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  حيفه سجاديهص بررسى اصول اخالق اجتماعى در

  ١فردين احمدوند

  يدهكچ
تـاب كايـن . هن از مجموعه متون دعايى اسـتكصحيفه سجاديه متنى 

بـه علـت شـرايط ) ع(ه امام سـجاد كای از معارف االهى است  مجموعه

در ايـن مقالـه . سياسى آن روزگـار بـه زبـان دعـا بيـان فرمـوده اسـت

حيفه سـجاديه را ص كوشيم برخى از اصول اخالق اجتماعى مندرج در مى

اصـول مربـوط بـه اخـالق  :انـد از ترين آنها عبارت بررسى كنيم كه مهم

داقت، احترام به انسانيت، تواضع و فروتنى، ص خانواده، فرو خوردن خشم،

خلقى، سخاوت و بخشش، رفق و مـدارا، وفـای بـه عهـد و عـّزت  خوش

  .نفس

حيفه ســجاديه، اصــول اخــالق صــ ،)ع(امــام ســجاد  :ها كليــدواژه

  .اجتماعى، دعاهای اخالقى

                                                            
 .مدرس دانشگاه علمى و كاربردی نهاوند. ١
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  مقدمه. 1

كـه در  آيد خالق در عصر حاضر به حساب مىهای اصلى علم ا ى از شاخهكاخالق اجتماعى ي

ه كـتابى كشايد بتوان گفت اولين  .آثار مكتوب اسالمى و غربى كمتر بدان پرداخته شده است

اثـر  دسـتور االخـالق فـى القـرآنتاب كدر حوزه اسالمى اخالقيات را به خوبى تقسيم كرده 

های مختلف اخالق از جملـه  منتشر شد و در آن از حوزه 1950دراز است كه در سال  عبداّهللاٰ 

اخالق فردی، اخالق خانواده، اخالق اجتماعى، اخالق دولتمردان و اخـالق دينـى سـخن بـه 

  .ميان آمده است

جوامع اسالمى و هم در جوامع غربى نياز به اخالق بيش از پـيش احسـاس  امروزه هم در

سقوط و تباهى،  صورت بهره بود و لذا در انات دنيای مدرن بىكشته آدمى از امدر گذ. شود مى

اناتى از قبيل دسترسى بـه وسـايل ارتبـاط جمعـى، كتر بود؛ اما ام دامنه تأثيرش نسبتًا محدود

. ای نامحـدود بيابـد نولوژی پيشرفته سـبب شـده اسـت تبـاهى آدمـى دامنـهكها و ت ماهواره

نوردد  ماند و به راحتى مرزها را درهم مى ر حوزه فردی محدود نمىترتيب فساد اخالقى د بدين

افزون . گذارد ای را از تأثيرات ويرانگر خود مصون نمى گذرد و هيچ زاويه ها مى و از حصار خانه

های گوناگون نياز به  گيری زمينه های مختلف و شكل نولوژی در عرصهكبا پيشرفت ت ،بر اين

  .تر شده است ها جدی اخالق خاص در برخى زمينه

در انگاره بسياری از پيروان اديان االهى، ارتباط استواری ميان دين و اخالق وجـود دارد؛ «

نظـام  كه نيازهای اخالقى خود را عمدتًا از دين برآورده، خود را برای بازيافت يكای  به گونه

. يابنـد سـتقل نمىحيح و آنچه اخالقًا درست يا نادرست است، نيازمند بازانديشى مص اخالقى

ارهای خـوب كه كيابند  های رهبر دينى خود، در مى ه با مراجعه به متون دينى و آموزهكآنان 

 كدام است، نزد ايشان وحى االهى بهترين شيوه برای به دست آوردن يكارهای بد كدام و ك

  )61ص ،1384شيروانى، (. »نظام اخالقى است

تأمين سعادت و رفاه خود ناگزير است با ديگران همكـاری و انسان موجودی است اجتماعى، و برای 

ها به حكم آفرينش و زمينه فطری عالقه دارنـد كـه آزاد باشـند،  هر يك از انسان. همگامى داشته باشد

برخى افراد هم در متن جامعـه . حال آنكه اين امر به طور مطلق با خواست و روش جامعه سازگار نيست

گذشـته از ايـن، . اند تند و خود را به فضائل اخالقى و ملكات نفسانى نياراستهخواهان زندگى حيوانى هس

  ١.اند ها دارای غريزه استخدام هستند و دائمًا در حال اختالف انسان

                                                            
؛ و اگـر پروردگـار تـو »ينفو ال يزالون مختل ةواحد ةو لو شاء ربك لجعل الناس ام«: فرمايد مىقرآن كريم  .١

 )118: هود. (»اند داد، در حالى كه پيوسته در اختالف خواست، قطعًا همه مردم را اّمت واحدی قرار مى مى
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بنابراين، الزم است در اجتماع ضابطه و معياری وجود داشته باشـد و همـه افـراد رفتـار و 

جامعه نيازمند قانون . جمعى خود را نظام ببخشندسلوك خود را بر آن مبنا قرار دهند و حيات 

ها را انسانى كرده و مبنای  است ولى بيش از آن به اخالق محتاج است؛ چراكه اخالق زندگى

امل همه افراد كای برای ت ه زندگى اختياری در اجتماع مقدمهكاز آنجايى . گيرد قانون قرار مى

پذير نيست، مسلمًا  انكيت اخالق و قانون اممكاست و از طرفى ادامه حيات اجتماعى بدون حا

تـاب كه خـودش او را آفريـده و كتواند برای انسان بپيچد  سى مىكبهترين نسخه اخالقى را 

  .قرآن را برای هدايت و راهنمايى او ارسال داشته است

الم نـازل كـه كـريم است و در مقابل قـرآن مجيـد كتالى تلو قرآن ) ع(ادعيه ائمه اطهار 

ى از منـابع عظـيم كـي) ع(حيفه سجاديه امـام سـجاد ص .اعد لقب گرفته استص مالكاست، 

 صـورت كوشيم اصول اخالق اجتماعى موجود در آن را بـه ه در اين مقاله مىكاخالقى است 

  .مدون طرح كنيم

  معنای اخالق. 2

راغب اصفهانى  . در معنى واژه اخالق ميان علما و دانشمندان اسالمى اختالف نظر وجود دارد

ن برحسـب كمعنـا دارنـد؛ لـي كدر اصـل يـ» بـه فـتح«و َخلق » به ضم«ُخلْق : تسا معتقد

فات ص شوند و ُخلق را در ه با چشم ديده مىكال ظاهری كها و اش صورت َخلق را در: استعمال

بنابراين اخالق عبارت . نندك شوند، استعمال مى مى كه با ديده بصيرت دركو سجايای باطنى 

  )13ص ،1374نى، ك ؛ مهدوی5ص ،1382جزايری، (. درونى و چهرۀ باطنى انسان صورت ازاست 

ه در سايه آن بدون انديشه و تأمـل كغزالى اخالق را حالتى راسخ و موثر در روان انسان «

های  صـورت ات وكديگران اخالق را عبارت از مل. داند شود مى افعال و رفتار از بشر ظاهر مى

گروهى اخالق را عبارت از مجموعۀ . دانند شود، مى رار عمل حاصل مىكز ته اكنفسانى ثابت 

گـاهى « )31ص ،1364قائمى، (. »دانند م بر رفتار انسانى و پاسداری از اين روابط مىكاصول حا

 رود، مـثًال ايثـارگری را ار مـىكو پسنديده به  كفات و افعال نيص رفًا در موردص واژه اخالق

  )16ص ،1381مصباح يزدی، (. »نامند دی را غيراخالقى مىفتى اخالقى و عمل دزص

ه به واسطۀ آن، افعال از نفس بـه آسـانى و كداند  ای مى هكفخر رازی ُخلق را عبارت از مل

عبـدالرزاق الهيجـى نيـز ) 201ص تـا، رازی، بى(. شـود ادر مىصـ ار بـردن انديشـهكـبدون به 

دور افعال از نفس بدون نياز به ص سهولتِ ه مقتضى كای است نفسانى  هكخلق مل«: نويسد مى

معادل خلق، خوی آمده است  اللغات غياثدر «) 485ص ،1377الهيجى، (. »باشد ر و تأمل مىكف

