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  چكيده
در صـحيفه سـجاديه   ) ع(سـجاد  امـام  اجتمـاعي از ديـدگاه   هدف اين پژوهش بررسي مباني تربيت

بـا  ) ع(به اين مقصود ابتدا مفهوم تربيـت اجتمـاعي از ديـدگاه امـام سـجاد     براي رسيدن . باشد مي
تأكيد بيشتر بر صحيفه سجاديه مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت تا بدين ترتيب قالبي معين بـراي  

ــاني تربيــت  ــين مب پــژوهش از روش  در ايــن. گــردد اجتمــاعي از صــحيفه فــراهم اســتخراج و تبي
ي گـردآوري اطالعـات اسـتفاده شـد كـه مبنـاي كـار اسـتفاده از         برداري برا اي و فيش كتابخانه

و بـا اسـتفاده از روش   . دعاهاي صحيفه سجاديه و تفاسير و ترجمه هاي معتبـر ايـن صـحيفه بـود    
  . پرداخته شدمحتوا به تجزيه و تحليل اطالعات تحليل 
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برخـي  خـود بـه شـكلي ظريـف و دقيـق       هـاي  هـاي ايـن تحقيـق، ايشـان در نيـايش      براساس يافته
احسـان، شـرافت،   : برشـمرده كـه عبارتنـد از    اجتمـاعي  انسان را در حيطه تربيت ذاتي هاي ويژگي

هـاي تحقيـق نشـان     يافتـه ... . غفلت پذيري، ضعف، تأثيرپذيري، كمال جـويي، انديشـه ورزي و  
اجتماعي در صحيفه سجاديه همان يادگيري برقراري رابطـه صـحيح بـا     دهد كه مفهوم تربيت مي

  .باشد ا خدا و خود براي كسب رضايت خدا ميمردم، ب

 .، صحيفه سجاديه)ع(تربيت اجتماعي، مباني، امام سجاد :واژگان كليدي

  مقدمه
اين است كه محيط زندگي انسان و شرايط محيط زيست او در ايجاد و تكوين شخصيت  واقعيت

يط در تـوان گفـت محـ    و استحكام خصوصيات و حاالت شخصيتي او مؤثرند تا حـدي كـه مـي   
شود و افراد از  ايجاد عوارض تخلفي و نامطلوب در وجود افراد منطقة خاص خود مؤثر واقع مي

لذا بايد گفت محيط خانه و يـا محـل سـكونت انسـان در شخصـيت او تـأثير       . محيط تاثيرپذيرند
شرايط ممكن، موقعيت جغرافيايي، محل جغرافيايي و فضاي آن، در مثبت يا منفـي بـودن   . دارد
 .باشند مؤثر ميفرد 

اجتمـاعي بـه تعـاريفي از آن اشـاره       تـر شـدن مفهـوم تربيـت     در ابتداي بحث بـراي روشـن  
  :كنيم مي

هـا و   هـا، طرزتلقـي   هـا، انگيـزه   شدن، جرياني است كـه در آن هنجارهـا، مهـارت    اجتماعي«
گيرد تا ايفاي نقـش كنـوني و آتـي او در جامعـه مناسـب و مطلـوب        رفتارهاي هر فرد شكل مي

  .)10ص ترجمه نظري نژاد، ،1369 ميلبرن، .جي اف -كارتلج جي،(» ناخته شودش
هـاي   تربيت اجتماعي، آشنايي با مفاهيم مختلـف زنـدگي گروهـي و مزايـا و محـدوديت     «

هـا و معيارهـا و قـوانين حـاكم بـر آنهـا        هاي اجتماعي و ارزش زندگي اجتماعي و شناخت گروه
  .)47ص ،1368 شكوهي، غالمحسين،( »است
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گفـت، تربيـت    تـوان  مـي  اجتمـاعي  كلي از تعاريف مطرح در باب تربيـت  بندي در يك جمع
ي  هـا بـه نحـوه    گيـري شخصـيت انسـان    ي شكل ، زيرا نحوهترين مسائل انساني است يكي از مهم

چرا كه . اي دارد ، تربيت اجتماعي جايگاه ويژهگي دارد، كه در ميان انواع تربيتتربيت آنها بست
اجتمـاعي يكـي از    پـذيرد، لـذا تربيـت    مـي  جامعه صورت است مستمر كه در بستر ديتربيت، فراين

بعـد تربيـت اجتمـاعي، طبـق تعـاريف ارائـه شـده بـه لحـاظ          . باشد انواع مهم و اساسي تربيت مي
ي تمام نهادهاي اجتماعي تربيتي مشـرف بـر امـر     گستردگي، پيچيدگي، جامعيت، پوشش دهنده

كه از يك جهت رشد شخصيت فردي و از جهت ديگر انتقال ميراث تعليم و تربيت افراد است، 
اما از آنجايي كه غالب دانشـمندان اسـالمي انسـان را بـالفطره موجـودي      . فرهنگي را در بر دارد

داننـد و در واقـع معتقدنـد كـه انسـان در ذاتـش گـرايش بـه زيسـتن بـا جمـع دارد             اجتماعي مي
مـا بـه   ) ع(ر تربيت اجتماعي مورد نظر امام سجاد، پس د)5ص ترجمه حجتي، ،1360طباطبايي،(

هاي صرفاً دنيايي و مورد تأييد جامعه و يا دولتمردان يك كشور نيستيم، بلكه آنچه  دنبال مالك
 در واقـع آنچـه در تربيـت   «. ربيت اجتماعي است، مـالك حـق اسـت   ت ها در مالك تأييد ارزش

ها  كند و طبعاً بقيه ارزش آن را تأييد ميمذهبي  ي است كه ضوابطيها مطرح است، تكيه بر ارزش
توان گفت هـدف   پس مي .)254ص پيشين، قائمي،( »اگرچه جنبه ملي هم داشته باشند مردوداند

اجتمــاعي در صــحيفه ســجاديه عبــارت اســت از رســاندن انســان بــه تربيتــي كــه موجــب   تربيــت
ال بي نهايت الهي برساند و ها با يكديگرشده و در نهايت به كم ساماندهي و اصالح روابط انسان

اما از آنجايي كه در ايـن  . هاي حاكم بر جامعه نيست صرفاً به معني همسازي و همنوايي با ارزش
مقاله سعي بر استخراج و ارائه مباني تربيت اجتماعي داريم، الزم است اشاره اي بـه مفهـوم مبنـا    

  .كرده و در ادامه به مفهوم مباني تربيت اجتماعي بپردازيم
مباني درتعليم و تربيـت از موقعيـت آدمـي، واز امكانـات در دسـترس و محـدوديتها و از       «

  ) 61،ص1380شكوهي،(».نيازهاي زندگي انسان بحث مي كند
مباني عبارت است از استعدادهاي شگفت انسان، مقصد تربيت و راه رفتن بـه سـوي آن و   «

  .)44ص ،1379 دلشادتهراني،(»عوامل مؤثر در آن مسير
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مباني علمـي بـا   . مباني علمي، فلسفي و ديني :شود مي دسته تقسيم تعليم و تربيت بر سه يمبان
شود، مباني فلسـفي   شناسي و رواني مورد تربيت مشخص مي هاي زيستي، جامعه توجه به ويژگي

ايات تربيت افراد استخراج ها و غ از مالحظات اخالقي و فلسفي مربوط به طبيعت آدمي و هدف
اما مباني ديني برگرفته از قرآن و سنت پيامبر و ائمه عليهما السالم است  .)60ص ،نپيشي(شود مي

قواعـدي كـه   « . باشد و بارزترين ويژگي مباني دين اسالم اين است كه موافق با فطرت انسان مي
بر فطرت انساني استوار است با مباني ديني تنافي ندارد و اساساً سنن و اصـول حـاكم بـر دنيـا بـا      

دفتر همكاري حـوزه و دانشـگاه،   ( »گذاري شده تعارضي ندارد واصولي كه دين برآن پايه مباني
  .)43ص پيشين،

هـاي   بـه ويژگـي    اسـت كـه   كلي توصيفي و اخباري هاي گزاره از اي مباني يا بنيادها، مجموعه
حاضـر منبـع    كـه در تحقيـق   .)146ص ،1360بهشـتي،  ( بالقوه آدمي ناظر اسـت  واقعي و امكانات

  .باشد در صحيفه سجاديه مي )ع(هاي امام سجاد ها، دعاها و نيايش خراج اين گزارهاست

  پيشينه تحقيق
هـايي كـه در راسـتاي     نامـه  در اين بخش به دليل محدوديت در نگارش تنها به تعـدادي از پايـان  

  .كنم پژوهش اينجانب ارائه شده اند، اشاره مي
كـه درايـن   . است جتماعي از ديدگاه نهج البالغهها، به بررسي تربيت ا نامه يكي از اين پايان

البالغه  اجتماعي از ديدگاه نهج هاي تربيت شده كه اهداف و روش پژوهش به اين مطلب پرداخته
هـاي تربيتـي    هاي سازگاري اجتماعي متفاوت است و به چهارده اصل و روش با اهداف و روش

اجتمـاعي در   تن بـه مفهـوم تربيـت   مربوط به اصول اشاره شده كه اين پـژوهش از جهـت پـرداخ   
هـاي انسـان چـون انديشـه      اشاره به برخـي از ويژگـي   كرد و از جهت مقاله حاضر مرا ياري تدوين

  .هايي دارد ورزي و احسان با مقاله حاضر مشابهت
البالغه بـود   اجتماعي در نهج هاي تربيت مباني، اصول و روش ها، تبيين ديگر از پژوهش يكي

