطا ُ َ

در تفستتیر مجمتتع البیتتان آمتتده استتت کتته استتتعاذه متتادر متتر یم از ش تیطانی استتت ک ته وقتتت
تهدید کند ،ترسان بود و از این رو این دعا را کرد (طبرسی.)738/2 :1360 ،
 .5-1-3-3نعمت مادی

از جمله نعمتهای مادی مورد اشار امتام

در دعتای عرفته ،نعمتت غتذا و نوشتیدنی،

آب و ستتالمتی ،نعمتتت پوش تتا ک ،نعمتتت وستتایل زن تتدگی و انتتواع معتتاش ،نعمتتت روزی در
بزرگسالی ،نعمت اعضای بدن ،نعمت خواب و بیتداری ،نعمتت وجتود پیتامبر ،نعمتت زاد
و ولد ،نعمت بازگشت به وطن و نعمت بینیازی است که به شر آنها میپردازیم.
• امام

در چند عبارت ،به نعمت غذا و نوشیدنی اشاره میکند:
ذلکََ
آءَلبناََم َُر یَاَََ...وماَانتسجََع َ َُ
فَاله ُ َدَ ُطومََص َُبيَاََور زقت َ ُم ََال ُغ ُ َ
وح ُوظت َ ُ َ
َیَامََ ُثضاعى(َ.قمیَ )529 :1386 ،

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

والدت کودک بتا اوستت و صتداى نتوزاد از اوستت .بنتابراین او از آفتاتی کته ممکتن بتود متر یم را
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آن حضتترت بتته نعمتتت شتتیر متتادر کتته غتتذای انحصتتاری کتتودک و رشتتددهنده اوستتت و
اهمیت آن تا جایی است که قرآن کریم بته متادران تأ کیتد متیکنتد کته فرزندانشتان را دو ستال
کامل از این نعمت بسیار ارزشمند بهرهمند سازند اشاره دارد که فرموده است:
یَک ُاملَیَ (َ.بقرهَ )233 :
وََال ُالدا ُ ََ َُیر ُضف ََأول ُه ََح لَ ُ َ

امام

میفرماید:
بَ ُِب اَ طفمت
ر َُ
َ )539

ُ ُ

َوََس قَيَت ََ...ی اَم ََ ع ت هََم ُر یض اَفش وا ُ َ(َ.قمههی 534 :1386 ،و

با در کنار هم قرار دادن عبارتهای فوق ،در مییابیم امام

در ذکر نعمتهای یادشتده

متأثر از این فرمود حضرت ابراهیم در قرآن است که میفرماید:

یَوََإذاَمدض ُ َ ُ
ُ ُ ُ
تَفه ََیَش َُویَ (َ.شعراء)79 :
وََال ُ َیَه ََ َیط ُفم ُ ََوََیَس َُق ُ َ ُ ُ

• امام

درباره نعمت پوشاک فرموده است:

و ُعرَ یاناََفَكَسا ََ...ر ُب َُِباَ لبست َُم َُست ُدکَالصاف(َ.قمی 539 :1386 ،و َ )535

آن حضترت بتتا ایتن جمتتالت ،بته مستتئله لبتاس و پوشتتاندن بتدن کته در سرگذشتت انستتان
نقشی مهم دارند اشاره می کند .اهمیت این نعمت تتا آن انتدازه استت کته خداونتد خطتاب
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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به فرزندان آدم میفرماید:

ُ
ُ
باسَالتق ىََ ُذل کََخَي رََ
ك ََوََ َُر یشاََوََ ُل ُ َ
ك ََ ُلباساََ َُی َُار یَس آ ُتَ َ
یاَب ُ ََآ مََقدََأن لناَعلَيَ َ
اهللَلفل ُه ََیَ َکَ ُر ونَ (َ.اعرافَ )26 :
ذلکََ ُم ََآیا ُ ََ ُ َ
َُ

تش عضت تتوى است تتت ک ت ته برهنت تته بت تتودنش زشت تتت و مای ت ت رست تتوایی آدمت تتی است تتت
آن پوشت ت ِ

(طباطبایی.)69/8 :1417 ،

اش(َ.قمیَ )530 :1386 ،
الر ی ُ َ
فَ َُ
اعَالفاشَو ُص ُن ُ َ
ور زقت َ ُم ََ ن ُ َ

از هرگونه وسیل معاش و انواع تجمالت در زندگی روزیام دادی.

ام تتام حس تتین

در ای تتن ف تتراز از دع تتا ،به تترهمن تتد ش تتدن از هرگونتته وس تتیل معتتاش و ان تتواع

تجمالت در زندگی ،از جمله زراعت و گیاهان ،خوردنیها و نوشیدنیهتا و بته مفهتوم وستیع

کلمه ،تمام وسایل حیات را یادآو ری میکند؛ چنانکه قرآن کریم میفرماید:

ُ
ُ
ُ
ك ُر ونَ (َ.اعرافَ )10 :
ك ََ َُفهیاَمفا َُیشََق َُلامََماَتشَ َ
ضَوََجفلناَ َل َ
فَاْلر ُ َ
وََلقدََمَكَنا َک ََ ُ َ

َّ
• آن حضرت با عبارت «یا َّمن َّر َّزق َّتنی فی َّکبتری» (قمتی )530 :1386 ،بته نعمتت رزق و
روزی در دوران بزرگستتالی اش تاره متتیکنتتد کتته در ایتتن دوران ،اهمیتتت بستتیاری دارد .در ایتتن
مرحلته ،انستان بترخالف دوران کتتودکی بتا یتک نتوع غتتذا کته شتیر متادر استتت ،بته زنتدگی ختتود
ادامه میدهتد؛ بترای ادامت زنتدگی بته انتواع ز یتادی غتذا احتیتا دارد و از راههتای گونتاگون از
جمله زراعت و صنعت و صدها راه دیگر آنها را کس

میکند که زمینهسازشان خداستت.