 ،1382حلبـى، (. »و در لغت عرب به معنای عادت، طبيعت، سجيت، دين و مرّوت آمـده اسـت
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  )178ص

خالق هيئتى است اسـتوار و ا«: رده استكگونه تعريف  اشانى اخالق را اينكمرحوم فيض 

اگر اين . شود ادر مىص ر و انديشه از آنكارها به آسانى و بدون نياز به تفكه كراسخ در جان، 

را  ادر شـود، آنصـ ه افعال زيبا و پسنديده از نظر عقل و شرع، از آنكای باشد  هيئت به گونه

. »را اخـالق بـد گوينـد  آنادر شود، ص نامند و اگر افعال زشت و ناپسند از آن مى كاخالق ني

  )14ص ،1386مصباح يزدی، (

ار به آسانى كه كای نفسانى است  هكاخالق مل«: گويد عالمه مجلسى در تعريف اخالق مى

ر و كـای از آنهـا نيـز بـا تف اند و پـاره ات فطری و ذاتىكبرخى از اين مل. شود ادر مىص از آن

چـه بخيـل در ابتـدا بـا  چنان... آيند  تالش و تمرين و عادت دادن نفس به آنها، به دست مى

خوی و عـادت او  صورت رار بخشش بهكبخشد، اما در اثر ت ندن چيزی را مىكسختى و جان 

  )372ص ،67، ج1403مجلسى، (. »آيد در مى

اخـالق در . روحـىفات و خصايص ص ات نفسانى وكمجموعه مل«: اخالق عبارت است از

اخـالق «) 8ص ،1384سادات، (. »ترين ثمرۀ آن است ه مهمكى از ثمرات تربيت بلكاين معنا، ي

انـد اطـالق  ه در آمدهكـمل صـورت ه در انسان بهكاز نظر لغوی به مجموعه فضائل و رذائلى 

  )29ص ،1388هاشمى، (. »شود مى

ی نفسانى خوب و بد و اعمال و ها فتص در اين نوشتار مراد از اخالق، همين تعريف است؛

در . شود ه شامل پسندها و ناپسندهای اخالقى مىكها  فتص رفتارهای اختياری متناسب با آن

بايست از ضـمانت اجرايـى ايمـان و مـذهب برخـوردار باشـد و اّال  تب اسالمى اخالق مىكم

  .اخالق، اخالق نخواهد بود

ه در رد نظريات هنری مـارتين ك( الملهسيف االمه و برهان تاب كمرحوم احمد نراقى در «

ديگر و ضـرورت كـها بـا ي به مدنى بالطبع بودن انسان و متفاوت بودن انسان) مسيحى است

ام كـميت خدا و پس از آن تعيين فـردی از سـوی خـدا بـرای بيـان احكضابطه و قانون و حا

  )143ص ،1386يخا، ك(. »نمايد ليفيه انسان اشاره مىكت

  اخالق اجتماعى. 3

 كه در يـكاجتماع عبارت است از گروهى از مردم «: گويد وئن در تعريف اجتماع مىكبروس 

اند، به وحـدت  ىكان دارند و دارای فرهنگ و شيوه زندگى مشتركمنطقه خاص جغرافيايى اس

هايى از اجتماعات  نمونه. نندك هدف را دنبال مى كاند و به طور جمعى ي خاص ميان خود آگاه

 ،1383وئن، كـ(. »ها و روسـتاها ها، محلـه های شـهری، شـهرها، شهرسـتان حوزه: اند از عبارت

  )303ص
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  اخالق اجتماعى در حوزه اسالمى. 1٫3

فات نفسـانى و افعـال ص ه اعم ازكمراد از اخالق آن دسته از بايدها و نبايدهای غير الزامى «

باشـد، اخـالق باشد و به چنين اخالقى اگر مربـوط بـه روابـط گروهـى و جمعـى  هستند، مى

  )يدهك، چ1386شناس،  حق(. »شود اجتماعى گفته مى

گـردد، بـه  ه در رابطۀ بشر و اجتماع مطرح مىكاتى است كفات و ملص اخالق اجتماعى،«

فات مفهـومى نداشـته و تحقـق صـ ار نباشـد، آنكجامعه و اجتماع در ] اگر[ه فرضًا كطوری 

سخاوت، وفای به عهد، تواضع و فروتنى، عـدالت  ،فات پسنديدۀ اجتماعىص پذيرد؛ مانند نمى

  )23ص ،1382جزايری، (. »...بر، ظلم و كفات ناپسند اجتماعى مانند، حسادت، بخل، تص و... 

ه انسان در ارتباط بـا ديگـران كارهايى است كاخالق اجتماعى، «: نويسد مصباح يزدی مى

  )19ص ،1، ج1387مصباح يزدی، (. »ندك ه با ديگران برقرار مىكدهد و روابطى است  انجام مى

  زمين اخالق اجتماعى در مغرب. 2٫3

های مختلف و همچنين اعتقادات مختلف  برخى از انديشمندان غربى معتقدند به دليل فرهنگ

اخـالق  لى اسـت؛كار مشـكـامر مطلق  كافراد و جوامع، تعريف اخالق اجتماعى به عنوان ي

  . »ا در طول زندگى به دست آمده استه اجتماعى از تجربه جمعى مردم و فرهنگ

اربردی تقسـيم كرا به دو بخش نظری و  گرفته و آن  صورت در اخالق هنجاری تقسيمى

چه در گذشته مـورد توجـه قـرار داشـته، امـا مـدتى مـورد  اربردی نيز اگركاخالق «. اند كرده

  )15ص تا، ويليامز، بى(. »گرفته است صورت ای نسبت به آن توجهى بوده، امروزه توجه دوباره بى

پذيرفتـه و آن را بـه اخـالق اجتمـاعى و  صورت اربردی تقسيم ديگریكدر دامن اخالق 

ه علمـا و دانشـمندان اخـالق اسـالمى در كـى از تقسيماتى كي. اند ردهكاخالق فردی تقسيم 

تب مهم اخالقـى كبا سيری در . اند تقسيم اخالق به نظری و عملى است هزمينه اخالق داشت

 محجه البيضـاءو  احياء العلوم، االعراق طهاره، ناصری اخالقعلمای اخالق اسالمى همچون 

هـا بيشـتر بـوده و بـر  تابكعملى اخالق در اين   ه جنبهكرسد، اين است  آنچه به نظر مى ...

  . امًال مشهود استكر عرفان اسالمى اين جنبه خصوصًا د. م استكجنبه نظری حا

ه مطالعه اخالق اگر بر شيوۀ زنـدگى فـرد، تـأثير سـودمندی نداشـته كارسطو معتقد بود «

  )398ص ،1378ريب، ك(. »باشد، خالى از فايده است

مسـائل . 1: شـوند ريم و روايات به دو دسته تقسـيم مىكمسائل اخالقى بر اساس قرآن «

ه در آن اصول و ضوابطى برای پيراستن فرد از رذايـل اخالقـى و آراسـتن خـود بـه كفردی 

ه در آن رعايت اصول ديگران مطرح اسـت مثـل كمسائل جمعى . 2. است] مطرح... [فضائل 



ش    120 ی  ژپو ز     –اول ماره – دومسال  –ی اخال  ١٣٩٠ پا

  )56ص ،1364قائمى، (. »...ردن به پدر و مادر، هدايت مردم و كى كني

ه جنبـه كـرسـد  نين بـه نظـر مىتب مهم اخالقى علمای اخالق اسالمى چكبا سيری در 

محقـق سـبزواری «: نويسد يخا مىكچه  چنان. م بر جنبه اجتماعى آن استكفردی اخالق حا

معتقد به تقدم اخالق فردی بر اخالق جمعى بود، و به همين خاطر تـأثير اخـالق پادشـاه بـر 

مسـئله ) تقـدم اخـالق فـردی بـر جمعـى(اين مسئله ... رد ك اخالق ساير مردم را گوشزد مى

ه اصـالح كـمفروض بسياری از علما و انديشمندان مسلمان در گذشته و امروزه بـوده اسـت 

  )113ص ،همان(. »دانند جامعه را در گرو مسئله اخالق فرد مى

 يـه اخـالق افـراد جامعـه بـهكبرای تز معراج السعادهشده در  اغلب مسائل اخالقى مطرح«