نظر محتوا با پژوهشي كه در باال بدان اشاره شد مشابهت داشـت، كـه در ايـن     تا حدود زيادي از
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البالغـه و مقايسـه ديـدگاه فردگرايـان و      اسالم و نهج ره به بيان ماهيت و اصالت جامعه دنام پايان
و در درك مفهوم تربيت اجتمـاعي  . شده است البالغه راجع به جامعه پرداخته گرايان و نهج جمع

  .الم مرا بسيار ياري كرداز ديدگاه اس
هاي تربيتي براساس دعاهاي صـحيفه   پژوهشي ديگر، به بررسي اهداف و اصول و روش در

سجاديه پرداخته شده كه به دليل يكسان بودن منبع اين پژوهش بـا موضـوع مقالـه حاضـر بسـيار      
كـل   طـور  ي تربيـت بـه   مورد استفاده قرار گرفت، اما الزم به ذكر است كه اين پژوهش بـه واژه 

  .پرداخته و نه تربيت اجتماعي و از اين جهت با پژوهش حاضر متفاوت است
، بزرگتـرين راهنمـاي   كـريم  اجتمـاعي از ديـدگاه قـرآن    در پژوهشي ديگر به بررسي تربيت

هـا و   ي آمـوزش  اي سـرلوحه  ، بـه گونـه  ر، پرداخته شده و از آنجـايي كـه منبـع ايـن پـژوهش     بش
  .باشد در تدوين مقاله ي حاضر بسيار سودمند واقع شد يم) ع(فرمايشات ائمه معصومين 

بيشتر ايـن تحقيقـات بـر روي منـابع دسـت اول اسـالمي       : توان گفت بندي مي در يك جمع
اسـالم بـه    آوردن شناخت بيشتر نسـبت بـه ديـدگاه    صورت گرفته بود كه از اين جهت در بدست

اجتماعي از ديدگاه اسـالم   ه ضرورت تربيتمنابع ب در بيشتر اين. اجتماعي بسيار مؤثر بودند تربيت
اسالمي چون قرآن و نهج  هايي را در اين حيطه از منابع شده بود و مباني و اصول و روش پرداخته

ي اهميتي است كه اسالم براي تربيـت،   ي آنها نشاندهنده البالغه استخراج كرده بودند كه مطالعه
البتـه ميـان   . دانـد  روريات يـك جامعـه مـي   اجتمـاعي قائـل اسـت و آن را از ضـ     باالخص تربيـت 

كه در جايي به عنوان يك اصل و در  هاي تحقيقات اختالفاتي وجود داشت، چون؛ احسان يافته
ديگر به عنوان يك مبنا به آن اشاره شده بود و همچنين كرامت كـه در جـايي اصـل و در     جايي

اشاره شده بود كه البته اين به معناي جايي ديگر به عنوان مبنا و ويژگي ذاتي در نهاد انسان بدان 
  .باشد دهنده ي تفاوت در نگرش محققين مي ها نيست بلكه نشان نادرستي اين يافته

ي اينكـه بـا تحقيـق حاضـر از لحـاظ منبـع مـورد پـژوهش          يكي از اين تحقيقات به واسطه
) ع(ام سجادمايه و شخصيت واالي ام مشترك بود مرا در شناخت بيشتر نسبت به اين كتاب گران

اما اين تحقيق به بحث كلي تربيت پرداخته و نه تربيت اجتمـاعي، كـه در اينجـا    . كرد بسيار ياري
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را خـالي از فايـده   ) ع(ضرورت و اهميت پـرداختن بـه تربيـت اجتمـاعي از ديـدگاه امـام سـجاد       
جا به آنها هايي كه در اين در پايان بايد گفت اين تحقيقات و بسياري از مقاالت و كتاب. ندانستم

  .اجتماعي بسيار مؤثر بودند اشاره نشد در شناخت ديدگاه اسالم درباره تربيت

  روش تحقيق
 -تحقيـق از نـوع تحقيقـات توصـيفي     روش ايـن . نظري است -تحقيقات بنيادي از نوعتحقيق  اين

هـايي را كـه حـول     تحليل است كه در اين تحقيق پس از مطالعه دقيق صـحيفه سـجاديه، نيـايش   
هـاي   بندي و سپس بـا مراجعـه بـه كتـب مرجـع و ترجمـه       اجتماعي و ابعاد آن بود را دسته تربيت

مختلف از اين كتاب و با مراجعـه بـه كتـب لغـت بـه اسـتخراج مبـاني مربـوط بـه بحـث تربيـت            
اي  روش گـردآوري مطالـب در ايـن تحقيـق، براسـاس روش كتابخانـه      . اجتماعي پرداختـه شـد  

اي بـا   كتابخانـه  هـاي پژوهشـي، از روش   شـدن پرسـش   از مشـخص در اين پژوهش، بعد . باشد مي
افـزون بـر   . مبناي كار استفاده از دعاهاي صحيفه سـجاديه اسـت  . برداري استفاده شد روش فيش

االسـالم، عمـادزاده و    خصـوص، شـرح فـيض    سجاديه بـه  دعاهاي صحيفه هاي و تفاسير آن، شرح
و آثـار اسـالم شناسـان برجسـته عصـر      وكتـب لغـت   ) ع(ترجمه و شرح رساله حقوق امام سـجاد 

... حاضر و فيلسوفان تعليم و تربيت از جمله مرتضي مطهري، محمـد تقـي مصـباح يـزدي، عبـدا     
. جوادي آملي نيز براي فهم، تحليل و تفسير دقيق تر دعاها به عنوان منابع دست دوم استفاده شـد 

مباني تربيـت اجتمـاعي از در ايـن     پس از مراجعه به منابع دسته اول و طبقه بندي مطالب به تبيين
، روش تحليل محتواست، كه اين روش به دنبال استنتاج پژوهش روش تجزيه و تحليل اطالعات

سـازي   و همچنين بـه دنبـال شـناخت و برجسـته    . هاي خاص يك متن است منظم و عيني ويژگي
واقعيـت در  ي  آوردن تحليلي توصـيفي و ارائـه   محورها و خطوط اصلي يك متن با هدف فراهم

  .سطح يا عمق يا تحليل عّلي و مانند آن است
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  هاي تحقيق يافته
  چيست؟) ع(ز ديدگاه امام سجادمفهوم تربيت اجتماعي ا: سوال اول پژوهش

اجتمـاعي   اجتمـاعي، حقـوق، خـانواده، نظـارت     ي؛ اخالق، روابط برگيرنده در اجتماع مفهوم
پس در بحث از مفهوم تربيت اجتماعي . باشد ، جرم و قضاوت مي)امربه معروف و نهي از منكر(

نيز به طور جداگانه به هر يك از اين ابعاد پرداختـه شـد و بـه فرازهـاي     ) ع(از ديدگاه امام سجاد
  .يك از اين مباحث اشاره كرديم ايشان در مورد هر

ابتدا به بعد اخالق از تربيت اجتماعي در صحيفه سجاديه پرداخته و دريافتيم كـه؛ صـحيفه   
با خالق يكتاست، اما آنچـه كـه از اخـالق    ) ع(اي از دعاهاي امام سجاد جاديه اگر چه مجموعهس

در اين . شود، كمتر از ساير مضامين شريف آن نيست حسنه و فاضله در اين دعاها تعليم داده مي
تـرين خلـق و خـوي انسـاني در رفتـار فـردي و        مجموعه ضمن مناجـات بـا خـالق هسـتي، عـالي     

توان دريافت كه ايشان دركنار اعتقاد  ها مي م گرديده است و از مطالعه دقيق نيايشاجتماعي تعلي
ها را به داشتن رفتارهاي پسنديده با يكديگر  همواره انسان 1به وجود خُلق نيكو در نهاد هر انساني

پسـندي كـه عامـل دوري افـراد از يكـديگر اسـت تأكيـد         تكبر و خود و بر دوري از 2فراخوانده
  . 3اند داشته

اجتمـاعي، بحـث روابـط     كرديم ، يك بعد ديگر از ابعاد تربيت كه در باال ذكر طور اما همان
معاشرت بـا جمـع و جماعـت     در صحيفه سجاديه دركنار اينكه به) ع(امام سجاد. اجتماعي است

گيري و عزلت كلي از مردم را روا ندانسـته انـد، ولـي بـراي معاشـرت و       اند و گوشه تأكيد كرده
ها را به پرهيـز از فخـرو مباهـات بـه      ايشان انسان. اند هايي را گوشزد كرده خورد با مردم توصيهبر

و پرهيز از فحش و لغو و بدگوئي و ريختن آبـروي مـؤمن و يـا شـهادت      4معاشرت با ثروتمندان

                                                 
  )17بند  -1دعاي(» ..قَِخْلتار لَنا محاسنَ اْلد لّله الَّذي اْخحمو اْل«  - 1
2 -  » ...سح َطو كُونِ الرِّيحِ، وس و ،يرَهنُ الس خالََقه10بند-20دعاي(»... يبِ الم(  
3 - »ال َتب زَّني وأَع وبنِّي ِبالكيَتلدبع ال تُْفرِ، و و ني َلكدتي ِباْل سبادعج3بند -20دعاي(» ..بِع( 

 )3بند - 8دعاي(»... ثرِينَمْكو مباهاه اْل« - 4
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و به مالزمت با جماعت مسلمين  1دادن باطل و غيبت از مؤمني غايب يا بدگوئي به مؤمني حاضر
بـه عنـوان    -در مـورد خـانواده نيـز   . 2اند وري از اهل بدعت و اهل آراء مخترع سفارش كردهو د

