
الگوی تربیت اخالق اسالمی از منظر امام سجاد7

بر مبنای حتلیل حمتوایی دعای مکارم االخالق
اکرم سلیمی



فتحیه فتاحیزاده



محمد عترتدوست

چکیده
از جمله مهمترین متون حدیثی به جای مانده از ائمۀ اطهار ،:ادعیۀ ایشان است که بیشـتر رویکـرد
آموزشی دارند و رویکرد آنها برآورده کردن مهمترین نیازهای انسانی اسـت .در ایـن میـان ،دعـای
مکارم االخالق منقول از امام سجاد 7میتواند اهمی ّت بسـیاری در تـدوین نظـام اخالقـی و تربیتـی
جامعۀ اسالمی داشته باشد .در این پژوهش تـالش شـده بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوایی ،بـه
استخراج مضامین و مقولههای اخالقی مندرج در الیههای نهفتۀ دعـای مکـارم االخـالق پرداختـه و
الگوی فرایندی تربیت اخالق اسالمی بر مبنای این دعا کشف و تبیین شـود .مهمتـرین وجـه ممیّـز
مقالۀ حاضر از دیگر شروح متعدد نگاشتهشده بر این دعا ،این است که این جستار تالش کرده گامها
و مراحل الگوی تربیت اخالقی را به صورت دقیق و متوالی ذکر کند.
بر پایۀ الگوی یادشده ،هدایت به مسیر حق و تمسک به اطاعت الهی ،بر رشد و تکامل اخالقی مقـدم
شده است .پیمودن گامهای اصالح اخالقی با تأکید بر نیکی به دیگران و نرمخویی ،در زمرۀ الزامات
تربیت اخالقی انسان است؛ و در مقابل ،ظلـم و دشـمنی ،مهمتـرین مـانع تکامـل تربیـت و اصـالح
اخالقی بشر است.
کلیدواژهها :امام سجاد ،7دعای مکارم االخالق ،تربیت اخالقی ،الگوی تربیت اخالقی ،روش تحلیل محتوا.
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مقدمه

یکی از مهمترین مسائل موردنیاز جوامع انسانی ،کشف و تبیین الگوهای تربیت انسانی با
رویکــرد «اخالقمحــوری» اســت .ایــن مســأله بــهویژه در جوامــع اســالمی کــه داعیــهدار
اخالقمحوری در فرایند رشد و تربیت انسان هستند ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
از جمله راهکارهای تبیین دیدگاهها و مبانی نظری سـیره و روش امامـان معصـوم :بـه
منظور تبیین الگوی تربیتی معرفیشده توسط ایشان و عرضۀ آن الگوها بـه جامعـۀ اسـالمی،
مطالعه و بررسیهای علمی آثار بـر جـای مانـده از ایـن بزرگـواران بـا روشهـای تحقیـق
میانرشــتهای و جدیــد اســت .از جملــه کارکردهــای اســتفاده از ایــن روشهــای تحقیــق
میانرشتهای ،استخراج نظاممند و دقیق اطالعات و ارائۀ نتایج تحقیق بـه صـورت الگوهـای
چندوجهی در قالبهای مختلف به منظور توسعۀ مبانی دانشهای علوم انسانی است.
سجادیه است کـه حـاوی مطالـب ارزشـمند
دعای مکارم االخالق ،دعای بیستم صحیفۀ ّ
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سـجاد7
ارائۀ الگوی نظاممند آنها ،به تحلیل و بررسـی ایـن دعـای شـریف از زبـان امـام ّ

۵۳

پرداخته و فراتر از تبیین نکات اخالقی آن ،الگوی تربیتی معرفیشده در این دعا برای ترسیم

اخالقی و تربیتی است و در طول تاریخ بسیار مورد توجه عالمان دینی قرار گرفته اسـت؛ امـا
تحقیق و بررسیهای صورتگرفته ،بیشتر به شرح و تفسیر ایـن دعـا پرداختهانـد و تـاکنون
پژوهشی به طور جامع ،الگوی تربیت اخالقی معرفیشده در این دعا را به صورت نظاممنـد،
دقیق ،علمی و کارآمد در ابعاد و زمینههای مختلف ،استخراج و ترسیم نکرده است.
در این پژوهش تالش شده است با اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا ،بـه عنـوان یکـی از
کارآمدترین روشهای تحقیق میانرشتهای جهت استخراج و کشف مضامین اصلی متـون و

راه و مسیر عبودیّت و بندگی به عالقهمندان سیرۀ اهلبیت :و جامعۀ اسالمی عرضه شـود.
ذکر این نکته الزم است که چـون رسـالت ایـن پـژوهش ،صـرفا اسـتخراج الگـوی تربیـت
اخالقمحور از متن دعای ماکور است ،از تحلیل سندی و متنی دعا صرف نظر شـده و ایـن
امر به پژوهشهای دیگر واگاار شده است.

ضرورت توجه بیشتر به دعای مکارم االخالق

سجادیه ،یکـی از نمادهـای عرفـانی و زاییـدۀ اندیشـههای معرفتشناسـی امـام
صحیفۀ ّ
سـجاد7
سجادیه در وضع کنونی خود شامل  ۷۴دعـا از ادعیـۀ امـام ّ
سجاد 7است .صحیفۀ ّ
ّ

است .این اثر از جمله گنجینههاى میـراث اسـالمی و از منـابع کتابهـای بالغـت ،تربیـت،
اخالق و ادب در جهان اسالم است و با توجه به اهمیـت فـراوان ایـن کتـاب ،اندیشـمندان
بزرگ و بزرگان و رجال علم و معرفت ،آن را «اخت القرآن» و «انجیل اهلبیـت» و «زبـور آل
امام زینالعابدین در دورانی زندگی میکرد که مردم ،تسلیم شهوتهای خود شده بودنـد
و راه و رسم حکام مسلط را پیشه کرده بودند و از مفاهیم مکتب و اخـالق و آداب اسـالمی
فاصله گرفته بودند .او این امکان را نداشت که باالى منبر برود و در برابـر اجتمـاع مـردم بـه
ارشاد و راهنمایی آنها و بیان مصلحت ایشان در پیشه کردن اخالق و آداب و احکام اسـالم
بپردازد و آنان را از ظلم و جور ستمگرانی که با رفتار زشت و طغیان خویش ،چهرۀ اسالم را
خدشهدار کردند و تمامی ارزشها و مقدسات اسـالم را زیـر پـا گااشـتند و بـه آزادیهـا و
حرمتها تجاوز کردند ،برهاند؛ لاا به تبلیغ اسالم پرداخت و مردم را به بازگشت بـه دیـن و
قرآن و اخالق اصیل خود فراخواند و سیرۀ پیامبرشان را مطرح کرد تا الگوى خود قرار دهند
و حکام را نیز به احقاق حق و اقامۀ عدل و انصاف محرومان و ستمدیدگان فراخواند.
امام زینالعابدین 7همواره تالش میکرد که مردم را بهرغم تفاوتهای طبقاتی و مقـام و
موقعیتی که داشتند ،به مسئولیتهای خود آشنا سازد و وظایفی را که در برابـر خـدا و مـردم
دارند ،البته به شیوهاى جز آن شیوههایی که وعاظ و مرشدان و قصهپردازان پـی مـیگرفتنـد،
آشنا کند .شیوۀ او گفتوگو و راز و نیاز با خدا و مناجات با او و جلب مهر و محبـت و نیـز
سـجادیه شـهرت یافتـه اسـت و
ستایش خداوند بود در قالب شصت دعایی که به صـحیفۀ ّ
فرزندش امام باقر 7و زید بن علی و افراد مطمئنی از یاران ائمه آنها را روایت کردهانـد و از
آن پس شیعیان آن حضرت از آنها استفاده کردهاند و همچنان نزد بزرگـان شـیعه ،در شـمار
مقدسات به شمار میرود؛ و شب و روز یا در نیمروز و نیمههاى شب و به هنگام نیاز و هـر
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محمد »6نامیدهاند (آقابزرگ طهرانی ،بیتا.)۱۹/۱۷ :

۵۱

فرصتی ،همان دعاها را بر زبان میآورند (معروف حسنی۱۵۱ :۱۰۹۱ ،ـ.)۱۵۱
دعای مکارم االخالق یکی از دعاهای معروف امام سجاد 7اسـت کـه بـه عنـوان دعـای
سجادیه ثبت شده .ایـن دعـا بـه دلیـل دارا بـودن مضـامین و ابعـاد تربیتـی و
بیستم صحیفۀ ّ
سیروسلوکی ،بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و شرح و تفسیرهای متعددی بر آن
نوشته و منتشر شده است .این دعا از  ۱۳بند تشکیل شده که هر قسمت با درود بر محمـد و
آل محمد شروع میشود .امام سجاد 7در ضمن هر بند ،با درخواست آراستگی بـه برخـی از
اخالق پسندیده یا طلب دوری از بعضی رذایل اخالقی ،ارزشها و ضـدارزشهای اخالقـی
را معرفی کرده است.
در ادامه از آنجا که این متن حدیثی بـا روش تحلیـل محتـوا مـورد بـازبینی و مطالعـه و
پژوهش قرار گرفته ،شایسته است ابتدا این روش تحقیق میانرشـتهای اجمـاال توضـیح داده
شود و سپس کارکردهای آن در تجزیه و تحلیل مضـامین نهفتـه در دعـای مکـارم االخـالق
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تبیین شود.