  )140ص ،1386يخا، ك(. »فردی بيان شده است صورت

ه اگر افراد ساخته شوند، اجتمـاع خـود بـه خـود ك از جهتى شايد حق هم همين باشد، چرا

چـه محـيط و  ه اگـر چنانكـته را هم بايستى در نظر داشت كن اين نكو ل. ساخته خواهد شد

اصول اخـالق اجتمـاعى در «. اجتماع اخالقى باشد، مسلمًا افراد را تحت تأثير قرار خواهد داد

های خـود و  آمده از روش اسـتقرايى و ناشـى از مطالعـه و مشـاهده انديشـه اسالم به دست

قـائمى، (. »تاب و سنت اسـتكه استخراج شده از متن تعاليم اسالمى و از كديگران نيست، بل

  )71ص ،1364

  حيفه سجاديهص اخالق اجتماعى در. 4

كـه نخسـتين  اسـت) ع(توب به جا مانده از امـام سـجاد كى از چند اثر مكصحيفه سجاديه ي

تـاب مقـدس كتـوب در اسـالم و سـومين كتاب مكتوب جهان اسالم، دومين كنامه م نيايش

  .شود شيعيان محسوب مى

» اخت القـرآن«و » )ع(انجيل اهل البيت » «)ص(زبور آل محمد «صحيفه به القابى نظير 

 حيفه سجاديه در بين مسلمين مخصوصًا شـيعيان شـروحص شهرت دارد و به دليل ارجمندی

تـرين اصـول  مهم. های مختلف نيـز ترجمـه شـده اسـت و به زبانشده فراوانى بر آن نوشته 

  :اند از حيفه سجاديه عبارتص اخالق اجتماعى در

  اصل مسئوليت در برابر خانواده. 1٫4

پـدران، مـادران و فرزنـدان و ... خـدايا  بـار«: فرمايد مى 10فراز  17در دعای ) ع(امام سجاد 

ان و همسـايگان مـا را از مـردان و زنـان اهـل ايمـان از شـّر او كـان و نزديها و خويش قبيله

هـای  قرار ده و بـرای مبـارزه بـا او زره  و بازدارنده  در جای استوار و قلعۀ نگهدارنده) شيطان(

  .»های برنده عطا فرما ننده و سالحك حفظ
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كنند  ام وظيفه مىهای رزمندگان انج ه در خدمت خانوادهكسانى را كدر جای ديگر، پاداش 

وزن پاداش با رزمندگان،  گيرند هم های آنها را به عهده مى و به جای ايشان مسئوليت خانواده

پـس او را برابـر پـاداش آن ... «: فرمايـد مى 16فراز  27كند و در دعای  از خدا درخواست مى

  .»...مسلمان جنگجو و مرزبان سنگ به سنگ و مانند به مانند پاداش ده 

ه ياد خانواده رزمنـدگان و جنگجويـان را از ككند  خواست مىی ديگری از خداوند دردر جا

ن اسـت عـاملى جهـت كـر مسئوليت در برابر خانواده ممكه فكرشان دور كند، چراكذهن و ف

و يـاد زن و ... «: فرمايـد مى 13فراز  27در دعای ) ع(ارايى آنان به حساب آيد؛ امام كاهش ك

  .»سازفرزند را فراموشش 

از اعضـا در خـانواده ايفـا  كه هـر يـكـالبته مسئوليت اعضای خانواده به تناسب نقشـى 

  .نند متفاوت استك مى

  اصل فرو خوردن خشم. 2٫4

برم از حـرص و آز و  بار خدايا به تو پناه مى«: فرمايد مى 1فراز  8در دعای ) ع(امام سجاد 

  .»...تندی غضب و خشم 

، و در دنيـا از خشـم تـو و تجـاوز )قـرآن... (بار خدايا «: مايدفر مى 12فراز  42و در دعای 

  .»... ام بازدارندهكگذشتن از اح

ى از آنچه تـو را خشـم كو مرا آن همه احسان و ني... «: فرمايد مى 13فراز  49و در دعای 

  .»... آورد منع و جلوگيری ننمود مى

يفـر كبردباری تو دربـاره مـن و درنـگ تـو از بـه ... «: فرمايد مى 26فراز  16و در دعای 

آور  رفتاری و احسان تو است بر من تا از معصيت خشم ه برای مدارا و خوشكبل... رساندن من 

  .»... تو دست بردارم، و

درود بفرست،  بار خدايا بر محمد و آل او«: فرمايد مى 10فراز  20در دعای ) ع(امام سجاد 

الحان و شايسـتگان، انجـام حقـوق خـدا و مردمـى آراسـته فرمـا، و زيـور صـ و مرا به زينت

گستردن عـدل و داد و فـرو نشـاندن خشـم و ) توفيق برای(پرهيزگاران را به من بپوشان، با 

  .»... ردن آتش دشمنىكخاموش 

د و آل او درود بفرست، و خدايا بر محم بار«: فرمايد مى 8فراز  14در دعای ) ع(امام سجاد 

خشـم بـه او، ) چشم به راه آن نباشـم تـا(ه كای  مرا در برابر او ياری كنى؛ ياری كردن آماده

  .»ام را به سر رساند ينهكبهبودی من باشد و 
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  داقتص اصل. 3٫4

ای و گفتـار تـو حـق و درسـت و  پس گفتـه«: فرمايد مى 4فراز  29در دعای ) ع(امام سجاد 

  .»... ای ردهكو قسم ياده ) ه دروغ در آن راه نداردك(است ) ها تهگف(ترين  راست

ای  شايسته –ای خدای من  –و اما تو «: فرمايد مى 13فراز  39در دعای ) ع(همچنين امام 

خورنـد و  تو مغرور نشوند و فريب نمى) رحمت(به ) پيغمبران(ديقين و بسيار راستگويان ص هك

  .»... نوميد نگردندتو ) عفو و گذشت(اران از كگناه

بار خدايا بر محمد و آل او درود بفرست، و برای «: فرمايد مى 8فراز  22همچنين در دعای 

بـرای تـو را روزيـم فرمـا تـا از روی دل راسـتى و ) بندگى(آخرتم رغبت و مواظبت در عمل 

هـا را  ىكني هكه بر رغبتى در دنيا بر من دست يابد، و تا اينكدرستى بندگى را بشناسم، و تا اين

  .»... ايمن و آسوده باشم) يفر آنك(ها از روی بيم و ترس  با شوق و ميل به جا آورم، و از بدی

بار خدايا بر محمد و آل محمد درود بفرسـت، و «: فرمايد مى 4فراز  54همچنين در دعای 

  .»... بميران) رداركدر قصد و گفتار و (مرا بر راستى 

  اصل احترام به انسانيت. 4٫4

ى برای مردم را به دست مـن كو خير و ني... «: فرمايد مى 3فراز  20در دعای ) ع(امام سجاد 

  .»روان ساز و آن را به منت نهادن باطل مفرما

خداوند برای پيدايش ... «: نويسد در شرح اين فراز مى فاضله مدينهتاب كصالح غفاری در 

لف به احسان و خـدمت بـه كها را م ه اساس سعادت و آسايش بشر است، انسانكاين محبّت 

رده تا از اين خدمت، محبّت به وجود آيـد و از آن محبّـت، تمـدنى بـه نـام مدينـه كديگر كي

ه بين دو نفر انسان در اثر خدمت كند و به جای اينك ه محبّت را فاسد مىكتنها عاملى . فاضله

وم است، اگر بـه انسـانى گذاری بر انسان مخد شود، منت محبّت به وجود آيد، عداوت پيدا مى

ه اين احسان و خدمت به منظـور احتـرام بـه انسـانيت كردی بايستى به او بفهمانى كخدمت 

  )188ص ،1372صالح غفاری، (. »... توست

خدايا بـر محمـد و آل محمـد درود  بار«: فرمايد مى 3فراز  27در دعای ) ع(همچنين امام 

های  ى از جلوهكمطمئنًا ي. »... دانند به آنها بياموز نمى) در برخورد با دشمن(و آنچه ... فرست 

هرچند معموًال در جنـگ و . دانند در اين فراز احترام به انسانيت انسانى دشمن است آنچه نمى

توان  ن مىكهای دشمن است، ل آيد نقشه و دسيسه ه در ابتدا به ذهن آدمى مىكدشمنى آنچه 

ه همواره از خداونـد كحيفه ص وجه به فرازهای ديگراز جهت ديگر نيز جنگ و دشمنى را با ت