حضرت در دعاهـايي كـه در حـق پـدر و مـادر و فرزنـدان        -يكي ديگر از ابعاد تربيت اجتماعي
 در اجتمـاع اذعـان داشـته و در قالـب    خويش كرده است، بـر اهميـت و جايگـاه واالي خـانواده     

چنـان كـه دربـاره پـدر ومـادر بـر        ر نوع روابط در خانواده اشاره داشـته، آن هايي كوتاه ب عبارت
اطاعت از آنها و مهرباني و عطوفت با آنها، مقدم دانسـتن ميـل و رضـاي خـاطر آنهـا بـر ميـل و        

و در مورد فرزندان نيز بر . 3رضاي خاطر خود، آرام صحبت كردن با آنان را گوشزد كرده است
رسـد ايـن    ر تكريم و بزرگداشت فرزندان تأكيد داشته و بـه نظـر مـي   دعاي خير در حق آنان و ب

  .ي تأثير تكريم بر عزت نفس و ايجاد اُنس و الفت ميان اعضاي خانواده باشد تأكيد به واسطه
سـجاديه و   باشـد در صـحيفه   اجتماعي كه همان حقوق مي ديگري از تربيت  اما ايشان به بعد

ابتدا بايد گفت؛ منشـأ حقـوق   . ه و تأكيد بسياري داشته استبيشتر در رساله حقوق خود نيز توج
گيـرد و پشـتوانه و    روابط اجتماعي است كه از زنـدگي دسـته جمعـي و گروهـي سرچشـمه مـي      

ي  در رسـاله ) ع(امـام سـجاد  . باشد جهان و دستوراتش مي اجرايي آن، ايمان به آفريدگار ضمانت
حقوقي است كـه تـو را در برگرفتـه و در هـيچ      باش كه خداوند را آگاه« :اند حقوق خود فرموده

در اين دايره هر كـس كـه   ). 24ص ،1376 شاهرودي،( »ي حقوق او خارج نيستي حالي از دايره
ي حقـوق از   دايـره . داراي حقـي اسـت كـه بايـد ادا شـود      ي روابط اجتماعي با ماست، در حيطه

ه است، در برگيرنـده ي حقـوق   ي حقوق ايشان آمد چنان كه در رساله آن) ع(ديدگاه امام سجاد
. خانواده، زيردستان، دوست و رفيق، و كليه افراد ديگري است كه ما با آنـان در ارتبـاط هسـتيم   

ايشان در رساله حقوق خود به طور خاص به اين بعـد از تربيـت اجتمـاعي توجـه كـرده، امـا در       

                                                 
1 - » ...ما أَج نْوساني ملي لَلْف رَي ع َظهُفحشٍ أَو جهرْشَْت رٍ أَومِ علٍ أَوِ اْغ ضٍ أَوباط هؤَْشهاديابِ متبٍ أَونٍ غائرٍ محاض ب20دعاي (»...س -

 )13بند

 )1بند - 20دعاي(»َترَعِْخميِ اْلملِ الرَّأَْْتعِبدعِ، و مسلِ اْلضِ أَهجماعه، و رْفذَلك لي ِبدوامِ الطّاعه، و ُلزُومِ اْل ملْو أَْك« - 2

 )2بند -25دعاي (»... و في جوارِحِهم ُفسِهمفي أَْن ، و عافِهمالَقهمو أَْخ ياَنهمو أَد داَنهم، و أَصح لي أَبقَولي َضعيَفهم... إَِلهي « - 3
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توفيق خود را بر اين امـر از  سجاديه نيز بر توجه به اداي حقوق ديگران تأكيد و اهتمام و  صحيفه
  .خداوند خواستار شده است

اجتماعي است كه ضامن بقـاء و تحقـق    و اما نظارت اجتماعي نيز يكي ديگر از ابعاد تربيت
باشد و خالء ناشي از نبود اين فرايند، مي توانـد ضـررهاي جبـران ناپـذيري را      اهداف جامعه مي

يشان نيز امربه معروف و نهي از منكر را به عنوان ا). 41ص ،3مكارم شيرازي، ج( برآن وارد كند
يك اهرم در پيشگيري از ارتكاب جرم و گناه در جامعه دانسته و توفيق در اين امر را از خداوند 

  . 1خواستار شده است
اما ايشان به جرم و بزه نيز به عنوان يكي ديگر از ابعاد تربيت اجتماعي توجه داشته و ايمـان  

كه همان روش دعا است را عامل ايجاد يك  ،د و ذكر و ياد خداقدرت خداون قلبي به بزرگي و
اما از بررسـي دعاهـاي صـحيفه بـه     . 2داند حس پيشگيرانه از ارتكاب به جرم و گناه در انسان مي

صراحت مي توان دريافت كه ايشان بر پيشگيري از ارتكاب جرم تأكيد بيشـتري داشـته انـد، بـه     
يايشهاي خود، از خداوند بر پرهيز و دوري از گناه و جرم مدد خواسته طوري كه در بسياري از ن

و اين نشاندهنده ي آن است كه مطابق آن ضرب المثل كه پيشگيري بهتر از درمان است، ايشان 
پيشگيري از ارتكاب جرم را مهمتر و ضروري تر از اقدامات پس از ارتكاب جرم و برخـورد بـا   

يل بر صحت اين ادعا، توجه به الگوسـازي و اُسـوه پـروري اسـت     يكي از دال. دانند مجرمين مي
اي كـه   دهـد، بـه گونـه    ي ارتكاب افراد به جرم و بزه را تا حد زيادي كـاهش مـي   كه خود زمينه

ايشان در تمام دعاهاي خود به خصوص در دعاي دوم از صحيفه كـه درود و تحيـت بـر پيغمبـر     
و آل او درود فرستاده ) ص(خود، ابتدا بر محمداست، قبل از بيان خواست و حاجت ) ص(اكرم

                                                 
 )18بند  -6دعاي(»و انتقاصِ الباطلِ و إِذَالله... المعرُوف، و النَّهي عنِ المنَكرِ،االَمرِ ِب.. و وفقنا  في يومنا هذا و َليَلتنا هذه و في« - 1

طك، و سْخ منْ ئاًُكلِّ ما يرِد عَلي حتَّي ال أُحب شَي سي عنِْبطاعتك َنْف َغلْبُله منِّي، و اْشبدني فيما تَْق ملَْتعواك، و اسبي تَْقَقْل عرْو أَْش« - 2
الأَسنْخَطَ َشيئاَ م 9بند -21دعاي (»رِضاك(  

 )10بند  -21دعاي (» ..ه إِلي طاعتكك، و أَمْلبه إِلَيك، و قَوه ِبالرَّْغوجلُ مْنفك و ِباْله ِبخَوعْشرِك، و اْنه ِبذْكغَْلو اْش...« 
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و اين خود گوياي اين مسئله است كه ايشان، پيامبر را به واسطه ي داشتن جايگاهي واال در نـزد  
  .داند خداوند همواره الگوي خود در دست يابي به كرامت انساني مي

وجود دارد كـه   ارضانساني همواره حدي از تع شناسان معتقد هستند كه در جوامع اما جامعه
عنوان آسـيب   رفت، به شود، ولي اگر تعارض از مرز خود فراتر مي بالندگي و پويايي جامعه سبب

پـس بحـث ديگــر در   . سـازد  هـاي مهلكـي بـر پيكـر اجتمـاع وارد مـي       بـزرگ اجتمـاعي، ضـربه   
دل و الهي، برقراري ع ترين دين اسالم به عنوان آخرين و كامل. باشد اجتماعي قضاوت مي تربيت

بر پايي عدالت را پيش  زم و تشكيل دستگاه قضاوت با هدفبرابري ميان مردم جامعه را امري ال
نيز اجراي عدالت را در مواردي كه ظلم و ستمي صورت گرفتـه  ) ع(امام سجاد. داند نياز آن مي

تـه  الب. 1دانـد  باشد ضروري دانسته و آن را عاملي براي دوري مجرم از تكرار ظلم و ستم وي مـي 
چـرا كـه    2ايشان در قضاوت و اجراي حكم در مورد فرد خاطي از تعجيل در عقاب پرهيـز داده 

خداوند در عقاب و اجراي عدالتش بر ما تعجيل نكرده بلكه با مدارا مهلت داده تا متوجه خطاي 
كرد، بايسـتي   اند، زماني كه فرد خاطي خود اعتراف و همواره تأكيد كرده 3خود شده، توبه كنيم

و  4از تكـرار خطـاي او خواهـد شـد     ه اين خود عاملي است كـه سـبب دوري  ز او درگذشت كا
زماني كه امهال و مدارا در خاطي كار ساز نشد نوبت را بر اجراي عدالت در مورد او دانسته، اما 

كـه   مهـم در قضـاوت   كـرده و بـر اصـل    در صادر كـردن حكـم در مـورد خـاطي نبايسـتي افـراط      
  .5اند فراوان كرده يدعدالت است تأك اجراي

  مباني تربيت اجتماعي در صحيفه سجاديه كدامند؟: ال دوم پژوهشؤس

                                                 
 ت منْني ما وعدت الّظالمينَ، و عرِّْفعده عما َقليلٍ ما أَومي، و يحاضرَني ِبحقِّي، و عرِّْفكارِك، فَيصرَّ علي ظُْلإِْن نِ منْماَه ِباْلتْنوال َتْف... « - 1