ورود به عرصۀ تحلیلهای کیفی بوده ،بستر مناسبی برای متن پژوهی ترکیبی فراهم میآورد.

۵۱

لورنس باردن در کتاب خود با عنوان «تحلیل محتوا» به ایـن اشـاره میکنـد کـه «تحلیـل

روش تحقیق

در پی توجه به دانش نشانهشناسی و ارتباطات غیرکالمی در بررسـیهای زبانشـناختی و
1
کمـی و
متنپژوهی در دهۀ ۱۷۶۳م ،روش «تحلیل محتوا» به عنـوان بهتـرین روش ترکیبـی ّ

کیفی ،پای به عرصۀ تحقیقات علمی اندیشمندان گااشت .در این روش« ،کمیّت» و به طـور

کمی» 2به متن ،کلید اصلی حل معمای فهم متن به شمار میرود که زمینهسـاز
کلی «رویکرد ّ

کمی به منظور تفسیر و تحلیل محتوا اسـت و
محتوا در حقیقت فن پژوهش عینی ،اصولی و ّ
تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارت است از قرار دادن اجـزای یـک مـتن (کلمـات ،جمـالت،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Content Analysis.
2. Quantitative Perspective.

پاراگرافها و مانند آن بر حسب واحدهایی که انتخاب میشـوند) در مقـوالتی کـه از پـیش
تعیــین شــدهاند» (بــاردن .)۱۷ :۱۰۵۷ ،کریپنــدورف نیــز در کتــاب خــود بــا عنــوان «مبــانی
روششناسی تحلیل محتوا» ،چهارچوبی را برای اسـتفاده از ایـن روش معرفـی میکنـد کـه
دارای سه کارکرد تجویزی ،تحلیلی و روششناختی است (کریپندورف.)۰۱ :۱۰۵۹ ،
برای فهم بهتر ایـن روش بایـد گفـت کـه بررسـیهای متعـارف اجتمـاعی معمـوال بـر
پرسشنامه مبتنیاند؛ یعنی آنچه توسط پژوهشگر تحلیل میشود ،پاسـخهایی اسـت کـه بـه
دلیل این فن را فن «پرسشنامۀ معکوس» 1نیز مینامند .پرسـشنامه نـامعلوم اسـت و هـدف
تلویحا یافتن این پرسشنامه بر اساس پاسخهایی است که پیشاپیش طـی خبرهـا ،مقالـهها و
داستانها داده شده و یا به عبارتی در این روش اسناد گفتـاری چنـان تحلیـل میشـوند کـه
گویی جواب سؤالهای پرسشنامه هستند (فیروزان.)۱۱۱ :۱۰۶۳ ،
روش «تحلیل محتوا» از جمله روشهای تحقیق میانرشتهای است که میتواند به عنـوان
ابزاری جدید ،به تحلیل نصوص دینی اعم از قرآن کریم یا احادیث بپردازد و مدالیل آنهـا را
شناسایی کند؛ اما به منظور استفاده از این روش ،ابتدا میبایست ادبیات نظری آن ،متناسب بـا
موضوع نصوص دینی ،تعریف و در نهایت فنون مختلف آن ،بومیسازی شود .بدیهی اسـت
که مسألۀ کاربست روش تحقیق و فراینـد بومیسـازی و اجـرای آن در خصـوص موضـوع
پژوهش ،از اهمیت واالیی برخوردار است و اگر پژوهشگری بتواند بهخوبی روش مـد نظـر
را اجرا و عملیاتی کند ،بیشک به فهم عمیقی دست یافته ،زمینهساز تحولی بزرگ در حـوزۀ
مطالعات اسالمی خواهد شد که در ادامه تالش میشـود فراینـد بومیسـازی و کاربسـت آن
تبیین شود.
در مورد تکنیک انتخابشده برای تحلیل محتوای دعای مکارم االخالق ،بایـد گفـت کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Inverse Questionnaire.
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پپرسشنامهها داده شده است؛ اما در روش تحلیل محتوا برعکس عمل میشود و بـه همـین

۵۰

پس از مطالعۀ انواع فنـون روش تحلیـل محتـوا کـه در منـابع مختلـف معرفـی شـده اسـت
(هولستی۴۵ :۱۰۵۰ ،ـ۷۰؛ جانیپور و شکرانی۱۵ :۱۰۷۱ ،ـ ،)۷۵بـرای اینگونـه پژوهشهـا،
اوال رویکرد استقرایی پیشنهاد میشود و ثانیـا بـر تکنیـک «تحلیـل محتـوای مضـمونی» بـه
صورت «کدگااری باز» با تأکید اولیه بر «واژگان» و تأکید ثانویه بر «قالب بیانی» هر مضـمون
پیشنهاد میشود .تأکید بر کلیدواژگان ،نقـاط تمرکـز ،1جهـتگیری ،2مضـامین ،3مقولـهها،4
قالبهای بیانی و یادداشتهای نظـری ،5بخـش مهمـی از فراینـد پیشـنهادی بـرای تحلیـل
محتوای مضمونی برای فهم احادیث است که توضیحات آن در ادامه خواهد آمد.
تحلیل محتوای دعای مکارم االخالق

تحلیل محتوای کیفـی ،تکنیکـی بـرای تفسـیر ذهنـی محتـوای دادههـای مـتن از طریـق
کدگااریهای طبقهبندیشده به صورت سیستماتیک اسـت کـه بـه دنبـال مشـخ
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۵۴

کـردن

الگوهایی است که در نهایـت ،از مضـامین و مفـاهیم سـاخته میشـوند .بـه عبـارت دیگـر،
تحلیلهای کیفی ،بهمثابۀ تکنیکی برای بررسی عمق بیشتری از پدیده انتخـاب میشـوند کـه
در نهایت ،به نظریهپردازی منجر میشوند.
سـجادیه بـا ترجمـۀ آقـای
با بهرهگیری از تکنیک یادشده ،دعای مکارم االخالق صحیفۀ ّ
آیتی در جدول ذیل پیادهسازی شده است که به علت محدودیت حجم مقاله ،فقـط بـه ذکـر
جدول بخش اول دعا اکتفا شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Attention.
2. Direction.
3. Theme.
4. Category.
5. Transcripts.

جدول تحلیل محتوای دعای مکارم االخالق
مضمون
متن دعا

کلیدواژگان

(موضوع
اصلی)

(موضوع فرعی)

کد

صلوات

تبیین جایگاه پیامبر و اهلبیت

A1

پیامبر

تأثیر صلوات برای استجابت دعا

A2

اهلبیت

تأکید بر ذومراتب بودن ایمان افراد

A3

توصیه به تالش برای تکمیل

ایمان ()۱

مراحل ایمان خود

A4

یقین ()۰

طلب مراحل کمال ایمان از خداوند

A5

نیّت ()۰

تأکید بر ذومراتب بودن یقین افراد

A6

توصیه به تالش برای تکمیل

عمل ()۱

مراحل یقین خود

لطف الهی

A7

طلب مراحل افضل یقین از خداوند

A8

مراحل

تأکید بر ذومراتب بودن نیّت افراد

A9

محمد و خاندانش و ایمان مرا

کمال

توصیه به تالش برای تکمیل

به کاملترین درجات ایمان و

انسان

مراحل نیّت خود

بار خدایا ،درود بفرست بر

رحمت الهی

یقین مرا به برترین مراتب یقین
و نیّت مرا به نیکوترین نیّتها و
ای خداوند ،به لطف خود نیّت
مرا از هر شائبه مصون دار و به
رحمت خود یقین مرا استوار
گردان ،و به قدرت خود فساد
مرا به صالح بدل نماى!

طلب مراحل احسن نیّت از خداوند

A11

تأکید بر ذومراتب بودن اعمال افراد

A12

توصیه به تالش برای تکمیل

عمل مرا به بهترین اعمال فرا بر؛

مراحل عمل خود

قدرت الهی

A10

طلب مراحل احسن عمل از خداوند
لطف خداوند ،راهکار تکمیل
مراحل نیّت
رحمت خداوند ،راهکار تکمیل
مراحل یقین
قدرت خداوند ،راهکار تکمیل
مراحل عمل

A13
A14
A15

A16

A17

الگوی تربیت اخالق اسالمی از منظر امام سجاد 7بر مبنای تحلیل محتوایی دعای مکارم االخالق

«الل َُّه َّم مص ِّل معلمی ُم مح َّم ٍد مو آل ِ ِه ،مو
الیم ِ
بلِّغْ ب ِ ِإیمان ِی مأکْم م ِ
ان ،مو
ل ْ م
م
م
م
ن ،مو انْتهِ
ل الْیقیِ
ِ
ِ
م
ِ
اج مع ْ
م
ْ
ل یمقینی أف مْض م م
ِ
ِ
ِ
ِ
م
ِ
ِ
بن َّیتی إلمی أ ْح مسن النِّیَّات ،مو
ن ْاْلمعم ِ
ِ ِ
ال .الل َُّه َّم
ب ِ مع مملی إلمی مأ ْح مس ِ ْ م
ك ن ِ َّیت ِی ،مو مص ِّح ْح ب ِ مما
مو ِّف ْر بِلُطْ ف ِ م
ِ ِ
ِ
صل ِ ْح
عنْ مد مك یمقینی ،مو ْاستم ْ
ك مما ف ممس مد مِنِّی»
بِق ُْد مرت ِ م

