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 در واقعه عاشورا)ع( ني در سيره امام حسينتربيت دي

2دكتر رضا علي نوروزي-1 راضيه بديعيان

و تربيت دانشگاه اصفهان-1 و فلسفه تعليم  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته تاريخ
و روانشناسي علوم تربيتي آموزشي استاديار گروه-2 اصدانشكده علوم تربيتي  فهان دانشگاه

 خالصه
پي به نظر مي و سطحي نگريرسد  تربيت انسان را به بيراهه كشانده است،،هاي غيرالهي هاي منبعث از انديشهچيدگي وجود آدمي

سووحالي كه در تربيت الهي هدف آموزشدر و رستگاري است هدايت آدمي به رو.ي فالح  نويسندگان مقاله به شيوه از اين
ت و به اين نتايج دست يافته)ع(بيت ديني در سيره امام حسينرتحليلي به بررسي كه پرداخته از اند نهضت عاشورا به عنوان يكي

و رشد انسانها در راستاي. الگوي ارزشمندي در زمينه تربيت ديني است)ع(هاي سيره عملي امام حسين ترين جلوه برجسته هدايت
ساز دستيابي به هدف غايي تربيت ديني يعني قرب عاشوراست كه تحقق آنها زمينهتحقق حيات طيبه اهداف تربيتي ديني در واقعه

و اقتدار در برابر دشمنانت. الهي خواهد بود و عزت نفس كه صالبت و عبادت آگاهانه و سازنده و رضا در مفهوم پويا وكل، تسليم
ا تررا به همراه دارد از جمله آثار تربيت ديني تجلي يافته در سيره امام بيت ديني در سازندگي دروني ست كه مبين نقش

كلاز سوي ديگر توجه به تفاوتهاي فردي انسان. انسانهاست د نگري مثبت، عمل ها در روند تربيت، و احترام به حقوق يگران از گرايي
مي)ع( در سيره امام حسين جمله اصول تربيت ديني .شود محسوب

و روانشناسي دانشگاه اصفهان رضا علي نوروزي،دكتر:نويسنده مسئول  e.mail: nowrozi.r@gmail.com دانشكده علوم تربيتي

 مقدمه
 نيافريدمرا آدميانو پريانو»ليعبدونِإِلَّاوالْإِنس الْجِنَّخَلَقْتماَو«. هدف غايي خلقت انسان عبادت است،به بيان صريح قرآن

كه)1(بپرستند] يگانگيبه[مراات مگر ايي است كه شئون مختلف زندگي صبغهعبد خدا بودن. بادت، عبوديت استع ثمره، چرا
مي انسان را به رنگ الهي مزين مي و دستيابي به علم تؤام با تزكيه متبلور و ثمره آن در مهار شهوات كسب مقام. گردد سازد

شدعبوديت تنها در سايه تربيت صحيح محق و مهارت««.ق خواهد هاي عقلي، اجتماعي، هاي جسماني، در جنبهرشد در بدن انسان
مي، عاطفي و ديني ظاهر هاي مختلف رشد شخصيت فرد يعني جنبه جسمانى، تربيت راهنماي جنبهبنابراين،)2(» گردد اخالقي

و ديني است و اخالقى .عقالنى، عاطفى، اجتماعى
و فـراهم در واقع، اين. هاي تربيت است رين زيرمجموعهتتربيت ديني يكي از مهم  نوع تربيت كه شامل پرورش بعد معنوى انـسان

و در نهايت پرورش انسان كر تواند سـاير قلمروهـاي تربيتـيمي،براى رسيدن به قرب الهى است دن زمينه ارتباط انسان با خداوند
ائمه معصومين تربيت ديني از تربيت ساير ابعاد وجودي انسان تفكيـك نـشده بر همين اساس در سيره. ثير قرار دهدٔرا نيز تحت تا 

و اخالقي در راستاي تربيت ديني صورت مـي  نوشـته حاضـر سـعي دارد ضـمن. گيـرد است بلكه تربيت جسماني، عقالني، عاطفي،
 به ثمرات تربيـتدهكران بررسي تربيت ديني را در سيره ايش اصول در جريان واقعه عاشورا،)ع( سيره عملي امام حسين بررسي

.ديني در عملكرد ايشان بپردازد

 شناسي تربيت ديني مفهوم
مي«. هاي معاصر درباره تربيت، از آن جان ديويي است يكي از مشهورترين نظريه« .»داند او تربيت را بازسازي پي در پي تجربه

نوسازي تجربه براي استمرار فعاليت تربيتي يك امر ضروري است،. تعريف جامعي نيست،اين تعريف« جعفري به زعم عالمه،)3(
تواند تعريفي براي تربيت محسوب شود، زيرا نوسازي تجربه در اسالم تحت عنوان تكاپو در معني بخشيدن به حيات اما نمي

اس«راغب اصفهاني از منظر،)4(.»استعنوان شده  و آن عبارت براي حالي،ت از ايجاد شي كلمه رب در اصل از ماده تربيت است
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.ع(تربيت ديني در سيره امام حسين . . (

