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چکیده
از جمله مهمترین متون حدیثی به جای مانده از ائمۀ اطهار ،:ادعیۀ ایشان است که بیشتتر رویکترد
آموزشی دارند و رویکرد آنها برآورده کردن مهمترین نیازهای انسانی استت .در ایتن میتان ،دعتای
مکارم االخالق منقول از امام سجاد 7میتواند اهمیت بستیاری در تتدوین نظتام اخال تی و تربیتتی
جامعۀ اسالمی داشته باشد .در این پژوهش تتال شتده بتا استت اده از رو ت لیتل م تتوایی ،بته
استخراج مضامین و مقولههای اخال ی مندرج در الیههای نه تۀ دعتای مکتارم االختالق پرداختته و
الگوی فرایندی تربیت اخالق اسالمی بر مبنای این دعا کشف و تبیین شتود .مهمتترین وجته ممیتز
مقالۀ حاضر از دیگر شروح متعدد نگاشتهشده بر این دعا ،این است که این جستار تال کرده گامها
و مراحل الگوی تربیت اخال ی را به صورت د یق و متوالی ذکر کند.
بر پایۀ الگوی یادشده ،هدایت به مسیر حق و تمسک به اطاعت الهی ،بر رشد و تکامل اخال ی مقتدم
شده است .پیمودن گامهای اصالح اخال ی با تأکید بر نیکی به دیگران و نرمخویی ،در زمرۀ الزامات
تربیت اخال ی انسان است؛ و در مقابل ،ظلتم و دشتمنی ،مهمتترین متان تکامتل تربیتت و اصتالح
اخال ی بشر است.
کلیدواژهها :امام سجاد ،7دعای مکارم االخالق ،تربیت اخال ی ،الگوی تربیت اخال ی ،رو ت لیل م توا.
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مقدمه

یکی از مهمترین مسائل موردنیاز جوام انسانی ،کشف و تبیین الگوهای تربیت انسانی با
رویکتترد «اخالقم تتوری» استتت .ایتتن مستتأله بتتهویژه در جوام ت استتالمی کتته داعیتتهدار
اخالقم وری در فرایند رشد و تربیت انسان هستند ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
از جمله راهکارهای تبیین دیدگاهها و مبانی نظری ستیره و رو

امامتان معوتوم :بته

منظور تبیین الگوی تربیتی معرفیشده توسط ایشان و عرضۀ آن الگوها بته جامعتۀ استالمی،
مطالعه و بررسیهای علمی آثار بتر جتای مانتده از ایتن بزرگتواران بتا رو هتای ت قیتق
میانرشتتتهای و جدیتتد استتت .از جملتته کارکردهتتای استتت اده از ایتتن رو هتتای ت قیتتق
میانرشتهای ،استخراج نظاممند و د یق اطالعات و ارائۀ نتایج ت قیق بته صتورت الگوهتای
چندوجهی در البهای مختلف به منظور توسعۀ مبانی دانشهای علوم انسانی است.
دعای مکارم االخالق ،دعای بیستم ص ی ۀ سجادیه است کته حتاوی مطالتب ارزشتمند
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ارائۀ الگوی نظاممند آنها ،به ت لیل و بررستی ایتن دعتای شتریف از زبتان امتام ستجاد7

92

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

اخال ی و تربیتی است و در طول تاریخ بسیار مورد توجه عالمان دینی رار گرفته استت؛ امتا
ت قیق و بررسیهای صورتگرفته ،بیشتر به شرح و ت سیر ایتن دعتا پرداختهانتد و تتاکنون
پژوهشی به طور جام  ،الگوی تربیت اخال ی معرفیشده در این دعا را به صورت نظاممنتد،
د یق ،علمی و کارآمد در ابعاد و زمینههای مختلف ،استخراج و ترسیم نکرده است.
در این پژوهش تال

شده است با استت اده از رو

ت لیتل م تتوا ،بته عنتوان یکتی از

کارآمدترین رو های ت قیق میانرشتهای جهت استخراج و کشف مضامین اصلی متتون و

راه و مسیر عبودیت و بندگی به عال همندان سیرۀ اهلبیت :و جامعۀ اسالمی عرضه شتود.
ذکر این نکته الزم است که چتون رستالت ایتن پتژوهش ،صترفاخ استتخراج الگتوی تربیتت
اخالقم ور از متن دعای مذکور است ،از ت لیل سندی و متنی دعا صرف نظر شتده و ایتن
امر به پژوهشهای دیگر واگذار شده است.

ضرورت توجه بیشتر به دعای مکارم االخالق

ص ی ۀ سجادیه ،یکتی از نمادهتای عرفتانی و زاییتدۀ اندیشتههای معرفتشناستی امتام
سجاد 7است .ص ی ۀ سجادیه در وض کنونی خود شامل  45دعتا از ادعیتۀ امتام ستجاد7

است .این اثر از جمله گنجینههاى میتراث استالمی و از منتاب کتابهتای بالغتت ،تربیتت،
اخالق و ادب در جهان اسالم است و با توجه به اهمیتت فتراوان ایتن کتتاب ،اندیشتمندان
بزرگ و بزرگان و رجال علم و معرفت ،آن را «اخت القرآن» و «انجیل اهلبیتت» و «زبتور آل
امام زینالعابدین در دورانی زندگی میکرد که مردم ،تسلیم شهوتهای خود شده بودنتد
و راه و رسم حکام مسلط را پیشه کرده بودند و از م اهیم مکتب و اختالق و آداب استالمی
فاصله گرفته بودند .او این امکان را نداشت که باالى منبر برود و در برابتر اجتمتا متردم بته
ارشاد و راهنمایی آنها و بیان مول ت ایشان در پیشه کردن اخالق و آداب و احکام استالم
بپردازد و آنان را از ظلم و جور ستمگرانی که با رفتار زشت و طغیان خویش ،چهرۀ اسالم را
خدشهدار کردند و تمامی ارز ها و مقدسات استالم را زیتر پتا گذاشتتند و بته آزادیهتا و
حرمتها تجاوز کردند ،برهاند؛ لذا به تبلیغ اسالم پرداخت و مردم را به بازگشت بته دیتن و
رآن و اخالق اصیل خود فراخواند و سیرۀ پیامبرشان را مطرح کرد تا الگوى خود رار دهند
و حکام را نیز به احقاق حق و ا امۀ عدل و انواف م رومان و ستمدیدگان فراخواند.
امام زینالعابدین 7همواره تال

میکرد که مردم را بهرغم ت اوتهای طبقاتی و مقتام و

مو عیتی که داشتند ،به مسئولیتهای خود آشنا سازد و وظای ی را که در برابتر ختدا و متردم
دارند ،البته به شیوهاى جز آن شیوههایی که وعاظ و مرشدان و وهپردازان پتی متیگرفتنتد،
آشنا کند .شیوۀ او گ توگو و راز و نیاز با خدا و مناجات با او و جلب مهر و م بتت و نیتز
ستایش خداوند بود در الب شوت دعایی که به صت ی ۀ ستجادیه شتهرت یافتته استت و
فرزند

امام با ر 7و زید بن علی و افراد مطمئنی از یاران ائمه آنها را روایت کردهانتد و از

آن پس شیعیان آن حضرت از آنها است اده کردهاند و همچنان نزد بزرگتان شتیعه ،در شتمار
مقدسات به شمار میرود؛ و شب و روز یا در نیمروز و نیمههاى شب و به هنگام نیاز و هتر
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م مد »6نامیدهاند (آ ابزرگ طهرانی ،بیتا.)20/24 :
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فرصتی ،همان دعاها را بر زبان میآورند (معروف حسنی292 :2800 ،ت.)290
دعای مکارم االخالق یکی از دعاهای معروف امام سجاد 7استت کته بته عنتوان دعتای
بیستم ص ی ۀ سجادیه ثبت شده .ایتن دعتا بته دلیتل دارا بتودن مضتامین و ابعتاد تربیتتی و
سیروسلوکی ،بسیار مورد توجه پژوهشگران رار گرفته و شرح و ت سیرهای متعددی بر آن
نوشته و منتشر شده است .این دعا از  02بند تشکیل شده که هر سمت با درود بر م متد و
آل م مد شرو میشود .امام سجاد 7در ضمن هر بند ،با درخواست آراستگی بته برختی از
اخالق پسندیده یا طلب دوری از بعضی رذایل اخال ی ،ارز ها و ضتدارز های اخال تی
را معرفی کرده است.
در ادامه از آنجا که این متن حدیثی بتا رو

