
 

  
  

  

  )ع(امام حسين يكيد بر سيرهروابط انساني در تربيت ديني با تأالگوي 
 

 ∗∗انيعيه بدي راض                             ∗ي نوروزي رضاعلدكتر
  

  چكيده
 تحليلي به بررسي    يمه، نويسندگان مقاله به شيوه    ئبا عنايت به نقش الگويي ا     

رداخته و به اين نتايج دسـت       پ )معليه السال  ( امام حسين  يتربيت ديني در سيره   
ي هـاي سـيره   تـرين جلـوه   ت عاشورا به عنوان يكي از برجسته      اند كه نهض   افتهي

ي كـه   ا؛ به گونه   تربيت ديني است   يالگويي كامل در زمينه   ) ع(عملي امام حسين  
لگويي كامـل و جـامع در       ي كربال ا   در جريان واقعه   )ع( عملي امام حسين   يسيره

ارتباط با خود و ارتباط با ارتباط با خدا، ارتباط با هستي، ( انسان يروابط چهارگانه 
  .كندارائه مي) هاي ديگرانسان

ـ م و رضا در مفهـوم پو      يتسل و   لوكّتعبادت آگاهانه،     يهـا الگو ،سـازنده و  ا  ي
توجـه بـه   . است )ع(ني امام حسيرهي در سدر ارتباط انسان با خالق ينيت د يترب

 و احترام به    ييگرا عمل،   مثبت ينگر كل ت،يا در روند ترب   ه  انسان ي فرد يها  تفاوت
گران ي ارتباط انسان با د    چارچوب  در   كه است   ييهامؤلفهگران از جمله    يقوق د ح

و ت نفس كه صالبت و اقتدار در برابـر دشـمنان را بـه همـراه دارد                  عزّ .قرار دارد 
ـ  ينيت د يربن تواضع در برابر دوستان و بندگان خدا از جمله آثار ت           يچن هم  ي تجلّ
انسان با خود ارتباط  در ينيت ديبن نقش تري است كه مب )ع( امام يرهيافته در س  ي

ـ  در دن  يمادري و غ  يز امكانات ماد   ا ي ابزار ياستفاده .است   تحقـق ا در خـصوص ي
ـ     يا  سازنده ي عمل ي الگو ياهداف متعال  ـ ي ترب يرهي است كه در س   در   )ع( امـام  يت

  .خورد يا به چشم مي با دنارتباط
  يروابط انسان -3 )ع( امام حسين ي سيره-2 تربيت ديني -1 :هاي كليدي  واژه
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. )56/اتيـ ذار( بپرسـتند ] يگـانگي  بـه  [مـرا  تـا  مگر نيافريدم را آدميان و پريان و »ليعبدونِ

 حقيقت همان خلقت از نهايي غرض پس«:  طباطبايي در تفسير اين آيه آورده است     يالمهع
 خـود  پروردگار ياد به بريده، ديگر چيز هر از و خود از بنده كه است اين يعني است، عبادت
  بـودن   ا عبد خد   و ت است ي، عبود يعبادت چنين   ي ثمره يقيناً. ) 616 :، ص 18ج ،14( »باشد
 آن يسـازد و ثمـره   ين م ي مز ي انسان را به رنگ اله     يون مختلف زندگ  ؤ است كه ش   يا غهصب

ت تنهـا  ي مقام عبودكسب .گردد يه متبلور ميم با تزك به علم توأيابيدر مهار شهوات و دست 
رشـد در بـدن     « اين اصل مهم كـه        به با عنايت . ح محقق خواهد شد   يصحت  ي ترب يهيدر سا 

 ي عاطف يها ، جنبه ي اجتماع يها، در جنبه  يعقل يها در جنبه  ،ين جسما يهاانسان و مهارت  
 ي راهنمـا   تربيـت  نيبنـابرا  .)143 :، ص 12( »گـردد ي ظـاهر مـ    يني و د  يخالق ا يهاو جنبه 
 ،جسمانى، عقالنى، عـاطفى، اجتمـاعى      ي جنبه يعني ؛ت فرد ي مختلف رشد شخص   يها  جنبه

  .است يني و داخالقى
در روند تحقـق كمـال       ،هاي تربيت   ترين زيرمجموعه   هم م به عنوان يكي از      ينيت د يترب

 تربيت ديني و ماهيـت      ينظران در قلمرو  كثرت صاحب . ارداكتسابي متربيان نقش اساسي د    
اس معـارف   كه زندگي خود را براسـ     را  ي  ا، تمسك به الگوهاي فرهيخته    معنوي تربيت ديني  

ح قـرآن يكـي از راهكارهـاي         بـه نـص صـري      . اسـت  ذير كرده پنااند، اجتناب  الهي بنيان نهاده  
مـال نهـايي، الگـوگيري از     بـه سـوي ك      انـسان  مسير تربيـت و رهنمـون شـدن       هموارسازي  

 يدر واقـع وجـود پيغمبـر و ائمـه    ). 21/احـزاب (اي نظير رسول خداستهاي فرهيخته  انسان
  ايشان كانوني است كه ما بايد از اين كانون، روش زنـدگي            اطهار به عنوان جانشينان بر حقّ     

ن بـه عنـوان جانـشينان       ي معـصوما  هاي منبعث از سـيره    بر اين اساس الگو   . ستخراج كنيم ا
 ي ايـشان جامـه    يهاي تربيتي متقني است كه در سيره      ي تئوري برحق رسول خدا به منزله    
 از جملـه    ،هاي تربيت ي قلمرو الگوهاي تربيتي جامعي در كليه     توانعمل پوشيده است و مي    

  .اج كرد، از آن استخرتربيت ديني
اسـاس رويكـرد     اسـت كـه بـر      )ع(ي عملي امام حسين    بخشي از سيره    عاشورا   ي واقعه

عد حماسي آن بيش از بعـد        ب  اين، به  وجودبا  . تربيتي منبعث  از تعاليم اسالمي شكل گرفت       
 فرهنگي پويا و زاينـده      ، اين در حالي است كه  فرهنگ عاشورا        .شودتربيتي توجه شده و مي    

 تحـوالت   تواند منـشأ  ، مي  تربيت ديني  يويژه در عرصه  ه   ب ،بعاد تربيتي آن  است كه بررسي ا   
گير فرهنگ عاشورا بـر  ثير چشم تأچنين همو ابعاد تربيتي واقعه عاشورا   .عظيم تربيتي گردد  
ي  سـيره ي ضمن مطالعـه  كه حاضر را بر آن داشت  ينويسندگان مقاله ،  رشد و تعالي جامعه   

 ي آن را در عرصـه      منبعـث از   يتـ ي ترب يهـا  آموزه،   عاشورا يه جريان واقع   در )ع(امام حسين 
   .بررسي كنند ينيت ديترب
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  يني تربيت ديشناس مفهوم. 2
 مفهوم دين .1. 2

قضا، رسم و  هاي قرآني به معناي حكم ون در فرهنگ لغات و نيز در كاربرد دييواژه
 ملت اسالم، روش و تسليم و انقياد،عادت، قانون، جزا، حساب، شريعت، طاعت و بندگي، 

در  طباطبايي  يعالمه. )77-76 :، صص1 ج،17( » و توحيد و خداپرستي آمده استروند
دين، عبارت است از « :دكن گونه تعريف مي دين را اين رومي سوره30 يآيه ذيل تفسير

 سعادت يكنندهها تضمين  كه برگزيدن و عمل به آناصول علمي و سنن و قوانين عملي
تا تشريع با  از اين رو، الزم است دين با فطرت انسان هماهنگ باشد. نسان استحقيقي ا

: آن را دارد پاسخ گويد ش انسان اقتضاينچه آفريتكوين مطابقت داشته باشد و به آن
 الَ يهاعلَ النَّاس فَطَرَ الَّتي اللَّه فطْرَت حنيفاً للدينِ وجهك فَأَقم« : فطرتيكه مفاد آيهچنان
، 16ج، 14( همين است» يعلَمونَ الَ النَّاسِ أَكْثَرَ ولكنَّ الْقَيم الدينُ ذلك اللَّه لخَلْقِ تَبديلَ