 )12بند  - 14دعاي (»َطرِّينَمْضإِجابه اْل

 )21بند  -1دعاي (»مته َتَكرُّماًَتأَنّاَنا ِبرَح مته، بلْنا، بِنْقنا ِبعقُوبته، و َلم يعاِجْلَتدررِه، فََلم يبونَ زجنا مُترِه، و ركبَطرِيقِ أَم نا عنَْفخاَلْف... «  - 2

3 - »أَع نْوم بج إِب نِّي، وع أَناُتك كنْذَلع طاؤُك لَي لَتي، وعاجنْمم كذَل س لَيلَْكرَمي عب ،ْن كْنَتأَنِّياً مَتفَضُّالً م لي، و أَنْكل َليع ك 
نْأَرع عَتد عاْلم كتيصسأُْقم و ،َطهنْخع عاْل ل يئاتيْخسمَقه26بند-16دعاي (» ..ل(  
  )12بند  - 31دعاي ( »...راري، فرَتك كَما لَقيتُك ِبإِْققَني بِمْغو اْل... « - 4
5 - »ْفأَْن والَّذي الي نْتقابِ مرِطُ في ع صاه12بند  -16دعاي (»ع( 
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  .احسان ريشه اخالقي دارد و از شرع و دين نشأت گرفته: مبنا. 1

گذارد، واجد حسن اسـت   انگيزد و در وي رغبتي به جاي مي انسان سرور برمي چيزي كه در هر
گاه از غير  است و »زيبايي« شود كه به معني و درك ميكه اين حسن يا از طريق حس دريافت 

حسـنه   كـه بـا  (» خوبي« گاه حسن در معني .خواهد بود »خوبي«به معني از اين رو  طريق حس و
، 1385بـاقري،  ( است »احسان« كند كه اين همان جذبه در انسان كششي ايجاد مي) مرادف است

در  نحوي قرار دهند كه داراي حسن باشـد و  احسان به معني آن است كه چيزي را به). 111ص 
رود، احسـان معنـي    بـه كـار  » خـوبي « هرگاه حسن به معني. دو معني است نيز حسن به هر اينجا

است، زيرا عدل حول محـور حـقّ   » عدل« احسان همواره فراتر از. انعام به كسي را خواهد داشت
دن يا گـرفتن حـقّ مبتنـي بـر اصـل عـدل       دا. است، يعني چيزي را به استحقاق متربي به او بدهيم

است، اما احسان آن است كه به كسي بيش از حقّ دهند يـا كسـي كمتـر از آنچـه حـقّ او اسـت       
شود كه انسان از مركب بدي به زيـر كشـيده شـود و او را در پـي مـي       احسان موجب مي. بستاند
  ).همان( آورد

  :ند را با فضل همراه كردهودر بسياري از فرازهاي خود، احسان خدا) ع(امام سجاد
بنـد   -13دعـاي (» ...و به فضل و احسان خود بار بر دوشم گذار، نه به عدل و اسـتحقاق ... «

اي مبتنـي   همراه است، زيرا فضـل رابطـه   است كه عموماً احسان با فضل دهنده اين و اين نشان )20
بـه هـم بخـورد، و در    كـه اگـر ايـن موازنـه     . بر عدم موازنه است، و موازنه در واقـع عـدل اسـت   

  ).همان( صورتي كه فراتر از آن رويم به فضل روي آورده ايم
موازنـه را   در رابطة تربيتي بايد عـدم  -به عنوان مثال  -اين است كه  در واقع فضل حاكي از

 اي كـه از متربـي سـر    براساس فضل بايستي نسبت بـه هـر عمـل درسـت و شايسـته     . الگو قرار داد
اي از  در پـاره  ا درشت، پاسـخي نشـان داد، امـا در مقابـل خطاهـاي او، تنهـا      زند، هرچند ريز ي مي

  ).همان( گيرد اين همان فضل است كه از احسان نشأت مي. موارد عكس العمل نشان داد
تواند نسبت به خود باشد و هم در رابطه با ديگران، به عبـارت ديگـر،    اما اين احسان هم مي

آنجـا كـه انسـان    . خود تفضّل پيشه كند و هم در رابطه بـا ديگـران  تواند در رابطه با  انسان هم مي
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و بـر  .. « .كند كند، در واقع با طلب احسان خداوند، به نوعي به خود احسان مي براي خود دعا مي
  ).8بند -7دعاي «. »...من به فضل و احسان، در وسعت و آسايش بگشا

بـه  . ز بدي و شر افراد جلوگيري نمايـد تواند با به كار بردن نيكي و احسان، ا انسان حتي مي
كردن شرمنده و سرزنش كند، تا از خطـاي خـود بـاز گـردد و      عبارتي، انسان خطاكار را با نيكي

مربي با احسان نمودن، متربي را شـرمنده احسـان   . اين امر در روابط اجتماعي، بسيار كاربرد دارد
در خيلـي از  . كند تربي جلوگيري مينمايد و بدين واسطه از خطاي دوباره م و تفضل خويش مي

توانيم به جاي عقـاب و خشـونت، بـا نيكـي و احسـان در حـق        موارد، در روابط اجتماعي نيز مي
اي  گفتيم جذبه احسان بر انسان به گونـه  كه طور پس همان .ر او را از اشتباهاتش برگردانيمخطاكا

نيـز  ) ع(كـه امـام سـجاد    چنـان  نآ. نيـز دارد  است كه حتي قدرت مهـار زدن بـه بـدكرداري او را   
دعـاي  (» احسـان كنـيم   و با هركه به ما ظلم و بيداد كند عدالت و... و ما را موفق دار« :فرمايد مي
  ).10بند  -44

. رسـاند  است كه انسـان را بـه قدرشناسـي و تواضـع مـي      حسن و احسان اين پس وجه تربيتي
ها و همچنين به  ها و خوبي تعمات و زيبايييعني با داشتن حسن و احسان، انسان به قدرشناسي از 

قرآن كريم نيز ضمن اشاره به اينكه تيكي و بدي يكسان نسيتند به اثـر  . رسد تواضع و فروتني مي
اي رسول، . كه هرگز نيكي و بدي د رجهان يكسان نيستند بدان« :كند مثبت نيكي چنين اشاره مي

ر اداش ده تا همان كسي كه گوئي بـا تـو بـر سـ    تو و امت تو هميشه بدخلقي را، به بهترين عمل پ
طبـق مبنـاي حسـن و احسـان، مربـي       .)34فصلت، آيه( »دشمني است دوست و خويش تو گردد

هاي مطلوب متربي، پاسخ مناسبي داشـته باشـد و ايـن     در مقابل تحركات و عكس العمل يبايست
  .دهد مبنايِ ذاتي، انسان را به سمت شكوفايي بيشتر و بهتر سوق مي

  .خداوند از باب احسان، شكرگزاري رابه انسان الهام كرد: مبنا. 2

ثناگويي و سپاسگزاري به زبان آوردن الفـاظ  : اند گونه معرفي كرده در منابع اسالمي شكر را اين
 اي بلكه شكر گويي مرحله. ظور ساقط شدن بار تكليف ادا گرددنيست كه بر سبيل تكرار و به من



  
 131                            ) ....ع(بررسي مباني تربيت اجتماعي از ديدگاه امام سجاد 

به حضرت موسي وحي فرسـتاد   شده كه خداوند چنان كه روايت دارد، آن تر فژر اي باالتر و رتبه 
پروردگـارا چگونـه شـكركنم تـو را كـه      : حق شكر مرا به جاي آر، عـرض كـرد  ! كه اي موسي

كه هيچ شكري نيست كه به آن ترا شكر كنم، مگر آنكه همـان شـكر    حالي  شكر تو باشد در حق
كردي كـه   اي موسي اكنون حق شكر مرا ادا: شتي، فرمودهم نعمتي است كه تو به من ارزاني دا

  ).301ص ،4ج ،1381 تصحيح غفاري، كليني،(دانستي آن هم از من است 
ترين خصوصيات انسان اسـت و در قـرآن و روايـات بـه      شكرگزاري به درگاه الهي از مهم

ربـاره حضـرت   كـه  قـرآن د   چنـان . ها به آن اشاره شـده  عنوان خصلتي ارزنده و نيك براي انسان
  ).121نحل، ( »شاكراً النعمه وهداه الي صراط مستقيم« :فرمايد ابراهيم مي

هاي الهي شكرگزار بود و در اين راه ايستادگي كـرد   چون حضرت ابراهيم نسبت به نعمت
 رسـول خـويش برگزيـد و بـه راه راسـت      و از مشركان اعراض نمود، خداونـد وي را بـه عنـوان   

  ).همان(هدايت كرد
ن مـورد اشـاره كـرده و    نيز در موارد متعددي بـه احسـان خداونـد در ايـ    ) ع(حضرت علي 

هـا را بـه شـكر     هـا و نعمـت   حمد و سپاس سزاي خداوند است كه حمد را بـه نعمـت  «: فرمايد مي
پيوند زده و به ازاء نعمتها حمـد را واجـب كـرده و شـكر را سـبب فراوانـي آنهـا  قـرار داده، بـر          

  ).113، خطبه 1361 جعفري،( »كه بر باليش سپاسگزاريم كنيم چنان مي مدهايش او را ح نعمت
آورد نعمتـي اسـت ارزنـده     توفيقي كه انسان به گاه شكر و عبادت به درگاه حق بدست مي