ت لیتل م تتوا متورد بتازبینی و مطالعته و

پژوهش رار گرفته ،شایسته است ابتدا این رو

ت قیق میانرشتتهای اجمتاالخ توضتید داده

شود و سپس کارکردهای آن در تجزیه و ت لیل مضتامین نه تته در دعتای مکتارم االختالق
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ورود به عرصۀ ت لیلهای کی ی بوده ،بستر مناسبی برای متن پژوهی ترکیبی فراهم میآورد.
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لورنس باردن در کتاب خود با عنوان «ت لیل م توا» به ایتن اشتاره میکنتد کته «ت لیتل

روش تحقیق

در پی توجه به دانش نشانهشناسی و ارتباطات غیرکالمی در بررستیهای زبانشتناختی و
متنپژوهی در دهۀ 2692م ،رو

«ت لیل م توا» 1به عنتوان بهتترین رو

ترکیبتی کمتی و

کی ی ،پای به عرصۀ ت قیقات علمی اندیشمندان گذاشت .در این رو « ،کمیت» و به طتور
کلی «رویکرد کمی» 2به متن ،کلید اصلی حل معمای فهم متن به شمار میرود که زمینهستاز

م توا در حقیقت فن پژوهش عینی ،اصولی و کمی به منظور ت سیر و ت لیل م توا استت و
ت کر بنیادی ت لیل م توا عبارت است از رار دادن اجتزای یتک متتن (کلمتات ،جمتالت،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Content Analysis.
2. Quantitative Perspective.

پاراگرافها و مانند آن بر حسب واحدهایی که انتخاب میشتوند) در مقتوالتی کته از پتیش
تعیتتین شتتدهاند» (بتتاردن .)06 :2894 ،کریپنتتدورف نیتتز در کتتتاب ختتود بتتا عنتتوان «مبتتانی
رو شناسی ت لیل م توا» ،چهارچوبی را برای استت اده از ایتن رو

معرفتی میکنتد کته

دارای سه کارکرد تجویزی ،ت لیلی و رو شناختی است (کریپندورف.)82 :2890 ،
برای فهم بهتر ایتن رو

بایتد گ تت کته بررستیهای متعتارف اجتمتاعی معمتوالخ بتر

پرسشنامه مبتنیاند؛ یعنی آنچه توسط پژوهشگر ت لیل میشود ،پاستخهایی استت کته بته
دلیل این فن را فن «پرسشنامۀ معکوس» 1نیز مینامند .پرستشنامه نتامعلوم استت و هتدف
تلوی اخ یافتن این پرسشنامه بر اساس پاسخهایی است که پیشاپیش طتی خبرهتا ،مقالتهها و
داستانها داده شده و یا به عبارتی در این رو

اسناد گ تتاری چنتان ت لیتل میشتوند کته

گویی جواب سؤالهای پرسشنامه هستند (فیروزان.)022 :2892 ،
رو

«ت لیل م توا» از جمله رو های ت قیق میانرشتهای است که میتواند به عنتوان

ابزاری جدید ،به ت لیل نووص دینی اعم از رآن کریم یا احادیث بپردازد و مدالیل آنهتا را
شناسایی کند؛ اما به منظور است اده از این رو  ،ابتدا میبایست ادبیات نظری آن ،متناسب بتا
موضو نووص دینی ،تعریف و در نهایت فنون مختلف آن ،بومیسازی شود .بدیهی استت
که مسألۀ کاربست رو

ت قیق و فراینتد بومیستازی و اجترای آن در خوتوص موضتو

پژوهش ،از اهمیت واالیی برخوردار است و اگر پژوهشگری بتواند بهخوبی رو

متد نظتر

را اجرا و عملیاتی کند ،بیشک به فهم عمیقی دست یافته ،زمینهساز ت ولی بزرگ در حتوزۀ
مطالعات اسالمی خواهد شد که در ادامه تال

میشتود فراینتد بومیستازی و کاربستت آن

تبیین شود.
در مورد تکنیک انتخابشده برای ت لیل م توای دعای مکارم االخالق ،بایتد گ تت کته
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Inverse Questionnaire.
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پپرسشنامهها داده شده است؛ اما در رو

ت لیل م توا برعکس عمل میشود و بته همتین
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پس از مطالعۀ انوا فنتون رو

ت لیتل م تتوا کته در منتاب مختلتف معرفتی شتده استت

(هولستی59 :2898 ،ت68؛ جانیپور و شکرانی09 :2860 ،ت ،)49بترای اینگونته پژوهشهتا،
اوالخ رویکرد استقرایی پیشنهاد میشود و ثانیتاخ بتر تکنیتک «ت لیتل م تتوای مضتمونی» بته
صورت «کدگذاری باز» با تأکید اولیه بر «واژگان» و تأکید ثانویه بر « الب بیانی» هر مضتمون
پیشنهاد میشود .تأکید بر کلیدواژگان ،نقتا تمرکتز ،1جهتتگیری ،2مضتامین ،3مقولتهها،4
البهای بیانی و یادداشتهای نظتری ،5بختش مهمتی از فراینتد پیشتنهادی بترای ت لیتل
م توای مضمونی برای فهم احادیث است که توضی ات آن در ادامه خواهد آمد.
تحلیل محتوای دعای مکارم االخالق

ت لیل م توای کی تی ،تکنیکتی بترای ت ستیر ذهنتی م تتوای دادههتای متتن از طریتق
کدگذاریهای طبقهبندیشده به صورت سیستماتیک استت کته بته دنبتال مشتخ
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کتردن

الگوهایی است که در نهایتت ،از مضتامین و م تاهیم ستاخته میشتوند .بته عبتارت دیگتر،
ت لیلهای کی ی ،بهمثابۀ تکنیکی برای بررسی عمق بیشتری از پدیده انتختاب میشتوند کته
در نهایت ،به نظریهپردازی منجر میشوند.
با بهرهگیری از تکنیک یادشده ،دعای مکارم االخالق ص ی ۀ ستجادیه بتا ترجمتۀ آ تای
آیتی در جدول ذیل پیادهسازی شده است که به علت م دودیت حجم مقاله ،فقتط بته ذکتر
جدول بخش اول دعا اکت ا شده است.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 تال

ایمان ()0

برای تکمیل

مراحل ایمان خود

A4

یقین ()8

طلب مراحل کمال ایمان از خداوند

A5

نیت ()8

تأکید بر ذومراتب بودن یقین افراد

A6

توصیه به تال

عمل ()0

برای تکمیل

مراحل یقین خود

لطف الهی

A7

طلب مراحل افضل یقین از خداوند

A8

مراحل

تأکید بر ذومراتب بودن نیت افراد

A9

م مد و خاندانش و ایمان مرا

کمال

برای تکمیل

به کاملترین درجات ایمان و

انسان

بار خدایا ،درود ب رست بر

رحمت الهی

توصیه به تال

مراحل نیت خود

A10

طلب مراحل احسن نیت از خداوند

A11

و نیت مرا به نیکوترین نیتها و

تأکید بر ذومراتب بودن اعمال افراد

A12

عمل مرا به بهترین اعمال فرا بر؛

برای تکمیل

یقین مرا به برترین مراتب یقین

ای خداوند ،به لطف خود نیت
مرا از هر شائبه موون دار و به
رحمت خود یقین مرا استوار
گردان ،و به درت خود فساد
مرا به صالح بدل نماى!

توصیه به تال

مراحل عمل خود

درت الهی

طلب مراحل احسن عمل از خداوند
لطف خداوند ،راهکار تکمیل
مراحل نیت
رحمت خداوند ،راهکار تکمیل
مراحل یقین
درت 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 َص ِّل َعلَی ُم َ َّم ٍد َو آل ِ ِهَ ،و
اْلیم ِ
بلِّغْ ب ِ ِإیمانِی َأکْم َ ِ
انَ ،و
ل ْ َ
َ
َ
َ
ینَ ،و انْتهِ
ل الْیقِ
ِ
ِ
َ
ِ
اج َع ْ
َ
ْ
ل یَقینی أف َْض َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
بن َّیتی إلَی أ ْح َسن النِّیَّاتَ ،و
ن ْاْلَعم ِ
ِ ِ
ال .الل َُّه َّم
ب ِ َع َملی إلَی َأ ْح َس ِ ْ َ
ك ن ِ َّیتِیَ ،و َص ِّ ْد ب ِ َما
َو ِّف ْر بِلُطْ ِ َ
ِ ِ
ِ
ول ِ ْد
عنْ َد َك یَقینیَ ،و ْاستَ ْ
ك َما ف ََس َد مِنِّی»
ب ِق ُْد َرت ِ َ

نقطۀ تمرکز
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بخش اول دعای مکارم االخالق به بیان مراحل کمال انسان پرداختته استت و تتال

دارد

این مراحل را در چهار مرحلۀ تکمیل ایمان ،یقین ،نیت و عمل بیتان کنتد و راهکتار تکمیتل
آنها را نیز بیان کند .از آنجا که در ادامۀ این دعتا بته ت وتیل در خوتوص مراحتل تربیتت
اخال ی و راهکارهای آن ،سخن گ ته شده و این الگو بتهد ت تکمیتل شتده استت ،در ایتن
مقاله تال

شده تا این مراحل به صورت یک الگوی جام به توویر کشیده شود.