  .)288: ص
  مفهوم تربيت. 2. 2

 تربيت است و آن عبارت اسـت از         ي رب در اصل از ماده     يكلمهراغب اصفهاني   از منظر   
 ي إل فحاالًالتربية إنشاء الشيء حاالً« :حالي تا حد تمام و كمالپس از  براي حالي، ئايجاد ش

ترين    شناخت اصيل   براي اين تعريف به    بهتر است  رسد   به نظر مي   . )189/انفال (»حد التمام 
 چـرا  ، تربيـت اسـت  جهتدر  خلقت نيزتوان گفت كه  از اين رو مي. عنصر تربيت توجه شود  

از (مفهـوم ربيـت و ربانيـت        « : به زعم باقري   . دهد تواند آدمي را به سوي كمال سوق       كه مي 
تـر   مناسب) ي ر ب و   ( هاي تربيت اسالمي از مفهوم     براي نشان دادن ويژگي   ) ريشه ر ب ب     

راد از تربيت ربوبي شدن و ربـوبي سـاختن          در واقع، با اين تعريف م      .)64 :، ص 1ج ،3(است  
   . كه با دين پيوند ناگسستني دارد استآدمي

   تربيت دينيمفهوم. 3. 2
 ينـ ي د تي ترب توان گفت كه    گونه مي     اين ، از دين و تربيت    ه شده با عنايت به تعاريف ارائ    

محـسوب   ت مطلـوب  يـ ا ترب يـ  و   تيـ  ترب تيـ  غا  بلكـه  ،ستي عام ن  يمعنا ت در   ي از ترب  ييجز
ت يـ ن ترب ي بنـابرا  . سازد يش را ربوب  ي خو ي كه مترب  ت آن است  ي ترب ييرا هدف نها  ي ز ،شود  يم

 ي به معنينيت ديترب« :معتقدنداز همين روست كه برخي  . استينيت دين تربمطلوب هما
 را ي آدميشهي بلكه رفتار و اند    ،شود ي نم يا اخالق ي و   يمعنو ،يل اعتقاد ياعم محدود به مسا   

در  و رديـ گ يبرمـ  دريجـان ي و ه  ي، عـاطف  ياجتماع ،ياعتقاد،  ياسي، س ير ابعاد فرهنگ  يدر سا 
   .)11: ، ص9(»دهد يوشش مت انسان را پيك كلمه شخصي
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 و جـز  ي و اعتقـاد   ي است كه توجه بـه بعـد ارزشـ         ي اساس ين نكته ين ا يف فوق مب  يتعار

 ينـ يت ديـ  ترب،يم اسالميعث از تعال در فرهنگ منب، اين وجود  با .است ينيت د ينفك ترب يال
 رديگ يم بر  آن را در   يل عمده ي تا مسا  يل زندگ ين مسا يتر يئ است كه از جز    يت مطلوب يترب

تربيت ديني به معناي متخلق شدن به اخالق        را  ي ز ؛دهد يت انسان را پوشش م    يو كل شخص  
  .استعثت تمام پيامبران الهي است كه هدف ب

  

  ينيت ديمرو تربلق. 3
      ز چنـان   ن ا يـ  د يگستره اساسي است كه     ين اين نكته  تعاريفي كه از دين ارائه شد مبي

ت يـ ن رو ترب ياز هم . رديگ مي بر  انسان را در   يون زندگ ؤ ش يهي برخوردار است كه كل    يوسعت
ن يـ م دي با  تعـال ي ناگسستنيونديت گرفته و پأن نشي كه از د   يا ژهيت و ي به عنوان ترب   ينيد

توان در   ي را م  ينيت د ين ترب ي بنابرا . انسان دارد  يون زندگ ؤ به وسعت تمام ش    يي قلمرو ،  دارد
 در خـصوص    ينـ يت د يـ رب ت ) ب ؛ا در خصوص ارتباط انـسان بـا خـد         ينيت د يترب )الفقالب  

 ينيت د يترب ) د  و گرانيارتباط انسان با د    در خصوص    ينيت د يترب )ج ؛ارتباط انسان با خود   
  . كردي بررسي انسان با جهان هستيدر خصوص رابطه

  

  و ارتباط انسان با خدا) ع(ني امام حسيرهيس. 4
ت شـناخ « :رت اسـت از  تربيت ديني با محوريت دين اسالم عبا    ،بر اساس تعاليم اسالمي   

ي انسان و برگزيدن او به عنوان رب خويش و تن دادن به ربوبيت او               خدا به عنوان رب يگانه    
ـ     .)61 :، ص 1 ج ،3( »و تن زدن از ربوبيت غير      ت ارتبـاط  بر اين اساس تربيت ديني با محوري
بيـت دينـي     تحقق  اهـداف تر     و ساير روابط انساني را در مسير       گيردانسان با خدا  شكل مي     

و عمل آگاهانـه را بـه       ؛ شناختي كه انتخاب     ساس اين ارتباط شناخت است    ا. كند هدايت مي 
 الينفـك  و و آگاهي جز عنصر شناخت كه عبادتيو  تعظيم شعاير الهي     .همراه خواهد داشت  

ي اين شناخت   تجلّ.  انسان در اين ارتباط است     ين انتخاب آگاهانه   مبي ،شودآن محسوب مي  
 يل و در مراتب واالتر تسليم و رضـا در برابـر اراده            توكّن،  گاهانه در عملكرد انسا   و  عبادت آ   

  . الهي را به همراه خواهد داشت
.  عاشورا الگوي متعالي ارتباط انـسان بـا خداسـت   ي امام حسين در جريان واقعه   يسيره

ر ييم شـعا  تعظـ :  عبارتنـد از    همان گونه كه عنوان شد     بارزترين نمودهاي اين ارتباط متعالي    
  .  الهي، عبادت، توكل و رضا و تسليم
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  هيالر تعظيم شعاي. 1. 4

كلمه شعار هم خانواده شـعور اسـت و در آن درك و             «:  جمع كلمه شعار است    »شعاير« 
گـروه يـا فرقـه و     چيزي كه نوعي اعالم وابـستگي بـه          شعار عبارت است از      .فهم نهفته است  

هاي ار بـزرگ شـمردن شـع   ير الهـي بـه منزلـه   ياحترام به شـعا  .جمعيت معين در آن باشد    
» انـد  ت گرفتـه  ، اجتماعي و عبادي اسالم نـشأ      هايي كه از اصول اعتقادي    ، شعار اسالمي است 

و از كيــد اســالم اصــول مــورد تأر اســالمي از جملــه لــزوم تعظــيم شــعاي). 205: ص ، 26(
 هـر  و. »الْقُلُـوبِ  تَقْـوى  من فَإِنَّها اللَّه شَعائرَ يعظِّم  من َ و«: هاي تقوا محسوب مي شود     نشانه
در ذيل تفسير اين     .)32/حج (هاست دل تقواي نشانه كار اين دارد، بزرگ را الهي ريشعا كس
 ايـن  موقعيـت  و مقـام  كه است آن تعظيم حقيقت« :تعظيم اين گونه تعريف شده است     آيه  
 عظمـت  و احتـرام  درخـور  چـه آن و ببرنـد  بـاال  بـاطن  و ظـاهر  و اذهـان  و افكار در را شعار
 بـر  وهعـال  زيـرا  ؛اسـت  روشـن  نيـز  هادل تقواي با عمل اين ارتباط .آورند جاي به هاست آن
 تظـاهر  منـافق  يا متظاهر افراد كه شودمي بسيار است، »قصديه عناوين« وجز تعظيم كه اين
 .است ارزش بي ،گيردنمي سرچشمه هاآن قلب تقواي از چون ولي كنند،مي شعار تعظيم به

  .)97:ص، 14ج ،30( »دارند دل تقواي كه است كساني آن از حقيقي داشتبزرگ و تعظيم
وجودي قيام امام هاي ترين فلسفهمهم يكي از توانر الهي را مييداشت شعا بزرگ

معروف و نهي از منكر  و امر به زدايي بدعت،خواهي، مبارزه با ظلم عدالت. دانست)ع(حسين
، عامل قيام ر در جامعه اسالمي آن زمانداشت اين شعاياست كه بزرگي ر الهاز جمله شعاي

در آغاز نهضت تربيتي خود ) ع( بر اين اساس امام حسين.شودسيد شهدا محسوب مي
أُرِيد أَنْ « :احياي امر به معروف و نهي از منكر را يكي از داليل قيام خود عنوان مي كنند