خداونتتد بتته صتتراحت بیتتان متتیکنتتد کتته روزیدهنتتد هتتر مرزوقتتی استتت و در روزی دادن ،بتته
ُ ُ
کمک کسی نیاز ندارد؛ زیرا «ذو الق َّّو ِة ال َّم ِتی ُن» است:
ُ ُ ُ
اقَذوَالق ِ َةَال َُتیَ (َ.ذاریاتَ )58 :
ُإنََاهللََ ُه ََالر ز َ

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

ُ
َّ
َّ
تور َّب َّصترى» (قمتی:1386 ،
• امام از  29عضو رئیسه بدن نام میبرد« :عال ِئ ِق مجتارى ن ِ
َّ
َّ َّ
َّ َّ ُ
 )531ک ته اشتتاره دارد بتته نعمتتت چشتتم :ألتتم َّنج َّعتتل لت ُته َّعی َّن تی ِن (بلتتدَّ ،)8 :و َّج َّعتتل لک ت ُم
َّ
َّ
َّ
األفئ َّد َّة َّل َّع َّّل ُکم َّتش ُک ُر َّ
َّّ
السم َّع َّو األب َّ
ون (نحل ،)78 :صفحه پیشتانی« :أستار ی ِر َّصتف َّح ِة
صار َّو ِ
ُ
َّ
َّ
تار ِب َّنفس تتی» ،پ تتردهه تتای نرمت ت بینت تی:
جبین تتی» ،رخن تتهه تتاى راهه تتاى ت تتنفس« :خ تتر ِق مس ت ِ
َّ
تار ِب ِستتماخ َّستتمعی» ،ل ت هتتا« :متتا
«ختتذار ی ِ
تار ِن ِعرنینتتی» ،راههتتاى پتترد گتتوش« :مست ِ
ف مت ِ
ِ
َّ
ُض َّّمت َّو َّاط َّب َّقت َّع َّلی ِه َّش َّف َّ
تات لف ِتظ ِلستانی» ،محتل پیوستت کتام
تاى» ،حرکات ز بتانَّ « :ح َّرک ِ
َّ
َّ َّ َّ َّ َّ ّ
َّ
تت اضراستی»،
دهان و آرواره« :مغر ِز حن ِ
ناب ِ
ک فمی وفکی» ،محتل بیترون آمتدن دنتدانهتا« :م ِ
محل چشیدن ختورا ک و آشتامیدنیهتا (حلتق)« :مستا َّمط َّعمتی َّو َّمش َّتر بی» ،رشتته و عصت
ِ
َّ َّّ
ُُ
َّ ُ
تار حبا ِئت ِتل
مغتتز ستترِ « :حمالت ِتة ا ّ ِم َّراءستتی» ،لولتته (حلتتق) متصتتل بتته رگهتتاى گتتردن« :بلت
توع فت ِِ
ِ
ُع ُنقی» ،آنچه قفسه سینه آن را در برگرفتهَّ « :ما اش َّت َّم َّل َّعلی ِه ُ
تامور صتدری» ،رشتتههتاى رگ
َّ
جاب قلبی»؛ پارههاى گوشه و کنار
قل « :حما ِئ ِل َّحب ِل َّوتینی» ،شاهرگ پرد دل« :نی ِ
اط ِح ِ
ُ
َّ
تالذ َّحواشتتی» ،آنچتته استتتخوانهتتاى دنتتدههتتا در بتتر دارد« :متتا َّح َّوتت ُته شراستتیف
جگتترَّ « :اءفت ِ
َّ
ُ
َّ ُ
فاصتتلی» ،انقبتتاض عضتتالت بتتدن« :قتتب
اضتتالعی» ،ستتربندهای استتتخوانهتتاِ « :حقتتاق َّم ِ
َّ
ُ َّ
َّ
تاملی» ،گوشتتت« :لحمتتی» ،ختتونَّ « :دمتتی» ،متتوی
تواملی» ،اطتتراف سرانگشتتتان« :أطتتراف انت ِ
عت ِ
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َّ
َّ
بتتدن« :شتتعرى» ،پوستتت بتتدنَّ « :ب َّشتترى» ،عص ت َّ « :ع َّصتتبی» ،ستتاق« :ق َّصتتبی» ،استتتخوان:
« ِعظتتامی» ،مغ تتزُ « :م ّختتی» و رگه تتاُ « :ع ُروقتتی» .س تتپس اعضتتا و جتتوار را بتته طتتور کلتتی ذکتتر

َّ َّ ُ َّ
وارحی» (قمی.)532-531 :1386 ،
میفرماید« :وجمیع ج ِ
ُ
َّ َّ
• ام تتام نعم تتت خ تتواب و بی تتداری را ب تتا عب تتارت « َّو َّیقظت تتی َّو ُست تکونی» (هم تتو)532 :
یادآوری میفرماید .ارزش حیاتی خواب چنان است که قرآن میفرماید:
ُ
ك ََ ُسباتاَ ؛َ(نبأَ )9 :
وََجفلناَن َم َ

و خواب را براى شما مایه قوام حیات و استراحت قرار دادیم.

حتی باالتر از این را بیان کرده و خواب را یکی از آیات الهی برشمرده است:
ُ ُ
نامكَ ََ ُباللَيَ ُ َ (َ.رومَ )23 :
وََ ُم ََآیا ُت ُ َهَم َ

• امام

وجود پیامبر

را نعمتی برای مسلمانان میداند و میفرماید:

ال ىَ نفمتََب ُ َهَع ََ ُ
الس ُلمیََوََجفلت ُ َهَرْح ََ ُللفاملَیَ(َ.قمیَ )546 :1386 ،
ُ

این جمله با آیه 107سوره انبیاء منطبق است که فرمود:
ی َ.
فامل َ
وََماَأرسلنا کََ َُإلََرْح ََ ُلل َُ

پی تامبر استتالم
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بتتراى هم ت انستتانهتتا در تمتتام اعصتتار و هم ت مک تانهتتا رحمتتت استتت

(قرائتی)507/7 :1383 ،؛ حتی برای کافران که به واسطه او کیفرشان بته تتأخیر افتتاد و آنهتا
به برکت وجود او از عذاب ر یشهکن کنند دنیا در امان ماندند (طبرسی.)181/4 :1377 ،
• نعمت زاد و ولد (تکثیر):

وحاد ََفَكَثر ؛َ(قمیَ )539 :1386 ،

تنها بودم زیادم کرد.

منظتور از کثتترت در کتالم امتتام

زاد و ولتتد و تناستل نستتل استتت .خداونتد در آیتته 72ستتوره

میآورد و میفرماید:
نحل این نعمت را به یاد 

ُ
ُ
واجكَ ََب َُنیََوََحودة َ .
ك ََ ُم ََأز ُ َ
وََجف ََ َل َ

بدون تردید ،وجود فرزندان و نوهها در اطراف هر کس ،نعمتی بتزرگ بتراى او استت کته هتم

از نظر معنوى او را حمایت میکنند و هم از نظر مادى (مکارم شیرازی.)316/11 :1374 ،
• نعمت بازگشت به وطن:
غا ُئباََفر ؛َ(قمیَ )539 :1386 ،

در دورى از وطن بودم و او بازم گرداند.