نقطۀ تمرکز

۵۷

بخش اول دعای مکارم االخالق به بیان مراحل کمال انسان پرداختـه اسـت و تـالش دارد
این مراحل را در چهار مرحلۀ تکمیل ایمان ،یقین ،نیّت و عمل بیـان کنـد و راهکـار تکمیـل
آنها را نیز بیان کند .از آنجا که در ادامۀ این دعـا بـه تفصـیل در خصـوص مراحـل تربیـت
اخالقی و راهکارهای آن ،سخن گفته شده و این الگو بـهدقت تکمیـل شـده اسـت ،در ایـن
مقاله تالش شده تا این مراحل به صورت یک الگوی جامع به تصویر کشیده شود.
پیش از سخن گفتن از الگوی جامع تربیتـی اخالقمحـور عرضهشـده در دعـای مکـارم
االخالق ،ابتدا الزم است به سنجش فراوانی کلیـدواژگان ،مضـامین (موضـوعات اصـلی) و
نقطه تمرکزهای متن (موضوعات فرعی) پرداخت و از رهاورد آن ،راه ورود بـه تحلیلهـای
کیفی را کشف و هموار کرد .از آنجا که واژگان کلیدی ،دربردارندۀ پیام اصلی جمالت یـک
متن هستند ،در مرحلۀ اول ،اولویّت با سنجش فراوانی آنها است .در بررسی کلیـدواژگان از
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۵۶

آنجا که با گسترۀ وسیعی از کلمات مواجه هستیم ،ابتدا الزم است آنهـا را یکسانسـازی و
طبقهبندی کنیم .در پی دستهبندی این واژگان ،گروههای ذیل احصا شدند:
ـ واژگان مرتبط با فضایل اخالقی؛
ـ واژگان مرتبط با رذایل اخالقی؛
ـ واژگان مرتبط با صفات خداوند؛
ـ واژگان مرتبط با فقر و غنا؛
ـ واژگانی دارای معنای مستقل؛ مانند صلوات ،آخرت ،شیطان ،و دنیا.
پس از یکسانسازی واژگان و جـای دادن کلمـات هممعنـا در یـک گـروه ،بـه سـنجش
فراوانی آنها پرداخته شد که نتایج آن در نمودار زیر قابلمشاهده است:

همانگونه که واژگان مرتبط با فضایل و رذایـل اخالقـی ،بـاالترین فراوانـی را در دعـای
مکارم االخالق دارند ،بالتبع مضامین و نقاط تمرکز مرتبط با موضـوع اخـالق نیـز بـاالترین
فراوانی را در این متن دعایی به خود اختصاص داده و به همین دلیل بهدرسـتی نـام «مکـارم
االخالق» بر این دعا نهاده شده است .اما سؤال مهم این است که چه نوع گزارههای اخالقـی
و با چه هدف و رویکردی در این دعا به کار رفته و در نهایت آموزههای اخالقی بیـان شـده
در این دعا ،چه کارکردی داشته است و چه الگویی ترسیم میکنند؟
بهمنظور پاسخگویی به این سؤاالت ،در ادامۀ مقاله تـالش شـده الگـوی تربیـت اخالقـی
ترسیمشده در این متن دعایی ،به دقت ترسیم و در نهایت ،الگوی تربیتی جامع مسـتخرج از
دعای مکارم االخالق ،تبیین شود.
الگوی تربیتی اخالقمحور در دعای مکارم االخالق

مسائل اخالقی ،از جهت رابطه با فـرد و جامعـه بـه دو بخـش اخـالق فـردى و اخـالق
اجتماعی تقسیم میشوند« .اخالق فردى» ،ملکات و صفاتی است که در رابطۀ انسان با خـود
و خدا مطرح میشود؛ مثل توجه به خدا ،صبر ،رضا ،توکـل ،شـکر ،خـوف ،رجـا ،قناعـت،

الگوی تربیت اخالق اسالمی از منظر امام سجاد 7بر مبنای تحلیل محتوایی دعای مکارم االخالق

نمودار فراوانی کلیدواژگان دعای مکارم االخالق

۵۵

خضوع ،خشوع ،بندگی و عبودیت ،و اخالص که اخالق حسنۀ فردى هستند .در این میـان،
از بیتابی ،غفلت ،ناسپاسی ،یأس از رحمت خدا ،غرور و عجب نیز به عنوان اخالق رذیلـه
و رذایل اخالقی فردى نام برده شده است .این اوصاف ،ملکات و صفاتی هستند که بـا آنهـا
چهرۀ باطنی فرد ،قطع نظر از جامعه مشخ

میشود؛ یعنی حتی اگر فرد فرضـا در محیطـی

تنها و خارج از جامعه زندگی کند ،باز تحقق میپایرند .معیار قرار گرفتن برخـی صـفات در
گروه فضایل اخالقی ،آداب و دستورهایی خاص است که در مسیر تزکیـه و تهـایب ،التـزام
به آنها ضرورت دارد و از طریق عمل ،فرد را به اهداف نزدیک میکند .البته منظور از عمـل
در اینجا اعم از اعمال جوانحی (نیت ،حب ،بغض ،سومظن ،حسد و  )...و اعمال جـوارحی
(سخاوت ،عبادات ،دفاع) است.
همانگونه که گفته شد ،مسائل اخالقی ،از جهت رابطه با فرد و جامعه به دو بخش تقسیم
میشود :اخالق فردى و اخالق اجتماعی« .اخالق اجتماعی» ،صفات و ملکاتی است کـه در
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۵۹

رابطۀ بشر و جامعه مطرح میشود؛ به طوری که اگر فرضا جامعه و اجتماعی در کـار نباشـد،
آن صفات مفهومی نداشته ،تحقق نمیپایرنـد؛ ماننـد سـخاوت ،وفـاى بـه عهـد ،تواضـع و
فروتنی ،عدالت ،حلم و بردبارى ،انصاف ،صداقت و راستی ،امانـتداری ،ایثـار و گاشـت،
عاطفه و محبت ،عفو و اغماض ،عفت و خیرخواهی به عنوان صفات پسندیدۀ اجتمـاعی؛ و
صفاتی مانند حسادت ،بخل ،تکبر ،ظلم ،فتنهجویی ،کینه و بغض ،خیانت ،غضب ،خدعـه و
مکر ،قساوت ،بیمهری ،ترس و خوف به عنوان صفات ناپسند اجتماعی.
برخی از فضایل اخالقی طرحشده در دعـای مکـارم االخـالق ،بـه رفتارهـای اجتمـاعی
مربوط است؛ چراکه دعای مکارم االخالق سرشار از نکات اخالقی و تربیتی است کـه افـراد
برای بهبود روابط اجتماعی میتوانند از آنها بهره بگیرند .سـفارشها بـرای داشـتن اخـالق
عالی در برخورد با دیگـران ،از قبیـل نرمخـویی ،داشـتن متانـت ،عیبپوشـی ،کظـم غـیظ،
فروتنی ،پخش نیکی دیگران ،حقگویی ،آشتی برقرار کردن بین مردم ،ایثـار ،تفضـل و صـلۀ
رحم از جملۀ این موارد است.
نمودار استخراجشده از فراوانی واژگان کلیدی ،نشـان میدهـد کـه گروههـای فضـایل و

رذایل اخالقی ،به ترتیب دارای بیشترین فراوانی هستند و از آنجا کـه تکـرار هرچـه بیشـتر
واژه و موضوعی ،از اهمیت ویژۀ آن نشأت میگیرد ،میتوان نتیجـه گرفـت کـه اصـلیترین
نقطۀ تمرکز در این دعا ،طرح مباحث اخالقی است .مجموعه واژگانی کـه در ایـن پـژوهش
ذیل دستۀ فضایل اخالقی طبقهبندی شدهاند ،به همراه فراوانی آنها در نمودار ذیل مشـخ
شده است:

این نمودار نشاندهندۀ این است که امام سجاد 7در این دعا ،به فضـایل اخالقـی مهـم و
متنوعی از جمله صلۀ رحم ،تفکر ،تواضـع ،نرمخـویی ،نیکوکـاری ،همراهـی بـا جماعـت،
هدایتطلبی و غیره پرداخته و تالش کردهاند تا ایـن فضـایل را بـه گونـهای دقیـق و کامـل
توضیح داده ،نقش هر کدام را در تکمیل مراحل کمال انسان بیان کنند .مجموع این فضایل را
میتوان بدین صورت بیان کرد:
ورود و هدایت به مسیر حق ،مقدم بر تربیت اخالقی

همانطور که از نمودار فضایل اخالقی پیداست ،واژۀ هدایتطلبی دارای بیشـترین فراوانـی
است؛ بنابراین از نظر امام ،7ورود به مسیر حق و قرار گرفتن در مسیر هـدایت ،اولـین گـام در
جهت الهی شدن انسان معرفی شده است .برای نمونه امام در بخشی از دعا میفرماینـد« :الل َُّهـ َّم