ه دشمنى آنان را به دوستى تبديل كند، وجه رفتار با دشمن بر اساس انسـانيت را كخواهد  مى
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  .هم در نظر گرفت

هـای آفـرينش را  ويىكه نيكو سپاس خدايى را «: فرمايد مى 17فراز  1در دعای ) ع(امام 

ايشـان در . »گردانيد) فراوان(را بر ما روان ) حالل و روا(ه يزكهای پا برای ما برگزيد، و روزی

اّهللاٰ معرفـى كـرده اسـت، انسـان را برتـر از تمـام  ه انسـان را خليفـهكاين فراز همانند قرآن 

شمارد و در آن مفهوم انسان و انسانيت را مد نظر داشته نه فقـط گـروه خاصـى  مخلوقات مى

  .مثل مؤمنان يا شيعيان را

رده بيامرز كه به من كپس او را در ستمى ... خدايا  بار«: فرمايد نيز مى 2فراز  39در دعای 

روا داشـته رسـوايش ) و آزار(بر اثر آنچه بـه مـن خواسـته ... ه از من برده درگذركو در حقى 

  .»... نكم

نسـبت ) ع(شود عفو و بخشش و گذشت امام  مسلم است كه آنچه از اين فراز استنباط مى

  .به حسب انسانيت و انسان بودن اوست و نه چيز ديگر... ار و ظالم و كبه بنده گناه

ى كـه بـا نيكتوفيق دهد ) رمضان(و ما را در آن ماه «: فرمايد نيز مى 10فراز  44در دعای 

نيم و با احسان و عطا از همسايگانمان جويا شـويم كى كفراوان و بخشش به خويشان خود ني

ه در راه تو و برای تـو بـا او كسى كرده است آشتى كنيم، جز كه با ما دشمنى كسى كو با ... 

  .»... دشمنى شده باشد

خواهـد  در اين فراز توفيق خدمت به مردم به واسطه انسانيتشان را از خداونـد مى) ع(امام 

  .اند ردهكه با خدا دشمنى كسانى كمگر 

گيرد و در  ه مىه از فطرت او سرچشمكدوستى است  های مثبت انسان نوع ى از ويژگىكي«

حيفه سجاديه به آن اشـاره شـده اسـت؛ مـثًال دعـای سـى و نهـم در ص های مختلف بخش

. »ه به زبان نيايش بيـان شـده اسـتكادقانه است ص دوستى های مردم بردارنده بهترين روش

  )73ص ،1384فرزانه، (

  اصل تواضع و فروتنى. 5٫4

داشتن طريقـه  پا آنان را توفيق ده برای برو «: فرمايد مى 2فراز  26در دعای ) ع(امام سجاد 

خـود و سـود رسـاندن بـه ناتوانانشـان، و جلـوگيری از  كگرفتن اخالق نيـ و روش تو و فرا

  .»... نيازمنديشان، و رفتن نزد بيمارشان، و راهنمايى كردن راه جويانشان و

بـرايم محبـوب بار خدايا همنشينى فقرا و درويشـان را «: فرمايد مى 4فراز  30و در دعای 

  .»... گردان

گاهى اوقات اين فروتنى را در قالب دوست داشتن همنشينى با بيچارگان ) ع(امام سجاد «
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  )84،صهمان(. »ندك از خدا طلب مى

بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست، و مرا در ميـان «: فرمايد مى 4فراز  20و در دعای 

ه پيش نفسم مانند آن پست نمايى، و ارجمنـدی كآنمردم به درجه و مقامى سرافراز مفرما جز 

ه به همان اندازه پيش نفسم برای مـن خـواری پنهـانى پديـد كارا برايم پديد مياور جز آنكآش

  .»آوری

پسندی را نه تنها بـه عنـوان  بر و خودكفروتنى و دوری جستن از ) ع(در اين فراز از امام «

  )همان(. »داند وان حالتى درونى مىه به عنكرفتاری مناسب در برابر ديگران، بل

ه او را به دعـا امـر كای خدای من، بندۀ توام  و من «: فرمايد نيز مى 13فراز  16در دعای 

ه كـای  ای پروردگار بنده منم  كآورم، اين نم و فرمانت به جا مىك فرمودی و گفت اطاعت مى

  .»در پيشگاهت افتاده

بـار خـدايا بـر محمـد و آل او درود فرسـت، و «: فرمايد مى 21فراز  13در دعای ) ع(امام 

  .»دايم شنوا باشص ام مهربان و به و به زاری كدعای مرا برآورنده و به آوازم نزدي

جويم، و به  شى بيزاری مىكو من نزد تو از سر«: فرمايد مى 14فراز  12همچنين در دعای 

وتاهى كـردم از تـو آمـرزش كاصرار كنم و برای آنچه در آن ) گناه بر(ه كبرم از اين تو پناه مى

  .»طلبم خواهم، و بر آنچه از انجام آن ناتوانم از تو ياری مى مى

ه بنده خوار توام، و كردم در حالى كبح و شام ص بار خدايا«: فرمايد مى 7فراز  21در دعای 

دهم،  ود به آنچه گفتم گواهى مىتو بر سود و زيان خويش توانا نيستم، دربارۀ خ كمكجز به 

چيـز، فـروتن، نـاتوان، بـدحال،  زيرا من بنـدۀ بى... و به ناتوانى و بيچارگى خويش اقرار دارم 

  .»، خوار، نيازمند، ترسان و پناهندۀ تو هستمكوچك

كنيم همچون درخواست پست  و از تو درخواست مى«: فرمايد نيز مى 74فراز  47در دعای 

خواه، و بـا ايـن حـال درخواسـتم از روی تـرس و زاری و  چيز ترسـنده زنهـار خوار نيازمند بى

  .»... خواهى است پناه

كه در علم تو گذشته در برابـر تـو  هر! منزه و پاكى«: فرمايد نيز مى 26فراز  47در دعای 

متواضع و فروتن، و آنچه زير عرش تو است برای بزرگى تو خاشع اسـت و همـه آفريـدگانت 

  .»رداری از تو فرمانبرندبرای فرمانب

و اينـك مـنم در پيشـگاه تـو پسـت، خـوار، فـروتن، «: فرمايـد مى 69فـراز  47در دعای 

  .»... كننده به گناهان كنان، ترسان و اقرار زاری

بار خدايا تو طالب منى اگر فرار كنم، و دريابنده منـى «: فرمايد نيز مى 4فراز  50در دعای 

  .»... پيشگاهت فروتن، خوار، بينى بر خاك نهادهاگر بگريزم، پس اينك منم در 
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و مرا در پيشگاه خود خوار و در نزد آفريدگانت عزيز و «: فرمايد مى 118فراز  47در دعای 

مرتبـه و  ارجمند گردان، و چون با تو خلوت كرده و تنها باشم فروتن و در ميـان بنـدگان بلند

  .»... سرافرازم نما

بار خدايا بر محمـد و آل او درود فرسـت و مـرا بـه «: فرمايد نيز مى 10فراز  20در دعای 

  .»... روشى و فروتنى و شكسته نفسى، نيكو ... الحان و شايستگان آراسته فرما و ص زينت

ام بـركن، و  و كينه داشتن برای اهل ايمان را از سـينه«: فرمايد مى 127فراز  47در دعای 

  .»... دلم را با فروتنان مهربان گردان

بـا ... و مـا را در نمـاز همچـون كسـانى قـرار ده كـه«: فرمايد نيز مى 9فراز  44ر دعای د

  .»اند ترين طهارت و پاكى و رساترين خشوع و فروتنى به جا آورنده كامل

و اوقـات آن را بـه ... بار خدايا ماه رمضان را از عبـادت «: فرمايد مى 17فراز  44در دعای 

و در شبش به نماز و زاری به سوی تو، و فروتنى ... راسته نما طاعت و فرمانبری ما برای تو آ

  .»... تو ياری فرما) عظمت(برای تو و خواری در برابر 

) هـای لغزش(دامنى چشمم را از كو با پا... و بار خدايا «: فرمايد نيز مى 3فراز  26در دعای 

ربـانى بـا گرفتارانشـان رقـت بپوشانم، و با فروتنى با آنها نرم باشم و با مه) همسايگان(آنان 