پیش از سخن گ تن از الگوی جام تربیتتی اخالقم تور عرضهشتده در دعتای مکتارم
االخالق ،ابتدا الزم است به سنجش فراوانی کلیتدواژگان ،مضتامین (موضتوعات اصتلی) و
نقطه تمرکزهای متن (موضوعات فرعی) پرداخت و از رهاورد آن ،راه ورود بته ت لیلهتای
کی ی را کشف و هموار کرد .از آنجا که واژگان کلیدی ،دربردارندۀ پیام اصلی جمالت یتک
متن هستند ،در مرحلۀ اول ،اولویت با سنجش فراوانی آنها است .در بررسی کلیتدواژگان از
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آنجا که با گسترۀ وسیعی از کلمات مواجه هستیم ،ابتدا الزم است آنهتا را یکسانستازی و
طبقهبندی کنیم .در پی دستهبندی این واژگان ،گروههای ذیل احوا شدند:
ت واژگان مرتبط با فضایل اخال ی؛
ت واژگان مرتبط با رذایل اخال ی؛
ت واژگان مرتبط با ص ات خداوند؛
ت واژگان مرتبط با فقر و غنا؛
ت واژگانی دارای معنای مستقل؛ مانند صلوات ،آخرت ،شیطان ،و دنیا.
پس از یکسانسازی واژگان و جتای دادن کلمتات هممعنتا در یتک گتروه ،بته ستنجش
فراوانی آنها پرداخته شد که نتایج آن در نمودار زیر ابلمشاهده است:

همانگونه که واژگان مرتبط با فضایل و رذایتل اخال تی ،بتاالترین فراوانتی را در دعتای
مکارم االخالق دارند ،بالتب مضامین و نقا تمرکز مرتبط با موضتو اختالق نیتز بتاالترین
فراوانی را در این متن دعایی به خود اختواص داده و به همین دلیل بهدرستتی نتام «مکتارم
االخالق» بر این دعا نهاده شده است .اما سؤال مهم این است که چه نو گزارههای اخال تی
و با چه هدف و رویکردی در این دعا به کار رفته و در نهایت آموزههای اخال ی بیتان شتده
در این دعا ،چه کارکردی داشته است و چه الگویی ترسیم میکنند؟
بهمنظور پاسخگویی به این سؤاالت ،در ادامۀ مقاله تتال

شتده الگتوی تربیتت اخال تی

ترسیمشده در این متن دعایی ،به د ت ترسیم و در نهایت ،الگوی تربیتی جام مستتخرج از
دعای مکارم االخالق ،تبیین شود.
الگوی تربیتی اخالقمحور در دعای مکارم االخالق

مسائل اخال ی ،از جهت رابطه با فترد و جامعته بته دو بختش اختالق فتردى و اختالق
اجتماعی تقسیم میشوند« .اخالق فردى» ،ملکات و ص اتی است که در رابطۀ انسان با ختود
و خدا مطرح میشود؛ مثل توجه به خدا ،صبر ،رضا ،توکتل ،شتکر ،ختوف ،رجتا ،ناعتت،
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نمودار فراوانی کلیدواژگان دعای مکارم االخالق
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خضو  ،خشو  ،بندگی و عبودیت ،و اخالص که اخالق حسنۀ فردى هستند .در این میتان،
از بیتابی ،غ لت ،ناسپاسی ،یأس از رحمت خدا ،غرور و عجب نیز به عنوان اخالق رذیلته
و رذایل اخال ی فردى نام برده شده است .این اوصاف ،ملکات و ص اتی هستند که بتا آنهتا
چهرۀ باطنی فرد ،ط نظر از جامعه مشخ

میشود؛ یعنی حتی اگر فرد فرضتاخ در م یطتی

تنها و خارج از جامعه زندگی کند ،باز ت قق میپذیرند .معیار رار گرفتن برختی صت ات در
گروه فضایل اخال ی ،آداب و دستورهایی خاص است که در مسیر تزکیته و تهتذیب ،التتزام
به آنها ضرورت دارد و از طریق عمل ،فرد را به اهداف نزدیک میکند .البته منظور از عمتل
در اینجا اعم از اعمال جوان ی (نیت ،حب ،بغض ،سوءظن ،حسد و  )...و اعمال جتوارحی
(سخاوت ،عبادات ،دفا ) است.
همانگونه که گ ته شد ،مسائل اخال ی ،از جهت رابطه با فرد و جامعه به دو بخش تقسیم
میشود :اخالق فردى و اخالق اجتماعی« .اخالق اجتماعی» ،ص ات و ملکاتی است کته در
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رابطۀ بشر و جامعه مطرح میشود؛ به طوری که اگر فرضاخ جامعه و اجتماعی در کتار نباشتد،
آن ص ات م هومی نداشته ،ت قق نمیپذیرنتد؛ ماننتد ستخاوت ،وفتاى بته عهتد ،تواضت و
فروتنی ،عدالت ،حلم و بردبارى ،انواف ،صدا ت و راستی ،امانتتداری ،ایثتار و گذشتت،
عاط ه و م بت ،ع و و اغماض ،ع ت و خیرخواهی به عنوان ص ات پسندیدۀ اجتمتاعی؛ و
ص اتی مانند حسادت ،بخل ،تکبر ،ظلم ،فتنهجویی ،کینه و بغض ،خیانت ،غضب ،خدعته و
مکر ،ساوت ،بیمهری ،ترس و خوف به عنوان ص ات ناپسند اجتماعی.
برخی از فضایل اخال ی طرحشده در دعتای مکتارم االختالق ،بته رفتارهتای اجتمتاعی
مربو است؛ چراکه دعای مکارم االخالق سرشار از نکات اخال ی و تربیتی است کته افتراد
برای بهبود روابط اجتماعی میتوانند از آنها بهره بگیرند .ست ار ها بترای داشتتن اختالق
عالی در برخورد با دیگتران ،از بیتل نرمختویی ،داشتتن متانتت ،عیبپوشتی ،کظتم غتی ،
فروتنی ،پخش نیکی دیگران ،حقگویی ،آشتی بر رار کردن بین مردم ،ایثتار ،ت ضتل و صتلۀ
رحم از جملۀ این موارد است.
نمودار استخراجشده از فراوانی واژگان کلیدی ،نشتان میدهتد کته گروههتای فضتایل و

رذایل اخال ی ،به ترتیب دارای بیشترین فراوانی هستند و از آنجا کته تکترار هرچته بیشتتر
واژه و موضوعی ،از اهمیت ویژۀ آن نشأت میگیرد ،میتوان نتیجته گرفتت کته اصتلیترین
نقطۀ تمرکز در این دعا ،طرح مباحث اخال ی است .مجموعه واژگانی کته در ایتن پتژوهش
ذیل دستۀ فضایل اخال ی طبقهبندی شدهاند ،به همراه فراوانی آنها در نمودار ذیل مشتخ
شده است:

این نمودار نشاندهندۀ این است که امام سجاد 7در این دعا ،به فضتایل اخال تی مهتم و
متنوعی از جمله صلۀ رحم ،ت کر ،تواضت  ،نرمختویی ،نیکوکتاری ،همراهتی بتا جماعتت،
هدایتطلبی و غیره پرداخته و تال

کردهاند تا ایتن فضتایل را بته گونتهای د یتق و کامتل

توضید داده ،نقش هر کدام را در تکمیل مراحل کمال انسان بیان کنند .مجمو این فضایل را
میتوان بدین صورت بیان کرد:
ورود و هدایت به مسیر حق ،مقدم بر تربیت اخالقی