الگوی تربیت اخالق اسالمی از منظر امام سجاد 7بر مبنای تحلیل محتوایی دعای مکارم االخالق

نمودار فراوانی واژگان فضایل اخالقی

۵۷

ص ِّل علمی محم ٍد مو ِ
آل ُم مح َّم ٍد ،مو ممتِّ ْعن ِی ب ِ ُهدى مصال ِ ٍح مال مأ ْستمبْ ِد ُل ب ِ ِه ،مو طم ِریق ِمة محـق مال مأ ِزیـغُ معنْ مهـا ،مو
م م ُ م َّ
ك ف ِی مها؛ بارالها! بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از هـدایتی شایسـته و بـر
ن ِ َّی ِة ُرشْ ٍد مال مأشُ ُّ
وفق صالح ،بهرهمند فرما ،هدایتی که آنقدر مفید و سعادتبخش باشد کـه مـن آن را بـا هـیچ
چیز عوض نکنم و بدلی به جای آن انتخاب نکنم!» (فلسفی.)۷۷ :۱۰۵۳ ،
ِ
گمراهـی بعـد از
در این بند دعای شریف ،افزون بر هدایت ،استقامت در هدایت و عـدم
هدایت نیز از خدای سبحان درخواست شده است؛ چنانکه در آیۀ شریفۀ ) مر َّبنا ال تُ ِزغْ ُقلُوبمنـا
بم ْع مد ِإ ْذ مه مدیْتمنا((آلعمـران )۹/از خـدا میخـواهیم پـس از نشـان دادن راه هـدایت ،مـا را از
انحراف بازدارد ،به همین منوال در این بند نیز استقامت در مسیر هدایت و پایداری در طریق
صالح ،از خدا درخواست شده است.
توجه به این نکته ضروری است که استقامت و پایمردی در طریق حـق ،مقـامی بـاالتر و
البته دشوارتر است و پاداش آن نیز به فراخور مرتبه ،عظیمتر و رفیعتر خواهـد بـود؛ چراکـه
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قرآن کریم کسانی را که راه حـق و صـراط مسـتقیم را یافتـه و در آن راه ،صـبر و اسـتقامت
ِ
قاموا فمال مخ ْو ٌف معلمـیْ ِه ْم مو
ال ثُ َّم ْاستم ُ
ورزیدهاند ،اینگونه توصیف میکند) :إنَّ الَّای من قالُوا مربُّنما ّ ُ
ال ُه ْم یم ْح مزنُونم ((احقاف .)۱۰/اکنون این پرسش مطرح است کـه هـدایت مـورد درخواسـت
امام سجاد 7چگونه حاصل میشود؟

عالمه طباطبایی ضمن تعریف هدایت ،راه رسیدن به آن را چنین بیان کردهاند« :هـدایت
عبارت است از داللت و نشان دادن هدف ،با نشان دادن راه؛ و این خود یك نحو رساندن بـه
هدف است ،و کار خداست؛ چیزى که هست ،خداى تعالی سنتش بر این جریـان یافتـه کـه
امور را از مجراى اسباب به جریان اندازد ،و در مسألۀ هدایت هم وسیلهاى فراهم میکنـد تـا
مطلوب و هدف براى هر که او بخواهد روشن گشته ،بنـدهاش در مسـیر زنـدگی بـه هـدف
ِ
ال مأنْ یم ْه ِدیمـ ُه،
نهایی خود برسد و این معنا را خداى سبحان بیان کرده ،فرمـوده) :ف ممم ْ
ـن یُـ ِرد ّ ُ
یمشْ ر ْح مص ْد مر ُه ل ِ ْ ِ
ْل ْسالمِ((انعام« )۱۱۷/خداوند هرکه را بخواهد هدایت کنـد ،سـینۀ او را بـراى
م
اسالم پایرا کرده ،و ظرفیت میدهد» (طباطبایی.)۰۴/۱ :۱۴۱۵ ،
مکارم شیرازی نیز هدایت را داری انواع ذیل دانسته است:

الف) هدایت تکوینی :بدین معنی که خداوند متعال یك سلسله عوامل پیشرفت و تکامل
در موجودات مختلف جهان ،اعم از انسان و سایر جانداران آفریده است که آنها را به سـوى
تکامل میبرد .این نوع هدایت ،مخصـوص خداونـد اسـت و وسـیلۀ آن ،عوامـل و اسـباب
طبیعی و ماورام طبیعی است.
ب) هدایت تشریعی :منظور از این هدایت ،راهنمایی افـراد از طریـق تعلـیم و تربیـت و
قوانین مفید و حکومت عادالنه و پند و اندرز و موعظه است .ایـن نـوع هـدایت ،بـه وسـیلۀ

«توفیق» یاد میشود ،عبارت است از در اختیار گااشتن وسایل الزم تا با میل و ارادۀ خـود از
ِ
جاه ُدوا ف ِینا لمنم ْه ِدیمنَّ ُه ْم
آن براى پیشرفت استفاده کنند؛ چنانکه قرآن کریم میفرماید ) :مو الَّای من م
ُسبُلمنا((عنکبوت.)۶۷/
د) هدایت به سوى نعمتها و پاداشها :منظور از ایـن هـدایت ،بهـرهمنـد کـردن افـراد
شایسته از نتیجۀ اعمال نیکشان در سراى دیگـر اسـت .ایـن نـوع هـدایت مخصـوص افـراد
ِ
صل ِ ُح بال ُمه ْم((محمد)۷/
باایمان و درستکار است؛ چنانکه قرآن مجید میگوید ) :مسیم ْهدی ِه ْم مو یُ ْ
(مکارم شیرازی۰۷۱/۱ :۱۰۵۴ ،ـ.)۰۷۱
امام سجاد 7در دعای مکارم االخالق هدایت صالحی را طلـب کردهانـد و در ادامـه نیـز
خواستار عدم تغییر آن بودهاند .به نظر میرسد فردی که در طریق هـدایت ،از چهـار مرحلـۀ
اشارهشده گار کند ،به هدایت مطلوب واصل میشود .امام علی 7هـدایت خـدا را بهتـرین
هدایت معرفی میکنند« :هدى ّال سبحانه أحسن الهدى» (تمیمی آمدی.)۵۰۷ :۱۴۱۳ ،
در بند دیگری از دعای مکارم االخالق آمده است « :مو مال مأ ِ
ـدایمت ِی؛ و
ـك ه ِ م
ضل ََّّن مو ق ْمد مأ ْمکمنمتْ م
گمراه نشوم که راهنمایی به من براى تو آسان است» .واژۀ «ضالل» عبارت اسـت از انحـراف
از صراط مستقیم؛ و ضد آن ،هدایت است .راه صحیح یکی است و راه باطل متعدد :توحید و
سـجاد 7در
یکتاپرستی یک راه است؛ اما شرک راههای متعدد و مجاری گوناگون دارد .امام ّ

الگوی تربیت اخالق اسالمی از منظر امام سجاد 7بر مبنای تحلیل محتوایی دعای مکارم االخالق

پیامبران و امامان و افراد صالح و مربیان دلسوز انجام میشود که در قرآن بارهـا بـه آن اشـاره
شده است) :ذل ِ م ِ
ب ف ِی ِه ُهدى لِل ُْمتَّق ِی من((بقره.)۱/
تاب ال مریْ م
ك الْک ُ
ج) هدایت به معنی فراهم کردن وسیله :ایـن نـوع هـدایت کـه گـاهی از آن بـه عنـوان

۹۱

این قطعه از دعای شریف میفرمایند :بارالها! به گمراهی و ضاللت ،گـرایش نیـابم بـا آنکـه
هدایت من بر تو ممکن است .آری هر کس در هر روشی که قدم میزند و در هر کـاری کـه
وارد است ،اگر مشمول هدایت باری تعالی بشود و خداونـد لطـف خـود را شـامل حـال او
فرماید ،از خطر انحراف مصون میماند و سرانجام در هر کاری به سـعادت شایسـتۀ آن کـار
نایل میشود (فلسفی.)۴۱۳/۱ :۱۰۵۳ ،
در بندهای دیگری از دعا نیز توفیق راهنمایی و ارشاد دیگـران ،از خداونـد متعـال طلـب
شده است:

سال ششم ـ شماره دوم ـ پیاپی  41ـ بهار و تابستان4317

حق) گویا فرما!».
ـ «الل َُّه َّم مو مأنْطِقْن ِی بِال ُْه مدى»؛ بار خدایا مرا به هدایت و راهنمایی (به دین ّ
ِ ِ مِ ِ
ِ ِ
الرشم اد؛ و مرا از درستکاران و راهنمایان بـه خیـر و
ـ « مو ْ
اج معلْنی م ْن مأ ْه ِل َّ
الس مداد مو م ْن أدلَّة َّ
نیکی و از بندگان شایسته بگردان!».
ـ «وامنمحن ِی حسن ا ْ ِل ْرشم ِ
اد؛ و نیکی راهنمایی کردن را به من عطا فرما!».
ْ ْ
ُ ْ م
با کنار هم قرار دادن بندهایی از دعا کـه حـاوی واژههـایی در معنـای هـدایت ،ارشـاد و