  .»... داشته

به هنگـام درويشـى و ... بار خدايا مرا چنان قرار ده كه «: فرمايد مى 12فراز  20در دعای 

نم، و مرا در حالت اضطرار به ياری خواستن از غير خود و چـون كبيچارگى به درگاه تو زاری 

  .»... يش مفرماآزما... فقير گردم به فروتنى برای درخواست از غير خويش 

پس با زاری در برابر تو ايستاده، و با فروتنى ديده بر زمين «: فرمايد مى 9فراز  3در دعای 

و بـا ... نده، و با خضوع از راز خود كانداخته، و برای عّزت و بزرگواريت با خواری سر به زير اف

  .»... دانى شمرده فروتنى از گناهانش آنچه تو حساب آن را بهتر مى

ه بـا كـخواهد  از خداوند مى) ع(خويى است؛ امام سجاد  های ويژه فروتنى، نرم از جلوه ىكي

فراز  24در دعای . ندكحبت و رفتار ص خو باشد و در نهايت تواضع با آنان پدر و مادر خود نرم

دايم را در برابر ايشان آهسته و سخنم را خوشايند و خـويم را نـرم ص بار خدايا«: فرمايد مى 6

  .»گردان

  خلقى اصل خوش. 6٫4

دشمنى آشـنايان را ... بار خدايا «: فرمايد در خصوص تغيير رفتار بد خويشان مى 7فراز  20در دعای 

  .»رفتاری تغيير ده به دوستى و بدرفتاری خويشان را به خوش
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هـای مهـم آن بـه حسـاب  خلقى اسـت، امـا يكـى از جلوه رفتاری اخص از خوش هرچند خوش

  .آيد مى

هـای  دهنده و بسيار بخشـايندۀ نعمت زيرا تويى بسيار نعمت«: فرمايد نيز مى 7فراز  36در دعای 

رفتـار، و دارای فضـل و  ار خوشكـوكم، نيكـدهنـدۀ سـپاس  ، پاداشكبزرگ، پذيرندۀ سـپاس انـد

شـود،  هرچند در اين فراز يكى از اوصاف رفتاری خداونـد وصـف مى. »احسان، جز تو خدايى نيست

  .خلقى را هم از آن استنباط كرد توان خوش اما مى

هايش به من سـتم  ر و فريبكه با مكو چه بسيار ستمگری «: فرمايد نيز مى 7فراز  49در دعای 

ار سـاخت كرويى و چاپلوسـى را بـرايم آشـ ه خوشكارش در حالى كو وقت مناسبى برای ش... رد ك

...«.  

ه همراه تملـق و چاپلوسـى اسـت كا ه رويى ه برخى از خوشكرد كتوان استنباط  از فراز فوق مى

  .فت خوب بندگان پرهيزگار خدا نيستص رويى همواره های دشمن است و خوش ر و فريبكاز م

 بار خدايا بر محمد و آل او درود فرسـت و مـرا بـه زينـت«: فرمايد نيز مى 10فراز  20در دعای 

ــرم... الحان و شايســتگان آراســته فرمــا صــ روشــى، و ســنگينى، و و كــخــويى و فروتنــى و ني و ن

  .»كامل گردان... ى كني] در[و پيشى گرفتن ) با مردم(خويى  خوش

دايم را در برابر ايشـان ص بار خدايا«: فرمايد خلقى با والدين مى درباره خوش 6فراز  24در دعای 

  .»... نكو خويم را نرم نما، و دلم را بر آنان مهربان ... آهسته 

سـوء خلـق و ... بـرم از حـرص و آز و  بار خدايا به تو پناه مى«: ايدفرم نيز مى 1فراز  8در دعای 

 .»... بدخويى و افراط خواهش نفس و

  اصل سخاوت و بخشش. 7٫4

بـار خـدايا همنشـينى فقـرا و درويشـان را بـرايم «: فرمايـد مى 4فراز  30در دعای ) ع(امام سجاد 

  .»... محبوب گردان

بايسـت  ه عالوه بر رفع نيازهای مادی فقرا و درويشان، مىكشود  ته استنباط مىكاز فراز فوق اين ن

ردن و دلجـويى از آنـان بـرآورده سـاخت و كـهمچنين نيازهای عاطفى و معنوی آنان را با دوستى 

هـای سـخاوت  ه بذل مهر و محبّت و دوستى نيز از جلوهكسخاوت، تنها بذل مال و اموال نيست، بل

  .و بخشش است

و انفاق ... بار خدايا بر محمد وآل او درود فرست «: فرمايد مى 3فراز  30در دعای ) ع( امام

  .»... ى بگردانكهای خير و ني ردنم را در راهكو خرج 

. ان خاصى داردكه سخاوت و بخشش، زمان، و مكرد كتوان چنين استنباط  از اين فراز مى
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و انسـان بايـد بدانـد در چـه مـوردی حيح و درستى دارد ص به عبارت ديگر، سخاوت جايگاه

سخاوت به خرج دهد و چه امری را در اولويت قرار دهد؛ همچنين نياز به علم و آگـاهى نيـز 

  .ه آن علم را به ايشان تفضل فرمايدكخواهد  از خداوند مى) ع(ه امام كدارد 

و خير و .. .خدايا بر محمد و آل او درود فرست  بار«: فرمايد مى 3فراز  20ايشان در دعای 

و آن را ) نمانگرم گردان تا به ايشان احسـان كـتو(ى برای مردم را به دست من روان ساز كني

  .»... به منت نهادن باطل مفرما

تواند  ه تا آدمى خود توانمند نباشد نمىكته را استنباط كرد؛ اول آنكتوان دو ن از اين فراز مى

ه ك همچنان. كند داوند طلب توانگری مىه از خكند و به همين سبب است ك كمكبه ديگران 

ه اگر توانمند نيستى بايد قناعت كنى و اگر توانمند هستى بايـد كدر متون اخالقى آمده است 

بايست بـدون منـت گـذاردن بـر آنهـا  ه احسان و بخشش به ديگران مىكدوم اين. نىكانفاق 

ه بخشـش كتوان فهميد  ار خواهد شد و به نحو التزام مىكه موجب بطالن ارزش كباشد؛ چرا

  .بايستى فقط برای رضای حق تعالى باشد و نه چيز ديگر

و خـوار شـمردن ) ... بـرم بار خدايا به تو پناه مى(« : فرمايد مى 3فراز  8در دعای ) ع(امام 

  .»ردهكويى كه به ما نيكسى كر به جا نياوردن از كو ش... فقرا و نيازمندان 

ى و بخشش به ديگران نبايد سـبب كاوًال ني: ردكته استنباط كتوان دو ن از اين فراز هم مى

دمه وارد شود ص نندهك ىكه به شخصيت و حيثيت و ارزش واالی انسانى آنها در نظر نيكشود 

شـونده  نكته دوم لزوم قدردانى و قدرشناسى ياری. دهنده آنان را خوار و ذليل بشمارد كمكو 

دهنده همه موجودات است  ه ياریكسگزاری خداوند ر و سپاكه مسلمًا شكننده است ك از ياری

  .در اولويت خواهد بود

بار خدايا آنچه پدر و مادر در گفتـار بـا مـن تعـّدی «: فرمايد مى 10و  9فراز  24در دعای 

و از تـو ... مـن آن را بـه آنـان بخشـيدم ... اند  ردهكردار درباره من بيجا رفتار كاند يا در  كرده

زيرا حق ايشان بر من ) ... آنها را ببخشى(گرفتاری آن را از ايشان برداری ه وبال و كخواهانم 

  .»... تر و ى ايشان به من ديرينكتر و ني واجب

سى حقى بـر گـردن مـا دارد مـا كه اگر كته را استنباط كرد كتوان اين ن از اين فرازها مى

فرزندان خود تعّدی  ه بهكه علت بخشش والدينى كبايستى قدردان و قدرشناس او باشيم؛ چرا

  .گردن فرزندان خود دارند ه والدين از قبل بركداند  اند را حقى مى و ظلم كرده

بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست و درباره مـن «: فرمايد مى 8و  7فراز  20در دعای 

  .»...ترساند سالمتى ببخش و  ه مرا مىكو آن... تغيير ده دشمنى سخت دشمنان را به دوستى 