بازگشتت از ستتفر بته اراده حتتق و توفیتق اوستتت ،وگرنته ممکتتن استت انستتان در مستافرت بتا
انواع اقسام خطرها روبه رو گردد .از ایتنرو امتام
در قرآن نیز به بازگشت پیامبر

ایتن نعمتت خداونتد را یتادآوری متیکنتد.

از سفر اشاره شده است؛ آنجا که میفرماید:

ُ
ُ
ُ
ىبَأعل ُ ََم ََج اءََب ُ
اْل دىََوََم ََ
یلَمفا ََق ََر ُ َ
ُإنََال ُ َیَفرضََعلَيَکََالقرآنََلدا َکََ َُإ َ
ُ
فَضم لََ ُم َُبیَ (َ.قصصَ )85 :
ُه ََ ُ َ

• نعمت بینیازی:
بَ ُِباَ غنَيَت َو قنَيَت ؛َ(قمیَ )534 :1386 ،
ر َُ

به آنچه مرا توانگر و بینیاز کردی و ذخیره و اندوختهام بخشیدی.

آن حضرت در این عبارت ،هتم بته مرحلته بتینیتازی و هتم بته مرحلته سترمایهداری اشتاره
َّ
َّ
َّ َّ
کتترده استتت .ایتتن کتتالم امتتام بتته آیتته َّو أ ّنت ُته ُهت َّتو أغنتتی َّو أقنتتی (نجتتم )48 :اشتتاره دارد .در
ُ
غ َُنيَاََفل ََیَسلب َُ َ...مقمََفأغنا ُ َ(َ.قمیَ )539 :1386 ،

 .6-1-3-3نعمتهای معنوی

امام حسین

در فرازهایی از دعای عرفه نعمتهای معنوی خداوند به انسان را یتادآور

میشتود؛ نعمتتهتایی ماننتد عبتادت ،تکلیتف و اتمتام حجتت ،دفتع بتال ،توفیتق ،عافیتت،
هدایت ،نصرت ،معرفت و برگزیدن.
امام

میفرماید:
و وجبتََع ََطاعتَکََو ُعبا تکَ(َ.هموَ )530 :

ّ
عبادت به معنای نهایت تذلل و خواری در مقابل موال به همتراه اطاعتت استت (جتوادی
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جایی دیگر نیز میفرماید:
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آملی .)292/1 :1379 ،قرآن کریم هدف از آفرینش را عبادت معرفی میکند:
اْل ََوََ ُاْل نسََ َُإلََ َُليَف ُب ُدون (َ.ذاریاتَ )56 :
وََماَخلق ُ َ
تَ جُ

سیدالشهدا

در عبارتی دیگر میفرماید:

ُ
وَحرکا ُ ََ ُرک عىَو ُس ُج ى(َ.قمیَ )532 :1386 ،

آن حضرت در این فراز از دعتا بته دو رکتن از ارکتان نمتاز اشتاره متیکنتد کته هتر دو از صتفات
مؤمنان شمرده میشوند؛ چنانکه قرآن کریم میفرماید:

ُ
ُ
ی ا ُهاَال ُ ی ََءامن اَاثکف اَواس ُجدواَ ُ
واعب دواَر بك َواففل اَاْلَا رََلفلك َ ُت ُولج رن َ.
(ح َ )77 :

امتام
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در عبتارت « َّاو َّجبتت َّع َّل َّّتی ُح َّج َّّتت َّ
ک» (قمتی )529 :1386 ،تأ کیتد میفرمایتد کتته

خداوندا! حجت و برهان خود را بر من تمام کردی .این حجت و برهان به وسیله راهنمایان
َّ
متع تتددی در ک تتالم ام تتام تم تتام م تتیگ تتردد؛ راهنمای تتانی ماننتتد اله تتام قلبتتی (أن ال َّهم َّتن تتی
َّ
َّ َّّ َّ
َّ َّ َّ َّ
مع ِرفتت تک) (همت تو)؛ الق تتا ب تته قلت ت ب تتا وس تتایل و ظراف تتته تتای خلق تتت (روعتن تتی ِبعجا ِئت ت ِ
ِحک َّم ِت َّ
ک) (همو)؛ تنبیه و بیدار ساختن با دالیل و آیات خلقت که در موجودات نشتر شتده
ک ِمتن َّبتدا ِئع َّخل ِقت َّ
ک َّو َّار ِضت َّ
است َّ(و َّای َّقظ َّتنی ِلمتا َّذ َّرا َّت فتی َّستمآ ِئ َّ
ک) (همتو)؛ تفهتیم الهتی
ِ
َّّ
َّّ
جا َّءت ب ِه ُر ُس ُلک َّو َّی َّّسر َّت لی َّت َّق ُّب َّل َّمرضا ِت َّ
ک) (همو.)530 :
(وفهم َّتنی ما
ِ
امتتام حستتین بتتا عبتتارتهتتای مختلتتف در دعتتا ،نعمتتت دفتتع بتتال را یتتادآور متتیشتتود:
ُّ
ُ ّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
تف الضتتر» و
« َّصت َّترف َّت ع ّنتتی کت ِتل الت ِّتنق ِم» (هم تو)َّ « ،و تفتتر ی ِ الک تر ِب»« ،تستتبی ِ ال ُیست ِتر»« ،کشت ِ
« َّو َّدفع ال ُعس ِر» (همو .)543 :نعمت توفیق نیز از دیگر نعمتهای متورد اشتار امتام استت
ِ
َّ َّّ
ُ ُ
َّ
که آن را با عبارت «وفقتنتی ِلمتا یز ِلفنتی؛ و بته آنچته مترا بته درگاهتت مقترب میستازد متوفقم
داشتی» (همو )530 :یادآوری میکند.
َّ
عاف َّی ِة ِفی ال َّبد ِن» (همتو )534 :بته ستالمتی جستمی اشتاره متیکنتد
امام با عبارت « َّوال ِ

که از نعمتهای بزرگ خداست؛ چون اگر برای انسان در دنیا تمام اسباب و وسایل راحتتی

از قبیتتل متتال ،مقتتام ،اوالد ،علتتم و  ...فتتراهم باشتتد ،امتتا از نعمتتت عافیتتت و ستتالمتی بهتترهای
نبرد ،جهان و زندگی در آن برایش سخت خواهد بود (نک :نقتوی .)154 :1371 ،امتام

بتا

َّ
َّ
فسی عاف َّیتنی» ،عافیت نفس را یادآوری کرده و میفرماید:
عبارت « َّو ِفی ن ِ
ختدایا! تتو بتتودی کته نفستم را از آفتتات و امتراض روحتی نگتتاه داشتتی و نگذاشتتتهای
دچار رخنهای شود.