مضامین استخراجشده در این بخش نیز نشان میدهد که از منظـر امـام سـجاد ،7مقـدم بـر

۹۱

تربیت اخالقی ،تمسک به عبادت و اطاعت الهی است و اساسـا عبـادت خداونـد متعـال بـر

سجاد 7قبل از گـام نهـادن در
راهنمایی به راه راست و مسیر حق هستند ،درمییابیم که امام ّ
مسیر تربیت اخالقی ،از خداوند متعال ،توفیق هدایت شدن به راه راست و ماندن و استقامت
در این مسیر را طلب کرده و توفیق هدایت دیگران را نیز خواستهاند.
تمسک به عبادت و اطاعت ،مقدم بر تربیت اخالقی

واژه و مضمون پرتکرار دیگر در میان فضایل اخالقی ،عبادت و اطاعت اسـت و بررسـی

تربیت انسان اولویت دارد و در تکامل انسان الهی مؤثر است.
در منابع حـدیثی و لغـوی نیـز مفهـوم «عب ِ
ود َّیـة» بـه معنـی اظهـار فروتنـی و طاعـت و
ُُ
حق به کار رفته است؛ زیرا عبادت ،نهایت فروتنی و طاعت و فرمانپـایری و
فرمانبردارى از ّ
تربیت شدن است .طاعت نیز از ریشۀ «طوع» ،به معنای رغبت و میل اسـت کـه از مهمتـرین
ملزومات مسیر تربیت است .در نتیجه ،عبادت خدای متعال ،مهمترین راهکـار بـرای تربیـت

شدن و پایرش تربیت الهی است.
عالمه طباطبایی مالکیت حقیقی پروردگار را منشـأ وجـوب انقیـاد و اطاعـت از خداونـد
میدانند و نتیجۀ پایرش آن در تربیت شدن نهاد انسان را چنین تعریف مـیکننـد« :سـلطنت
حقیقی و مالکیت واقعی پروردگار ،منشأ وجوب انقیـاد موجـودات در برابـر ارادۀ او اسـت.
همین سـلطنت حقیقـی و مالکیـت واقعـی پروردگـار ،منشـأ وجـوب انقیـاد موجـودات و
مخصوصا آدمیان در برابر ارادۀ تشریعی او و دستوراتی است کـه خداونـد بـر ایشـان مقـرر
صالح امر آنان و مایۀ سعادت دنیا و آخرتشان میباشد ،جعل فرموده .صاحبان عقـل از انـس
و جن و مملمك ،همه ُملك خدایند و خدا هم مالك تکوینی و بهوجودآورندۀ ایشان است و بـه
همین جهت ،همۀ بندگان او ذلیل و زبون حکـم و قضـاى اوینـد؛ چـه او را بشناسـند ،چـه
نشناسند؛ و چه تکالیفش را اطاعت کنند و چه اطاعت نکنند؛ و هـم مالـك تشـریعی ایشـان
است ،مالکیتی که به او حق میدهد همه را به اطاعت خود درآورد و همه را محکوم به تقـوا
و عبادت خود کند» (طباطبایی.)۰۴۳/۶ :۱۴۱۵ ،
سجاد 7در این دعا از خداوند میخواهند که ایشان را عبد خود قرار دهد و عبـادتش
امام ّ
ِ ِ
ادت ِی بِال ُْع ْجـب» .از ایـن گفتـار امـام7
را با عجب فاسد نگرداند « :مو معبِّ ْدن ِی ل م
مك مو مال تُفْس ْد عبم م
حاصل میشود که عجب ،فاسدکننده و از بین برندۀ عبادات است؛ چنانکـه بنـدهای دیگـر
ِ
ِ
اعتِـك» « ،مو مال تمبْتمل ِیمنِّـی
دعا نیز به این مطلب اشاره دارند « :مو مع ِّم ْرنی مما کمانم ُع ُم ِری بِاْ لمة فـی طم م
اد ،مو مِن صال ِ ِح الْعِب ِ
بِالْکمس ِل عن عِبادتِك» « ،مو اجعلْن ِی مِن مأه ِل الس مد ِاد ،مو مِن مأ ِدل َِّة الرشم ِ
مـال
اد»« ،ف م
ْ
ْ م
م م ْ م م
ْ ْ َّ
م
ْ م
َّ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ـادا» « ،مو
ادت ِ م
مأشْ تمغ ِ م
ك بِالطَّ لمب»« ،الل َُّه َّم مص ِّل معلمی ُم مح َّمد مو آله ،مو ْار ُزقْنـی ص َّ
ـحة فـی عبم م
ل مع ْن عبم م
ِ ِ
ك ف ِی مأ َّیامِ ال ُْم ْهلمة».
اعت ِ م
ْاستم ْعملْنی بِطم م
فرد مؤمن پیش از آنکه خود را به اخالق نیک مزیّن کند و تربیـت شـود ،بایـد در مسـیر
عبادت و اطاعت الهی گام بردارد .این دعا به انسان آموزش میدهد از خداوند توفیق هدایت
شدن به راه راست را طلب کند و در مسیر عبادت او استقامت بـورزد تـا در نهایـت هـدایت
شود .انسان هدایتشده بعد از توفیق هدایت شدن به راه راست ،بـا کمـک هـدایت الهـی و

الگوی تربیت اخالق اسالمی از منظر امام سجاد 7بر مبنای تحلیل محتوایی دعای مکارم االخالق

فرموده است؛ چه دستوراتی که دربارۀ کیفیت عبادت و سنتش داده و چه قوانینی کـه باعـث

۹۰

الگوگیری از معصومان :و صالحان و متقین ،باید تالش کند در مسـیر عبودیـت اسـتقامت
داشته باشد و دچار انحراف نشود .فرد هدایتشده خود هادی و راهنمای افراد دیگر است و
سعی میکند دیگران نیز به راه راست و حق ،هدایت شوند.
مهربانی و نیکی به دیگران ،مهمترین گام در اصالح اخالق آحاد جامعۀ اسالمی

از موارد دیگری که در دعای مکارم االخالق به عنوان ملزومات و بایـدهای مراحـل نیـل
به تکامل اخالقی برای همۀ انسانها معرفی شده که در حقیقت همان پایرش الگوی تربیتـی
اخالقمحور دین اسالم است ،نیکی به دیگران ،مهربانی ،احسان و فضل است ،بهویژه نیکـی
کردن در حق کسی که از انسان دوری گزیده است .در دعای مکارم االخالق ،نیکی در حـق
دیگران ،عالیترین درجۀ کرامت نفس دانسته شده که با عبارت « مو ِإیثما ِر التَّف ُّمض ِ
ـل» بیـان شـده
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است .همچنین امام سجاد 7در این دعا از خداوند توفیق پیشـتازی و سـبقت در فضـیلت و
نیکوکاری را برای خود و همگان خواستار شـده و فرمودهانـد « مو السـب ِق ِإلمـی الْف ِ
مضـیل ِمة» کـه
َّ ْ
نشاندهندۀ اهمیت این مسأله و جایگاه واالی آن در مراحل تکامل اخالق اسالمی است.
در دعای مکارم االخالق ،تعبیر زیبایی در این باره به چشم میخورد « :مو مأج ِر لِلنَّ ِ
اس معلمـی
ْ
یم ِد می ال مْخیْر» .در این بند ،از خداوند طلب شده که خیر رساندن برای مردم بـر دسـتان انسـان
جاری شود« .خیر» شامل جمیع اعمال صالح از قبیل مکـارم اعمـال و محاسـن افعـال ماننـد

که باشند ،میتواند صورت گیرد .خیررسانی باید به صورت متصـل و دائـم باشـد و جـاری

۹۴

شدن خیر بر دستان انسان نیز بدین معنا است که انسان واسطه در رساندن خیـر بـه دیگـری

احسان و اعطا و افضال به مردم و یا کمک فکری و یا عاطفی بـه دیگـران اسـت .در ضـمن،
لفظ «ناس» در اینجا بدین معنا است که خیررسانی به همه ،از هر صنف و گـروه و مـاهبی

باشد .در حقیقت ،مؤمن در اینجا چشمهای فرض شده کـه منشـأ فیـوض و خیـرات بـرای
مردم و جامعۀ اسالمی است .لاا از آنجا که کثرت تأکید امام سجاد 7بر ایـن موضـوع زیـاد
است و دائما با الفاظ عام و کلی نیز بیان شده است ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که مسـألۀ
نیکی به دیگران ،ابتدا موجب رشد اخالقی فرد میشود و در مرحلۀ بعـد ،مهمتـرین گـام در
اصالح اخالق جامعۀ اسالمی است که الزم است همۀ افراد جامعۀ اسالمی ،به این خصیصـه