ى عأَنْه و رُوفعرَ بِالْمنْكَرِآمها جلوگيري ارش و از زشتيها سفه خوبيخواهم ب مي»نِ الْم
مبارزه با ر الهي است و هاي نبوي كه برگرفته از شعاياحياي سنت. )89: ، ص4 ج،2( كنم

 يكي ديگر از ،ر الهي بودي اصول اسالم و به تبع آن شعايكشاننده انزوا كه بههايي بدعت
و « : خود به مردم بصره به صراحت اعالم نمودندير نامهاست كه دهداف قيام سيد الشهدا

 و ميتَتقَد أُ السنَّهنَّ إِ فَ-م صلَّي اهللاُ عليِه و سلَّ-هابِ اهللاِ و سنَّه نَبِيِأَنَا أَدعوكَم الَي كت
سنت را كنم كه  دعوت مي) ص( من شما را به كتاب و سنت پيامبر»يتي أُحدعه قَدَّالبِ أن

كه در منزل  ايدر خطبه ايشان .)375:، ص5، ج16(» اند اند و بدعت را زنده كرده ميرانده
ترين مصلح ند ضمن معرفي خود به عنوان شايسهدر سرزمين عراق ايراد فرمود» بِيضَه«

 از ي شعاير الهي است،لهي را كه در زمره تعطيلي حدود ا،اوضاع نابسامان اجتماع آن زمان
.« :يل حركت انقالبي خود عنوان نمودندجمله دال ، و انِطَي الشَّهاعو طَمزِ لَد قَءال هؤنَّإ  والأَ

، و اهللاِ امرَو حلُّحأَو   ء،يفَلْاَروا بِثَأْتَسا  و،وددوا الحلُطَّ و ع،سادفَلْا اروهظْأَ، و نِامح الرَّهاعكو طَرَتَ
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رَحماوهلَالَ ح .أَ ،انَأَ وقُّح روي از شيطان را برپي) امويان(آگاه باشيد كه اينان !  مردم»رَي غَنْم 

 و اند؛ عمومي را به خود اختصاص داده و اموال اند؛ خود واجب و حدود الهي را تعطيل كرده
ترين كسي هستم كه اين اند؛ و من شايسته ل و حالل خدا را حرام ساختهحرام خدا را حال

 .)48: ، ص4ج،1(وضع را تغيير دهم
  عبادت. 2. 4

 » عبادت نهايت فروتني و طاعت بنده است       .ل است عبادت در لغت به معناي غايت تذلّ      «
ندام بـدن ماننـد      از اعمال توسط ا    يا انجام پاره  ظاهر عبادت عبارت است از    « .)330:، ص 8(

رب كه انـسان خـود را در برابـر          قت عبادت عبارت است از آن     ياما حق  ؛ركوع سجده و طواف   
 ي واقع يعبادت به معنا   .)81: ، ص 1ج ،3( »ت قرار دهد  يت و مربوب  يش، در مقام مملوك   يخو

 .ح قرآن عبادت است   ي صر بر نص   از خلقت انسان بنا    ييهدف نها  .شود ي م يت منته يبه عبود 
عبـادت   .ت خداوند اسـت ي عبودي به مرحلهي رساندن آدمينيت د ي ترب يين هدف نها  يبنابرا

نمـاز   .كنـد  يفـا مـ   يت انسان ا  ي در هدا  ي نقش مهم  ،م باشد أو ت يعنصر آگاه  كه با    يدر صورت 
ن يـ ن عبـادات در د يكـدتر ؤنمـاز بـه عنـوان م   . شود ين اسالم محسوب مي عبادات در د  نماد

.  مكتب اسالم اسـت    ي پرچم و نشانه   يماز به منزله   ن . برخوردار است  يا ژهيگاه و ياسالم از جا  
شَاء      تَنْهى هإِنَّ الصالَ « : است كرده نماز اشاره    يتيرها به نقش ترب   خداوند در قرآن با    نِ الْفَحـع 

 يا  دانست به گونـه    ينيت د ين عنصر ترب  يتر يتوان اساس  ي نماز را م   .)45/عنكبوت( »والْمنكَرِ
ن يـ ان در پاسخ ا   ين روست كه دوزخ   ي از هم  .ر اعمال است  يع شدن سا  يكه ترك آن باعث ضا    

 .)43/مدثر( »قَالُوا لَم نَك منَ الْمصلِّينَ    «: نديگو ي دوزخ كشاند م   ز شما را به   يال كه چه چ   ؤس
 نمـاز عنـصر   . اسـت يبخش تعاليم تربيتـ  ارتباط انسان با خالق تداوم    ي نماز به عنوان دريچه   

عالوه بر نقش   ،   و شناخت همراه  شود     ي كه با عنصر آگاه    ي است كه در صورت    ي مهم يتيترب
 در خطبـه    )ع(ين روسـت كـه علـ      ياز هم . به همراه دارد   زي ن ي نقش اصالح  ي مترب يسازندگ

همانـا نمـاز گناهـان را       «: نـد يفرما ياصالح انسان مـ     نقش نماز در   يدربارهالبالغه    نهج 199
امبر يـ پ. ديگـشا  ير گناهان را از گـردن مـ       ي و زنج  زد و غلّ  ير ي فرو م  يزيي پا يها چونان برگ 

ه يان داشـته باشـد، تـشب      ي جر ي مرد ير سرا  كه بر د   ينماز را به چشمه آب گرم     ) ص(اسالم
 در بـدن او     يشو دهد هرگز چـرك و آلـودگ       و   پنج بار خود را در آن شست       ي اگر روز   كه كرد
تَعينُوا بِالـصبرِ    « :هـا اسـت    گـاه انـسان    هيب تك ي و مصا  ي زندگ ينماز در تنگناها  .  »نماند اسـو

 الَةِ والصلَى ا    وا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عينَإِنَّهعح يت صـح يـ  تربي كه بر مبنايدر تفكر ).45/بقره( »لْخَاش
 ،شـود  ين خالصه نم  ي مع ي كلمات خاص در قالب اعمال     يگرفته است نماز به ادا      شكل ينيد

به همين دليل اسـت كـه        . است يني د يها تير فعال ي محور سا  يني د يضهيبلكه به عنوان فر   
سـت و در مقابـل اعتـراض اصـحاب          دار جنـگ مترصـد وقـت نمـاز ا          و ريـ  درگ )ع(يامام عل 
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 ي نماز به عنوان ركـن اساسـ       .)199: ،  ص  1 ج ،18( »لصلوه ا يانما قاتلناهم عل  «: نديفرما يم
ت يـ دالشهدا كه با صـالبت در برابـر حاكم        يشود س  ي است كه باعث م    ين اسالم تنها عامل   يد
ي لَـا أَرى     «: ها به سـازش اعـالم كـرده بـود          كند و بارها در جواب دعوت آن       يام م يد ق يزي إِنـِّ

مـرگ را   ،  يط ذلـت بـار    ين مح يمن در چن   » مع الظَّالمينَ إِلَّا برَما    ه و الْحيا  -الْموت إِلَّا سعادةً  
: ، ص 5  ج ،16( دانـم  ي جز رنـج و نكبـت نمـ        يزين ستمگران را چ   ي با ا  يجز سعادت و زندگ   

   .ندازديبر يك روز به تاخياز دشمن بخواهد جنگ را  ،)404
 يعنـي ت يـ ت تربيـ كه او را به غا   ن است چرا  ي مز ي به آگاه  )ع(نينماز و عبادت امام حس    

 ي كه نماز و عبادتشان را عادت و ناآگاه        يدند كسان بوار  ي چه بس  .ت رسانده است  يهمان عبود 
 ي بـه فراموشـ   اسـت ي معارف الهـ يايكه همان اح  را   قت نماز ين رو حق  يتباه كرده بود و از ا     

 امـا جـسم خـود را در راه          ،ند تن خود را با كثرت نمـاز رنجـور سـازند           ح داد يسپردند و ترج  
 . كننـد  ي را سـپر   ي بـال نـسازند و بماننـد و در ذلـت زنـدگ             يرهـا ي آماج ت  ين اله ي د ياياح
 در ظهر عاشورا بـر    ) ع(ني بود كه امام حس    يخوف خ نماز ين نماز در تار   ين و ماندگارتر  يباتريز