َّ َّ َّ
َّ َّ
آن حضرت در عبارت « َّر ِ ّب ِبما انع َّم َّت َّعل َّّی ف َّهدی َّتنی» (قمی )534 :1386 ،بته نعمتت

هتتدایت اشتتاره دارد؛ چتترا کتته هتتر انستتان ،از لحظ ت تولتتد تتتا هنگتتامی کتته چشتتم از ایتتن جهتتان
فرومتیبنتدد ،همتواره تحتت حمایتت و ارشتاد و هتدات زنتدگی متیکنتد (نتک :نقتتوی:1371 ،
)154؛ همانطور که خداوند در قرآن میفرماید:

ُ
ُ
ُ
ثَهدى (َ.طهَ )50 :
ر بناَالَ ُ َیَأعطىََ َک ََشَءََخلق ُ َهَ َ
وََال ُ َیَقدرََفهدى (َ.اعلیَ )3 :

امتتام

َّ
بتتا عبتتارت «یتتا متتنُ ...من َّت ِصتترا ف َّن َّصت َّترنی» (قمتتی ،)534 :1386 ،نعمتتت نصتترت

خداوند را یادآوری میکند که به معنای عام کلمه است و نصرت در دنیا و آخترت و نصترت

در مادیتتات و معنو یتتات و  ..را در بتتر می گیتترد (ن تک :نقتتوی .)301 :1371 ،خداونتتد در آیتتات
مختلف به این نعمت اشاره فرموده است:

ي (َ.روم 5 :و نیهز نهک :صهافات173-171 :
اءَوََ ُه ََالف َُز ی ََُال ر ُحَ َُ
اهللَیَن ُص َُرَم ََیَش ُ َ
ُبنص َُدَ ُ َ

ام تتام

َّ َّ
تاهال ف َّع َّّرفن تتی» (قم تتی )539 :1386 ،نعم تتت عل تتم و معرف تتت را
در عب تتارت «ج ت ِ

معرفی میکند .آنچه از ظاهر کالم امام

به دست میآید ،این استت کته مقصتود از جهتل

در کالم ایشان ،جهل به خداوند و صفات اوست و غرض از معرفت ،شناختن حتق استت و
همین نعمت معرفت است که در رأس تمام نعمتهتا قترار دارد (نقتوی .)295 :1371 ،ایتن
کتتالم امتتام

اشتتارهای استتت بتتر این کتته معرفتتت را بایتتد ختتدا عطاکنتتد و کستتی کتته ختتدا بتته او

معرفت داد ،همه چیز دارد.
حضتترت اباعبتتداهلل

َّ َّ
ّ
َّ
در عبتتارت « َّر ِ ّب ِبمتتا اولی َّتنتتی َّو ِمتتن کت ِتل َّخی تر اع َّطی َّتنتتی» (قمتتی،

 )534 :1386به نعمت برگزیدن اشاره می کند .برای این کالم امام

دو احتمتال میتتوان

در نظتتر گرفتتت؛  .1احتمتتال برگز یتتدن بتته مقتتام امامتتت و والیتتت و جانشتتینی رستتول ختتدا

؛
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 .2برگزیدن به مقام انسانیت؛ چون انسان اشرف موجودات و خلیفة اهلل است:
ُ
ضَخ َُلاو (َ.بقرهَ )30 :
فَاْلر ُ َ
جاع ََ ُ َ
وََ ُإذََقالََر َبکََ ُللمم َُئكَ ُ ََ ُإ ُ ََ ُ

احتمتتال اول ارجتتح استتت؛ ز یتترا همتتانطتتور کتته انبیتتای عظتتام ،همتته برگز یتتد حتتق تعتتالی
هستند ،ائمه هدی

نیز برگزیده و منتخ

از طرف پروردگار عالماند.

 .2-3-3روش احسان در برابر اسائه

این روش تربیتی در دو بند از دعای عرفه قابل دریافت است:
لََميَنَفَکََجه َو ُجراءىتَعلَيَکََ نََ للت َ ُ یلَماَ َُیق ُر ُب َ ُ لَيَکَ؛َ(قمیَ )530 :1386 ،
ن تتادانی م تتن ت تتو را ب تتاز نداش تتت ک تته م تترا ب تته آنچ تته ب تته س تتوی ت تتو نزدی تتک م تتیکن تتد
راهنمایی کنی.

ن؛َ(هموَ )539 :
سانَوعارض ُت ُ َهَ ُبالسائ ُ ََوال ُفصَاا ُ َ
یاَم ََعارض َ ُباْلَيَ َُدَو ُالح ُ َ

ای ختتدایی کتته متترا در خیتترات و نیکتتیهتتا مستتتغرق ستتاختی ،ولتتی متتن در عتتوض
احسان تو راه عصیان و اسائه در پیش گرفتم.

بی گمان جزای احسان ،احستان استت ،نته عصتیان و طغیتان؛ و ایتن دلیتل بتر ک َّترم لطتف
حق و بیلیاقتی و ناسپاسی بنده است (نک :نقوی.)283 :1371 ،
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ایتتن کتتالم امتتام

بیتتان کننتتده آن استتت کتته متتیتوانتتد زمینتته نتتدامت و بازگشتتت را در فتترد

خطاکار بته وجتود آورد و ختود نتوعی مالمتت و عتتاب بته وی بته شتمار میآیتد .انستانی کته بته
شخص خطاکار احستان متیکنتد ،بترایش الگتو متیشتود و درس نیکوکتاری متیدهتد و بتدین
وسیله ،وجدان او را بیدار و متأثر میسازد؛ به طوری که فرد خاطی متأثر از این احسان اظهار
شرمساری متیکنتد .بنتابراین ،احستان ،بته عنتوان نتوعی تنبیته محستوب متیشتود و فترد را بته
اظهار ندامت وامیدارد .البته به کار بردن این روش در همه جتا و نستبت بته هتر کتس و در هتر
شرایطی صحیح و مؤثر نیست؛ بلکه اگر درست انجتام نگیترد ،ممکتن استت آثتار ی ستوء بته
همراه داشته باشد .مربی باید موارد را خوب بررسی کند و هر جا صتال دانستت ،ایتن روش
را به کار گیرد (مطهری.)365 :1369 ،
در بار اهمیت این روش ،همین بس که خداوند در قرآن میفرماید:

ُ
ُ
وََلَتست َُریَاْلسن ََوََلَالسَ َُيئ ََا ف ََ ُبال ُ ََ ُ َهىََأحس

(َ.فصلتَ )34 :

همچنین دربار احسان در برابر اسائه ،احادیث بستیاری از معصتومین
که حاکی از تأ کید آنان بر این روش در تربیت است .پیامبر ا کرم

روایتت شتده

فرموده است:

ُ
ُ
ُ ُ
أََلََأخ ُب َُر َک ََ ُبجَي َُدَخم ُئ ُ ََال دنَيَاَوََاْل ُخ ر ِ َةَالفو ُ ََعم ََظلم کََوََت ُص ََم ََقطف کََوََ
اءَم ََحرمَکَ(َ.مفیدَ )181 :1413 ،
ُاْلحس ُانََ ُإیلََم ََأساءََ ُإلَيَکََوََ ُإعط ُ َ

امام علی

نیز فرمود:
ُ

ُ
امَعلَي ُ َه(َ.لیثهی واسههطی339 :1376 ،
اْل نف َُ
اْلحس ُانََ ُإلَي ُ َهَوََار ََش ر َهَ ُب ُ
عا ُت ََأخ ا کََ ُب ُ
تمیمی آمدىَ )134 :1410 ،

 .3-3-3روش الگوگیری از داستانهای قرآن

از جمله روشهای بسیار مؤثر تربیتی ،نقل داستان و پیگیری سرگذشت قهرمانان استت

که شنونده و خوانند آن ،به رموز موفقیت و شکست آنها پی ببرد و راه ترقتی و تعتالی را بترای
خ تتود مش تتخص س تتازد (اله تتامی و احم تتدی ،ب تتیت تتا .)14 :ز ب تتان قص تته ی تتا داس تتتانس تترایی از
روشهتتای آموزشتتی دارای جاذبتته و نفتتوذی و یتتژه استتت کتته از طر یتتق آن متتیتتتوان تتتأثیرش را در

افراد مشاهده کرد .قرآن کریم از این شیوه بترای هتدایت متردم استتفاده کترده استت (اعرافتی،
 .)251 /2 :1379خداوند در آیه  120سوره هود میفرماید:

امام حسین

نیز از شیوه داستانسرایی قرآن کریم الگو گرفته و به ذکر داستانهتایی بته

شتتکل گتتذرا ب تتا دو هتتدف الگ تتوگیری از شخصتتیت انبیتتا
پیشینیان اشاره کرده است .در عبارات امام

میخوانیم:

و عبتترتآمتتوزی از سرگذشتتت

فَالبل ُ َدَالقو َدَوََ َُمدج ُ َهَ ُم ََ ج ُ
اعل ُ َهَبف دََال ُف ُب ِ َی ُ ََ
ی اَ ُمق َُي ََالرَک ُ ََ َُل َُي ُس ََ ُ َ
اْل ُ ََوََج ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ناهَ ُم ََ ُ
اش ََالض َُرَوََ
نَف ُه ََکَ ُ َ
اْلز ُ َ
م َُلكاََیَاَرا ُهََع ََیَف َق بََبفدََأنََابَيَضتََعَيَ ُ َ
ظيََیَاَکَ ُ
ُ
ُ
اءَ ُع ُم ُد َِهَیَاَم ُ ََ
حَاب ُن ُ َهَبفدََ َُکب َُدَ ُس ُن ُ َهَوََفن ُ َ
اهيََع ََ ُذب ُ َ
سکََیَدَیََ ُإبر ُ َ
البل ىَع ََأَ َی بََوَََم ُ َ
ُ
استجابََ ُل َکَ َُر یَاَف ه ََل ُ َهَیَجَیََوََلََیَدع ُ َهَفر ََو ُ َحا د ََی اَم ََأخ ر ََ ُی نسََ ُم ََبط ُ ََ
ُ
اْل ُ ََیَاَم ََفل ََالبجرََ ُلب ََإسرا َُئا ََفأ جن ُاه ََوََجف ََ ُفرع ر نََوََ ُج ُن ُ َهَ ُم ََ ُ
الغ ر َِقیََ.
ُ ُ

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

ُ
ُ
ُ ُ ُ
ُ
اءَ ُ
فَه ُ َُهَاْل ََوََ
تَ ُب ُ َهَف ؤا َکََوََج اءَکََ ُ َ
الر ُس ُ ََم اَنث ُب ُ َ
وََک مََنق ََعلَي کََ ُم ََأنب ُ َ
دىَ ُلل ُمؤ ِم َُنیَ َ .
م ُعظ ََوََ ُ َذ کَ َ
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(قمی)537 :1386 ،

 .1-3-3-3الگوپذیری از داستان انبیا

نخستتتین پیتتامبری کتته امتتام حستتین

بتته داستتتان او اشتتاره کتترده ،حضتترت یوستتف

استتت .اشتتاره آن حضتترت بتته قص حضتترت یوستتف

و رستتیدن قافلتته و بیتترون آوردن او از
همتواره بته

چاه است که فراهم آورنتده استباب آن کستی غیتر از خداونتد نیستت .یوستف
َّ
َّ َّ
جاعل ُه َّبعد ال ُع ُب ِود ّی ِة» ،به این مطل اشاره دارد کته
درگاه خداوند استغاثه میکرد .جمله « َّو ِ
تا یوسف از خود لیاقت عبودیت نشان نداد ،به جایی نرسید؛ چنانکه در آیه َّو ُی ِت ُّم ِنع َّم َّت ُته
َّع َّلیت ت َّ
ک َّو َّعل تتی ِآل َّیع ُقتت َّ
توب (یوس تتف )6 :تص تتریح شتتتده ک تته خداون تتد نعمتتتت خ تتود را بتتتر
یوسف

تمام کرد .تمام شدن نعمتت بتر آن بزرگتوار بتر ایتن بتود کته خداونتد بته او حکمتت،

نبوتُ ،ملک و عزت داد و افزون بر آن ،او را از مخلصین قرار داد و بته او علتم تأو یتل احادیتث
آموخت (طباطبایی.)82 /11 :1417 ،
امام حسین

با اشاره به داستان حضرت یعقوب

 ،توکل و صبر ایتن پیتامبر را یتادآور

متتیشتتود کتته ایتتن ویژگیهتتا در لحظتتات و مراحتتل ستتخت زنتتدگی ،الگتتویی بتترای انستتانهتتای
مؤمن باشد .برای حضرت یعقوب