اخالقی مزیّن باشند تا محبوب دلها قرار گیرند و در نهایت ،جامعـۀ اسـالمی بـه سـالمت و
سعادت و کمال اخالقی دست پیدا کند.
سجاد 7در بند دیگری از دعا ،توفیق نیکی کـردن بـه کسـی را از خداونـد
همچنین امام ّ
متعال طلب میکنند که مستحق احسان نیست؛ کاری که به نظر میرسد باالترین و واالتـرین
الف مْض ِ
مرحلۀ تکامل اخالقی است « :مو ْ ِ
ال معلمی غمیْ ِر ال ُْم ْستم ِحق» .خوبی و احسـان بـه کسـی کـه
کاری نکرده که در خور نیکی باشد ،اوج کرامت اخالقی فرد است.
که نشان میدهد نرمگویی ،نرمخویی و داشتن طبـع نـرم و مالیـم در برخـورد بـا دیگـران ،از
مهمترین راهکارهـای اصـالح اخالقـی اسـت و امـروزه نیـز یکـی از مهمتـرین مهارتهـای
اجتماعی رفتار انسانی دانسته شده است .واژۀ «عریکه» در لغـت بـه معنـای طبیعـت اسـت ،و
«لین» نیز به معنای نرمی و مالیمت است .نرمگویی و نرمخویی در روابط انسـانی و رفتارهـای
بشری ،به قدری جنبۀ استراتژیک دارد که خداوند تبارک و تعـالی ،مربـی اول بشـر ،در دسـتور
خود به حضرت موسی و هارون 8میفرماید) :اذ مْهبا ِإلی ف ِ ْر مع ْونم ِإنَّ ُه طم غی * فمقُوال لم ُه ق ْموال لمیِّنـا
ل ممعلَّ ُه یمتمام ک َُّر مأ ْو یم ْخشی(؛ «به سمت فرعون بروید؛ زیرا او طغیان کرده اسـت؛ و بـه او بـا زبـان و
گفتار نرم صحبت کنید ،شاید متاکر شده ،از عااب الهی بترسد» (طه۴۰/ـ.)۴۴
پیوند برقرار کردن

همچنین از اخالقیات خوب اجتماعی ،پیشقدم شدن در اصالح و آشتی میان افراد اسـت
که آن نیز نوعی از نرمخویی و مهربانی با دیگران است؛ چراکه به هم پیوستن دلهای پراکنده
سجاد 7در دعای مکارم االخـالق
و بسامان کردن کار بندگان ،کاری خداپسندانه است .امام ّ
از خداوند توفیق مزیّن شدن به این فریضـۀ اخالقـی را درخواسـت میکننـد « :مو مضـ ِّم مأ ْه ِ
ـل
الْفُرق ِمة ،مو ِإص مال ِح مذ ِ
ات الْبمیْ ِن».
ْ
ْ
بدرفتاری و ظلم و دشمنی ،مهمترین مانع تکامل اخالقی انسان

اخالق ماموم و ناپسند همچون حجابی است که انسان را از معـارف الهـی و فیضهـای

الگوی تربیت اخالق اسالمی از منظر امام سجاد 7بر مبنای تحلیل محتوایی دعای مکارم االخالق

العریِکمـة»
همچنین یکی دیگر از تأکیدها و خواستههای امام سجاد ،7نرمخویی است« :لمـیِّ من م

۹۷

قدسی ،بهویژه تربیت الهی محروم میکند؛ زیرا رذایل اخالقی به منزلۀ پوششی بـرای نفـوس
هستند که اگر برطرف نشوند ،حال روحانی و معنـوی بـرای انسـان رخ نمـیدهـد (نراقـی،
 .)۴۷ :۱۰۶۶در مباحث اخالقی ،ضمن بحث از فضایل اخالقی ،از رذایل و صفات نادرسـت
نیز صحبت میشود؛ چراکه برای رسیدن به اخالق کامل ،الزم اسـت صـفات و بیماریهـای
خطرناک نیز درمان شوند؛ لاا میبینیم که در دعای مکارم االخالق ،ضـمن بحـث از فضـایل
اخالقی ،به رذایل اخالقی نیز پرداخته شده است و امام سجاد 7تـالش کردهانـد ایـن آفـات
فردی و اجتماعی نیز از جامعۀ اسالمی دور شود .انسان تربیتشده و معرفیشـده از جانـب
امام سجاد 7در دعای مکارم االخالق ،خود را از خصای

رفتاری ناپسند پاک کـرده اسـت

و روح و جسم خود را به رذایل اخالقی آلوده نمیکند .صفات ناپسندی که در این دعا بـدان
پرداخته شده ،عبارتند از:
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نمودار فراوانی رذایل اخالقی در دعای مکارم االخالق

این نمودار نشان میدهد رذایلی از قبیل بـدی ،دشـمنی و گمـان باطـل ،دارای بیشـترین
فراوانی در دعای مورد بررسی هستند و میتوان پی بـرد کـه از مهمتـرین تأکیـدهای دعـای
مکارم االخالق برای هدایت انسانها ،پرهیز از رذایل اخالقی و در سـرلوحۀ آنهـا دوری از
بدی و دشمنی در حق دیگران است .برای مثال ،امام سجاد 7با بیـان عبـاراتی ماننـد «الل َُّهـ َّم
ٍ
ِ
ص ِح ،مو مأ ْج ِز می مم ْن مه مج مرنِـی بِـالْب ِ ِّر،
مص ِّل معلمی ُم مح َّمد مو آل ِ ِه ،مو مسدِّ ْدن ِی ِْلمنْ ُأ معا ِر م
ض مم ْن غمشَّ نی بِالنُّ ْ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السیِّئم ِة» و نیـز عبـارت
مو ُأثی م
ب مم ْن مح مر ممنی بِالْبماْ ل ،مو ُأکماف می مم ْن قمطم معنی ب ِ ِّ
الصلمة .....،مو ُأغْض می مع ِن َّ
« مو مستْ ِر ال مْعائِبم ِة» تالش دارند در برابر بدی دیگران ،از خداوند متعال توفیق رفتار احسن طلـب
ْـع ال ُْمنْکمـ ِر بِـال مْم ْع ُروف»
کنند .در معنای سداد (کار درست و بجا) گفتـه شـده اسـت کـه « :مدف ُ
(ابنشعبه حرانی )۱۱۷ :۱۴۳۴ ،که در این بند از دعا نیز امـام سـجاد 7بـه انسـانها توصـیه

میکنند بدی را با خوبی پاسخ گویند و در واقع به انسانها آمـوزش میدهنـد کـه در مقابـل
بدیها ،برخوردی باالتر از مقابله به مثل داشته باشند و بدی را با خوبی پاسخ گویند تا سنّت

در دعای مکارم االخالق ،چهرۀ انسانی ترسیم شده است که نهتنها خود در حـق دیگـران
بدی نمیکند ،بلکه از بدی دیگران نیز چشمپوشی کرده ،با رفتاری احسن به این آیه از قـرآن
عمل میکند که) :ا ْدف ْمع بِالَّت ِی ه ِ می مأ ْح مسن((فصـلت .)۰۴/قطعـا چنـین فـردی بـا بردبـاری و
شکیباییای که از خود بروز میدهد ،دارای کرامت اخالقی است.
نکتۀ تربیتی قابلتوجه دیگر در دعای مکارم االخـالق ،تأکیـد دعـا بـر پـرورش صـفات
پسندیده است .در بندهای متعدد این دعا ،علیرغم وجود کلماتی که حاوی معنـای دشـمنی
و بدی است ،مفهوم برداشتشده از این قطعه ،تداعیکنندۀ فضـایل اخالقـی اسـت؛ چراکـه
سجاد ،7تقویّت رفتارهای عالی و سجایای اخالقی در افـراد اسـت .بـرای مثـال،
تأکید امام ّ
ـه ،مو اجعـ ْ ِ
امام 7در بندی دیگر میفرمایند« :اللَّهم ص ِّل علمی محم ٍد مو آل ِ ِ
ـن
ل لـی یمـدا معلمـی مم ْ
ْ م
ُ َّ م م ُ م َّ
ظم لممن ِی ،مو لِسانا علمی من مخاصمن ِی ،مو ظم فمرا بِمن عان ممدن ِی ،مو ه ِ
ـن کمایمـ مدن ِی ،مو
ب لی ممکْرا معلمی مم ْ
م ْ
م م م ْ
م ْ م
م م
م
ِ
ِ
ِ
ِ
اضطم مه مدنی ،مو تمکْایبا ل مم ْن ق ممصبمنی».
ق ُْد مرا معلمی مم ِن ْ
در این بند دعا ،از خداوند در مقابل ظلم و سـتم ،دشـمنی و خصـومت ،مکـر و حیلـه و
تکایب کسانی که در حق انسان دشمنی میورزند ،قدرت بدنی و زبانی و به کار بردن مکـر
و حیله و تدبیر و سالمتی ،طلب شده است .سر خم کردن در مقابـل دشـمن و تـن دادن بـه
ظلم ،انسان را خوار و ضعیف بار میآورد و مهمترین مانع تکامل اخالقی انسان دانسته شـده

الگوی تربیت اخالق اسالمی از منظر امام سجاد 7بر مبنای تحلیل محتوایی دعای مکارم االخالق

تثبیت خوبیها در روابط بین انسانها حاکم شود .با نهادینه کردن این خصلت در نفس ،امید
ِ
باد
الرحمان» قرار گیرد چنانکه خداوند متعال فرموده است ) :مو ع ُ
است که فرد در زمرۀ «عباد ّ
من ال َِّای من یم ْمشُ ونم معلمی ْاْلم ْر ِ
الر ْح ِ
ض مه ْونا مو ِإذا خاطم بم ُه ُم الْجاهِلُونم قالُوا مسالما((فرقان.)۶۰/
َّ