ارم اخـالق، اصـالح و هـدايت دشـمنان را از پروردگـار كـحضرت در پـى درخواسـت م«
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ه نه تنها پاسخ دشمنى و كآموزد  ايشان عمًال شيوه گذشت و بزرگواری را به ما مى. خواستارند

ه بايـد از آن هـم فراتـر رفتـه، اصـالح و هدايتشـان را از كـعداوت مقابله به مثل نيسـت، بل

  )84ص ،1383نى يزدی، كر(. »دپروردگار درخواست كر

ه ايشـان را ترسـانده اسـت كـسـى كخواهـد بـه  از خداوند مى 8فراز  20ايشان در دعای 

  .ه او را بترساند و اين نهايت بزرگواری و بخشش استكسالمتى ببخشد نه اين

پشـيمان ) به بنـدگانش(ه بر عطا و بخشش كای آن و«: فرمايد نيز مى 2فراز  45در دعای 

ار هم نبايد پس كوكه انسان بخشنده و نيكرد كتوان چنين استنباط  از اين فراز مى. »شود نمى

ه در فرهنگ اسالمى انسان خليفه خدا بر روی زمـين اسـت و كاز بخشش پشيمان شود؛ چرا

  .تر فات خدايى داشته باشد، هرچند با درجۀ بسيار نازلص بايست مى

. »و احسان و بخششت را پى در پى بر من برسـان... «: فرمايد مى 112فراز  47در دعای 

بايسـت بـذل و  ار مىكـوكه انسان بخشـنده و نيكرد كتوان چنين استنباط  از اين فراز نيز مى

  .ند و ديگر نهكبار بخشش  كه يكبخشش خود را استمرار بخشد نه اين

ى كـه بـه نيكـتوفيق ده ) رمضان(و ما را در آن ماه « :فرمايد نيز مى 10فراز  44در دعای 

نيم، و بـا احسـان و عطـا از همسـايگانمان جويـا كى كفراوان و بخشش، به خويشان خود ني

  .»... شويم

ه بخشـش كرده است؛ نخست اينكته را گوشزد كدر اين فراز دو ن) ع(رسد امام  به نظر مى

يـد فطـر اسـت؛ دوم اينكـه در بخشـش ه بهترين زمـان آن رمضـان و عكزمان خاصى دارد 

ه كای  ىكفرهنگ اسالمى افراد به تناسب دوری و نزدي ها بايد رعايت شود، چراكه در اولويت

وظيفه ما نسبت بدانها هم متفاوت اسـت و اول بايسـتى » اصل اولويت«به ما دارند بر اساس 

ی ديگـران رفـت و ه مقداری دورترند و سپس بـه سـوكاز خويشان و در پلّه بعد همسايگان 

  .بخشش كرد

و دادن آنچـه ايشـان را واجـب و الزم اسـت پـيش از ... «: فرمايد مى 2فراز  26در دعای 

  .»درخواست

اری در حـق نيازمنـدان و مسـتحقان كـوكه بخشش و نيكآيد  ته بر مىكاز اين فراز اين ن

 حفـظ شـود وشـان  رامـت انسانىكه كـبايست قبل از درخواست آنان باشد؛ بدين معنـى  مى

  .ای نبيند دمهص

  اصل رفق و مدارا. 8٫4

فار و عدم همبسـتگى كنده شدن كاز درگاه خداوند خواستار پرا 10فراز  27در دعای ) ع(امام سجاد 
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درازی به مرزهـای مسـلمانان  فار را از دستكخدايا  بار«: فرمايد شود و مى آنان بر عليه مسلمين مى

و  كهـال(اسـتن مسـلمانان جلـوگير كاستنشـان از كخودشـان وادار و ببه ) يا به طوائف مسلمانان(

  . »شان از اجتماع و گرد آمدن بر مسلمانان باز دار ندگىكو به پرا) تباهشان گردان

نـدگى برسـاند تـا كه همبستگى دشمنان را به پراكخواهد  ايشان در اين فراز از خداوند مى

  .شودموجب انصراف آنان به رويارويى با مسلمانان 

ــای  ــراز  27در دع ــد مى 5ف ــار«: فرماي ــدايا  ب ــای  و در راه... خ ــه(ه ــى انديش ) های جنگ

گمراهشـان ) قصد جنگيدن با مسـلمين(اند  ه با آن رو آوردهكسرگردانشان گردان و از چيزی 

  .»... ساز، و

ند ه دشمنان را سرگردان كند تا نتوانكخواهد  از خداوند متعال مى) ع(در اين فراز هم امام 

  .با مسلمين درگير شوند

را از زد و خـورد بـا ) دشـمنان اسـالم(آنها ... بار خدايا «: فرمايد مى 11فراز  27در دعای 

  .»... بترسان و) اسالم(دليران 

ه دشمنان از دليران و رزمندگان اسالم بترسند و در واقع كخواهد  در اين فراز از خداوند مى

ه از قبل با ترس توأم باشـد بـه كنيات و مقاصد انسان  ه بسياری ازكچرا. درگير جنگ نشوند

  .واقعيت نخواهد رسيد

گرايى، تساهل و مدارای خود را نشان  اوج مصلحت )27شماره(در دعای مرزبانان ) ع(امام «

ه مصالح جهانى اسـالم مطـرح اسـت و دشـمن كانديشد و روزی  ه جهانى مىكو اين. دهد مى

در ) ع(بايد به اسالم و مسلمانان به معنای اعم انديشيد و امـام رو ايستاده است  خارجى رو در

تر از  ه لفظى عامكند ك همه فرازهای اين دعا از تعبير مسلم و مسلمين و اهل ثغور استفاده مى

  )41ص ،1383برزگر، (. »مؤمنان يا شيعيان است

و در ... رود فرست بار خدايا بر محمد و آل او د«: فرمايد مى 29فراز  20در دعای ) ع(امام 

ات بگمار و راهى همـوار بـه سـوی محبّـت و  به طاعت و بندگى) زندگانى دنيا(روزگار مهلت 

  .»... ات دوستى

 رود و رفـق از ار مـىكدر لغت به معنای مدارا و رفق هم به ) كه در اين فراز آمده(مهلت «

الدين  شـرف(. »ه رعايـت آن در روابـط اجتمـاعى بسـيار سـودمند اسـتكفات حميده است ص

  )241ص ،1386الموسوی، 

بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست و مرا به «: فرمايد مى 10فراز  20در دعای ) ع(امام 

خـويى و  الحان و شايستگان آراسته فرما و زيور پرهيزگاران را به من بپوشان و با نرمص زينت

  .»... خويى و روشى و سنگينى و خوش وكني



ش    130 ی  ژپو ز     –اول ماره – دومسال  –ی اخال  ١٣٩٠ پا

را تمثيـل بـرای » هكـلَـئن العري«انـد و  ردهكرا طبيعت معنـى " هكعري"غت در اين فراز ل«

. »انـد نايـه از وقـار گرفتهكرا " ون ريحكس"را تمثيلى برای تواضع و " خفض جناج"خويى و  نرم

  )347ص ،1411حسينى شيرازی، (

دعا نمـودن دربـاره " ون ريحكس"ارم اخالق از عبارت كدر دعای م) ع(منظور امام سجاد «

ه در كلح و آرامش، موقعى ص ه آنان را موفق بدار در حينكخواهد  سلمانان است، از خدا مىم

فا و آرامش باشـند، ص مالكنمايند در  ديگر را مالقات مىكوچه و بازار يا در مسجد و خانه يك

نشـانند و در مقابـل  دادنـد فـرو ين از خود بروز مىكفار و مشركه در مقابل كامواج قدرتى را 

ون با آنان مالقات كولت و غلبه به خود نگيرند و با آرامش و سص برادران دينى خويش چهره

به عبارتى نسبت به همديگر رفق و مدارا داشـته  )242ص ،1386الدين الموسوی،  شرف(. »نمايند

های بارز آن به  هرچند كه رفق و مدارا فقط معطوف به مواجهه تنها نيست، اما از جلوه. باشند

  .آيد مى حساب

و آنـان را «: فرمايـد در خصوص نحوه رفتار با همسايگان مى 2فراز  26در دعای ) ع(امام 

خودت در سود رساندن به ناتوانانشان، جلوگيری از فقر  كتوفيق ده برای فراگرفتن اخالق ني