كه خداوند او را بدان مفتخر نمـوده و الزم اسـت بـه پـاس ايـن شـكرگزاري بـه شـكري ديگـر          
و در جايي ديگر . 1آن تأكيد كرده است هاي خود بر تدر مناجا) ع(چه امام سجاد چنان. پردازد

قدر مسلم، شكر هر نعمتي ممكن است، جز نعمت خداي  2داند نعمت شكرگزاري را الهام او مي
واجـب اسـت، پـس    ري است از او كه شـكر آن بـر بنـده    تعالي، زيرا شكر نعمت او، نعمت ديگ

                                                 
  )1بند -  37دعاي (» اَلّلهم انَّ اَحد اليبُلغُ من ُشكرِك غايه اّلاحصلَ علَيه من احسانك ما يلزِمه ُشكراً« - 1
2 - »ُشكرَك مَتهاَله اَنت و ن َشَكرَك6، بند 45دعاي (» َتشُكرُ م(  
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 ،1379 فـيض االسـالم،  ( شـكر اوسـت  بـر عجـز و نـاتواني از اداي    ار منتهي شكر نعمت خدا اقـر 
  ).244ص

گيـرد و   پس شكرگزاري، در واقع از لطف و احسان خداوند در حـق بنـده اش نشـأت مـي    
چيزي نيست جز فرصتي براي سپاس از اين نعمت شكرگزاري كه خداوند خود بـه انسـان الهـام    

ن معرفـت و  اين به عنوان يكي از عوامل سازنده روح انسـاني اسـت كـه آغـاز چنـي     . كرده است
عمل، آغاز تكامل انساني و برقـراري يـك ارتبـاط معقـول ميـان او و جهـان هسـتي و همنوعـان         

شود انسان دريابد كه از خالق هستي طلبكـار نيسـت و درك    و اوالً موجب مي. باشد خويش مي
شود و ديگر اينكه خـود موجـب  فزونـي     اين مسئله موجب طراوت و انبساط و سرور دروني مي

  ).10-13صص ،12ج جعفري،( گردد نعمت مي
پس ابتدا بايد شـكرگزار خداونـد باشـيم از جهـت احسـانش و پـس از آن سپاسـگزاري از        

گردد افراد اعمال خود را پوچ و بيهوده تصور نكـرده   هاي نعمت است كه اين موجب مي واسطه
و رحمـت را  و از طرف ديگر افراد با عالقه و دلگرمي بيشتر به وظايف خود عمل كنند و لطـف  

انـد   گرفتـه  گردد رفتار افرادي كه مورد سپاس قرار از يكديگر دريغ نكنند و از جهتي موجب مي
گيـرد و موجبـات گسـترش آن را     شناسي قرار شاهد و ناظر اين حق به صورت الگويي براي افراد

  .كند در جامعه فراهم مي

  )اند انسانها شريف آفريده شده(شرف : مبنا. 3

سـجاديه در رابطـه باتربيـت اجتمـاعي بـدان       هاي ذاتي انسان كه در صـحيفه  يژگيديگر از و يكي
شرف به معني بلندي، بزرگـي اجـدادي يـا ذاتـي يـا      «.اشاره شده است، شرافت ذاتي انسان است

از ديدگاه اسالم، ). 382، ص 1380 لويس معلوف، ترجمه بندرريگي،( »باشد برحسب تقوي مي
ديگر برتري دارد و مورد غايت خاص پروردگار جهانيـان اسـت،   انسان بر بسياري از موجودات 

... واسـطه عوامـل متفـاوتي چـون تقـوي و      هكه اين بلندي مرتبه و برتري هم ذاتي است، و هم بـ 
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... ها برتر از موجودات ديگر هستند اما عواملي چون تقوي و  همه انسان در واقع. شود حاصل مي
  . دهد هبه يكديگر برتري ب نيز نسبت ها را تواند خود انسان مي

گيري كه خداوند به وي ارزانـي داشـته داراي    انسان به واسطه روح و عقل و قدرت تصميم
چنـان كـه خداونـد در قـرآن      آن.باشـد  خداوند در روي زمـين مـي   شرافتي است كه جانشين چنان

حمـل آن سـرباز    كـرديم، ولـي از   ها عرضـه  ها و زمين و كوه ما بار امانت را برآسمان«: فرمايد مي
  ). 72احزاب، ( »د چون او، ستم پيشه و جاهل بودرا حمل نمو زدند و از آن ترسيدند و انسان آن

در صحيفه سجاديه با پرهيزدادن افراد از غيبت كردن و بـدگماني نسـبت بـه    ) ع(امام سجاد
ي هر فـرد   يكديگر، به نوعي به اين ويژگي ذاتي انسان تأكيد و حفظ و پاسداري از آن را وظيفه

به غيبت كردن مؤمني غايب يـا ناسـزا گفـتن بـه     مرا «: فرمايد از افراد جامعه دانسته، از اين رو مي
  ).13بند -20عاي د( »مگردانحاضر مبتال 

و همچنـين آنجـا   ). 3بنـد  -26دعاي (» بين باشم ن خوشحق همه آنا و در«: فرمايد و نيز مي
دهد، در واقـع بـر حفـظ چيـزي      ديگران پرهيز مي كه از مّنت گزاري در مقابل عطا و بخشش به

كند كه در ابتداي خلقت در نهاد هر انساني قـرار داده شـده و آن را بـراي رسـيدن بـه       تأكيد مي
دهـد كـه يكـي از     بزند پرهيز مـي  آن لطمه عملي كه به هر داند و از مي مطلق الزم و ضروري كمال

و به دستم كارهاي خير «: فرمايد از اين روي مي. گزاردن در مقابل عطا به ديگران است آنها مّنت
بنـد   -20دعـاي  ( »براي مردم جاري ساز، و آن كار خيرم را با گذاردن مّنت ضايع و نابود مسـاز 

3.(  
بـا ايمـان، صـدقات     اي مـردم «: فرمايـد  كرده و مي مهم تأكيد نيز در قرآن بر اين امر خداوند

  ).264بقره،آيه (» يديننما خود را با مّنت گذاردن و اذيت كردن باطل
چرا كه آيين اسالم عزّت و شرافت مسلمانان را بسيار محترم شمرده و به هيچ كـس اجـازه    

ارزشي معامله كند، شايد به همين علت است كـه امـام    دهد كه اين كرامت را با هيچ چيز بي نمي
  :ترشروئي خَلقخواهد تا اموراتش را به مردم وامگذارد از ترس  از خداوند مي) ع(سجاد
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و اگر كارم را به خلق خود واگذاري از كراهت ترش روئي مرا بي قدر و خوار كننـد،  ... «
ام واگذاري مـرا محـروم سـازند و اگـر عطـائي دهنـد، عطـائي         و اگر كارم را به خويشان و قبيله

  ).3بند  -22دعاي (» اندك و ناچيز بخشند با مّنتي طوالني و مذمت و سرزنش بسيار
به همين دليل اسـت  . سجده فرشتگان در مقابل آدم خود نشانه و دليلي بر اين شرافت است

كه نظام تربيتي در هر جامعه موظف به حفظ اين شرافت ذاتي است و بايستي شرايطي را فـراهم  
  .كند كه موجب ثبات و افزايش شرافتهاي انساني گردد

توانـد   هـاي محترمانـه، مـي    هـا و روش  مـه اجتماعي با اتخاذ برنا نظام تربيت، خصوصاً تربيت
البته حفظ و ارتقاي شرافت انساني وقتي ميسر است . شرافت انساني را حفظ كرده و تعالي بخشد

كه يك نظام تربيتي كارآمد، بستر مناسبي براي حفظ و ارتقاي كرامت انساني در جامعـه و بـين   
متقابل را به افـراد آموختـه و افـراد را بـه     يعني با تربيتي شايسته، رعايت احترام . مردم فراهم كند

رعايت شئون يكديگر ترغيب نمايد و خود نظام تربيتي و حكومت نيـز، عمـالً شـرافت انسـان را     
هـا از عـواملي كـه     شود و همه انسان اگر چنين اتفاقي افتاد، حق ميان مردم عزيز مي. حفظ نمايند

هـاي حفـظ شـرافت     نـوان مثـال يكـي از راه   به ع. گزينند شود، دوري مي سبب پستي و دئانت مي
لذا در بحث تربيت بايد كـامالً مراقبـت نمـود تـا از     . كردن ديگران است ها، پرهيز از تحقير انسان

ايجاد حقـارت  «شود جداً خودداري شود  تحقير افراد، كه سبب لطمه به شرافت وجودي آنها مي
  .)371ص دلشاد تهراني، پيشين،(» شاندك دارد و به پستي مي روحي باز مي انسان را از اعتالي

يك مسئله مهم و قابل توجه اين است كه متصـديان امـر تعلـيم و تربيـت، بايسـتي خـود از       
مند باشند و از هرگونه حقـارت و پسـتي دوري كننـد تـا بتواننـد       كرامت و شرافت اكتسابي بهره

هـا و   اكتسـابي را در انسـان   متداشته و مراتب رسيدن به كرا اي روي متربيان تأثير مثبت و شايسته
مســلم اســت كــه تربيــت تــوأم بــا حفــظ شــرافت و ارجمنــدي در متربــي . متربيــان فــراهم كننــد

  .كند خودباوري و رعايت احترام متقابل نسبت به ساير افراد جامعه را ايجاد مي
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  )اند انسان ها ضعيف آفريده شده( ضعف. 4