۹۵

است .انسان تربیتشده در دعای مکارم االخالق ،نه خود به دیگران دشـمنی مـیورزد و نـه
زیر بار ظلم و دشمنی دیگران قرار میگیرد؛ چنانکه در روایتی از امام صادق 7آمـده اسـت:
«ال ینبغ ِ ِی ل ِ ِ
مفسه» (بحرانی ،۱۰۵۴ ،ج .)۰۹۹/۷بنا بر این روایت ،شایسته نیست
لمؤم ِن مأنم یم ِّالم ن م
ُ
م م
مؤمن خود را خوار کند.
همچنین از دیگر موانع رسیدن به کمال اخالقی ،روا داشتن ظلم و سـتم اسـت .در دعـای
مکارم االخالق ،در چند بند از خداوند درخواست شده است که انسان در حق کسی ظلمـی
ل ل ِی یمدا معلمی مم ْن ظم ل مممن ِی» و نیز عبـارت « مو
اج مع ْ
مرتکب نشود و مورد ظلم هم واقع نشود « :مو ْ
ْت الْق ِ
ماد ُر معلمی الْقمـبْ ِ
ض مِنِّـی» .ظلـم کـردن
ْت ُمط ِی ٌق ل ِ َّ
لدف ِْع معنِّی ،مو مال مأظْ ل ِ مم َّن مو مأن م
مال ُأظْ ل ممم َّن مو مأن م
ٍ ِ
ِ
ـم ممظْ ل ِ ممـة ِإ َّال
باعث نابودی انسان میشود؛ چراکه امام صادق 7میفرمایند « :مما م ْن مأ محـد یمظْ ل ُ
ِ
ِ
مأ مخام ه ال بِها ف ِی نمف ِ
ْس ِه مو ممال ِ ِه فم مأ َّما ُّ
(حـر عـاملی،
مـر لمـ ُه»
الظل ُْم الَّای بمیْنم ُه مو بمیْ من ّال ف ِمإذما تم م
ُ ُّ م
ّ
ـاب غمف م
 .)۴۵/۱۶ :۱۴۳۷خواستۀ امام سجاد 7نیز برای ظلم نکـردن و در امـان مانـدن از ظلـم بایـد
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تمنای درونی همۀ افراد باشد تا بتوانند مراحل کمال را طی کنند.

مکارم االخالق از خداوند متعال نعمت ارشاد و هدایت ،قبل از گرفتـار شـدن در دام ظلـم و
ل َّ ِ ِ
الرشم اد» .همچنین در بند دیگری از دعـا بـا
ستم و گمراهی طلب شده است « :مو قمبْ م
الض مالل ب َّ
تکیه و امید به قدرت الهی ،از خداوند متعال گمراه نشدن و در مسـیر هـدایت قـرار گـرفتن،
طلب شده است « :مو مال مأ ِ
ك ه ِ مدایمت ِی».
ضل ََّّن مو ق ْمد مأ ْمکمنمتْ م

۹۹

آفات زبانی ،مبتالبهترین موانع تکامل اخالقی انسان

در ذیل این عبارات ،ضاللت و گمراهی ناشی از ظلم و ستم نیـز از دیگـر موانـع تکامـل
اخالقی معرفی شده است که باعث دور شدن انسان از راه هدایت و حقیقت است .در دعای

از جمله مهمترین موضوعاتی که امـام سـجاد 7در دعـای مکـارم االخـالق بـه دفعـات و در
جایگاههای مختلف از آن سخن گفته و انسانها از آن برحـار داشـتهانـد ،مسـألۀ پرهیـز از آفـات
زبانی همانند سخنان لغو ،کاب و گمان باطل و سومظن به دیگران است .کثرت بیان ایـن مطالـب
در دعای مکارم االخالق نشاندهندۀ این است که این آفات زبانی و ذهنی ،از جملـه مبتالبـهترین

موانع تکامل اخالقی انسان است و به همین دلیل ،امام سجاد 7نیز دائما آن را متاکر شدهاند.
از جمله مهمترین رذایل اخالقی ،جرایم و آفات زبان است؛ زیـرا بـیش از آن انـدازه کـه
نعمت بیان و زبان ،مفید و ارزشـمند اسـت ،جـرایم و آفـات آن زیانبـار و ناپسـند اسـت و
همانگونه که هیچ عبادتی نزد خداوند برتر از سخن حق نیست ،هـیچ گنـاهی نیـز بـاالتر از
سخن باطل نیست (مهدوی کنی .)۱۱۱ :۱۰۵۷ ،شیطان زبان انسان را در اختیار میگیـرد و او
را به فحش و هرزهگویی آلوده میکند.
پرهیز از انواع آفات زبانی معرفی کردهاند و انسانها را به مشغول کردن زبان در راه کسب علـم یـا
ش مأ ْو ُه ْج ٍر مأ ْو شم تْم ِ عِـر ٍ
عبادت و حمد الهی فرامیخوانند « :مو ما مأ ْجرى معلمی لِسان ِی م ِ ْن لمفْظم ِة ف ُْح ٍ
ض
م
ْ
م م
بح ِ
ِ
مأ ْو شم ه ِ ِ
اب م ْؤم ِ ٍن غمائ ِ ٍ
مك ،مو ِإغ مْراقا فِـی
ك نُطْ قا بِال مْح ْم ِد ل م
اض ٍر مو مما مأشْ بم مه ذمل ِ م
ب مأ ْو مس ِّ م
م م
ادا بماط ٍل مأ ِو اغْتیم ِ ُ
ال َّثنم ِ
ك ،مو ا ْعتِرافا ب ِ ِإ ْحسان ِ م ِ
صام لِمِنمنِك».
ك ،مو ذ ممهابا ف ِی تم ْم ِجی ِد مك ،مو شُ کْرا لِن ِ ْع ممت ِ م
ام معلمیْ م
ك ،مو إ ْح م
م
م
زبانی که مشغول حمد خدا و غرق در تمجید و ثنای الهی شود ،فرصتی برای سخنان لغـو
و بیهوده پیدا نمیکند .انسان در مقابل نعماتی که خدا به وی ارزانـی داشـته ،مسـئول اسـت؛
نعمت زبان و قدرت نطق ،حقی را به گردن انسان میآورد که هرگونه بخواهد ،نمیتوانـد آن
ان ِإکْرام ُه ع ِن ال مْخنما مو تمع ِوی ُده ال مْخیر مو تمر ُك الْف ُُض ِ
ـد ما ل ممهـا
ول الَّت ِی مال فمائ ِ م
را به کار برد « :مو مح ُّق اللِّ مس ِ م ُ م
ْ ُ ْم ْ
مو الْبِر بِال َّن ِ
حق زبان ،گرامی داشتن آن از دشنام و عادت دادنش بـه
اس مو ُح ْس ُن الْق ْمو ِل ف ِی ِهم؛ و ّ
ُّ
خیر و ترك یاوهاى است که فایدهاى در آن نیست و نیکی کردن دربارۀ مردم و خـوبی گفتـار
دربارۀ ایشان است» (شیخ صدوق.)۶۱۷/۱ :۱۴۱۰ ،
واژگان «فحش»« ،هجر» و «سب» که در دعا ذکر شدهاند ،در نمودار رذایل اخالقی تحـت
عنوان سخن لغو قرار گرفتهاند .واژۀ «هجر» به کالم قبیحی گفته میشود کـه مـردم بـه دلیـل
ُبح ِ
قبحش آن را متروک کردهاند« :ال ِهجر مأی الک ممالم القمبـی ِ ِح المهجـو ِر لِق ِ
ـه» (هاشـمی خـویی،
م ُ
ُ
ُ
المـادا:
« .)۱۳۹/۱۵ :۱۴۳۳سب» نیز به معنای دشنام و ناسزاست« :أنّ اْلصل الواحد فی هـاه
ّ
الحد بالنسبة الی سعة شیم و انطالقه و اعتالئه .فالشتم و التقبـیح مـن مصـادیق
هو الحصر و ّ
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سجاد 7در دعای مکارم االخالق ،مهمترین راه نجات انسـان از آلودگیهـای اخالقـی را
امام ّ