همانطور که از نمودار فضایل اخال ی پیداست ،واژۀ هدایتطلبی دارای بیشتترین فراوانتی
است؛ بنابراین از نظر امام ،7ورود به مسیر حق و رار گرفتن در مسیر هتدایت ،اولتین گتام در
جهت الهی شدن انسان معرفی شده است .برای نمونه امام در بخشی از دعا میفرماینتد« :الل َُّهت َّم
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نمودار فراوانی واژگان فضایل اخالقی
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ص ِّل علَی م م ٍد َو ِ
آل ُم َ َّم ٍدَ ،و َمتِّ ْعن ِی ب ِ ُه خدى َصال ِ ٍد َال َأ ْستَبْ ِد ُل ب ِ ِهَ ،و طَ ِریق َِة َحتق َال َأ ِزیتغُ َعنْ َهتاَ ،و
َ َ ُ َ َّ
ك ف ِی َها؛ بارالها! بر م مد و آل م مد درود فرست و مرا از هتدایتی شایستته و بتر
ن ِ َّی ِة ُرشْ ٍد َال َأشُ ُّ
وفق صالح ،بهرهمند فرما ،هدایتی که آن در م ید و سعادتبخش باشد کته متن آن را بتا هتی
چیز عوض نکنم و بدلی به جای آن انتخاب نکنم!» (فلس ی.)64 :2892 ،
ِ
گمراهتی بعتد از
در این بند دعای شریف ،افزون بر هدایت ،استقامت در هدایت و عتدم
هدایت نیز از خدای سب ان درخواست شده است؛ چنانکه در آیۀ شری ۀ ) َر َّبنا ال تُ ِزغْ ُلُوبَنتا
بَ ْع َد ِإ ْذ َه َدیْتَنا((آلعمتران )0/از ختدا میختواهیم پتس از نشتان دادن راه هتدایت ،متا را از
ان راف بازدارد ،به همین منوال در این بند نیز استقامت در مسیر هدایت و پایداری در طریق
صالد ،از خدا درخواست شده است.
توجه به این نکته ضروری است که استقامت و پایمردی در طریق حتق ،مقتامی بتاالتر و
البته دشوارتر است و پادا
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آن نیز به فراخور مرتبه ،عظیمتر و رفی تر خواهتد بتود؛ چراکته

رآن کریم کسانی را که راه حتق و صترا مستتقیم را یافتته و در آن راه ،صتبر و استتقامت
ِ
قاموا فَال َخ ْو ٌف َعلَتیْ ِه ْم َو
اّلل ثُ َّم ْاستَ ُ
ورزیدهاند ،اینگونه توصیف میکند) :إنَّ الَّذی َن الُوا َربُّنَا ه ُ
ال ُه ْم یَ ْ َزنُونَ ((احقاف .)28/اکنون این پرسش مطرح است کته هتدایت متورد درخواستت
امام سجاد 7چگونه حاصل میشود؟

عالمه طباطبایی ضمن تعریف هدایت ،راه رسیدن به آن را چنین بیان کردهاند« :هتدایت
عبارت است از داللت و نشان دادن هدف ،با نشان دادن راه؛ و این خود یك ن و رساندن بته
هدف است ،و کار خداست؛ چیزى که هست ،خداى تعالی سنتش بر این جریتان یافتته کته
امور را از مجراى اسباب به جریان اندازد ،و در مسألۀ هدایت هم وسیلهاى فراهم میکنتد تتا
مطلوب و هدف براى هر که او بخواهد روشن گشته ،بنتدها در مستیر زنتدگی بته هتدف
ِ
اّلل َأنْ یَ ْه ِدیَت ُه،
نهایی خود برسد و این معنا را خداى سب ان بیان کرده ،فرمتوده) :ف ََم ْ
تن یُت ِرد ه ُ
یَشْ ر ْح َص ْد َر ُه ل ِ ْ ِ
ْل ْسالمِ((انعام« )204/خداوند هرکه را بخواهد هدایت کنتد ،ستینۀ او را بتراى
َ
اسالم پذیرا کرده ،و ظرفیت میدهد» (طباطبایی.)85/2 :2529 ،
مکارم شیرازی نیز هدایت را داری انوا 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 ستوى
تکامل میبرد .این نو هدایت ،مخوتوص خداونتد استت و وستیلۀ آن ،عوامتل و استباب
طبیعی و ماوراء طبیعی است.
ب) هدایت تشریعی :منظور از این هدایت ،راهنمایی افتراد از طریتق تعلتیم و تربیتت و
وانین م ید و حکومت عادالنه و پند و اندرز و موعظه است .ایتن نتو هتدایت ،بته وستیلۀ

«توفیق» یاد میشود ،عبارت است از در اختیار گذاشتن وسایل الزم تا با میل و ارادۀ ختود از
ِ
جاه ُدوا ف ِینا لَنَ ْه ِدیَنَّ ُه ْم
آن براى پیشرفت است اده کنند؛ چنانکه رآن کریم میفرمایدَ ) :و الَّذی َن َ
ُسبُلَنا((عنکبوت.)96/
د) هدایت به سوى نعمتها و پاداشها :منظور از ایتن هتدایت ،بهترهمنتد کتردن افتراد
شایسته از نتیجۀ اعمال نیکشان در سراى دیگتر استت .ایتن نتو هتدایت مخوتوص افتراد
ِ
ول ِ ُد بال َُه ْم((م مد)4/
باایمان و درستکار است؛ چنانکه رآن مجید میگویدَ ) :سیَ ْهدی ِه ْم َو یُ ْ
(مکارم شیرازی842/0 :2895 ،ت.)840
امام سجاد 7در دعای مکارم االخالق هدایت صال ی را طلتب کردهانتد و در ادامته نیتز
خواستار عدم تغییر آن بودهاند .به نظر میرسد فردی که در طریق هتدایت ،از چهتار مرحلتۀ
اشارهشده گذر کند ،به هدایت مطلوب واصل میشود .امام علی 7هتدایت ختدا را بهتترین
هدایت معرفی میکنند« :هدى هاّلل سب انه أحسن الهدى» (تمیمی آمدی.)984 :2522 ،
در بند دیگری از دعای مکارم االخالق آمده استَ « :و َال َأ ِ
تدایَت ِی؛ و
تك ه ِ َ
ضل ََّّن َو َْد َأ ْمکَنَتْ َ
گمراه نشوم که راهنمایی به من براى تو آسان است» .واژۀ «ضالل» عبارت استت از ان تراف
از صرا مستقیم؛ و ضد آن ،هدایت است .راه ص ید یکی است و راه باطل متعدد :توحید و
یکتاپرستی یک راه است؛ اما شرک راههای متعدد و مجاری گوناگون دارد .امام ستجاد 7در

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

پیامبران و امامان و افراد صالد و مربیان دلسوز انجام میشود که در رآن بارهتا بته آن اشتاره
ك ال ِْکتاب ال َری ِ ِ
دى لِل ُْمتَّق ِی َن((بقره.)0/
شده است) :ذل ِ َ
ْ َ
ُ
ب فیه ُه خ
ج) هدایت به معنی فراهم کردن وسیله :ایتن نتو هتدایت کته گتاهی از آن بته عنتوان

02

این طعه از دعای شریف میفرمایند :بارالها! به گمراهی و ضاللت ،گترایش نیتابم بتا آنکته
هدایت من بر تو ممکن است .آری هر کس در هر روشی که دم میزند و در هر کتاری کته
وارد است ،اگر مشمول هدایت باری تعالی بشود و خداونتد لطتف ختود را شتامل حتال او
فرماید ،از خطر ان راف موون میماند و سرانجام در هر کاری به ستعادت شایستتۀ آن کتار
نایل میشود (فلس ی.)522/0 :2892 ،
در بندهای دیگری از دعا نیز توفیق راهنمایی و ارشاد دیگتران ،از خداونتد متعتال طلتب
شده است:

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

ت «الل َُّه َّم َو َأنْطِقْن ِی بِال ُْه َدى»؛ بار خدایا مرا به هدایت و راهنمایی (به دین حق) گویا فرما!».
ِ ِ َِ ِ
ِ ِ
الرشَ اد؛ و مرا از درستکاران و راهنمایان بته خیتر و
ت « َو ْ
اج َعلْنی م ْن َأ ْه ِل َّ
الس َداد َو م ْن أدلَّة َّ
نیکی و از بندگان شایسته بگردان!».
اْل ْرشَ ِ
ت «وامنَ ْ ن ِی ُحس َن ْ ِ
اد؛ و نیکی راهنمایی کردن را به من عطا فرما!».
ْ
ْ
با کنار هم رار دادن بندهایی از دعا کته حتاوی واژههتایی در معنتای هتدایت ،ارشتاد و

مضامین استخراجشده در این بخش نیز نشان میدهد که از منظتر امتام ستجاد ،7مقتدم بتر

00

تربیت اخال ی ،تمسک به عبادت و اطاعت الهی است و اساستاخ عبتادت خداونتد متعتال بتر

راهنمایی به راه راست و مسیر حق هستند ،درمییابیم که امام سجاد 7بل از گتام نهتادن در
مسیر تربیت اخال ی ،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 اخال ی ،عبادت و اطاعت استت و بررستی

تربیت انسان اولویت دارد و در تکامل انسان الهی مؤثر است.
در مناب حتدیثی و لغتوی نیتز م هتوم «عب ِ
ود َّیتة» بته معنتی اظهتار فروتنتی و طاعتت و
ُُ
فرمانبردارى از حق به کار رفته است؛ زیرا عبادت ،نهایت فروتنی و طاعت و فرمانپتذیری و
تربیت شدن است .طاعت نیز از ریشۀ «طو » ،به معنای رغبت و میل استت کته از مهمتترین
ملزومات مسیر تربیت است .در نتیجه ،عبادت خدای متعال ،مهمترین راهکتار بترای تربیتت

شدن و پذیر

تربیت الهی است.