در طول زندگی ،مصتیبتهتا و حتوادث تلتخ بستیاری

پتتیش آمتتد کتته در رأس آنهتتا ،فتتراق ستتالیان متمتتادی یوستتف _ عزیزتتترین فرزنتتدش _ بتتود .از
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

دست دادن یوسف برایش سخت گران آمد تا جایی که بر اثر غم و اندوه و گر یتههتای فتراوان،
در مصیبتها به حدی بوده که میتوان او را اسوه صبر و برباری دانست.
َّ
ُّ
َّ
الض ّتر َّوال َّبلتوى َّعتن أ ُّیت َّ
وب» رنت و بالهتای حضترت
کاشتف
امام حسین بتا عبتارت «یتا ِ
ِ
تات حضتترت ایتتوب نیتتز مصتتیبت و بالهتتای
ایتتوب را ی تتادآور متتیش تتود .در طتتول حیت ِ
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جمله بالهایی است که به وسیله شیطان برای او پیش آمد؛ ولی هتیچگتاه یتاد ختدا و تضترع

بینایی چشمش را از دست داد .استقامت ،شکیبایی ،توکل و اعتماد حضرت یعقوب

بستتیاری بتتر او وارد شتتده استتت .از دستتت دادن تمتتام فرزنتتدان و از بتتین رفتتتن تمتتام دارایتی ،از

به درگاه او را از یاد نبرد .امام

در این فراز ،از صبر و استقامت حضرت ایتوب

می گو یتد

مسلمانان آن روز و امروز و فتردا ،درس مقاومتت در برابتر مشتکالت و نتاراحتیهتاى
که به همه
ِ
زندگی دهد و به پایمردى دعوت کند و عاقبت محمود این صبر را روشن سازد.

داستان مأمور شدن حضرت ابراهیم

به قربانی کردن فرزندش استماعیل

_ فرزنتدی

که در دوران پیری پدر متولد شتد _ 1از دیگتر داستتانهتایی استت کته امتام حستین از قترآن
َّ
َّ َّ
َّ
َّ َّ
تآء
کریم الگو میگیرد .این کالم امامَّ « :و ُمم ِس
ک َّیدى ِابترهی َّم عتن ذب ِتح اب ِن ِته َّبعتد َّکب ِتر ِس ِّتن ِه َّوفن ِ
ُع ُمت ِتر ِه» ،ب تته آیتتات  110 - 100س تتوره صتتافات اش تتاره دارد کتته حضتترت ابتتراهیم از خداونتتد
فرزندی صالح میطلبد .امام

و حضرت اسماعیل

ابراهیم

با اشاره به این داستان ،صتفت تستلیم و رضتای حضترت
را یادآور متیشتود کته پتدر تستلیم مأمورر یتت الهتی شتد تتا

عزیز و میو دل خود را به مسلخ ببرد و تمام عالیق خود را در برابر یکتای بیهمتا ذبح کند و
پسر راضی به تسلیم مأموریت پدر گردید و این او تسلیم آنان در محضر خداوند است.
از دیگت تتر پیت تتامبرانی کت تته امت تتام
زکریا

بت تته عنت تتوان الگت تتوی تربیتت تتی نت تتام مت تتیبت تترد ،حضت تترت

است:
یاَم ُ ََاستجابََ ُلزک َُر یَاَف ه ََل ُ َهَیَجَیَولََیَدع ُ َهَفر ََوحاد ََ .

ایتتن کتتالم امتتام ،بتته زنتتدگی حضتترت زکر یتتا

اشتتاره دارد کتته بتتا ستتن بتتاال هنتتوز فرزنتتدى

نداشتتت و از ستتوى دیگتتر ،دارای همستترى عق تیم و نتتازا بتتود .او آرزوى فرزنتتدى را داشتتت ک ته
بتواند برنامههاى الهی او را تعقی

به درگتاه ختدا رو ى آورد ،تقاضتاى فرزنتدی صتالح و برومنتد کترد و بتا دعتایی کته

توأم با نهایت ادب بود ،خداوند را خواند:
ی (َ.انبیاءَ )89 :
بَلَت ر ُ ََفر ََوََأنتََخَ َي َُرَال ُاث َِ َ
وََزَکَ َُر یَاَ ُإذََنا ىََر ب ُ َهَر ُ َ

عبادت و توجه باطنی خالص به خدای بزرگ و امیتد بته درگتاه الهتی ،از ویژگتیهتای بتارز
حضرت زکریاست که امام در این بند از دعا به آن اشاره دارد.
َّ
ُ
توت» ،داستتتان زنتتدگی
امتتام حستتین در عبتتارت «یتتا َّمتتن اخت َّتر َّ ُی تون َّس ِمتتن َّبطت ِتن ال ُحت ِ
حضتترت یتتونس را یتتادآور متتیشتتود کتته خداونتتد در آیتتات  147 - 139ستتوره صتتافات و آیتتات
 88-87سوره انبیاء به آن اشاره کرده استت .وجته بتارز شخصتیت حضترت یتونس
َّ ُ َّّ َّّ
َّ َّ
َّ
ماعیل ( .ابراهیم)39 :
هلل ال ِذی َّوه َّ ِلی علی ال ِک َّبر ِإس ِ
 .1الحمد ِ

ایتن

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

با تمام قل

کند و کارهاى تبلیغیش نیمهتمام نماند .در این هنگام
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است که در هنگام سختی و امتحان و در زمان آسایش و راحتی ،همتواره تستبیحگتوی الهتی
بود و این تسبیح و ثنای دائم ،او را از زندان دریا نجات بخشید و اگر از تسبیحکنندگان نبود
تا روز قیامت در دل ماهی میماند:

ُ
فل ََلَأن ُ َهَکانََ ُم ََ ُ
فَبط ُن ُ َهَ ُإیلََیَ َُمَ َُیبفثرنَ (َ.صافاتَ )144-143 :
جیََلل ُبثََ ُ َ
الس ُب ُ َ

منشأ این راز و نیاز و ذکر پیوست خداونتد ،ایمتانی بتود کته در دل یتونس

متو متیزد کته

در سختترین شرایط ،منجی او شد.
از دیگر داستانهای قرآنی مورد اشاره امتام حستین
در مقابل حضرت موسی

 ،داستتان توبته ستاحرانی استت کته

حاضر شده بودند:

ُ
رلَ ج ُ
اْل ُج ِ ََوََق دََغ دواَفَ ُنفم ُت ُ َهَی ا کلرنَ ُر زق ُ َهَ
ی اَم ُ ََاس تنق ََالس جرةََ ُم ََبف ُ َدَ ُط ُ َ
ُ ُ ُ
وهَوآذ ُب اَ ُر ُسل ُ َهَ .
وهَونا ُ َ
وَ یَف ُب ُدونََغَيَر ُ َهَوقدََحا َ

این داستان در آیات73 - 64سوره طه آمده است .ساحران به سب

علمی که بته ستحر

و جادو داشتند ،هنگامی که دیدند عصای موسی به ماری بتزرگ تبتدیل شتد و ستحر آنهتا را
باطل کرد ،ایمان آوردند.
 .2-3-3-3عبرتآموزی
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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از دیگر اهداف نقل داستان در دعای عرفته ،عبترتآمتوزی استت .عبترت یعنتی انستان از

شتتناخت و معرفتتت بتته یتتک مستتئله ،بتته شتتناخت و معرفتتت مفهتتومی دیگتتر برستتد .آیتتتاهلل
جوادی آملی در اینباره مینویسد:
عبرت گرفتن ،یعنی از صفات بد به صفات خوب عبور کردن؛ ا گتر کستی حتوادث

روزگتار را ببینتتد و از صتفت بتتد بته صتتفت ختوب عبتتور نکنتد ،نمتتیگوینتد او عبتترت

گرفتت؛ متتیگو ینتد :تماشتتا کتترد؛ ولتی ا گتتر از صتتفت بتد و زشتتت بتته نیکتی عبتتور کتترد،
میگویند اعتبار و عبرت گرفت( .جوادی آملی)132 :1372 ،

از جملتته داستتتانهتتایی کتته در دعتتای عرفتته بتتا ایتتن هتتدف آمتتده ،داستتتان نجتتات یتتافتن
َّ َّ
بنیاسرائیل و غرق شدن فرعون و ستربازانش در دریاستت .عبتارت «یتا َّمتن فل َّتق ال َّبح َّتر ِل َّبن َّّتی
َّ
َّ َّ
اسرآئیل َّف َّان ُ
جاهم َّو َّج َّعل ِفر َّعو َّن َّو ُج ُن َّود ُه ِم َّن ال ُمغ َّرقی َّن» مطتابق استت بتا آیته فان َّتقمنتا ِمتن ُهم
ِ

ناهم فی ال َّی ّم ب َّأ َّّن ُهم َّک َّّذ ُبوا بآیاتنا َّو ک ُانوا َّ
َّف َّأغ َّرق ُ
تاف ِلی َّن (اعتراف .)136 :بتر استاس آیتات
غ
ها
ن
ع
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ

26 - 17ستوره نازعتات ،دالیلتی چنتد بترای نتزول عتذاب بتر فرعتون وجتود دارد؛ او طغیتانگتر و

سرکش بود و پس از آنکه موسی
را تکذی

آیات بزرگ خدا را به او نمایاند ،باز هتم ایمتان نیتاورد و او

نمود و از خدا و رسول نافرمانی کرد .سرانجام نیز ادعتای ربوبیتت کترد و آن گتاه کته

کتار بتدینجتتا رستتید ،گرفتتتار عتتذاب الهتتی شتد .داستتتان غتترق شتتدن فرعتتون و قتتوم او بتترای هتتر
کسی که غریزه ترس از بدبختی و شقاوت را وجود خود دارد ،عبرتی بس بزرگ است.

نتیجهگیهی 

.4
این پژوهش با بررسی و تحلیلهای مناس
یافته است:

 .1امام حستین

در مضمون دعای عرفه بته نتتای ز یتر دستت

در دعتای عرفته بته بهتترین نحتو از مبتانی تربیتتی بهتره بترده و مهتمتترین

مبتانی متتورد استتتفاد ایشتتان ،ختتداگرایی فطتتری و کمتالگرایتتی استتت کتته در وجتتود هتتر انستتان
نهفته است .ایشان با بررسی این دو مبنا در ُبعد دنیوی و اختروی بته ختوبی نشتانهها و آثتار و
راهکارهای بالفعل کردن آنها را در قال
 .2امام

دعا تبیین میفرماید.

در بیان معارف دینی و تربیتی در دعای عرفه به طور پیوسته از یک اصل مهتم

حضرت نیز به تدریجی بودن این امر توجه داشته و اهداف و اغتراض ختود را در ایتن دعتا بته
صورت مداوم و پیوسته بیان میدارد و به شدت به این اصل پایبند است.
 .3امتتام حستتین

در دعتتای عرفتته بتته ذکتتر مهتتمتتترین روشهتتای تربیتتتی در قال ت

دعتتا

پرداخته است .ایشان به روشهایی از قبیل روش یادآوری نعمتهتا ،روش احستان در برابتر
اسائه و روش الگوگیری از داستانهای قرآن اشاره فرموده و به صتورت کتاربردی ایتن روشهتا
را در دعا به کتار بستته استت .بتا تحلیتل دقیتق معتارف دعتای عرفته ،در یتافتیم کته امتام

بتا

روش یت تتادآوری نعمت تتتهت تتای عنایت تتت ،آفت تترینش ،کیفیت تتت آفتتترینش ،امنیتتتت و حفاظتتتت،
نعمتتتهتتای متتادی و معنتتوی بتته تربیتتت عملتتی مستتلمانان پرداختتته استتت .ایشتتان بتتا ذکتتر

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

تربیتی بهره گرفته و آن ،اصل تتداوم و تتدری استت .ستیر تربیتت ،امتری تتدریجی استت و بتا
ّ
ّ
استتتمرار تحقتتق متتییابتتد .بتتا دقتتت نظتتر در دعتتای عرفتته امتتام حستتین روشتتن متتیشتتود آن
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خالص تتهای از داس تتتان زن تتدگی انبی تتایی مانن تتد یوس تتف ،یعق تتوب ،ایتتوب ،اب تتراهیم ،زکر ی تتا و
یتتونس

و نیتتز بیتتان داستتتان ایمتتان آوردن ستتاحرانی کتته در مقابتتل حضتترت موستتی

قتترار

گرفت تته بودن تتد و غ تترق ش تتدن فرع تتون و پی تتروانش ،ب تته خ تتوبی از روش الگتتوگیری بتترای تربی تتت
استفاده فرموده است.