 .كـرد  يادآوريـ وقت نماز را به امام       در ظهر عاشورا     يداوي ص ينقل شده كه ابوثمامه   . كردپا  
پـس فرمـود از   ...  ن قرار دهدي نماز را؛ خدا تو را از نمازگزاران و ذاكر   ياد كرد ي« :امام فرمود 

  .)504: ، ص19( »ميارزدست از جنگ بردارند تا ما نماز گد ين قوم بخواهيا
  ني امام حسيرهيتوكل در س. 3. 4

  ).567:ص ،  8( » اسـت  يگري كار به د   ي واگذار كردن و   اعتماد ياتوكل در لغت به معن    «
ه بـر  يـ ع امور و تك   يدر جم خداوند متعال    اعتماد بر  « : عبارت است از    توكل در اصطالح شرع  

ـ        البته گاهي مشاهده مي    .)115 :، ص 25( » او ياراده ل را بـا رخـوت و       شود كـه برخـي توكّ
كننـد   ها اين اسـت كـه وقتـي توكـل مـي      آنكنند و تصور و رويكرد     سستي يكي قلمداد مي   

ـ ينيازي به تالش و كوشش ندارند، در حـالي كـه در فرهنـگ دينـي كلمـه               ل هميـشه   توكّ
  هـر  ينيت د ي ترب ينامه قرآن به عنوان اساس    دارد؛   ي، محرك و حماس   بخش  گي زند يمفهوم

به خدا توكل   : يدفرما  يم رديخواهد بشر را وادار به عمل كند و ترس را از انسان بگ             يجا كه م  
ادي بـر    دل بنه  )كاري(و چون بر     »لّه يحب الْمتَوكِّلينَ   اللّه إِنَّ ال    فَإِذَا عزَمت فَتَوكَّلْ علَى   « كن

ن بـه   يامام حـس   .)159/آل عمران ( »كنندگان را دوست دارد   خداي توكل كن كه خدا توكل     
 و تالش ييايل بر خدا پو   د ضمن توكّ   خو ي در حركت انقالب   ينيت د ي ترب ي اعال يعنوان ثمره 

 و  يآغاز حركت انقالب   شان در يا. رساند يت م يش را به نها   ي خو يهداف متعال  تحقق ا  مسيردر  
ه يـ ود بـه برادرشـان محمـد بـن حنف     خينامه تينه در وص  يمد ش در ترك  يز خو يآم اعتراض

 رواج دهـم و از  ن رايـ خواهم د يرون شدم مي اصالح امت جدم ب يهمانا من برا  « :نديفرما يم
رفته است و هركس مـرا      يرد حق را پذ   يكس از من حق را بپذ      هر ....  كنم يريمنكرات جلوگ 
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.  اسـت يان من و قوم ستمكار قضاوت كند و او بهتـر حـاكم          يكنم تا خدا  م     ميرد كند صبر    

، 20( »بيـ ه انيـ ه توكلـت و ال ي اال باهللا عليقيو ما توف«. ت من است به تو   ين وص يا!  برادر يا
ك انـسان   يبه عنوان   و  زد  يآم ي را درهم نم   يتفاوت ين توكل و رخوت و ب     يامام حس . )72 :ص

 توكـل بـر خـدا انفعـال و     ي بـه بهانـه  ،داند ي نميتر از عبادت اله را خوش يزيوارسته كه چ  
گـام  ات زمان خود    يو براساس مقتض   شهير و اند  ين با تدب  ي بنابرا .رديگ يش نم ي را در پ   يسست

 .كند ياو مبارزه خود را شروع م      رد و در ضمن آن با استعانت از خدا و توكل بر           گذا يدر راه م  
 :ديـ فرما يگذارد م  يدان كارزار م  يكه قدم در م    ين روست كه در صبح عاشورا در حال       ياز هم 

»                ي كُلِّ أَمي فل أَنْت ةٍ ودي كُلِّ شي فائجر ي كُلِّ كَرْبٍ وي فقَتث أَنْت مـ  رٍ نَـزَلَ بِـي    اللَّه  و  ه ثقَ
دعبـا تـالش در      ينيت د يترب يديم كل ي از مفاه  يكي به عنوان    لتوكّ. )96: ، ص 2ج ،28( »ه 
 ي در خطبـه   )ع(ني امام حـس    روست كه  ني از هم  . دارد ي ناگسستن يوندي پ ، هدف  تحقق راه

 ي خود بـرا   ريگي مداوم و پ   يها ان تالش ي روز نبرد و كارزار و در جر       يعنيخود در روز عاشورا     
عملكرد . )9 :، ص45ج ،24( »بكُمرإِنِّي تَوكَّلْت علَى اللَّه ربي و « :نديفرما يت دشمنان ميهدا

 با انفعـال    ينيت د يل در ترب  توكّن اصل مهم است كه      ين ا ي عاشورا مب  يان واقعه يامام در جر  
ان امـور   يـ قش فعال در جر    ن يفاي تالش آگاهانه و ا    ي بلكه به معنا   ، ندارد ي نسبت يتحرك يبو  

  .است
  و تسليمرضا . 4. 4

 :، ص 8( »حكـم خداسـت     و شنودي او از اجـراي قـضا        بنده از خدا به معناي خ       يرضا«
  خـالص ي بنـده اسـت كـه تربيـت    ينـ يت ديتربات ثمر رسيدن به مقام رضا يكي از    . )202
م و اقتضاي تقدير     حك  نسبت به حوادثي كه به      كه نه تنها     اي را به همراه خواهد داشت     شده

ر خـدا   يـ  سراسـر وجـودش از غ      وعملش مخلصانه است     بلكه   ،شنود است  خ افتداو اتفاق مي  
تـسليم عبـارت    « :آورد يم فرود مـ   ي سر تسل  ي تعال يپاك و آزاد است و تنها در برابر ذات بار         

اسـت و ايـن مقـام        توكـل و رض    ياست از استقبال از قضاي الهي، مقام تسليم فـوق مرتبـه           
 يو به اعال مرتبه شود مگر براي كسي كه مراتب و درجات كمال را پيموده باشد             ميحاصل ن 

 اسـت كـه     ي مراتبـ  ي دارا ينـ يت د يـ م در ترب  يتسل ).59: ، ص 2 ج ،10( »يقين رسيده باشد  
 در  )ع(نيامـام حـس    .)266 :، ص 27( »م دل يم عقـل و تـسل     يم تـن، تـسل    يتسل« :عبارتند از 

 خـود   ي را در حد اعال    يم در برابر ذات اقدس اله     ينه تسل گااشورا مراتب سه   ع يان واقعه يجر
 ي اراده در برابـر   ميتـسل  از   شان در هنگام خروج از مكـه      ي ا هايشيفرما. ش گذاشتند يبه نما 

 . متفـاوت اسـت     بـه ظلـم     دادن  تـن   و كه با انفعـال    يميتسل؛  كند يت م يحكاخداوند متعال   
 و در زديـ خ يپـا مـ  ه ان بندگان او بير عصم بودن در برابر خداوند در برابين تسليشان در ع  يا
ه    « :شان در هنگام خروج از مكه فرمودنـد       يا .كند ي تالش م  ي معارف اله  ياي اح هرا رِضَـى اللـَّ
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  همان رضا  و پسند ما خاندان،   رضا »لصابِرِينا الْبيت نَصبِرُ علَى بلَائه و يوفِّينَا أُجور         رِضَانَا أَهل 

يبايان را بـه مـا اعطـا        و او پـاداش شـك      ييم بر بال و آزمون خداوند شكيبا      .و پسند الهي است   
ف بـا   يـ  انجام تكل  اهدر برابر ذات حق و تالش در ر       م  يتسل. )367: ، ص 44 ج ،23(خواهد كرد   

. اسـت  دالـشهد ي سيشهيـ م و رضا در اند ي تسل ياي پو انگر مفهوم يبها   يب و سخت  يوجود مصا 
   ي كه بـر خـود و خـانواده        ييها بتي مص يهيال در برابر كل    كرب يان حادثه يشان در جر  ياصبر  
از ت برخاسـته  يترب در راي ز؛ت گرفته بود أشان نش يمحور ا  دگاه حق ياز د  ،شان وارد شد  گرامي
.  داد اران رضـا  يـ شـهادت خـود، فرزنـدان و        د بـه    يـ  با ير اله ي شعا ياي در راه اح   ينيم د يتعال
 با وجود تالش مـداوم   خداوندي برابر اراده درم بودنيتسل  وشنودي از حكم و قضاي الهي     خ