عالمه طباطبایی مالکیت حقیقی پروردگار را منشتأ وجتوب انقیتاد و اطاعتت از خداونتد
میدانند و نتیجۀ پذیر

آن در تربیت شدن نهاد انسان را چنین تعریف متیکننتد« :ستلطنت

حقیقی و مالکیت وا عی پروردگار ،منشأ وجوب انقیتاد موجتودات در برابتر ارادۀ او استت.
همین ستلطنت حقیقتی و مالکیتت وا عتی پروردگتار ،منشتأ وجتوب انقیتاد موجتودات و
مخووصاخ آدمیان در برابر ارادۀ تشریعی او و دستوراتی است کته خداونتد بتر ایشتان مقترر
صالح امر آنان و مایۀ سعادت دنیا و آخرتشان میباشد ،جعل فرموده .صاحبان عقتل از انتس
و جن و َملَك ،همه ُملك خدایند و خدا هم مالك تکوینی و بهوجودآورندۀ ایشان است و بته
همین جهت ،همۀ بندگان او ذلیل و زبون حکتم و ضتاى اوینتد؛ چته او را بشناستند ،چته
نشناسند؛ و چه تکالی ش را اطاعت کنند و چه اطاعت نکنند؛ و هتم مالتك تشتریعی ایشتان
است ،مالکیتی که به او حق میدهد همه را به اطاعت خود درآورد و همه را م کوم به تقتوا
و عبادت خود کند» (طباطبایی.)852/9 :2529 ،
امام سجاد 7در این دعا از خداوند میخواهند که ایشان را عبد خود رار دهد و عبتادتش
ِ ِ
ادت ِی بِال ُْع ْجتب» .از ایتن گ تتار امتام7
را با عجب فاسد نگرداندَ « :و َعبِّ ْدن ِی ل َ
َك َو َال تُ ْس ْد عبَ َ
حاصل میشود که عجب ،فاسدکننده و از بین برندۀ عبادات است؛ چنانکته بنتدهای دیگتر
ِ
ِ
اعتِتك»َ « ،و َال تَبْتَل ِیَنِّتی
دعا نیز به این مطلب اشاره دارندَ « :و َع ِّم ْرنی َما کَانَ ُع ُم ِری بِذْ لَ خة فتی طَ َ
ادَ ،و مِن صال ِ ِد الْعِب ِ
بِالْکَس ِل عن عِبادتِك»َ « ،و اجعلْن ِی مِن َأه ِل الس َد ِادَ ،و مِن َأ ِدل َِّة الرشَ ِ
َتال
اد»« ،ف َ
ْ
ْ َ
َ َ ْ َ َ
ْ ْ َّ
َ
ْ َ
َّ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
تاد »َ « ،و
ادت ِ َ
َأشْ تَغ ِ َ
ك بِالطَّ لَب»« ،ال َّل ُه َّم َص ِّل َعلَی ُم َ َّمد َو آلهَ ،و ْار ُز ْنتی صت َّ خة فتی عبَ َ
ل َع ْن عبَ َ
ِ ِ
ك ف ِی َأ َّیامِ ال ُْم ْهلَة».
اعت ِ َ
ْاستَ ْعملْنی بِطَ َ
فرد مؤمن پیش از آنکه خود را به اخالق نیک مزین کند و تربیتت شتود ،بایتد در مستیر
عبادت و اطاعت الهی گام بردارد .این دعا به انسان آموز

میدهد از خداوند توفیق هدایت

شدن به راه راست را طلب کند و در مسیر عبادت او استقامت بتورزد تتا در نهایتت هتدایت
شود .انسان هدایتشده بعد از توفیق هدایت شدن به راه راست ،بتا کمتک هتدایت الهتی و

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

فرموده است؛ چه دستوراتی که دربارۀ کی یت عبادت و سنتش داده و چه وانینی کته باعتث

08

الگوگیری از معوومان :و صال ان و متقین ،باید تال

کند در مستیر عبودیتت استتقامت

داشته باشد و دچار ان راف 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 بایتدهای مراحتل نیتل
به تکامل اخال ی برای همۀ انسانها معرفی شده که در حقیقت همان پذیر

الگوی تربیتتی

اخالقم ور دین اسالم است ،نیکی به دیگران ،مهربانی ،احسان و فضل است ،بهویژه نیکتی
کردن در حق کسی که از انسان دوری گزیده است .در دعای مکارم االخالق ،نیکی در حتق
دیگران ،عالیترین درجۀ کرامت ن س دانسته شده که با عبارت « َو ِإیثَا ِر التَّ َُّض ِ
تل» بیتان شتده
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است .همچنین امام سجاد 7در این دعا از خداوند توفیق پیشتتازی و ستبقت در فضتیلت و
نیکوکاری را برای خود و همگان خواستار شتده و فرمودهانتد « َو الستب ِق ِإلَتی الْ ِ
َضتیل َِة» کته
َّ ْ
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 میخوردَ « :و َأج ِر لِلنَّ ِ
اس َعلَتی
ْ
یَ ِد َی ال َْخیْر» .در این بند ،از خداوند طلب شده که خیر رساندن برای مردم بتر دستتان انستان
جاری شود« .خیر» شامل جمی اعمال صالد از بیل مکتارم اعمتال و م استن افعتال ماننتد

که باشند ،میتواند صورت گیرد .خیررسانی باید به صورت متوتل و دائتم باشتد و جتاری

05

شدن خیر بر دستان انسان نیز بدین معنا است که انسان واسطه در رساندن خیتر بته دیگتری

احسان و اعطا و افضال به مردم و یا کمک فکری و یا عاط ی بته دیگتران استت .در ضتمن،
ل

«ناس» در اینجا بدین معنا است که خیررسانی به همه ،از هر صنف و گتروه و متذهبی

باشد .در حقیقت ،مؤمن در اینجا چشمهای فرض شده کته منشتأ فیتوض و خیترات بترای
مردم و جامعۀ اسالمی است .لذا از آنجا که کثرت تأکید امام سجاد 7بر ایتن موضتو زیتاد
است و دائماخ با ال اظ عام و کلی نیز بیان شده است ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که مستألۀ
نیکی به دیگران ،ابتدا موجب رشد اخال ی فرد میشود و در مرحلۀ بعتد ،مهمتترین گتام در
اصالح اخالق جامعۀ اسالمی است که الزم است همۀ افراد جامعۀ اسالمی ،به این خویوته