و كمال مي،)5(.»پس از حالي تا حد تمام ترين عنصر تربيت مورد توجه قرار براي شناخت اصيلاين تعريف رسد بهتر است به نظر
مي. گيرد كه از اين رو مي،در راستاي تربيت است خلقت نيزتوان گفت  به زعم.تواند آدمي را به سوي كمال سوق دهد چرا كه

و ربانيت«:قريبا ب(مفهوم ربيت ب ر و( براي نشان دادن ويژگيهاي تربيت اسالمي از مفهوم) از ريشه ب ر . مناسبتر است)ي
م،)6( و ربوبي ساختن آدمي استدر واقع، با اين تعريف مي با عنايت به تعاريف ارايه شده اين.راد از تربيت ربوبي شدن توان گونه

مي ديني جزيي تربيتگفت كه و يا تربيت مطلوب محسوب شود زيرا هدف نهايي از تربيت در معناي عام نيست، بلكه غايت تربيت
ت. تربيت آن است كه متربي خويش را ربوبي سازد )7( از همين روست كه برخي.ربيت مطلوب همان تربيت ديني استبنابراين

و يا اخالقي نميتربيت ديني به معني اعم محدود به مسايل اعتقادي،«معتقدند و انديشه آدم معنوي ي را در ساير شود بلكه رفتار
در اعتقادي،، ابعاد فرهنگي سياسي و هيجاني ميو گيردميبر اجتماعي، عاطفي به».دهد در يك كلمه شخصيت انسان را پوشش

ت ميتوان ارايه داد با اين حال وي تربيت ديني براي تربيت ديني تعريف كاملي نميماسوزعم آموزش«: كند را اين گونه تعريف
و طراحي شده اعتقادي درباره هستي، قدرت نظام و عبادي، ارزشمند بر برتر، مراسم ديني و اخالقيات حاكم هاي اخالقي شخصي

و هدف  و يافتن معنا )8(.»زندگيروابط انساني
و اعتقاد با اين وجود در فرهنگ.ي جز الينفك تربيت ديني است تعاريف فوق مبين اين نكته اساسي است كه توجه به بعد ارزشي

دريل زندگي تا مساييترين مسائعث از تعاليم اسالمي تربيت ديني، تربيت مطلوبي است كه از جز منب و كـلميبرل عمده آن را گيرد
بع دهد زيرا شخصيت انسان را پوشش مي  ثـت تمـام پيـامبران تربيت ديني به معناي متخلق شدن بـه اخـالق الهـي اسـت كـه هـدف

.باشد مي
و«به زعم هوشيار و انفعالي است ميان دو قطب سيال كه مسبوق به اصلي و تربيت فعل و تعليم و مـستلزم طـرح  متوجه هـدفي

و نقشه بنابرا،)9(.»ايي باشد نقشه و طرح ايي كه به منظور نيل به اهداف مورد نظـر تنظـيم شـده اسـت سـه ين تعريف، اصل، هدف
و تربيت محسوب مي ركن  و تربيت كه ناظر بـه پـرورش ابعـاد جنبه«در تربيت ديني به عنوان.شود اصلي تعليم ايي از فرايند تعليم

و عملي متربي در راستاي تحقق شخصيتي متدين است   ايي برخـوردار اين سه ركن اساسي از اهميت ويژه،)10(.»شناختي، عاطفي
ف غايي تربيت ديني كه همان دستيابي به قرب الهي است مربي بايد با مطالعه زندگي فردي است زيرا با توجه به مشخص بودن هد

و با امعان نظر در هستي آنها اصولي را كه براي تعالي آنها يعني وصول به هدف نهـايي الزم اسـت) قـرب الهـي(و جمعي متربيان
ايـي اسـت ثمره اين تربيت، انسان رشد يافته. بعدي مربي است طراحي نقشه در راستاي نيل به هدف نهايي اقدام،)11(.كشف نمايد 

ب) توان در قالـب الـف يافت بنابراين تربيت ديني را مي كه كماالت اخالقي در وجود او تبلور خواهد  آن)ج اصـول) هـدف ثمـرات
.بررسي كرد

ا هداف تربيت ديني
از)ع(تربيت ديني در سيره امام حسين و هدفدار ايشان كه با توجـه بـه شـر اعمال: عبارت است ايط موجـود بـه منظـور عمدي

و در راستاي هدايت انسانها اعمال احياي آموزه  آ.اند كرده هاي اسالمي دن هـدف غاز حركت انقالبي خود با مـشخص كـر ايشان در
تاب خود كه همان اصالح امت رسول خدا بود بر  ا«.كيد كردندٔعد تربيتي حركت خود ال ظلما اني لم اخرج و ال مفسدا و ال بطرا و شرا

از. مبين رويكرد تربيتي اين حركت عظيم است كيد امام بر اصالح امت پيامبرٔتا)12(»و انما خرجت لطلب االصالح في امه جدي  كـه