ـــايى راه ـــان، و راهنم ـــزد بيمارش ـــتن ن ـــان، و رف ـــدرز دادن  و نيازمنديش ـــان، و ان جويش

ردن رازهايشــان و پوشــاندن كــشــان، و پنهــان  انشــان، و ديــدار از ســفر آمدهگ نندك مشــورت

  .»... هايشان عيب

ايشان در دعای . فرمايد بيان مى) ع(امًال نحوۀ مدارا و رفق با همسايه را امام كاز فراز فوق 

بار خدايا مرا بر «: فرمايد در خصوص نحوۀ مدارا و رفق با همسايگان ناشايست مى 3فراز  26

ارشان به عفو و بخشش درگذرم، و كى پاداش دهم، و از ستمكردارشان را به نيكه بدكدار  آن

ان رعايت داشته در نظـر كو آنچه برای خواص و نزدي... گمان باشم  دربارۀ همه ايشان خوش

  .»نمكدارم برای ايشان رعايت 

آمـوزد، بـه ويـژه  ىاوج مدارا و رفق با همسايگان ناشايست را به ما م) ع(در اين فراز امام 

و همچنين حتمى  شود ر مىكهای مهم مدارا و رفق است را متذ ى از جلوهكه يكگمانى  خوش

ای خاص  هرچند كه رابطه با همسايگان رابطه(بودن رفق و مدارا با بستگان و خويشاوندان را 

  ).است  است، لكن رابطه با خويشان و بستگان اولى

  اصل وفای به عهد. 9٫4

: فرمايد ايشان مى. نكاز تمام قوانين دين مرا آگاه : گويد مى) ع(خطاب به امام سجاد  كابن مال

  . »گفتار حق و داوری به عدالت و وفای به عهد«
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ن بـه كـى كو تو خود به تنهايى به من احسان و ني«: فرمايد مى 88فراز  47ايشان در دعای 

به (رده كه به عهد و پيمان تو وفا كسى را كبا آن احسان نمودی ) هكهدايت و راهنمايى (آنچه 

  .»... تو به رنج انداخته) طاعت از(و خود را دربارۀ ) تو ايمان آورده

ه در اطاعـت از خـدا كـسى كه كخواهد چرا در اين فراز احسان خدا را به تنهايى مى) ع(امام 

  .ندكى كبايست بدو احسان و ني بند وعده خويش باشد، خدا هم مى پای

و از اين رو مـا  «: فرمايد بودن وداع با ماه رمضان مى در سخت 23فراز  45در دعای ) ع(امام 

داشـتنى و  ه او را بـر عهـد و پيمـان نگاهكـسى كو مانند وداع ... نماييم  آن را وداع و بدرود مى

  .»... ردنى و حق اداء و پرداخت شدنى ثابت و پابرجاست، پسك احترام رعايت

ه كـسى كه وداع با رمضان سخت است همانند كز تشبيهى آورده است در اين فرا) ع(امام 

  .نيمكخواهيم با او وداع  بند به وعده خويش است و ما قبل از ادای دين خود مى پای

ه پيمـان آن امـام را بـه كـپـس از آن... بار خدايا «: فرمايد مى 60فراز  47ايشان در دعای 

ای، و طاعت و فرمـانبرداری از او  يش گردانيدهپيمان خود پيوسته و او را سبب خوشنودی خو

  .»... ای را واجب كرده، و از فرمان نبردن از او ترسانيده

ه اطاعت و بندگى از خدا و رسول او و ائمـه كته دارد كدر اين فراز اشاره به اين ن) ع(امام 

نيـز  11فـراز  31در دعـای ) ع(امـام . اطهار نوعى قرارداد و وفای بـه عهـد و پيمـان اسـت

و خواهان .... ه فرمانبرم ك ام در حالى ه به درگاه تو آمدهكمنم  كخدايا پس اين بار«: فرمايد مى

  .»... ای ه به آن وعده دادهكات در اجابتى  وفای به وعده

بخوانيد «ه كه خداوند با انسان بسته، كای دارد  در اين فراز اشاره به پيمان و وعده) ع(امام 

همچنين اشاره است به عهد و پيمان و قرارداد اطاعت خـدا و در  ١ ؛»ما رانم شكمرا تا اجابت 

  .عوض احسان و برآوردن نيازهای انسان توسط او

خدايا بر محمد و آل او درود فرست، و مرا برهـان  بار«: فرمايد نيز مى 1فراز  30در دعای 

آن پريشـان شـود و ببـری، و هوشـم در ) در ميـان مـردم(ه به سبب آن آبرويم را كاز وامى 

 كمـكايشان در اين فـراز بـرای پـرداختن وام از خداونـد . »...نده گردد كام به آن پرا انديشه

  .خواهد و پرداخت وام و ديون در واقع همان وفای به عهد و پيمان است مى

ای پروردگار از اندوه قرض و  برم  و به تو پناه مى«: فرمايد مى 2فراز  30همچنين در دعای

سـخن از ) ع(در اين فـراز امـام . »... خوابيش وام و بى) ارك(انديشۀ آن و از مشغول بودن به 

دهنده تعهـد و  گويـد و ايـن نشـان خـوابى مربـوط آن سـخن مى ر وام و بىكر و ذكاندوه و ف

  .است) وام(به عهد و قرارداد ) ع(وفاداری امام 

                                                            
  .60: غافر. ١



ش    132 ی  ژپو ز     –اول ماره – دومسال  –ی اخال  ١٣٩٠ پا

  اصل عّزت نفس. 10٫4

يه، نفس انسان محترم شمرده شده است، و تمـام ابعـاد ه سجادكحيفه مبارص در همه جای«

. »رامت و عـّزت نفـس انسـان اسـتكتربيت اخالقى در اين مصحف شريف مبتنى بر حفظ 

حيفه سجاديه به زبـان دعـا بيـان شـده اسـت و ص هكاز آنجايى  )يدهك، چ1375راد،  داوودی(

رامت و عّزت كاست، لذا اين خود مبتنى بر» و تعالى كخداوند تبار«دانيم مخاطب دعا  مى

  .ه فقط درگاه خدای بزرگ را شايسته تضرع و زاری دانسته استكنفس انسان است؛ چرا

و ) مطيـع(و مرا در درگاهـت خـوار «: فرمايد مى 118فراز  47در دعای ) ع(امام سجاد 

  .»... نزد آفريدگانت عزيز و ارجمند گردان

آنچه به او متصل باشد  داند و از جانب خدا مى عّزت را منحصراً  مام در اين فرازا«

و از ذات او سرچشمه گيرد، ماننـد بنـدگان بـا تغييـر شـرايط و موقعيـت از بـين 

شـناس،  حق(. »آن خداسـت رود و ثابت است، پس آن عّزت ثابـت و پايـدار از نمى

  )92ص ،1386

ه از آن خـدا باشـد كـر بودن عّزتـى به ثابت و پايدا 5فراز  35در دعای ) ع(امام سجاد 

  .»...فرما  كمك يد وأكرود ت ه از دست نمىكو ما را به عّزت و بزرگى ... «: كند اشاره مى

 ذلـت و و از انـدوه و... «: فرمايـد مى 119فراز  47در دعای ) ع(و همچنين امام سجاد 

  .»... پناهم ده و) ارهاك در(گرفتاری  و رنج و) نزد مردم(خواری 

ى از عوامل ذلّت نزد مردم، قرض گرفتن از آنها و اظهار حاجـت بـه آنهاسـت؛ امـام كي

پس بر محمد وآل محمد درود فرست، و مـا را «: فرمايد مى 13فراز  5در دعای ) ع(سجاد 

نيـاز  بندگانت دور ساز، و به بخشش خـود از ديگـری بى) زبان(به قدرت و توانايى خود از 

  .»... گردان

: فرمايد داند و مى فقر را باعث خواری مى 26 فراز 20در دعای ) ع( جادهمچنين امام س

خدايا بر محمـد وآل محمـد درود فرسـت، و آبـرويم را بـه تـوانگری حفـظ فرمـا، و  بار«

  .ه انسان در مقابل فقر ضعيف استك؛ چرا»...ارجمنديم را به تنگدستى خوار مگردان 

يبايى كا مرا به رنج توانايى و برگرفتاری شخداي«: فرمايد مى 2فراز  22ايشان در دعای 

  .»... باشد و بر درويشى قدرت نمى



جاد ه  ی   ما ول اخالق ا ی ا   133     ر

 