اخال ی مزین باشند تا م بوب دلها رار گیرند و در نهایت ،جامعتۀ استالمی بته ستالمت و
سعادت و کمال اخال ی دست پیدا کند.
همچنین امام سجاد 7در بند دیگری از دعا ،توفیق نیکی کتردن بته کستی را از خداونتد
متعال طلب میکنند که مست ق احسان نیست؛ کاری که به نظر میرسد باالترین و واالتترین
اْلف َْض ِ
مرحلۀ تکامل اخال ی استَ « :و ْ ِ
ال َعلَی غَیْ ِر ال ُْم ْستَ ِ ق» .خوبی و احستان بته کستی کته
کاری نکرده که در خور نیکی باشد ،اوج کرامت اخال ی فرد است.
که نشان میدهد نرمگویی ،نرمخویی و داشتن طبت نترم و مالیتم در برختورد بتا دیگتران ،از
مهمترین راهکارهتای اصتالح اخال تی استت و امتروزه نیتز یکتی از مهمتترین مهارتهتای
اجتماعی رفتار انسانی دانسته شده است .واژۀ «عریکه» در لغتت بته معنتای طبیعتت استت ،و
«لین» نیز به معنای نرمی و مالیمت است .نرمگویی و نرمخویی در روابط انستانی و رفتارهتای
بشری ،به دری جنبۀ استراتژیک دارد که خداوند تبارک و تعتالی ،مربتی اول بشتر ،در دستتور
خود به حضرت موسی و هارون 8میفرماید) :اذ َْهبا ِإلی ف ِ ْر َع ْونَ ِإنَّ ُه طَ غی * فَقُوال لَ ُه َْو خال لَیِّنتاخ
ل ََعلَّ ُه یَتَذَ ک َُّر َأ ْو یَ ْخشی(؛ «به سمت فرعون بروید؛ زیرا او طغیان کرده استت؛ و بته او بتا زبتان و
گ تار نرم ص بت کنید ،شاید متذکر شده ،از عذاب الهی بترسد» (طه58/ت.)55
پیوند برقرار کردن

همچنین از اخال یات خوب اجتماعی ،پیش دم شدن در اصالح و آشتی میان افراد استت
که آن نیز نوعی از نرمخویی و مهربانی با دیگران است؛ چراکه به هم پیوستن دلهای پراکنده
و بسامان کردن کار بندگان ،کاری خداپسندانه است .امام سجاد 7در دعای مکارم االختالق
از خداوند توفیق مزین شدن به این فریضتۀ اخال تی را درخواستت میکننتدَ « :و َضت ِّم َأ ْه ِ
تل
الْ ُر َِةَ ،و ِإص َال ِح ذ ِ
َات الْبَیْ ِن».
ْ
ْ
بدرفتاری و ظلم و دشمنی ،مهمترین مانع تکامل اخالقی انسان

اخالق مذموم و ناپسند همچون حجابی است که انسان را از معتارف الهتی و فیضهتای

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

العریِکَتة»
همچنین یکی دیگر از تأکیدها و خواستههای امام سجاد ،7نرمخویی است« :لَتیِّ َن َ

04

دسی ،بهویژه تربیت الهی م روم میکند؛ زیرا رذایل اخال ی به منزلۀ پوششی بترای ن توس
هستند که اگر برطرف نشوند ،حال روحانی و معنتوی بترای انستان رم نمتیدهتد (نرا تی،
 .)54 :2899در مباحث اخال ی ،ضمن ب ث از فضایل اخال ی ،از رذایل و ص ات نادرستت
نیز ص بت میشود؛ چراکه برای رسیدن به اخالق کامل ،الزم استت صت ات و بیماریهتای
خطرناک نیز درمان شوند؛ لذا میبینیم که در دعای مکارم االخالق ،ضتمن ب تث از فضتایل
اخال ی ،به رذایل اخال ی نیز پرداخته شده است و امام سجاد 7تتال

کردهانتد ایتن آفتات

فردی و اجتماعی نیز از جامعۀ اسالمی دور شود .انسان تربیتشده و معرفیشتده از جانتب
امام سجاد 7در دعای مکارم االخالق ،خود را از خوای

رفتاری ناپسند پاک کترده استت

و روح و جسم خود را به رذایل اخال ی آلوده نمیکند .ص ات ناپسندی که در این دعا بتدان
پرداخته شده ،عبارتند از:
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نمودار فراوانی رذایل اخالقی در دعای مکارم االخالق

این نمودار نشان میدهد رذایلی از بیل بتدی ،دشتمنی و گمتان باطتل ،دارای بیشتترین
فراوانی در دعای مورد بررسی هستند و میتوان پی بترد کته از مهمتترین تأکیتدهای دعتای
مکارم االخالق برای هدایت انسانها ،پرهیز از رذایل اخال ی و در سترلوحۀ آنهتا دوری از
بدی و دشمنی در حق دیگران است .برای مثال ،امام سجاد 7با بیتان عبتاراتی ماننتد «الل َُّهت َّم
ٍ
ِ
و ِدَ ،و َأ ْج ِز َی َم ْن َه َج َرنِتی بِتالْب ِ ِّر،
َص ِّل َعلَی ُم َ َّمد َو آل ِ ِهَ ،و َسدِّ ْدن ِی ِْلَنْ ُأ َعا ِر َ
ض َم ْن غَشَّ نی بِالنُّ ْ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السیِّئَ ِة» و نیتز عبتارت
َو ُأثی َ
ب َم ْن َح َر َمنی بِالْبَذْ لَ ،و ُأکَاف َی َم ْن َطَ َعنی ب ِ ِّ
الولَةَ .....،و ُأغْض َی َع ِن َّ
« َو َستْ ِر ال َْعائِبَ ِة» تال دارند در برابر بدی دیگران ،از خداوند متعال توفیق رفتار احسن طلتب
کنند .در معنای سداد (کار درست و بجا) گ تته شتده استت کتهَ « :دفْت ُ ال ُْمنْکَت ِر بِتال َْم ْع ُروف»
(ابنشعبه حرانی )004 :2525 ،که در این بند از دعا نیز امتام ستجاد 7بته انستانها توصتیه

میکنند بدی را با خوبی پاسخ گویند و در وا به انسانها آمتوز

میدهنتد کته در مقابتل

بدیها ،برخوردی باالتر از مقابله به مثل داشته باشند و بدی را با خوبی پاسخ گویند تا سنت

در دعای مکارم االخالق ،چهرۀ انسانی ترسیم شده است که نهتنها خود در حتق دیگتران
بدی نمیکند ،بلکه از بدی دیگران نیز چشمپوشی کرده ،با رفتاری احسن به این آیه از ترآن
عمل میکند که) :ا ْدفَ ْ بِالَّت ِی ه ِ َی َأ ْح َسن((فوتلت .)85/طعتاخ چنتین فتردی بتا بردبتاری و
شکیباییای که از خود بروز میدهد ،دارای کرامت اخال ی است.
نکتۀ تربیتی ابلتوجه دیگر در دعای مکارم االختالق ،تأکیتد دعتا بتر پترور

صت ات

پسندیده است .در بندهای متعدد این دعا ،علیرغم وجود کلماتی که حاوی معنتای دشتمنی
و بدی است ،م هوم برداشتشده از این طعه ،تداعیکنندۀ فضتایل اخال تی استت؛ چراکته
تأکید امام سجاد ،7تقویت رفتارهای عالی و سجایای اخال ی در افتراد استت .بترای مثتال،
تهَ ،و اجعت ْ ِ
امام 7در بندی دیگر میفرمایند« :اللَّهم ص ِّل علَی م م ٍد َو آل ِ ِ
تن
ل لتی یَتداخ َعلَتی َم ْ
ْ َ
ُ َّ َ َ ُ َ َّ
ظَ لَمن ِیَ ،و لِساناخ علَی من َخاصمن ِیَ ،و ظَ َراخ بِمن عان ََدن ِیَ ،و ه ِ
تن کَایَت َدن ِیَ ،و
ب لی َمکْراخ َعلَی َم ْ
َ ْ
َ َ َ ْ
َ ْ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اضطَ َه َدنیَ ،و تَکْذیباخ ل َم ْن ََوبَنی».
ُْد َر خ َعلَی َم ِن ْ
در این بند دعا ،از خداوند در مقابل ظلم و ستتم ،دشتمنی و خوتومت ،مکتر و حیلته و
تکذیب کسانی که در حق انسان دشمنی میورزند ،درت بدنی و زبانی و به کار بردن مکتر
و حیله و تدبیر و سالمتی ،طلب شده است .سر خم کردن در مقابتل دشتمن و تتن دادن بته
ظلم ،انسان را خوار و ضعیف بار میآورد و مهمترین مان تکامل اخال ی انسان دانسته شتده