ت يـ ن ترب ايـ م و رضـا در جر     ي مفهـوم تـسل    ي اساس هايلفهؤ م در جهت تحقق اهداف متعالي    
 كه در آخرين لحظات زنـدگي سيدالـشهدا در           است ينيافته در فرهنگ حس   يانعكاس    ينيد

ناپـذير  الشي خستگي ر هنگام شهادت پس از ت     ي كه د  ابه گونه  .يابد عملكرد ايشان تجلي مي   
ي مشعوف از ديـدار حـق       ا با چهره  ،بمواجهه با انبوه مصاي   با وجود    در راه احياي دين الهي،    

   ).357 :، ص29(»بِقَضائك و تَسليماً لاَمرِكضاً رِ« :مي فرمايد
  

  ارتباط انسان با خودو ) ع( امام حسينيسيره. 5
 يي به كمـال نهـا     يابي  است و دست   ين و جسما  ي دو بعد روحان   ي انسان دارا  يبه طور كل  

 به طور اخـص بـه       ينيت د يترب.  است يژه بعد روحان  يبعد به و   ن دو يح ا يت صح يمستلزم ترب 
ت يـ ترب. كنـد  يز غفلت نمـ   ي ن ينات جسم يپردازد هرچند از ترب    ي انسان م  يت بعد روحان  يترب
 يو بالنـدگ   رشـد    يرا بـرا   نـه ي و زم  آورد يد مـ  يـ  در وجود انسان پد    ي ثمرات ارزشمند  ينيد

 عاشـورا  يان واقعـه يـ خاصه در جر )ع(ني امام حس ي عمل يرهيس .آورد ي  فراهم م   ي و يروح
 يليخـصا  . در ابعاد گوناگون از جمله ارتباط انسان با خود اسـت           ينيت د ي ترب يينمود شكوفا 

 امـام  ي عملـ يرهي اسـت كـه در سـ       ينـ يت د ياز جمله ثمرات ترب     تواضع  و ، عزت نفس  چون
  .شود يده مي به وضوح د عاشورايان واقعهيدر جر )ع(نيحس

  عزت نفس. 1. 5
 كه به   يحالت«  متقارن است عبارت است از     يريناپذ ت كه همواره با صالبت و شكست      عزّ

 .)333:، ص 8( »چ كس نگـردد   يز و ه  يچ چ يبخشد تا مغلوب ه    ي م ي و محكم  يانسان استوار 
 ينـ ي د تيـ  ترب يثمـره  . است ينيت د ين ثمرات ترب  يتر  از مهم  يكيا همان عزت نفس     يعزت  

 خود را يل است و بزرگواري خود قا  يت برا ي است كه حرمت، شرافت و شخص      يپرورش انسان 
ت ي ترب يا ن است كه انسان به گونه     يت ا ي از اهداف مهم ترب    يكي«.كند يدر همه حال حفظ م    

 و  حرمـت، شـرافت    سـازد و   رهـا    يگي و فروما  ي خود را از پست    ابد و ي ب ي روح يشود كه اعتال  
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-21:، صص 6( »دي خود را در همه حال حفظ نما       يل شود و بزرگوار   ي خود قا  يت برا يشخص

 يروزي و شكست و پ    ي و راحت  ي است كه سخت   يت، انسان با صالبت   ين نوع ترب  ي حاصل ا  .)23
ن عـزت   يا.  نخواهد داد  ي و زبون  ي نخواهد كشاند و هرگز تن به خوار       ي و تباه  ياو را به سست   

 و عـزت    يكس سربلند  هر« : ارمغان خداوند است به دوستانش     ، دارد يالهأ  دار كه منش  و اقت 
  . )10/فاطر( ».كسره از آن خداستي و عزت يسربلند خواهد، يم

 از اين رو يكي از اوصـاف         سازد، خداوند خود را متكفل تدبير و برآوردن عزت انسان مي         «
صـاحب عـزت،    لـك و  اين وصف نشانگر آن است كه خداونـد ما .داند مي» هعزرب ال«خود را   

ان يـ ر در ج  )ع(نيره امـام حـس    يسـ . )192:  ، ص 1ج ،3( »پـرور اسـت    تدبيرگر عزت و عزت   
ش يمواره در گفتار و كردار خو     دان ه يسرور شه .  است يمحور  عاشورا نمود بارز عزت    يواقعه
 كـربال در    يش از حركت بـه سـو      يشان پ يا. ش قرار داده بودند   ي خو ي را سرلوحه  يمدار عزت

 عـت كنـد   يد ب يـ زي حفظ جـانش بـا       يخواست برا  يه كه از او م    يرشان محمد حنف  جواب براد 
و حقيقت اين است كـه هرگـز         )100: ، ص 11( » منْ نَفْسي أَبدا   هأَنَّه لَا أُعطي الدني    «:فرمود

.  اسـتوار گـشته اسـت   يامـت انـسان  ه عـزت و كر يبر پا )ع(نيمكتب حس.  تن به پستى ندهم 
ن نهـضت  يـ  ايريـ گ  اساس شـكل راي ز ،ام كربال مشهود است   يون ق ؤ ش يهي در كل  يمدار عزت

  .  استيانت و حفاظت از كرامت انسانيص
جا كه  شود تا آن يتر م ان حوادث كربال مشهودتر و قابل لمسي در جريمحورعزت
 خود يريناپذ  خود بر ذلتيها  خطبهيجايدا در منازل گوناگون و در جاالشهديحضرت س

زاده فرزند زنازاده مرا بين دو چيز قرار داده يا مرگ با شرافت و همانا زنا« :كنند يد ميكأت
جنگ، يا پذيرفتن ذلّت و خوارى، چه دور است ذلت از ما، خدا ذلت را براى ما روا ندارد، و 

هاى  هاى واال و جان هاى پاك و پاكيزه، و شخصيت منان، و دامنؤهكذا رسول او و م
 ).171:، ص 5 (» فرومايگان بر شهادت ارجمندان ترجيح يابدمايه از اين كه طاعت گران

  است كه ياصل اساس نين اي عاشورا مبيان حادثهي امام در جريمدارانه كرد عزتيرو
 ينيت دي تربمسير در يتي تربيها ن آموزهيلاو وشه، گفتار و كردار جزي در انديمحور عزت
  .است

  تواضع. 2  .5
گران را به   يم د ي است كه تكر   ي آن رفتار  ي است و الزمه    و تواضع ضد صفت كبر     يفروتن

 كه  يا به گونه  ، برخوردار است  يا ژهيو گاهي جا  از يم اسالم ي تواضع در تعال   .همراه داشته باشد  
منان دعوت  ؤم  در برابر  ي اسالم را به فروتن    ي شعرا رسول گرام   ي سوره 215 يهيخداوند در آ  

خـويش را بـراي   ] و نرميمهر [و بال  » اتَّبعك منَ الْمؤْمنينَ واخْفض جنَاحك لمنِ  « :كند يم
  .منان كه تو را پيروي كردند فرود آرؤكساني از م
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  دري اما فروتن،زگاران استيمنان از اوصاف پرهؤ و مي در برابر حق تعالي و فروتنتواضع 

عـث  هـا با آن  در برابـر را تواضعي ز،ده استي خودكامه و متكبر مذموم و نكوه  يها نبرابر انسا 
گـر  انيـ ب ان واقعـه عاشـورا  يـ جر  امام دري عمليرهيس .شود يها م ش كبر و غرور در آن     يافزا

چـون    هـم يگاه كه در برابر خودكامگان     آن )ع(نيامام حس  .شان است يتبلور تواضع در منش ا    
 و بـا  ت مقتـدر يشخصن يهم. رديگ يرد با صالبت و قدرت موضع ميگ يارانش قرار ميد و  يزي

يداهللا بن حرّ جعفـي     عببه ديدن   «  در كمال تواضع   دگر خو  تي نقش هدا  يفاي ا هصالبت در را  
ي حـق فـرا      او را به توبه از گذشته و پيوستن بـه جبهـه            ،شرارت داشت رفته  اي پر  كه سابقه 