ه براي انسان برشمرده شده است، ضعف انسـان  هايي كه در صحيفه سجادي يكي ديگر از ويژگي
قرآن ضعف را در چنـد مـورد بـه كـاربرده     . ضعف در مقابل قوت و به معني ناتواني است. است
انسـان گـاهي بـه دليـل     ). 150ص ،پيشـين  باقري،( ضعف بدن، ضعف عقل و ضعف نفس: است
اجه با مشكالت درمانده ها در انجام تكليف يا درگرفتن تصميم در مو ي يكي از اين ضعف غلبه
گاهي ضـعف بـدنيِ او مـانع    . داند شود و خود را ناتوان از انجام تكليف يا گرفتن تصميم مي مي
كه در اينجا بـه نداشـتن آگـاهي و دانـش الزم در مـورد موضـوع       (عقل شود و گاهي ضعف مي

  .وگاهي ضعف نفس) كنم تعبير مي
ها اشاره كرده است و در مقابله بـا   ضعف در بسياري از فرازهاي خود به اين) ع(امام سجاد

ما تو را پرستشي كه سزاوار توست هر گز نكرديم، «: فرمايد آن از خداوند استمداد خواسته و مي
 »ا شـناختيم و پرسـتش كـرديم   عقل عاجز و مرتبه ي نازل خود تو ربلكه به قدر معرفت ناقص و 

در درك عظمـت و بزرگـي خداونـد     ي ضعف وجـودر انسـان   اين فراز نشانه). 10بند -3دعاي (
برد نيز گوياي ايـن ويژگـي    و آنجا كه از ترس احاطه و استيالي شيطان به خداوند پناه مي. است
  ).6بند -8دعاي ( »...برم از احاطه و استيالي شيطان بر ما باز به تو پناه مي«: است

وصـل و نيازمنـد   شايد بتوان گفت، همين ضعف انسان او را هميشـه بـه منبـع اليـزال الهـي      
شـود،   همين كه انسان در انجام تكليف سـخت، بـا مشـكل مواجـه شـده و درمانـده مـي       . كند مي

و اين طلب حاجـت  . ي ضعف او و نياز او به كسي است كه علم و دانشش بيشتر از او باشد نشانه
 و دعا و پناه بردن به خـدا و طلـب راهنمـايي و هـدايت كـردن از او خـود بيـاني روشـن بـر ايـن          

  .ادعاست

  اند هاي متفاوتي خلق شده ها و توانايي ها با ظرفيت انسان: مبنا. 5

جايگـاه معينـي قـرار دارد و داراي     آدميان هيچ يك چون ديگـري نيسـتند و هـركس در پايـه و    
ها، نه نشانه كرامتند و نه  انسان هاي كه اين توانايي.متفاوتي هستند ها و امكانات ها و توانايي ويژگي
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هـا و ضـيقها    وسـعت . ي اهانت است و نه زاينده آن ها نيز نه نشانه كه ضيق ي كرامت، چنان زاينده
و ايـن  » بـودن «ي  انـد و ايـن از مقولـه   » دانستن«ي  ها واحد، زيرا آنها از مقوله مختلفند اما كرامت

  .)120ص ،1385باقري، (بودن در گرو آن داشتن نيست 
هـاي متفـاوت و تكـاليف متفـاوت اذعـان       ا ظرفيـت بـ  ها نيز بر آفرينش انسان) ع(امام سجاد

و مكلف نكرد ما را مگر به قدر وسع و آساني، و تكليف ما را جز سـهل و  « :داشته و مي فرمايد
  ).23بند  -1دعاي( »اندك مقرر نفرمود

نيسـت و هـركس در    يك چون ديگري در اين ويژگي مشتركند كه هيچ ها به هر حال انسان
هـا و   هاي دروني و بيروني برخوردار است و توانـايي  گرفته و از ويژگي قرارپايه و جايگاه معيني 

و « :خداوند نيز در قرآن بر اين ويژگي انسان تأكيد و مي فرمايـد ). همان(امكانات ويژه اي دارد 
 كنـيم مگـر بـا انـدازه و     هاي آن در نزد ماست و آن را نازل نمي هيچ چيز نيست مگر آنكه خزانه

  ).21حجر، آيه ( »مشخصات معين
هـاي فـردي اشـاره     هاي نوعي و هـم بـه تفـاوت    در اين آيه در رابطه با انسان، هم به تفاوت

ممتـاز  ) ن حيوانـات و گياهـان  .چ(  بشري را از افراد سـاير انـواع   دارد، يعني هم به آنچه كه افراد
هـاي ميـان    و تفاوتتمايزها . سازد كند و هم به آنچه كه خود افراد بشري را از هم متمايز مي مي

پس هركس به تناسب وسعش تكليـف   )پيشين. (هاي مختلف آنان است» وسع«آدميان، ناظر به 
  .او تعيين شده استن ميزان هم پاداش و مجازات براي دريافت كرده و به هما

ها و انتظارات، بايستي به اين ويژگـي ذاتـي    در بحث تربيت اجتماعي و واگذاري مسئوليت
هـا بـه بهتـرين شـيوه بـه       هاي انسـان  وسع و توانايي  كرده و با دادن مسئوليت به قدر ها توجه انسان
هـا را   تـوان انسـان   توجه به اين ويژگي مي ها و استعدادها بپردازيم و حتي با برداري از توانايي بهره

ي آن نقـاظ قـوت و ضـعف     در معرض امتحان و آزمايش قرار داد كه بدين وسـيله و بـه واسـطه   
كنـد و هـم    ابل را شناخته و بدين ترتيب هم سعي در پـرورش بيشـتر نقـاط ضـعف مـي     طرف مق

دانستن اين نقاط قوت و ضعف به فرد در انتخاب روش درسـت در برقـراري رابطـه بـا ديگـران      
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پس توجه به ايـن ويژگـي در تربيـت موجـب شـناخت درسـت افـراد و        . كند كمك بسياري مي
  .گردد تري در تربيت افراد مي هاي مناسب و انتخاب روشها  واگذاري مسئوليت به قدر توانايي

  )انسان هميشه درگير انديشه ورزي است(انديشه ورزي : مبنا .6

كنـد،   ي انسان با معماها در وي جريان پيدا مـي  است كه به هنگام مواجههظ فكر، تالش و پويشي
باشند و گشودن آنها در  گرهي در كار خواه اين معماها سراب باشد و سري را گرم كنند و خواه

اي بر راز و حقيقتي باشند كه با گشودنشـان،   عمل سودمند افتد و يا آن كه فراتر از اين دو، پرده
تـوان   هـاي فكـر، مـي    پس با نظر به اين گستردگي عرصه. گيرد بصيرت و وسعتي در آدمي جاي

  ).138ص پيشين،( رندبه اين معني، همه متفّك. اند ها همه درگير انديشه ورزي گفت كه انسان
 نكوهيـده » عدم تفكّري معين«لت چه بسا در قرآن گاه قومي به سبب عدم تفكّر، بلكه به ع

  ).8روم،آيه ( »اَولَم يتَّفكُروا في اَنفُسُكم«: اند شده
ها را به تفكر و تأمـل در   هايي انسان سجاديه با آوردن مثل و نمونه در صحيفه) ع(امام سجاد

: ان به اين ويژگي ذاتي انسـان اسـت  خوانده و اين خود نشاندهنده توجه و تأكيد ايشباب آنها فرا
اي  شان را در راه خدا انفاق كننـد بـه ماننـد دانـه     مثل آنان كه مال«: و باز در كتاب خود فرمودي

  ).13بند  -45دعاي ( »باشد فت خوشه و از هرخوشه صد دانه درجاست كه از يك دانه ه
خداوند تواند دريابد كه  گاه با كمي تفكر و تأمل در اين مثَل به راحتي ميدر اينجا انسان آ

  . خواهيد مالتان افزون گردد انفاق كنيد ها بفهماند كه اگر مي با اين تشبيه سعي دارد به انسان
هاي عمومي انسان، انديشه ورزي او است و از اين لحاظ، انسـان،   از اين رو يكي از ويژگي

  ).138پيشين، ص ( ر قبال معماها استتالش و پويشي د
دهـي بـه    تـوان در جهـت   هـا مـي   اجتمـاعي از ايـن ويژگـي ذاتـي انسـان      در بحث از تربيـت 

هـايي كـه در قـرآن و     و تأمـل در مثـل   ها با تفكـر  با اين توجيه كه انسان. آنان استفاده كرد اعمال
و رفتارشان در رابطه با ديگـران  ي اعمال و رفتاربيان شده است ،به اعمال  روايات در مورد نتيجه

در . نمـاييم  مـي هدايت رفتار افراد در جهت مطلوب توجه بيشتري كرده و بدين ترتيب سعي در 
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كشـد   اندازد كه انسان را ناگزير به هر سويي مـي  ها چنان روح را به تالطم مي ها و تشبيه واقع مثَل
  .ستها و اين نشأت گرفته از ويژگي انديشه ورزي ذاتي انسان

  انسان فطرتاً كمال جوست: مبنا. 7

انسـاني كـه   . از كمال جويي به عنوان يك مبناي تربيتي و ويژگي انسان در صحيفه يادشده است
ترين مرتبه از هر كمالي را به دست آورد تا  كوشد كامل به ذات خواهان كمال است، همواره مي

  .اش افزون گردد ي وجودي بهره
هـا را   ها را برما برويـاني، و پسـتان   گرداني، وكشت كامل ما بندگاننيكو بر  رزق. پروردگارا«

  ).5بند -19دعاي (» از شير كني، و به آن قوت و نيروي ما را بيفزائي پر
كمال مادي كه همـان گشـايش و فراوانـي رزق و     ايشان در دعاي باال از خداوند در كسب