 

 ،همـان(. »رساند نيازی مى فايت و بىكقناعت انسان را به ) ع(در نظر امام سجاد «

  )78ص

در حـّد   دارد؛ زيرا زنـدگى  او با بقيه تفاوت يابد، زندگى  دست  كفايت  به  كه كسى«

بنـابراين، . زر و زيور نيسـت های  و ذخيره  و ثروت هنگفت  دارايى  معنى به  كفايت 

از  برسـد، پـس   آسـايش بـه  پول  انديشد بايد در پناه  مى بيشتر از همه  كس كه  آن

خيـال   ، در پناه آرامش  يابد كه هايش درمى خواسته  به ها و رسيدن  گذراندن سختى

و  روحـى  امنيت  باشد، ولى   داشته  برابر اين  و نادرست او نيست و اگر هزاران  تهى 

. »نخواهـد گذاشـت آسـايش   باشد، هرگز سر بر بـالين نداشته  و جان   دل  آرامش

  )257ص ،1، ج1381ممدوحى كرمانشاهى، (

ه به وسـيلۀ كزيرا بسا از مردم را ديدم «: فرمايد مى 6فراز  28در دعای ) ع(امام سجاد 

  .»... شدندجز تو عّزت و بزرگى طلبيدند و خوار 

  .داند در اين فراز عّزت را فقط مختص خداوند مى) ع(امام 

مرتبه گردانى پس   ای خدای من اگر تو مرا بلند«: فرمايد مى 15فراز  48امام در دعای 

ه بلندم گردانـد، و اگـر مـرا كيست آنكنى پس كه مرا پست كند، اگر مرا پست كيست آنك

ام  ه گرامىكيست آنكنى پس كند، اگر مرا خوار كه خوارم كيست آنكداری پس  گرامى مى

  .»... دارد

جا امام سجاد  كدر ي) 20(ارم اخالق كه در دعای مكر اين است كتۀ قابل ذكن«

ه با عّزت ممدوح قدری متفاوت كند ك ياد مى» عّزت ظاهری«از عّزتى به نام ) ع(

فسـى و فروتنـى ن ستهكدر مقابل آن از خداوند ش) ع(رسد؛ چراكه امام  به نظر مى

 خدايا بـر محمـد و بار«: فرمايد مى 4فراز  20در دعای ) ع(امام سجاد . خواهد مى

ه كـآل او دورد فرست، و مرا در ميان مردم به درجه و مقامى سرفراز مفرما جز آن

ه كار را برايم پديد مياور جز آنكارجمندی آش پيش نفسم مانند آن پست نمايى، و

ايـن عـّزت . »برای مـن خـواری پنهـان پديـد آوری به همان اندازه پيش نفسم

خواهد متفاوت اسـت،  در جاهای ديگر از خداوند مى) ع(ه امام كظاهری با عّزتى 

شـود و در اعمـاق وجـودش  ه عّزت باطنى با روح شخص عزيز آميختـه مىكچرا

ه مردم نسبت به شخص عزيز كگيرد، ولى عّزت ظاهری، احترامى است  جای مى

همچنـين بـا توجـه بـه . دهنـد ريم خود قـرار مىكند و او را مورد تدار معمول مى

عّزت، : "نويسد دهد و مى ارائه مى المفرداته راغب اصفهانى از عّزت در كتعريفى 
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ه كـ، شخصـى "ه بر او غلبـه شـودكشود  ه مانع از آن مىكحالتى در انسان است 

هـای  خواهش وه در مقابـل هـوی كعّزت روحى دارد آنقدر نيرومند و قوی است 

. گرايـد دهد و به پستى و زبونى نمى نفسانى شخصيت بزرگ خود را از دست نمى

-93ص ،1386 شـناس، حق(. »اما عّزت ظاهری با پستى و زبونى روح منافات ندارد

94(  

انـد از پـى آن  لفكدر عّزت باطنى افراد باايمـان م«: نويسد تقى فلسفى مى محمد

ه كـه بار آورند، اما در عّزت ظاهری الزم نيست بروند و خويشتن را عزيزالنفس ب

سـى از كن اسـت كـرامت نفس باشـد، ممك شخص دارای عّزت، دارای رفعت و

ريم نماينـد امـا از نظـر روحـى كجهتى مورد عّزت مردم واقع شود و عمًال او را ت

  )220-219ص ،1، ج1370فلسفى، (. »زبون و فرومايه باشد

پس از ) ع(ه امام كبر نيست و به همين دليل است كت ه عّزت به معنایكته ديگر اينكن

 3فـراز  20بـر نشـود و در دعـای كه دچـار كـنـد ك طلب عّزت از خداوند درخواست مـى

خود رام ساز و عبادتم را به عجب و خودپسـندی تبـاه ) بندگى(و مرا برای ... «: فرمايد مى

  .»... گردان

ه كسى است كزيرا شريف و بزرگوار ... «: فرمايد مى 4فراز  35در دعای ) ع(امام سجاد 

ه عبـادت و كـسـى اسـت كگرامـى  طاعت و پيروی تو او را شريف گردانيـده، و عزيـز و

در اين فراز اطاعت و بندگى خدا را سبب عّزت ) ع(امام . »ات او را عزيز كرده است بندگى

  .داند آدمى مى

به ... ه كسانى درآور كو مرا در جمله «: فرمايد مى 11فراز  25در دعای ) ع(امام سجاد 

  .»... وسيله تو از ذلّت و خواری به عّزت و بزرگواری رسيده

) ردهكـه با من آهنگ بدی كس كهر(خدايا  بار«: فرمايد مى 8فراز  23دعای ايشان در

نى، و بر گردنش طوق خواری بياويزی كنى، و بزرگيش را درهم شكارجمنديش را خوار... 

در اين فراز نيز خدا را عامـل خـواری و در هـم ) ع(امام . »...هم زنى  و سرافرازيش را بر

  .شناسد های بد مى ستن انسانكش

ه در سـايه كـسـى كدانستم  و مى... «: فرمايد مى 10فراز  49در دعای ) ع(امام سجاد 

  .»... خورد ست نمىكرحمت تو جا گرفت ش

ه در سايه مناعـت و عـّزت االهـى جـا كسى كست نخوردن كايشان در اين فراز به ش
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  .گيرد اشاره فرموده است

  گيری نتيجه. 5

حيفه ص تابك هك كردتوان ادعا  حيفه سجاديه مىص با توجه به مفاهيم و معانى مندرج در 

ه كـجويـد، بل كه انسان در خلوت و تنهايى بـدان تمسـكتاب دعا نيست ك كسجاديه تنها ي

آن   هـای مختلفـى را بـر روی خواننـده قتواند اف ه مىكاست  االهىمنبعى ماالمال از معارف 

دهد در ارتباط با مـردم چـه اخالقـى  ه به ما نشان مىكها اين است  ى از اين افقكي. بگشايد

  بايسته است؟

شـده كـه  ذكـرحيفه سجاديه ص در اين مقاله ده اصل از اصول اخالق اجتماعى مندرج در

  .ران استكاين دريای بي از ای قطره تنها

) ع(های دينى از جملـه ادعيـه ائمـه اطهـار  آموزه هب كه انسان مومن با تمسكخالصه اين

ند و در زندگى روزمره خـود كسب فضائل اخالق اجتماعى را طى كهای ترقى در  تواند پلّه مى

  .ار بنددكه ا را بهآن

  فهرست منابع 

  .مهدی فوالدوند، تهران، دار القرآن الكريم، چاپ اول ترجمه محمد ،1379، ريمكقرآن  .1

جـا،  نقى فيض االسـالم، بى سيد على: ، شرح و ترجمهسجاديه صحيفه ،1375على بن حسين،  .2

  .نا بى

، انديشـه دينـىفصـلنامه : ، در»حيفه سـجاديهصـ رابطه عرفان و سياست در«برزگر، ابراهيم،  .3

  .41ص ،12ش

  .ز مديريت حوزه علميه قمك، قم، مردروس اخالق اسالمى، 1382جزايری، سيد محمدعلى،  .4

، قـم، حيفه سيدالسـاجدينص ين فى شرحكرياض السال، 1411خان،  حسينى شيرازی، سيد على .5
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