را يز . استينيت ديگرفته از تربتأ امام نشيرهيتواضع در س. )407، ص5، ج 16( »خواندمي
 .)8/منـافقون ( منان اسـت  ؤ رسول او و م    ،ز آن خدا   و عظمت ا   اي كبر ،يم اسالم يس تعال بر اسا 
 در  ينـشدن  بـا و تكـرار    ي ز ييهـا   صـحنه  يدآورنـده يمنان پد ؤ و تواضع امام در برابر م      يفروتن
 و ياران خـود بـه صـورت انفـراد    يك رهبر از ي يپ  دري پيقدردان. بود   عاشورا هان واقع يجر

 امـام   انـد   گفتـه  .دادهاسـت ين رو يـ  ا ي وداع او با غالمـش از جملـه        يباي ز يصحنه و   يجمع
 كه روي مبـارك خـود را    يباالي سرش آمد و در حال      « هنگام شهادت غالم خود      )ع(حسين

 امام در برابـر     يرانهارفتار بزرگو . )516 : ، ص 19( »گريستيم بر او    ،بوده    گذاشت  اوبر روي   
  . رديگ يسرچشمه ممنان  در برابر مؤشاني اينن غالم از تواضع و فروتي خاصه ا،اراني

  

  گرانيارتباط انسان با د و )ع(ني امام حسيرهيس .6
. كنـد  ي رشد م  ي است كه در تعامل با جامعه و روابط و مناسبات اجتماع           يانسان موجود 

د كه از تعامالت انسان     يش خواهد رس  ي خو ي به اهداف متعال   يدر صورت  ينيت د ين ترب يبنابرا
 انـسان از    ييسـو ه اسـت كـه از       ين ارتباط دو سـو    ياان  يدر جر . ها غافل نباشد   انسانر  يبا سا 

ان عاشـورا   يـ در جر . گـردد  يگـران مـ   ير د ييـ  تغ أگـر منـش   ي د يرد و از سو   يپذ يگران اثر م  يد
گـر  اني ب يي سو گران وجود دارد كه از    ي ارتباط امام با د    خصوص در   ي فراوان يتي ترب يها آموزه

گـر  ي دي اسـت و از سـو  ي در آن مقطع زمانينيت ديق اهداف ترب تحق جهتكرد امام در    يرو
 در نظـر گـرفتن   :هـا عبارتنـد از    ن آمـوزه  ي از ا  يبخش.  است ينيت د يب تر ين اصول اساس  يمب

ان يـ  در جريـي گرا  و عمـل  هـا  ت انسان ي هدا خصوص در   ينگر مثبت، عفو و    ي فرد يها تفاوت
  .ينيت ديترب
  ي فرديها در نظر گرفتن تفاوت. 1. 6

 و تربيت از ديرباز مطـرح        تعليم يهاي فردي در عرصه     بحث تفاوت به   چند پرداختن    هر
اسـت كـه در     ايـن در حـالي      . هاي اخير صورت گرفته است      ي به آن در سده     توجه جد  بوده،
 در .ه اسـت قـرار گرفتـ    نظـر    مـد اساسي   ي اصل  همواره به عنوان  له  هاي ديني اين مسأ     آموزه
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عها        « : بيان شده است   وضوع صراحتاً  اين م   سوره بقره  286 ي  آيه سـا و  »الَ يكَلِّف اللّه نَفْـساً إِلـَّ

انعام و   52 بقره، 233 آيات. كند اش، تكليف نمي    توانايي يخداوند هيچ كس را، جز به اندازه      
سـازي   متناسـب . هـاي فـردي در اسـالم اسـت          تفاوت  به  توجه گر اهميت  اعراف نيز بيان   42

 گـر حتـي موقعيـت مكـاني و زمـاني افـراد بيـان              جـسمي و   ع و احوال  اوضاتكاليف ديني با    
چنان  اين اصل مهم از آن    . ن اسالم  است   ي د يتيكرد ترب ي رو كاربردي شدن اين اصل كلي در     

شود و با در      از آن غافل نمي    اوضاعترين    در سخت  )ع(اهميتي برخوردار است كه امام حسين     
 بـه  .دارد ها به طور اختصاصي برمي ز برخي از آن ياران خود بيعت خود را ا  ظر گرفتن احوال  ن

كه پسر محمد بن بشير حضرمي در سرحد ري اسير شـده             كه   ديشنعنوان نمونه امام وقتي     
 در تالش  برو تو.خدا تو را رحمت كند من بيعت خويش را از تو برداشتم       «:است به او فرمود   

 وضعيت روحـي    ي با مالحظه  انامام با بصيرتي فراو   . )206: ، ص 20( »آزادكردن پسرت باش  
 جنگي وجود يك نفر نيز راهبردپردازان كه از ديدگاه وضعيت نيتر محمد بن بشير در سخت
 آرامـش   ،ديـدگاه امـام    از   .دارد مـي ر بيعت خويش را از او ب      ،ار است از اهميت بسزايي برخورد   

 بنابراين  .دار است روحي افراد در هنگام انتخاب راه و در پي آن نبرد از اهميت فراواني برخور              
بيعـت   ،شود  افراد ايجاد مي   يهايي كه در پي برخي حوادث در روحيه        تفاوتبه  امام با توجه    
ان يـ جر  در ي فـرد  يهـا   تفـاوت  توجه بـه   امام نمود بارز   اين اقدام    .دارد  برمي هاخود را از آن   

  .  استينيت ديترب
  ها ت انسانيهدا جهتنگري در   مثبت. 2. 6

چيز فرع اوست و او      همه . شرافت قرار دارد   يت كه در واالترين درجه    انسان موجودي اس  
 مسير پر فراز و نشيب زنـدگي         اين  وجود  با .»و لقد كرمنا بني آدم    « :مسجود فرشتگان است  

كند و او را در معرض تحقير و تضعيف نفس           هاي ناآگاهانه كرامت او را تضعيف مي       و انتخاب 
كـريم كـسي     «:ت براي بازيابي كرامت نفس از دست رفتـه         توبه راهي اس   البته. دهد قرار مي 

فراموشـي گذشـته    . )4: ، ص 2ج( »ها پـاك باشـد     ها دوري گزيند و از عيب      است كه از حرام   
 يبا ديـده  .  است ينگر ها نيازمند نوعي مثبت    داوري نكردن در مورد آن    ها و پيش   سياه انسان 

گذشته افـراد    كرد عمل اي كه از    شتابزده هاي از قضاوت پرهيز  ها نگريستن و     احترام به انسان  
بـه   )ع(امام حـسين  . هاست  هدايت انسان  جهتدر  نوعي بسترسازي تربيتي     ،گيرد ت مي أنش

مالك امـام  . ت افراد  به كار بردي هداجهتي تربيتي را   بارها اين شيوه تربيتي يعنوان اسوه 
 بـارز   ينمونـه  .ال بـود   حـ  زمـان  كـرد صـحيح ايـشان در       كنندگان عمل  توبها  براي مواجهه ب  

محمد بن ابوطالب و صـاحب كتـاب        « . ايشان با حر است    ي مواجهه ، امام با توابين   يمواجهه
 آمـد و  )ع(حر نزد امام حـسين : گويند  همه متقارب است مييمناقب و ابن اثير كه به گفته     

 بـده تـا در      مـن اجـازه   ه  ب. تو خروج كردم  ه  ل كسى بودم كه ب    من او ! يا بن رسول اللَّه   : گفت
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 »لين قتيل باشم و اولين كسى باشم كه فرداى قيامت با جد تو مـصافحه نمـايم                 تو او  يجلو

 حر و ممانعـت وي از       يي به اعمال گذشته   ا  امام در برخورد با حر هيچ اشاره      ). 23: ، ص 32(
 :فرمايـد  مـي امام او را نبخـشايد،       است    در جواب حر كه نگران       د و نك بيت  نمي   حركت اهل 

در  العمل امام نـسبت بـه حـر         عكس. )232: ، ص 20(»  فرود آي  ؛ات را خدا قبول كند     توبه«
 اي كـه    ترين اقـدام و يـا حتـي جملـه          كوچكزيرا   . است نگري  مثبتل حاكي از نوعي     نگاه او