  .خواهد روزي است، مدد مي
دوستي خود را هم آسان ساز، تا به محبتت خير دنيا و آخـرتم   راه محبت و! ... پروردگارا«

در اينجا كمال مورد نظر، كمال نهايي، يعني رضـايت   ).29بند-20دعاي( »را به حدكمال رساني
از ديدگاه ايشان خداوند كمال مطلق است و از سوي ديگر انسـان بـه واسـطه    .و قرب به خداست

. ه در تـالش بـراي رسـيدن بـه اوسـت     رد و همـوار دور مانـدن از ايـن كمـال مطلـق آرامـش نـدا      
مرا بر راستي و درستي قبض روح فرما، و از نيازهاي عالم دنياي فاني بي نيازم ساز، ! پروردگارا«

و به آنچه نزد توست و به شوق لقاي حضرتت مرا راغب و مايل گردان، و مقام حقيقـت توّكـل   
  ).4بند -54دعاي ( »يقين اصالح فرمابر حضرتت را به من عطا فرما، و قلبم را به نور 

نهايي كه همان رسـيدن بـه كمـال مطلـق اسـت را       از خداوند كمال) ع(جا امام سجاد اين در
  .انسان وجود دارد انسان و در فطرت مطلق همواره در ذات رسيدن به كمال پس. خواهان شده

  انسان همواره در معرض غفلت است: مبنا. 8

در توضـيح  . سان در صـحيفه سـجاديه، غفلـت پـذيري انسـان اسـت      هاي ان يكي ديگر از ويژگي
هايي سروكار داردكه با بعـد مـادي وجـودش     مطلب بايد گفت؛ انسان در اين دنيا بيشتر با پديده
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شـنود و آنچـه    سازگارند؛ از همان كودكي آنچه بيشتر در معرض ديد او است، آنچه بيشـتر مـي  
پـول، مقـام و جـاه،     كنـد خـوراك، پوشـاك،    ل مـي رسد و ذهن او را مشـغو  بيشتر به فكرش مي

از . هاي مـادي و دنيـوي اسـت    ها و ناكامي هاي ناشي از كاميابي ها و رنج اجتماعي و لذت منزلت
كننـد واو را   سوي ديگر، مظاهر دنيا از قبيل مال، ثروت، زن و فرزند در نظر انسان زيبا جلوه مـي 

شود كه از حقيقت هستي و وضعيت  ظاهر سرگرم ميم انسان چنان با اين. سازد ي خود مي فريفته
شـود؛ و ايـن    مانـد يـا اگـر آگـاه اسـت، از آن غافـل مـي        واقعي خود در جهان هستي ناآگاه مـي 

ايـن غفلـت از   ). 193ص ،1383داوودي، ( سرآغاز انحراف انسان از جاده مستقيم فطـرت اسـت  
اي جلوي ديدگان او را  ون پردهكند كه چ ميچنان در وجود انسان رسوخ ) ع(سجاد ديدگاه امام

و اعضاء و جوارح مـا  «: فرمايد دارد از اين روست كه مي گيرد و آن را از درك معاني باز مي مي
را از ارتكاب گناهان منزجر و ممنوع دار، و آنچه از معاني قرآن را كه جهل و غفلت از نظـر مـا   

  ).10بند -42دعاي ( مستور داشته
راهنمـايي و اسـتمداد از خداونـد     غفلتي انسان را بـه سـوي طلـب    ماندن در چنين  و ترس از

 »كني اضالل و رهزنـي گمـراه كننـدگان گمـراهش نتوانـد كـرد       هر كه را تو هدايت«: كشاند مي
  ).12بند  -5دعاي (

عجز و ناتواني خود، به طور صـريح بـه   با بيان هاي خود  در بسياري از نيايش) ع(امام سجاد
تـر از حـظّ و بهـره     از من غافـل  !پروردگارا« : فرمايد سان اشاره كرده و مياين ويژگي در نهاد ان

  .)23بند -16دعاي ( »خود كيست؟
ورزي در كار گذشتگان را يك راه در بيـرون آمـدن از غفلـت و     از اين رو، تأمل و انديشه

راموشي ما و براي تأمل و انديشه در عبرت و پندگرفتن كه غفلت و ف«: فرمايد ناداني دانسته و مي
  ).10بند-42دعاي ( »آن را درهم پيچيده گشاينده گردان

اجتماعي و در جهت دهي به اعمال افراد بايسـتي بـه ايـن ويژگـي ذاتـي       در بحث از تربيت
چـون سـرگرداني و    كه پايـاني  رفتن او در تاريكي و حركت در مسيري كرده و از فرو انسان توجه

ي او را به سوي بصيرت رهنمون كرده و ايـن بصـيرت   آموز پوچي نيست رهايي داده و با عبرت
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انسـان بـا عبـرت آمـوزي از     . موجب نجات انسان از رفتن در مسيري است كه گذشـتگان رفتنـد  
حوادثي كه بر گذشتگان گذشت، در واقع از ظواهر حوادث به وراي آنها سير كـرده و خـود را   

الي و كمـال انسـان در پرتـو كسـب     چرا كه تع. سازد از هالكت، به سر منزل سالمت رهنمون مي
معرفت و دانش برخاسته از بصيرت است و عبرت آموزي از عوامل مهم در بيرون آوردن انسان 

  :فرمايد كه مي چنان.از غفلت و فراهم سازي رشد و تعالي آدمي است
»ال تَذَر ني في طُْغوالفي غَمهاً، وياني عامال َتجينٍ، وتَّي حياً حرَتي ساهظَ، ْلعنِ اتَّعمل ظَهني ع

نِ اعمال َنَكاالً لْتوال فرَ، ونَْتبمل و مرا لحظه اي بـه خـود وامگـذار    «). 124بند  -47دعاي (» نَظَرَ نَه
كه در طغيان و سركشي متحير، و درگرداب جهل و ناداني غافل باشـم، و سرنوشـت مـرا پنـدي     

  .»عبرت پذيران، وآزمايشي براي اهل نظر قرار مده براي پندپذيرها، و سرانجامي شوم براي
تواند موجب نيسـتي فـرد و در پـي آن     پس توجه نكردن به ويژگي غفلت پذيري انسان مي

  .نيستي جامعه را را موجب گردد

  انسان متأثر از لذّتها و دردهاست: مبنا. 9

دان اشـاره شـده   هايي كه در صحيفه سجاديه در بحث تربيـت اجتمـاعي بـ    يكي ديگر از ويژگي
ي  كننـده و پوشـاننده   اين ويژگي درواقع تكميـل . ها و دردهاست پذيري انسان از لذّت است تأثير

انسـان ماننـد سـاير موجـودات داراي     .باشـد و آن تأثيرپـذيري اسـت    ويژگي غفلت پذيري او مي
و يش گرايش دارد كه براي او مايه لـذّت، منفعـت، آسـا    صورت طبيعي به سوي اموري شعور، به

ي درد، نـاراحتي، سـختي و    و متنفـر اسـت كـه بـرايش مايـه      رفاه است و از اموري روي گـردان 
هـا را   هـا و ناخوشـي   هـا و دردهـا، خوشـي    لـذّت ). 166ص  ،2پيشـين، ج  داوودي،( مشقت است

هـا و دردهـايي كـه     لـذت . كـرد  توان به دو دسته جسماني و غيرجسماني تقسيم كلي مي صورت به
هاي جسماني و بدني انسان دارند از دسـته اول، آنهـايي    يا عدم ارضاي نيازمنديريشه در ارضاء 

كه انسان امكان تـأثر  . شود دوم، محسوب مي معنوي روحي انسان دارند از دسته كه ريشه در ابعاد
  ).همان( ها و دردها را دارد از هر دو دسته لذت



  
 141                            ) ....ع(بررسي مباني تربيت اجتماعي از ديدگاه امام سجاد 

هـا در هـدايت آنـان در     سـان تـوان از ايـن ويژگـي ذاتـي ان     در بحث از تربيت اجتماعي مي
تـوان بـا فـراهم آوردن شـرايطي كـه       در واقـع مـي  . رسيدن به مقصد واقعي و حقيقي مدد جست

و از طرفـي بـا بيـان    . كند او را به انجام اعمالي ترغيـب كـرد   ي لذت و نشاط او را فراهم مي مايه
ز فرازهـاي خـود بـه    ايشـان در بسـياري ا   .عواقب برخـي از اعمـال او را از انجـام آن بـاز داشـت     

گويـاي وجـود ايـن ويژگـي در انسـان       كرده است و اين خود ها و وعيدهاي خداوند اشاره وعده
توان او را به انجام اعمالي ترغيب  ها مي ها و خوشي است كه با توجه به گرايش او به سمت لذّت

پـس  « :فرمايـد  ياز اين رو م .و تشويق كرد و از بسياري از اعمال كه ناخوشايند اوست دور كرد
  ). 7بند  -21دعاي ( »دادي منجز فرما آخرت را كه در اين عالم به من وعده تو خيرات و مقامات

  ).21بند  -46دعاي ( »تهديد و ترساندنت از عذاب خود را اعالم نموده اي«
اش تغييـر و   البته محدوده تمايل و تنفر انسان به موازات رشد جسماني و فكري و فرهنگـي 

ها و مانند آن تمايل داشته، به  ها و پوشيدني يابد؛ انساني كه در كودكي تنها به خوردني تحول مي
نيـز حسـاس   ... هـاي اخالقـي و   تدريج به پيشرفت علمي، مورد توجه ديگران واقع شدن و ارزش