۹۷

هاا المفهوم» (مصطفوی.)۱۷/۷ :۱۰۶۹ ،
گمان باطل نیز از دیگر موانع رسیدن به کمال اخالقی انسـان معرفـی شـده اسـت کـه بـه
صورت سومظن و شک و تردید جلوه میکند و باعث سردرگمی و حیرت انسـان و غفلـت
التردد بـین شـیئین سـوام اسـتوى طرفـاه أو
از خدا میشود« :الشك لغة :خالف الیقین ،و هو ّ
حـد سـوام ،و إن رجـح
التردد بـین شـیئین علـی ّ
رجح أحدهما علی اآلخر .و اصطالحا :هو ّ
ظن و المرجوح وهم» (کبیر مدنی شیرازی.)۰۳۷/۰ :۱۴۳۷ ،
أحدهما فالراجح ّ
امام سجاد 7گمان و ظن را از القائات شیطان و یکی از مهمترین موانع تکامل اخالقیی
ل ما یلْق ِی الشَّ یطم انُ ف ِی ُروع ِی مِن التمنِّی مو التظم نِّی مو الْحس ِ
ـد ِذکْـرا
َّ
معرفی کردهاند« :الل َُّه َّم ْ
ْ
م م
م َّ م
اج مع ْ م ُ
ك ،مو تم ْدب ِیرا معلمی مع ُدوِّ ك» .در این بند دعای مکیارم االخیال  ،راه
ك ،مو تمفمکُّرا ف ِی ق ُْد مرت ِ م
ل ِ معظم ممت ِ م
نجات از شک و گمان ،ذکر عظمت خدا ،تفکر در قدرت او و تیدبیر و ایارهاندیشیی بیر
دشمن خدا معرفی شده است .راهکارهای بیانشده ،باعث افزایش علم و معرفت در افیراد
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میشود و به فرد برای رسیدن به یقین کمک میکند .در شرح ریاض السالکین بر صیحیفۀ
الظـن ،و أصـله التظـنّن أبـدل مـن
سجّادیّه ،واژۀ «تمظّ نَّی» این گونه معنا شده است« :إعمـال
ّ
إحدى النونات یام ،و منه قولهم :لـیس اْلمـر بـالتظنّی و ال بـالتمنّی» (کبییر میدنی شییرازی،
 .)163/1 :1241بنابراین با شک و گمان ،کارها و امور انسان پیش نمیرود .امیام سیجاد7

از خداوند عزمی قاطع برای انجام کار صواب را طلب میکنید عزمیی کیه در شن شیک و
ك ف ِی مها».
تردیدی روا نباشد « :مو ن ِ َّی ِة ُرشْ ٍد مال مأشُ ُّ
نتیجهگیری

مطالعۀ دقیق و نظاممند متون حدیثی بر جای مانده از ائمۀ اطهار :بیانگر آن است که این
متون را از جنبههای مختلف آموزشی ،فرهنگی ،اعتقادی و سیاسی میتـوان بررسـی کـرد و
الگوهای متعددی از آنها استخراج کرد .مطالعۀ نظاممند دعای مکارم االخالق منقول از امـام
سجاد ،7با روش تحلیل محتوای مضمونی کـه از جملـه روشهـای تحقیـق میانرشـتهای،
عینی ،استنباطی ،معتبر و تکرارپایر است ،نشان میدهد کـه ایـن دعـا ،بـیش از آنکـه جنبـۀ
مناجات و درخواست داشته باشد ،جنبۀ آموزشی و تعلیمی دارد و تالش میکند موضـوعات

مهم مبتالبه جامعۀ انسانی را در این دعا مطرح کند.
نتایج حاصل از تقطیع  ۱۱فراز دعای مکارم االخالق در جداول تحلیـل محتـوا بیـانگر آن
است که مهمترین موضوع آموزشی طرحشده در این دعا ،مسألۀ راهکارهای نیـل بـه تکامـل
اخالقی است؛ البته امام سجاد 7بر دو مقوله ،مقدم بر تکامل اخالقی تأکید فرموده است:
۱ـ ورود و هدایت به مسیر حق و توحید؛
۱ـ تأکید بر تمسک به عبادت و اطاعت الهی.
الف) پیمودن گامهای اصالح اخالقی با تأکید بر نیکی به دیگران و نرمخویی که از جمله
الزامات اخالقی انسان است؛
ب) پرهیز از بدرفتاری و دشمنی و ظلم که مهمترین مانع تکامل تربیـت اخالقـی انسـان
معرفی شدهاند؛
ج) پرهیز از آفات زبانی ،از جمله سخن لغو و گمـان باطـل و سـومظن کـه مبتالبـهترین
موانع تکامل اخالقی انسان معرفی شدهاند.
امام سجاد 7در این دعا تالش کردهاند تا هر دو مرحلۀ بایدها و نبایدهای نیل بـه الگـوی
تربیت اخالقی انسان را بیان کنند و هر کدام را به تفصیل و با ذکر جزئیـات دقیـق و فـراوان،
توضیح دهند .به عبارت دیگر ،میتوان آنچه در این دعا مدنظر امام سجاد 7و الگویی بـرای
نیل به تربیت اخالقی انسان است ،چنین به تصویر کشید:
امام سجاد 7تالش دارند در دعای مکارم االخالق ،انسانی را تربیـت کننـد کـه ورود بـه
مسیر حق و حقیقت ،و نیز تمسک به عبادت و اطاعت الهی را سرلوحۀ خود قرار دهـد و بـا
نیکی به دیگران و نرمخویی و مهربانی ،مقدمات اصالح تربیت اخالقـی جامعـۀ اسـالمی را
فراهم آورد .همچنین در مرحلۀ دوم با پرهیز از ظلم و دشمنی به دیگران ،از مهمتـرین مـانع
نیل به تربیت اخالقی دور شود و نیز از آفات زبانی بـه عنـوان عمـومیتـرین و مبتالبـهترین
موانع تکامل اخالقی انسانها در جامعۀ اسالمی بپرهیزد .قطعا چنین انسانی میتوانـد مراتـب
قرب الهی و تکامل را به نحو عالی طی کند و به عنوان اشرف مخلوقات معرفی شود.
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اما در جهت رشد و کمال اخالقی ،الزامات و موانعی مطرح شده است:
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منابع
 .۱قرآن کریم ،ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند.
 .۱صحیفۀ سجادیه ( ،)۱۰۵۷ترجمۀ آیتی ،سروش ،تهران.
 .۰ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی ( ،)۱۴۳۴تحف العقول ،جامعۀ مدرسین ،قم.
 .۴آقابزرگ طهرانی (بیتا) ،الذریعة الی تصانیف الشیعة ،اسماعیلیان ،قم.
 .۷باردن ،لورنس ( ،)۱۰۵۷تحلیل محتوا ،ترجمۀ ملیحه آشتیانی و محمد یمنـی دوزی،
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 .6تمیمی شمدی ( ،)1214غرر الحکم و درر الکلم ،دار الکتب االسالمیة ،قم.
 .۵جانیپور ،محمد؛ و رضا شکرانی (« ،)۱۰۷۱رهاوردهای استفاده از روش «تحلیـل
محتوا» در فهم احادیث» ،پژوهشهای قرآن و حدیث ،سـال چهـل و ششـم ،ش،۱
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پاییز و زمستان.
حر عاملی ،محمد بن حسن ( ،)۱۴۳۷وسائل الشیعة ،مؤسسۀ آل البیت ،:قم ،چاپ
.۹
ّ
اول.
 .۷راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( ،)۱۴۱۱مفردات ألفاظ القرآن ،دار العلم ـ الـدار
الشامیة ،بیروت.
 .۱۳شیخ صدوق ،محمد بن علی ابنبابویه ( ،)۱۴۱۰من الیحضره الفقیه ،دفتر انتشارات
اسالمی ،قم.
 .۱۱طباطبایی سیدمحمدحسین ( ،)۱۴۱۵المیزان فـی تفسـیر القـرآن ،دفتـر انتشـارات
اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه ،قم.
 .۱۱طریحی ،فخرالدین بن محمد ( ،)۱۰۵۷مجمع البحـرین ،مرتضـوی ،تهـران ،چـاپ
سوم.
 .۱۰فلسفی ،محمدتقی ( ،)۱۰۵۳شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق ،دفتر نشر فرهنگ
اسالمی ،تهران.

 .۱۴کریپندورف ،کلوس ( ،)۱۰۹۵مبانی روش شناسی تحلیل محتوا ،ترجمـۀ هوشـنگ
نائینی ،نشر روش ،تهران.
 .۱۷کبیر مدنی شیرازی ،سید علی خان بن احمد ( ،)۱۴۳۷ریاض السالکین فـی شـرح
صحیفة سیدالساجدین ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
 .۱۶کلینی ،محمد بن یعقوب ( ،)۱۰۶۷أصول الکـافی ،ترجمـۀ مصـطفوى ،انتشـارات
علمیۀ اسالمیه ،تهران.
کتاب ،تهران.
 .۱۹معروف حسنی ،هاشم ( ،)۱۰۹۱زندگانی دوازده امام ،:ترجمـۀ محمـد مقـدس،
امیر کبیر ،تهران.
 .۱۷مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)۱۰۵۴تفسیر نمونه ،دار الکتب االسالمیة ،تهران.
 .۱۳مهدوی کنی ،محمدرضا ( ،)۱۰۵۷نقطههای آغـاز در اخـالق عملـی ،دفتـر نشـر
فرهنگ اسالمی ،تهران.
 .۱۱نراقی ،محمدمهـدی ( ،)۱۰۶۶جامع السعادات ،ترجمـۀ سـیدجاللالدین مجتبـوی،
انتشارات حکمت ،تهران.
 .۱۱هاشمی خویی ،میرزا حبیب ّال ( ،)۱۴۳۳منهاج البراعـة فـی شـرح نهـج البالغـة
(خوئی) ،مکتبة االسالمیة ،تهران ،چاپ چهارم.
 .۱۰هولسـتی ،اُل.آر ( ،)۱۰۷۱تحلیـل محتـوا در علـوم اجتمـاعی و انسـانی ،ترجمـۀ نـادر
ساالرزاده امیری ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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 .۱۵مصطفوی ،حسن ( ،)۱۰۶۹التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،بنگاه ترجمه و نشـر
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