      حاكي از سوء ظن در برخورد اوامام با حر به عنـوان  يكـي از سـرداران سـپاه دشـمن     يهلي  
برخـورد امـام بـا حـر        . پـذيرد  امام حر را با آغوش باز مي       .رش نشده است   در تاريخ گزا   باشد،

ها  كرد آن   مالك براي قضاوت در مورد افراد عمل       ينيت د ي تحقق ترب  جهتدر   دهد نشان مي 
هـا   در مورد آن  داوري   باعث پيش  ديافراد نبا  يشتهذ گذشته و اعمال گ     و در زمان حال است   

 است  ينيت د ين اصل مهم در ترب    ين ا ي كربال مب  يادثهان ح ي امام در جر   ي عمل يرهيس .شود
 به محـض  پـشيماني        و پوشي است   چشم در خور  ، سياه باشد  قدره  د هر چ   افرا يگذشتهكه  

 چنـان كـه     .هـا چـشم پوشـيد       سياه آن  يها در جبران خطاها بايد از گذشته       افراد و عزم آن   
 همين عفو و گذشت است كـه        .)368: ، ص 4( »برد ها را از ميان مي     بخشش كينه « :اند گفته

 بـا   شود و هنگام شهادت بر بالين او حاضر      در   ،شود امام حر را با آغوش باز پذيرفته        باعث مي 
چنان كه مادرت تـو را حـر         هم«: كندييد و تحسين    أرا ت  ظرافتي بسيار در گفتار، عملكرد او     

وي اسم  به مفهوم لغ   امام ضمن اشاره      ).428 : ص 5ج ،16( »ناميد تو در دنيا و آخرت حرّي      
كند و از سوي      اقدام مادر حر را در انتخاب نامي زيبا براي فرزندش تحسين مي            يي سو حر از 

را به عنوان آزادمردي كه در آخرين لحظات خود را از فشار رواني حاكم بـر سـپاه                   ديگر حر 
  .كند يش ميستا ،عمر سعد رها كرد و آزادانه به نداي حق گوش فرا داد

  ييراگ عمل. 3. 6
تـالش  . ن عرصـه اسـت  ي در اييگرا  فقدان عملينيت دي تربيها ن آفتيتر  از بزرگ  يكي

ب و  يـ  امـا ترغ   ،دهي اسـت پـسند    ير افراد امر  ي در سا  يني د ينه كردن رفتارها  يدر جهت نهاد  
 ي شخـص  ي عملـ  يرهين رفتارها در سـ    ي بدون محقق شدن ا    ييگرا ني د يگران برا يق د يتشو
لٌ        قُلْ يا قَـومِ اعملُـوا علَـى        « :نخواهد داشت   به دنبال     ي چندان يجهينت امـي ع  مكَـانَتكُم إِنـِّ

 در  يـي گرا  عمـل  .)135/انعام(  » الدارِ إنَّه لَا يفْلح الظّالمونَ     همونَ منْ تَكُونُ لَه عاقب    فَسوف تَعلَ 
 و  شود يمحسوب م افراد   ي سنجش اعتقادات قلب   ي برا ي آزمون ييسو از   ينيت د ي ترب يعرصه
ع عاشـورا   يدر وقـا   )ع(نيعملكرد امام حـس   . گراني د ي است كارآمد برا   ييگر الگو ي د ياز سو 

شه يـ  اند ين را بـه حـوزه     يـ  د هايض و دسـتور   يشان فـرا  يـ مهم است كه ا    ين نكته ين ا يمب
د امـام   يكأت  مثال ي برا ؛اند  خود متبلور ساخته   ي عمل يرهيا در س   بلكه آن ر   ،اند محدود نكرده 

شان در شـب    ي ا يها  بلكه در عبادت   ،ماند ي نم ي كالم باق  ي نماز و عبادت تنها در محدوده      بر
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شان بر عفو و گذشت در زمان قدرت در         يد ا يكأ ت ؛شود ي م يعاشورا متجل عاشورا و نماز ظهر     

 النـاس مـن عفـا عـن     ياعفـ « :گـردد  يل م يشان با حر و بخشش او به عمل تبد        ي ا يمواجهه
  .)324: ، ص21( »قدرته

  گرانياحترام به حقوق د. 4. 6
ن ي از واالتـر   ، چـرا كـه     برخـوردار اسـت    يا ژهي و گاهي حق از جا   ي واژه يدر فرهنگ اسالم  

ن اسـاس حـق     يـ بـر ا   .ن واژه مرتبط هستند   ي با ا  ي آن به نوع   ي مرتبه ي وجود تا ادن   يمرتبه
ت حق الناس   يا رعا يگران  ياحترام به حقوق د    .استاس و حق النفس     حق النّ  شامل حق اهللا،  

 كه  يا  به گونه  ؛ برخوردار است  يا ژهيگاه و ين از جا  ا معصوم يرهي منبعث از س   ينيت د يدر ترب 
ز گناهـان   ا«: دهـد  ي گناهان بـزرگ قـرار مـ       يده گرفتن آن را در زمره     ي مكرم اسالم ناد   ينب

ون يـ  د يادا. )518: ، ص 4( »ست كه مال ديگـرى را بـدون حـق تـصرف كننـد              ا بزرگ اين 
 برخوردار اسـت كـه امـام        يتيچنان اهم ن امر از    يا. هاست ن احترام به حقوق آن    يگران مب يد

شان در  يـ ا .كند ي خود محروم م   ي كساني را كه حق الناس بر ذمه دارند از همراه          )ع(نيحس
ه         »لُ معي رجلٌ علَيه دينٌ    ال يقْتَ «: روز عاشورا رسماً اعالم كرد     كسي كه حق ديگران بـر ذمـ

اهتمـام بـر   . )468: ، ص13( را نـدارد  ) و در راه حق   (كشته شدن در جبهه من      دارد سعادت   
 احترام به حقوق    ي ژهيگاه و يگر جا اني ب اوضاع و احوال  ن  يتر گران در سخت  ياسترداد حقوق د  

  .  استينيان ديشواي پيها شهي منبعث از اندينيت دين در تربگرايد
  

  ين هستارتباط انسان با جها و )ع(ني امام حسيرهيس .7
 افـراط و    ي متعـادل اسـت كـه بـر همـه          ي رويكـرد  يدر برابر جهان هست   رويكرد اسالم   

  و يگرايـ  بيـنش اسـالم آخـرت       زيـرا در   ، اسـت  كـشيده  پيش از آن خط بطـالن        يها تفريط
 را در   يبختخواهد كه سعادت و نيك     ياسالم از پيروان خود م    .  محض مطرود است   يدنياگراي

ي الْـĤخرَ   وه آتنَا في الدنْيا  حسنَربنَا«. جو كنندو هر دو جهان جست    فـنَ هس حـ ه   ذَاب نَـا عـقو 
ت أن اسـالم نـش    يـ  د يتي ترب يها موزهآ كه از    )ع(ني امام حس  ينگر يهست. )201بقره  ( »النَّارِ

 ينگـاه ابـزار   .  اسـت  ينيت د ي ترب ير قلمرو شان د ي ا يتيكرد خاص ترب  يروأ   منش ،گرفته است 
  . استيتيكرد تربين رويحاصل ا

  اي به دنينگاه ابزار. 1. 7
   ـ . م و هراس اسـت   ياز ب  وجود انسان همواره مملو ، دن مـال م جـان، تـرس از دسـت دا   يب

هاسـت كـه     ين نگران يهم.  انسان است  يها ين نگران يتر  متداول يت اجتماع يفرزندان و موقع  
ها جزم كند     حفظ آن  يا برا دارد تا عزم خود ر     يو انسان را بر آن م      گردد يد و بند انسان م    يق

ت يـ  از ثمـرات ترب    يكـ ي كـه    يدر حـال  . ر خداست يحاصل تمسك به غ    ين تالش ب  يامد ا يو پ 
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 يت اجتمـاع  يـ فرزنـد و موقع    جـان، مـال، زن،    .  خداسـت  يهـا   بـه نعمـت    ي نگاه ابزار  ينيد

وا أَنَّ  « : بـه كـار گرفتـه شـوند        يل به قرب الهـ    ي ن راهد در   ي هستند كه با   ييها امانت لَمـاعا  و مـ
 نعمـات را بـه      ،  نيـ م د يافته در بستر تعال   ي انسان رشد    .)28/انفال  ( »أَموالُكُم وأَوالَدكُم فتْنَةٌ  