ها از ميزان توجه وي به آثار  شود؛ چنان كه در ارضاي نيازهاي خود و در فراهم آوردن لذت مي
از ايـن  .گـردد  شده و بر توجه به آينده و عواقب دور اعمال افزوده مي ب آني عمل كاستهو عواق

جـاد انگيـزه   تـوان در اي  شناختي انسان مـي  رو در بحث از تربيت اجتماعي نيز از اين ويژگي روان
ص و مـورد نظـر جامعـه اسـتفاده     واداشتن آنها به قدم برداشتن در مسير مشخبيشتر در افراد براي 

  .كرد

  گيري نتيجه
بـا ظرافتـي   ) ع(گفـت، امـام سـجاد    بندي كلي از مباحث مطرح در اين پژوهش بايد يك جمع در

هاي خود با خالق خويش، به نكات بسيار مهمي در حيطـه   ها و مناجات خاص در البه الي نيايش
اجتماعي اشاره كرده و افراد را به سـوي درك و شـناخت هـر چـه بيشـتر و رعايـت آنهـا         تربيت

كرده و  چنان كه در مبحث اخالق بر داشتن خُلق نيكو در حفظ روابط تأكيد آن. خوانده استفرا
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گيـري را شايسـته ندانسـته،     ها، ضمن آنكه تنهايي و گوشه اجتماعي ميان انسان در بحث از روابط
گـردد، سـفارش    آنان را به پرهيز از غيبت و بدگوئي، كه موجب ريخته شدن آبروي مـؤمن مـي  

در بحث از خانواده، به جايگاه آن در جامعه تأكيد و رعايت حقوقِ هريك از افراد  .كرده است
را از ضروريات دانسته و در جهت دور ماندن افـراد از گناهـان و خطاهـا، بـر نظـارت اجتمـاعي       

  .كند تأكيد كرده، و در مواجهه با خطاكار و امر قضاوت بر اجراي عدالت تأكيد مي
انـد كـه    هايي خاص را براي انسـان برشـمرده   يت اجتماعي، ويژگياما ايشان در بحث از ترب

تـر بـا    گشاي انسان براي داشتن زندگي بهتر در سايه تعامالتي شايسـته  تأمل در هريك از آنها راه
دارد خـود   انسـاني اذعـان مـي    نيكـو در نهـاد هـر    خُلـق  كـه ايشـان بـر وجـود     همـين  .ديگران است

خوبي و نيكي است كه برخورداري از ايـن ويژگـي    ا به سويه انسان دهنده تمايل و گرايش نشان
شـان سپاسـگزاري   از طرفـي اي . گردد موجب داشتن روابطي بهتر و قوي تر ميان فرد و جامعه مي

دانـد كـه بـا قـرار دادن      ، نشأت گرفته از احسان خداونـد در حـق انسـان مـي    كردن از يكديگر را
ت سپاسـگزاري از خـدا و سـپس سپاسـگزاري از     ويژگي شكرگزاري در نهاد انسان، او را به سم

ايشان در جايي ديگر با تأكيد بـر پرهيـز از غيبـت و بـدگماني،     . دهد هاي نعمت سوق مي واسطه
و بـا  . دانـد  ي جامعه و آحـاد جامعـه مـي    شرافت ذاتي انسانها را يادآور شده و حفظ آن را وظيفه

انســان را  هــم، ضــعف وجــودي هــا بــه راهنمــايي يكــديگر و مشــورت كــردن بــا ترغيــب انســان
اي كه همين  داند، به گونه متفاوتي مي هاي ها را داراي توانايي ديگر انسان از طرف.شود مي يادآور
هـا   كه انسان گردد و همين هاي آنان موجب گرايش آنها به برقراري ارتباط با يكديگر مي تفاوت

خوانـد، خـود    يشـينيان فـرا مـي   آمـوزي از سرگذشـت پ   گذشته و عبرت را به سمت توجه به وقايع
معني كه انسـان همـواره در    هاست و آن متفكر بودن آنهاست، بدين ديگر در انسان بيانگر ويژگي

تــالش و تكــاپو بــراي درك  وقــايع و معماهــا و گشــودن راه در تنگناهاســت و ايــن موشــكافي 
دهنده ويژگي ديگر  هاي برجسته نشان گذشته و الگوگرفتن از شخصيت به وقايع مسائل و توجه در

گرايي انسان است، و آنجا كه از خداونـد دوري از گنـاه و راهنمـايي     در انسان است و آن كمال
پـذيري انسـان اسـت و     دهنـده غفلـت   شود خود نشـان  در تشخيص درست از غلط را خواهان مي
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 اينكه همواره ظواهر و ماديات او را سـرگردان و حيـران كـرده و بـه ارشـاد و نصـيحت محتـاج       
هايي او را به سوي انجـام اعمـالي ترغيـب كـرده و ايـن       از طرفي ديگر وعده ها و وعيد. كند مي

گيـرد و   هـا قـرار مـي    هـا و ناخوشـي   خود بيانگر اين ويژگي انسان است كه او تحت تأثير خوشي
ي همين ويژگي ذاتي انسـان، بـه همـين جهـت خداونـد در قـرآن بـا توصـيف بهشـت و           بواسطه
ها را به صـراط مسـتقيم رهنمـون     كند تا انسان و پاداش و كيفر اعمال سعي مي هاي بهشتي نعمت

  .كند
خدامحورانـه و هدفمنـد و مسـئوالنه     بينـي  توجه بـه جهـان   اجتماعي با ايشان در تربيت ديدگاه

زنـدگي شـكل گرفتـه     گرائي ايشان در تمامي امـور فـردي و اجتمـاعي    حضرت و با توجه به حق
  . است

هـاي تربيتـي    صر خداوند، فرد، ديگـري و ارتبـاط معتقدنـد و در بحـث    حضرت به چهار عن
كننـده سـه عنصـر ديگـر بـه       خصوص تربيت اجتماعي، حق تعالي را محور كارهـا و هماهنـگ   هب

هـاي اجتمـاعي و فـردي و قراردادهـاي      رغـم مسـئوليت   لذا انسان مسلمان علي. آورند حساب مي
ها و يا قطع  دهد و تمام ارتباط كار خود قرار مي اجتماعي جامعه خود، خداوند را محور و اساس

تربيت اجتماعي مورد نظـر ايشـان   . دهد ، به خاطر رضاي خداوند انجام ميروابطش با ديگران را
دسـته   جامعه نيست، بلكه آن هاي موجود در ها و ارزش شدن فرد با سنن و خواسته معني سازگار هب

  .باشد نظر ايشان ميهايي كه مقبول خداوند است مورد  از ارزش
اجتمـاعي اسـالمي باشـد مـردود      عبارت ديگر هـر ارزش و هنجـاري كـه خـالف تربيـت      هب

  . ها و هنجارها را به رسميت شناخته و الزم االجرا بداند باشد و هر چند كه جامعه آن ارزش مي
اجتمـاعي در صـحيفه سـجاديه همـان      دهـد كـه مفهـوم تربيـت     هاي تحقيـق نشـان مـي    يافته

. اشـد  ، و خـود بـراي كسـب رضـايت خـدا      اري رابطه صـحيح بـا مـردم و بـا خـدا     ي برقريادگير
هـاي   كنـد تـا بـا ارزش    اجتماعي فراگـردي اسـت كـه بـه فـرد كمـك مـي        عبارت ديگر تربيت هب

ها و وظايفي كـه   دسته از امور و ارزش ن شده و با آ اند آشنا معقول و مطلوب نفسه اجتماعي كه في
  .اسالمي است، قطع رابطه كندبرخالف تربيت الهي و 
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  پيشنهادهاي پژوهشي
تـر از ايـن كتـاب،     تـر و كـاربردي   دقيق كردم، براي درك بدان اشاره  كه در باال هم گونه همان .1

رسـد، ولـي ايـن امـر مسـتلزم       تر ضروري به نظر مـي  هاي بيشتر و اساسي احتياج به انجام پژوهش
نشجويان در مقاطع تحصيلي باال است تا بـه ايـن   حمايت و تشويق هر چه بيشتر پژوهشگران و دا

  .مهم بيشتر توجه گردد
با وجود اينكه اين كتاب منبعي غني از معارف است، اما هنوز به اندازه ساير كتب ادعيه  .2

و مناجات براي عموم مردم شناخته شده نيست، و اين نشانه ضعف در دادن اطالعـات كـافي در   
رسـد انجـام يـك سلسـله      مـي بـه نظـر   . باشـد  تـاب بـه مـردم مـي    هاي برجسته اين ك مورد ويژگي

 .كردن مردم با آن مؤثر باشد هايي پيرامون اين كتاب در آشنا ها و برگزاري همايش پژوهش

دعـا،  نـه تنهـا صـحيفه      اجتمـاعي  رابطه با ابعـاد  تر در هايي در ابعاد گسترده انجام پژوهش .3
امان معصوم بـر جـاي مانـده اسـت، ضـروري بـه نظـر        تحليل محتوايي كليه منابعي كه از ام بلكه
هايي گردد كه يا ما با آنها آشنا نيستيم يا  شدن ارزش تواند موجب نهادينه رسد كه اين امر مي مي

 .اند به مرور زمان مورد غفلت قرار گرفته

ا هاي ائمه معصوم در رابطـه بـا تربيـت اجتمـاعي بـ      هايي پيرامون مقايسه ديدگاه انجام پژوهش. 4
  .هاي مطرح در جوامع غربي ديدگاه
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