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 خولت در ن س ،امید
ِ
باد
است که فرد در زمرۀ «عباد الرحمان» رار گیرد چنانکه خداوند متعال فرموده استَ ) :و ع ُ
من ال َِّذی َن یَ ْمشُ ونَ َعلَی ْاْلَ ْر ِ
الر ْح ِ
ض َه ْوناخ َو ِإذا خاطَ بَ ُه ُم الْجاهِلُونَ الُوا َسالماخ((فر ان.)98/
َّ
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است .انسان تربیتشده در دعای مکارم االخالق ،نه خود به دیگران دشتمنی متیورزد و نته
زیر بار ظلم و دشمنی دیگران رار میگیرد؛ چنانکه در روایتی از امام صادق 7آمتده استت:
ِ ِ
لمؤم ِ ِن َأنَ یَ ِّذلَ نَ َسه» (ب رانی ،2895 ،ج .)800/4بنا بر این روایت ،شایسته نیست
«ال یَنبَغ ِی ل ُ
مؤمن خود را خوار کند.
همچنین از دیگر موان رسیدن به کمال اخال ی ،روا داشتن ظلم و ستتم استت .در دعتای
مکارم االخالق ،در چند بند از خداوند درخواست شده است که انسان در حق کسی ظلمتی
ل ل ِی یَداخ َعلَی َم ْن ظَ ل ََمن ِی» و نیز عبتارت « َو
اج َع ْ
مرتکب نشود و مورد ظلم هم وا نشودَ « :و ْ
ْت الْق ِ
َاد ُر َعلَی الْقَتبْ ِ
ض مِنِّتی» .ظلتم کتردن
ْت ُمط ِی ٌق ل ِ َّ
لدفْ ِ َعنِّیَ ،و َال َأظْ ل ِ َم َّن َو َأن َ
َال ُأظْ ل ََم َّن َو َأن َ
ٍ ِ
ِ
تم َمظْ ل ِ َمت خة ِإ َّال
باعث نابودی انسان میشود؛ چراکه امام صادق 7میفرمایندَ « :ما م ْن َأ َحتد یَظْ ل ُ
ِ
ِ
َأ َخذَ ه هاّلل بِها ف ِی نَ ِ
ْس ِه َو َمال ِ ِه فَ َأ َّما ُّ
َتر لَت ُه» (حتر عتاملی،
الظل ُْم الَّذی بَیْنَ ُه َو بَیْ َن هاّلل ف َِإذَا تَ َ
ُ ُ َ
تاب غَ َ
 .)59/29 :2526خواستۀ امام سجاد 7نیز برای ظلم نکتردن و در امتان مانتدن از ظلتم بایتد
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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 ،بل از گرفتتار شتدن در دام ظلتم و
ل َّ ِ ِ
الرشَ اد» .همچنین در بند دیگری از دعتا بتا
ستم و گمراهی طلب شده استَ « :و َبْ َ
الض َالل ب َّ
تکیه و امید به درت الهی ،از خداوند متعال گمراه نشدن و در مستیر هتدایت ترار گترفتن،
طلب شده استَ « :و َال َأ ِ
ك ه ِ َدایَت ِی».
ضل ََّّن َو َْد َأ ْمکَنَتْ َ

00

آفات زبانی ،مبتالبهترین موانع تکامل اخالقی انسان

در ذیل این عبارات ،ضاللت و گمراهی ناشی از ظلم و ستم نیتز از دیگتر موانت تکامتل
اخال ی معرفی شده است که باعث دور شدن انسان از راه هدایت و حقیقت است .در دعای

از جمله مهمترین موضوعاتی که امتام ستجاد 7در دعتای مکتارم االختالق بته دفعتات و در
جایگاههای مختلف از آن سخن گ ته و انسانها از آن برحتذر داشتتهانتد ،مستألۀ پرهیتز از آفتات
زبانی همانند سخنان لغو ،کذب و گمان باطل و سوءظن به دیگران است .کثرت بیان ایتن مطالتب
در دعای مکارم االخالق نشاندهندۀ این است که این آفات زبانی و ذهنی ،از جملته مبتالبتهترین

موان تکامل اخال ی انسان است و به همین دلیل ،امام سجاد 7نیز دائماخ آن را متذکر شدهاند.
از جمله مهمترین رذایل اخال ی ،جرایم و آفات زبان است؛ زیترا بتیش از آن انتدازه کته
نعمت بیان و زبان ،م ید و ارزشتمند استت ،جترایم و آفتات آن زیانبتار و ناپستند استت و
همانگونه که هی عبادتی نزد خداوند برتر از سخن حق نیست ،هتی گنتاهی نیتز بتاالتر از
سخن باطل نیست (مهدوی کنی .)202 :2894 ،شیطان زبان انسان را در اختیار میگیترد و او
را به ف ش و هرزهگویی آلوده میکند.
پرهیز از انوا آفات زبانی معرفی کردهاند و انسانها را به مشغول کردن زبان در راه کسب علتم یتا
ش َأ ْو ُه ْج ٍر َأ ْو شَ تْم ِ عِتر ٍ
عبادت و حمد الهی فرامیخوانندَ « :و ما َأ ْجرى َعلَی لِسانِی م ِ ْن لَ ْظَ ِة ُف ْ ٍ
ض
َ
ْ
َ َ
بح ِ
ِ
َأ ْو شَ ه ِ ِ
اب م ْؤم ِ ٍن غَائ ِ ٍ
َكَ ،و ِإغ َْرا اخ فِتی
ك نُطْ قاخ بِالْ َ ْم ِد ل َ
اض ٍر َو َما َأشْ بَ َه ذَل ِ َ
ب َأ ْو َس ِّ َ
َ َ
اد بَاط ٍل َأ ِو اغْتیَ ِ ُ
كَ ،و ذَهاباخ فِی تَم ِج ِ
ال َّثنَ ِ
كَ ،و ا ْعتِرافاخ ب ِ ِإ ْحسان ِ َ ِ
و خاء لِمِنَنِك».
ید َكَ ،و شُ کْراخ لِن ِ ْع َمت ِ َ
اء َعلَیْ َ
َ
ْ
كَ ،و إ ْح َ
َ
َ
زبانی که مشغول حمد خدا و غرق در تمجید و ثنای الهی شود ،فرصتی برای سخنان لغتو
و بیهوده پیدا نمیکند .انسان در مقابل نعماتی که خدا به وی ارزانتی داشتته ،مستئول استت؛
نعمت زبان و درت نطق ،حقی را به گردن انسان میآورد که هرگونه بخواهد ،نمیتوانتد آن
ان ِإکْرام ُه ع ِن ال َْخنَا َو تَع ِوی ُده ال َْخیر َو تَر ُك الْ ُُض ِ
تد َ ل ََهتا
ول الَّت ِی َال فَائ ِ َ
را به کار بردَ « :و َح ُّق اللِّ َس ِ َ ُ َ
ْ ُ َْ ْ
َو الْبِر بِال َّن ِ
اس َو ُح ْس ُن الْق َْو ِل ف ِی ِهم؛ و حق زبان ،گرامی داشتن آن از دشنام و عادت دادنش بته
ُّ
خیر و ترك یاوهاى است که فایدهاى در آن نیست و نیکی کردن دربارۀ مردم و ختوبی گ تتار
دربارۀ ایشان است» (شیخ صدوق.)926/0 :2528 ،
واژگان «ف ش»« ،هجر» و «سب» که در دعا ذکر شدهاند ،در نمودار رذایل اخال ی ت تت
عنوان سخن لغو رار گرفتهاند .واژۀ «هجر» به کالم بی ی گ ته میشود کته متردم بته دلیتل
ب ش آن را متروک کردهاند« :ال ِهجر َأی الک ََالم القَبتی ِ ِد المهجتو ِر لِقُب ِ ِ
ته» (هاشتمی ختویی،
َ ُ
ُ
ُ
« .)020/29 :2522سب» نیز به معنای دشنام و ناسزاست« :أن اْلصل الواحد فی هتذه المتاد :
هو ال ور و ال د بالنسبة الی سعة شیء و انطال ه و اعتالئه .فالشتم و التقبتید متن موتادیق

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

امام سجاد 7در دعای مکارم االخالق ،مهمترین راه نجات انستان از آلودگیهتای اخال تی را