در  )ع(نيامام حس . سازد ي نم يويرد و هرگز خود را وقف حفظ مطامع دن        يگ يخدمت خود م  
 ي همـه   به دست آورده بـود     ينيت د ي ترب يهيسا  كه در  يديان واقعه عاشورا با وسعت د     يجر

شان يـ ا.  هموار گردد  ين اله ي د ياي اح يش را در طبق اخالص قرار داد تا راه برا         ي خو يهست
 ي ابـزار  ،شان همراه شـده بودنـد     يكامل با ا   يكه با آگاه  را  ارانشان  ي خود و خانواده و      يهست
ـ إ «: نمودند ي سنت نبو  ياي اح يعني خود   يف متعال  تحقق هد  يبرا ـ  ين ـ أ م لَ ـ ج  رُخْ و ال   راًأَش 
براًط،   و ال م ظ  و الَ  داًفس رَما خَ نَّإِ و   ،  ماًالجت اإلِ بِلَطَ ل اُ ي ف الحِص مـ  ه د  يد ج مـحـلَي  - ماهللاُ    ص

    لَّمس و هو آل هلَيگونـه از خـواب      نيـ  اسالم در آن زمان تنها ا      ياي دن رايز .)156: ، ص 29( »ع
 خاندان پيامبر نبود بعثـت و       يداكاراگر عاشورا و ف   « :چنان كه گفته اند   . شد يدار م يغفلت ب 

 :، ص 14ج،  31( »كشاندند ي م ي اكرم را طاغوتيان آن زمان به نابود       ي نب يفرسازحمات جان 
 از غيـر خـدا در       ينيـاز  ي به دنيا تبلورحس ب    ي نگاه ابزار  يترين پيامدها  ي از اصل  ييك). 265
كنـد و    يود عمل مـ    به تكليف خ   احوالترين   بدين ترتيب انسان در سخت    .  است يآدم وجود

 در شـب عاشـورا      ن اساس ي بر هم  .دهد ي ديگران قرار نم   يهرگز انجام تكليف را منوط به يار      
 و به ايشان چنـين     ياران خود را جمع كرده       ،تر است   كه احتمال وقوع جنگ از هميشه بيش      

  و حـاال   كردما آغاز خواهد     اعتقاد دارم همان فردا دشمن جنگ خود را با        « :كرده اند خطاب  
دهـم كـه از       شما اجازه مي   يشما آزاد هستيد و من بيعت خود را از شما برداشتم و به همه             

 مرا بگيرد و بـه      ياين سياهي شب استفاده كرده، هر يك از شما دست يكي از افراد خانواده             
 ).78  :، ص 21( » مرگ نجات بخـشد    جان خود را از    و خود حركت كند   سوي آبادي و شهر   

را زيـ . ر خداسـت  يشان از غ  ي ا يازين يگر اوج ب  اران بيان يعت خود از    يبشتن  اقدام امام در بردا   
ها را  امام با شجاعت آن،ها بودش آنيا افزايروها و   ي حفظ ن  ي كه بايد در پ    ي دشوار اوضاعدر  

شه را در   ين اند ي است كه از بدو تولد ا      يتي ترب يرا او ثمره  ي ز .گذارد يدر ماندن و رفتن آزاد م     
  .)173/آل عمران( »نعم الْوكيلُ حسبنَا اللّه و«ه است كه او پرورش داد

  

  يريگ جهيبحث و نت .8
ن ين مبـ  ي معـصوم  يرهي سـ  ،ينـ يت د يـ  ترب ي در حوزه  ي رفتار ين الگوها يي تب جهتدر  
ن يان مبـ  يعي شـ  يشوايـ ن پ يبه عنوان سـوم    )ع(ني امام حس  يرهيس .استن الگو   يتر مناسب

  .شود  تربيت ديني محسوب مييهحوز جامع و كامل در ييالگو
   ها ر ارتباطيسارا ي ز.شود ي محسوب مينيت دين مبحث در تربيتر  يارتباط با خالق اساس
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 ارتبـاط   ن نمود نـوع   ي امام بارزتر  ينماز ظهر عاشورا   .رديگ ين ارتباط شكل م   يبر اساس نوع ا   

  مراحل جنگ بـر    نيتر  كه آگاهانه در سخت    ينماز خوف  . است يخالق هست با   )ع(نيامام حس 
 اوضـاع و احـوال  ست كه در يف محض نيعبادت و نماز تكلدالشهدا  ينش س يدر ب  .گردد يپا م 

 عابد و معبود است كـه در        ي ارتباط آگاهانه  ي نماز و عبادت نوع    .سخت از انسان ساقط شود    
چنـان   ن ارتبـاط از آن    يـ شـود و ا    يل مـ  ي عاشقانه تبد  يگوو  ك گفت ين سطح خود به     يباالتر
 از دشـمن    يتر در زندگ   شيبش  يايك شب عبادت و ن    ي ي امام برا   برخوردار است كه   يتياهم
 . ندازدير بيخأك روز به تيخواهد جنگ را  يم

 .ن اسـت يآفر  و تحركي بر آگاهي مبتن يكرديم و رضا رو   يتسل،  كرد امام در امر توكل    يرو
ـ  يم و رضـا   يسلان تـ  يـ  امام هرگز او را به انفعال نكشاند و در جر          يرهيس عنصر توكل در    هت ب

 .برنداشت اوضاع بهبود يگاه دست از تالش براچ يهخواست خدا امام 
ر ي سـا  ي بـرا  ي مثبت و منف   يتي ترب ارثآ أ همواره منش  ي اجتماع ي موجود انانسان به عنو  

 او يتـ يز در سرنوشـت ترب يـ ر افـراد جامعـه ن  يگونه كه سا   همان . جامعه بوده است   يها انسان
گران را  يروابط فرد با د   ،  يت گرفته از معارف اله    أ نش يكردينوان رو  به ع  ينيت د يترب. ثرندوم
 يرهي در سـ   ر افـراد  ي در روابط انسان با سـا      ينيت د ير ترب يثأت. ر داده است  ار قر يثأتحت ت ز  ين

 يهـا   توجـه بـه تفـاوت      .خورد ي به چشم م   يان عاشورا به خوب   يدر جر  )ع(ني امام حس  يعمل
ت به طور اعـم،     يند ترب ين اصول در فرا   يتر  از مهم  يكين  ت به عنوا  يان ترب يجر افراد در    يفرد

 و احتـرام    ييگرا  عمل ،ينيت د يان ترب يان در جر  ي مترب ي از خطاها  يپوش  و چشم  ينگر مثبت
  .ن آثار استي اي از جمله،گرانيبه حقوق د

نفـس در    عـزت  . اسـت  خـود   در ارتباط انسان بـا     ينيت د يامد ترب يعزت نفس و تواضع پ    
 در برابـر ظالمـان      ي واقعـ  ي معنـا   بـه  يريناپذ  باعث اقتدار و شكست    )ع(نيس امام ح  يرهيس
 يهـا   انـسان  ينـ يت د يـ  ترب جهـت  اسـت در     يا     جاذبـه  يرويـ  ن يگردد و تواضع و فروتنـ      يم

 .ريضم روشن
ت يـ  اسـت كـه در ترب      ي از هست  يگاه فرشتگان نمود  ه سجد )ع(يامام عل  ريا و به تعب   يدن 

 يا لهيا بـه عنـوان وسـ      ي به دن  يه ابزار نگا. كند ي كمك م   انسان ي تحقق اهداف متعال    به ينيد
.  عاشوراسـت  يان واقعه ي عملكرد امام در جر    يكنندهنيي تب ي،نيت د ي تحقق اهداف ترب   يبرا
ل بـه اهـداف     يـ  ن ي بـرا  يا لهيها به عنوان وسـ      از آن  ي امكانات ماد   از يريگ ضمن بهره شان  يا

  . بهره بردنديمتعال
اساسي اصل  مقاله حاضر مبين اين يچوب الگوي چهارگانهربررسي روابط انساني در چا

 يبر اين اساس در سيره . ساير روابط انساني استياست كه ارتباط با خداوند تنظيم كننده
  ارتباط با خالق در سطح متعالي خود ارتباط با خود، ديگران و جهان هستي ) ع(امام حسين
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