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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م ابع 
 ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمرو (1419ق) ،تفسیر القرآن العظتیم ،بیتروت ،دارالکتتالعلمیة.
 ابنمنظور ،محمد بن مکرم (1419ق) ،لسان العرب ،بیروت ،دارالفکر. استتدی گرمتتارودی ،محمتتد (1369ش) ،درسهتتایی از تربیتتت استتالمی ،بیجتتا ،مرکتتز نشتترفرهنگی رجا.
 اعرافی ،علیرضا ( ،)1379آرای دانشمندان مستلمان در تعلتیم و تربیتت و مبتانی آن ،تهتران،انتشارات سمت.
 الهامی ،علیاصغر؛ محمدرضا احمدی (بیتا) ،تعلیم و تربیت در اسالم ،بیجا ،مؤسسهتحقیقات نشر معارف اهل بیت.:
 -امینزاده ،محمدرضا (1376ش) ،فرهنت

تعلتیم و تربیتت استالمی ،بیجتا ،انتشتارات در

راه حق ،چاپ اول.
 امینتتی ،ابتتراهیم (1378ش) ،تعلتتیم و تربیتتت در استتالم ،بیجتتا ،انتشتتارات انجمتتن اولیتتا ومربیان.
 -بروجردى ،حسین (1386ش) ،جامع أحادیث الشیعة ،تهران ،انتشارات فرهن

سبز.

 تمیمی آمدى ،عبد الواحد بن محمد (1410ق) ،غرر الحکم و درر الکلم ،قم ،دار الکتتاباإلسالمی ،چاپ دوم.
 ثعلبی نیشابوری ،احمد بن ابراهیم (1422ق) ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،بیروت،دار إحیاء التراث العربی.
 جوادی آملی ،عبداهلل (1372ش) ،اسرار عبادت ،بیجا ،انتشارات الزهرا. _____________________ (1379ش) ،مراحل اخالق در قرآن ،قم ،مرکز نشر اسراء. _____________________ (1386ش) ،ادب فنای مقربان ،قم ،نشر اسراء ،چاپ چهارم. -حستتینی زبیتتدی ،محمتتد مرتضتتی (1414ق) ،تتتا العتتروس متتن جتتواهر القتتاموس ،بیتتروت،

بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

 -باقری ،خسرو (1386ش) ،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،تهران ،انتشارات مدرسه.
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دارالفکر.
 دلشاد تهرانی ،مصطفی (1334ش) ،سیری در تربیت اسالمی ،بیجا ،مؤسسه تحقیقاتو نشر معارف اهل البیت.
 -راغ

اصتفهانی ،حستین بتن محمتد (1412ق) ،مفتردات ألفتاظ القترآن ،بیتروت دارالعلتم _

الدار الشامیة.
 -زمردیان ،احمد (1380ش) ،وصال العارفین ،تهران ،دفتر نشر فرهن

اسالمی.

 ستتید رضتتی ،حستتین بتتن محمتتد (1384ش) ،نهت البالغتته ،ترجمتته :محمتتد دشتتتی ،قتتم،طلوع مهر.
 شتتکوهی ،غالمحستتین (1370ش) ،مبتتانی و اصتتول آمتتوزش و پتترورش ،مشتتهد ،انتشتتاراتآستان قدس رضوی.
 طباطبایی ،سید محمدحسین (1417ق) ،المیتزان فتی تفستیر القترآن ،قتم ،دفتتر انتشتاراتاسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 طبرستتی ،فضتتل بتتن حستتن (1360ش) ،مجمتتع البیتتان فتتی تفستتیر القتترآن ،تهتتران ،انتشتتاراتفراهانی.
 _________________________ (1377ش) ،جوام ت تتع الج ت تتامع ،مش ت تتهد ،بنی ت تتاد پژوهشه ت تتاىسال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

اسالمی آستان قدس رضوى.
 طریحی ،فخرالدین (1375ش) ،مجمع البحرین ،تهران ،نشر مرتضوی. طوستتی ،محمتتد بتتن حستتن (1407ق) ،تهتتذی األحکتتام ،تصتتحیح :محمتتدباقر خرستتان وحسن الموسوى ،تهران ،دار الکت

اإلسالمیه ،چاپ چهارم.

 فراهیدى ،خلیل بن احمد (1409ق) ،العین ،قم ،نشر هجرت. -فرهمینتتی فراه تتانی ،محس تتن (1379ش) ،فرهنت ت
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توصتتیفی عل تتوم تربیت تتی ،تهتتران ،استترار

دانش.
 قرائتی ،محسن (1383ش) ،تفسیر نور ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن. -قرشی ،علیاکبر (1412ق) ،قاموس قرآن ،تهران ،دار الکت

االسالمیة.

 -قمی ،عباس (1386ش) ،مفاتیح الجنان ،قم ،انتشارات انصاریان.

 ک تتاردان ،علیمحم تتد و دیگ تتران (1386ش) ،فلس تتفه تعل تتیم و تربی تتت ،تهتتران ،انتش تتاراتسمت.
 لی ی واسطی ،علی بن محمد (1376ش) ،عیون الحکم و المواعظ ،قم ،دار الحدیث. مجلسی ،محمدباقر (1403ق) ،بحاراالنوار ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی. متتتدرس بستتتتانآبادی ،محمتتتدباقر (1379ش) ،شتتتر دعتتتای عرفتتته ،تهتتتران ،دارالکتت تاالسالمیه.
 مصتتبا یتتزدی ،محمتتد تقتتی (بیتتتا) ،خودشناستتی بتترای خودستتازی ،بیجتتا ،مؤسستته امتتامخمینی  ،چاپ اول.
 مطهری ،مرتضی (1369ش) ،تعلیم و تربیت در اسالم ،تهران ،انتشارات صدرا. مفید ،محمد بن محمد بن نعمان (1413ق) ،األمالی ،قم ،کنگره شیخ مفید. مکارم شیرازی ،ناصر (1344ش) ،آفریدگار جهان ،بیجا ،کانون انتشارات محمدی.1374( ____________________ -ش) ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکت

اإلسالمیة.

 موستتوی کاشتتمری ،مهتتدی (بیتتتا) ،روشهتتای تربیتتت ،بیجتتا ،مؤسستته تحقیقتتات و نشتترمعارف اهل البیت.
 نقوی ،محمدتقی (1371ش) ،شر دعای عرفه ،بیجا ،دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.بررسی و تحلیل آموزههای تربیتی دعای عرفه

 -هوشیار ،محمدباقر (1372ش) ،اصول آموزش و پرورش ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
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