06

هذا الم هوم» (موط وی.)24/4 :2890 ،
گمان باطل نیز از دیگر موان رسیدن به کمال اخال ی انستان معرفتی شتده استت کته بته
صورت سوءظن و شک و تردید جلوه میکند و باعث سردرگمی و حیرت انستان و غ لتت
از خدا میشود« :الشك لغةخ :خالف الیقین ،و هو التردد بتین شتیئین ستواء استتوى طرفتاه أو
رجد أحدهما علی اآلخر .و اصطالحاخ :هو التردد بتین شتیئین علتی حتد ستواء ،و إن رجتد
أحدهما فالراجد ظن و المرجوح وهم» (کبیر مدنی شیرازی.)826/8 :2526 ،
امام سجاد 7گمان و ظن را از القائات شیطان و یکی از مهمترین موانع تکامل اخالقیی
ل ما یلْق ِی الشَّ یطَ انُ ف ِی ُروع ِی مِن التمنِّی َو التظَ نِّی َو الْ س ِ
تد ِذکْتراخ
َّ
معرفی کردهاند« :الل َُّه َّم ْ
ْ
َ َ
َ َّ َ
اج َع ْ َ ُ
كَ ،و تَ ْدب ِیراخ َعلَی َع ُدوِّ ك» .در این بند دعای مکیارم اخخیال ر راه
كَ ،و تَ َکُّراخ ف ِی ُْد َرت ِ َ
ل ِ َعظَ َمت ِ َ
نجات از شک و گمانر ذکر عظمت خدار تفکر در قدرت او و تیدبیر و ایارهاندیشیی بیر
دشمن خدا معرفی شده است .راهکارهای بیانشدهر 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 صی یفۀ
سجّادیّهر واژۀ «تَظنَّی» این گونه معنا شده است« :إعمتال الظتن ،و أصتله التظتنن أبتدل متن
إحدى النونات یاء ،و منه ولهم :لتیس اْلمتر بتالتظنی و ال بتالتمنی» (کبییر میدنی شییرازیر
 .)363/3 :9041بنابراین با شک و گمانر 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 َها».
تردیدی روا نباشدَ « :و ن ِ َّی ِة ُرشْ ٍد َال َأشُ ُّ
نتیجهگیری

مطالعۀ د یق 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 میتتوان بررستی کترد و
الگوهای متعددی از آنها استخراج کرد .مطالعۀ نظاممند دعای مکارم االخالق منقول از امتام
سجاد ،7با رو

ت لیل م توای مضمونی کته از جملته رو هتای ت قیتق میانرشتتهای،

عینی ،استنباطی ،معتبر و تکرارپذیر است ،نشان میدهد کته ایتن دعتا ،بتیش از آنکته جنبتۀ
مناجات و درخواست داشته باشد ،جنبۀ آموزشی و تعلیمی دارد و تال

میکند موضتوعات

مهم مبتالبه جامعۀ انسانی را در این دعا مطرح کند.
نتایج حاصل از تقطی  00فراز دعای مکارم االخالق در جداول ت لیتل م تتوا بیتانگر آن
است که مهمترین موضو آموزشی طرحشده در این دعا ،مسألۀ راهکارهای نیتل بته تکامتل
اخال ی است؛ البته امام سجاد 7بر دو مقوله ،مقدم بر تکامل اخال ی تأکید فرموده است:
2ت ورود و هدایت به مسیر حق و توحید؛
0ت تأکید بر تمسک به عبادت و اطاعت الهی.
الف) پیمودن گامهای اصالح اخال ی با تأکید بر نیکی به دیگران و نرمخویی که از جمله
الزامات اخال ی انسان است؛
ب) پرهیز از بدرفتاری و دشمنی و ظلم که مهمترین مان تکامل تربیتت اخال تی انستان
معرفی شدهاند؛
ج) پرهیز از آفات زبانی ،از جمله سخن لغو و گمتان باطتل و ستوءظن کته مبتالبتهترین
موان تکامل اخال ی انسان معرفی شدهاند.
امام سجاد 7در این دعا تال

کردهاند تا هر دو مرحلۀ بایدها و نبایدهای نیل بته الگتوی

تربیت اخال ی انسان را بیان کنند و هر کدام را به ت ویل و با ذکر جزئیتات د یتق و فتراوان،
توضید دهند .به عبارت دیگر ،میتوان آنچه در این دعا مدنظر امام سجاد 7و الگویی بترای
نیل به تربیت اخال ی انسان است ،چنین به توویر کشید:
امام سجاد 7تال

دارند در دعای مکارم االخالق ،انسانی را تربیتت کننتد کته ورود بته

مسیر حق و حقیقت ،و نیز تمسک به عبادت و اطاعت الهی را سرلوحۀ خود رار دهتد و بتا
نیکی به دیگران و نرمخویی و مهربانی ،مقدمات اصالح تربیت اخال تی جامعتۀ استالمی را
فراهم آورد .همچنین در مرحلۀ دوم با پرهیز از ظلم و دشمنی به دیگران ،از مهمتترین متان
نیل به تربیت اخال ی دور شود و نیز از آفات زبانی بته عنتوان عمتومیتترین و مبتالبتهترین
موان تکامل اخال ی انسانها در جامعۀ اسالمی بپرهیزد .طعاخ چنین انسانی میتوانتد مراتتب
رب الهی و تکامل را به ن و عالی طی کند و به عنوان اشرف مخلو ات معرفی شود.

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

اما در جهت رشد و کمال اخال ی ،الزامات و موانعی مطرح شده است:
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منابع
 .2قرآن کریم ،ترجمۀ م مدمهدی فوالدوند.
سجادیه ( ،)2894ترجمۀ آیتی ،سرو  ،تهران.
 .0صحیفۀ ّ
 .8ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی ( ،)2525تحف العقول ،جامعۀ مدرسین ،م.
 .5آ ابزرگ طهرانی (بیتا) ،الذریعة الی تصانیف الشیعة ،اسماعیلیان ،م.
 .4باردن ،لورنس ( ،)2894تحلیل محتوا ،ترجمۀ ملی ه آشتیانی و م مد یمنتی دوزی،
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 .6تمیمی شمدی ()9094ر غرر الحکم و درر الکلمر دار الکتب االسالمیةر قم.
 .9جانیپور ،م مد؛ و رضا شکرانی (« ،)2860رهاوردهای استفاده از روش «تحلیلل
محتوا» در فهم احادیث» ،پژوهشهای رآن و حدیث ،ستال چهتل و ششتم،
سال ششم ـ شماره دوم ـ پیاپی  41ـ بهار و تابستان4317
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پاییز و زمستان.
 .0حر عاملی ،م مد بن حسن ( ،)2526وسائل الشیعة ،مؤسسۀ آل البیت ،:م ،چاپ
اول.
 .6راغب اص هانی ،حسین بن م مد ( ،)2520مفردات ألفاظ القرآن ،دار العلم ت التدار
الشامیة ،بیروت.
 .22شیخ صدوق ،م مد بن علی ابنبابویه ( ،)2528من الیحضره الفقیه ،دفتر انتشارات
اسالمی ،م.
 .22طباطبایی سیدم مدحسین ( ،)2529المیزان فلی تف لیر القلرآن ،دفتتر انتشتارات
اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه ،م.
 .20طری ی ،فخرالدین بن م مد ( ،)2894مجمع البحلرین ،مرتضتوی ،تهتران ،چتاپ
سوم.
 .28فلس ی ،م مدتقی ( ،)2892شرح و تف یر دعای مکارم االخالق ،دفتر نشر فرهنگ
اسالمی ،تهران.

 .25کریپندورف ،کلوس ( ،)2809مبانی روش شناسی تحلیل محتوا ،ترجمتۀ هوشتنگ
نائینی ،نشر رو  ،تهران.
 .24کبیر مدنی شیرازی ،سید علی خان بن احمد ( ،)2526ریاض ال الکین فلی شلرح
صحیفة سی ّدال اجدین ،دفتر انتشارات اسالمی ،م.
 .29کلینی ،م مد بن یعقوب ( ،)2896أصول الکلافی ،ترجمتۀ موتط وى ،انتشتارات
علمیۀ اسالمیه ،تهران.
کتاب ،تهران.
 .20معروف حسنی ،هاشم ( ،)2800زندگانی دوازده امام ،:ترجمتۀ م متد مقتدس،
امیر کبیر ،تهران.
 .26مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)2895تف یر نمونه ،دار الکتب االسالمیة ،تهران.
 .02مهدوی کنی ،م مدرضا ( ،)2894نقطههای آغلاز در اخلالق عمللی ،دفتتر نشتر
فرهنگ اسالمی ،تهران.
 .02نرا ی ،م مدمهتدی ( ،)2899جامع ال عادات ،ترجمتۀ ستیدجاللالدین مجتبتوی،
انتشارات حکمت ،تهران.
 .00هاشمی خویی ،میرزا حبیب هاّلل ( ،)2522منهاج البراعلة فلی شلرح نهلا البالغلة
(خوئی) ،مکتبة االسالمیة ،تهران ،چاپ چهارم.
 .08هولستتی ،اُل.آر ( ،)2862تحلیلل محتلوا در عللوم اجتملاعی و ان لانی ،ترجمتۀ نتادر
ساالرزاده امیری ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

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

 .29موط وی ،حسن ( ،)2890التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،بنگاه ترجمه و نشتر
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