و از سوي ديگر با توجه به تا  و تربيتي دارد ديي سنت كيد بر احيأيك سو جنبه اصالحي نـي صـورت هاي نبوي در راسـتاي تربيـت
.گرفته است

و تقوا مهمترين اهداف تربيت ديني،و رشد هدايت« مي حيات طيبه  اين اهداف زمينه تحقـق هـدف،)13(.»شود در اسالم محسوب
 اصـالحي حركـت امـام كه بـر جنبـه»انما خرجت لطلب االصالح في امه جدي«.نمايد ديني يعني قرب الهي را فراهم مي غايي تربيت

دٔتا و رشد امت پيامبر به عنوان يك هدف تربيتي مهم است اردكيد  به عنوان يـك هـادي)ع(سيد الشهدا.بيانگر توجه امام به هدايت
م تـالش نقـاط جهـان اسـال راستاي هدايت متربيان خود در اقـصي ضمن طي طريق در نمايند بلكه تنها به شناساندن راه اكتفا نمي

. كنند مي
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بد و همكارراضيه يعيان

و فراهم سازي زمينه تحقق حيات طيبه يكي ديگر از اهداف تربيـت دينـي اسـت دستيابي به حيات طيب  حيـات طيبـه بـه معنـاي«.ه
و همچون طهارت، جميع شئو زندگي در پاك است ازميبرن زندگي انسان را و طهارت جسمي گرفته تـا فكـري گيرد، عقلـي،، پاكي

و سياسي، اقت اخالقي، اجتماعي  (صادي ايي برخـوردار اسـت، از جايگاه ويژه)ع( طيبه در سيره امام حسين دستيابي به حيات،)14.

َأبدا«بر تن به ذلت ندادن)ع(كيد امامٔتا منْ نَفْسي أُعطي الدنيةَ لَا نو اعراض از تبعيت انسانهاي دون مايه)15(»أَنَّه ظيـر يزيـد در ايي
و آمد فرشتگان است، دفتـر هـستى بـهو كانو)ص(مبر ما خاندان پيا«: فرمايند جايي كه مي  و آستانه ما محل رفت ن رسالت هستيم

مى وسيله ما باز مى و صراط كمال به وسيله ما ختم و گـستاخ گردد، يزيد مردى فاسق شرابخوار، آدم شود و جنايتكار آشكار كش
ال يبايع بمثله  و مثلى در نكته اساسي است كه واقعه عاشـورا مبين اين،)16(.»كند من با فردى مثل او بيعت نمى، شخصى مثل است

و امت اسالمي به وقوع پيوسته است .راستاي تحقق حيات طيبه امام
و اوج آن يعني رضوان، هدف غايي تربيت ديني است قد«قرب و به هـر ميـزانر توجه انسان به خدا عميق هر و پايدارتر باشد تر

م )17(.»شودميتري ايجاده باشد، قرب افزونت را داشحضر خداكه انسان بيشتر احساس حضور در
از همين.و به طور ويژه در جريان واقعه عاشورا دست يابي به قرب الهي است)ع(هدف غايي تربيت ديني در سيره امام حسين

مهر«:فرمايند مردم را مورد خطاب قرار داده مي در آغاز حركت خود به سوي عراق)ع(رو امام  القات با خدا دارد با ما كه تصميم
و،)18(.»كوچ كند  ه در سراسر زندگي امامك شود رويكردي هميشگي به ذات اقدس الهي حاصل مي قرب الهي در سايه توجه عميق
در)ع(حسين هـدف مبـين تحقـق)ع(علي اصـغر حضرت جمله ايشان پس از شهادت. جريان واقعه عاشورا مشهود است خاصه
ت عهواَ« الهي در وجود ايشان است ربيت ديني يعني قربغايي )19(.»هالينِعبِه بي انَّلَلي ما نزِن

و اصول تربيت ديني)ع(سيره امام حسين
و تبيـين)ع(در اين بخش، مباحثي كه در سيره امام حسين به عنـوان اصـول تربيـت دينـي مـشاهده مـي شـود بررسـي، مطـرح

و مناسبات اجتماعي رشد مي انسان موجو.گردد مي و روابط بنابراين تربيت ديني در صـورتي. كند دي است كه در تعامل با جامعه
از. به اهداف متعالي خويش خواهد رسيد كه از تعامالت انسان با ساير انسانها غافل نباشد  در جريان اين ارتباط دو سويه است كه

و از سوي يك سو انسان از ديگران اثر مي  هاي تربيتـي فراوانـي در جريان عاشورا آموزه. گردد ديگر منشا تغيير ديگران مي پذيرد
اصول تربيتي كه در راستاي بخشي از اين. مبين اصول اساسي تربيت ديني است كه در راستاي ارتباط امام با ديگران وجود دارد 

و بر اساس مق  ويتتحقق تربيت ديني و و مكان عبارتنـد از به كار گرفته شـده) ياران امام( بيانهاي اختصاصي متر ژگيضيات زمان
و مثبت و عمل،نگري در راستاي هدايت انسانها عفو .گرايي در جريان تربيت ديني در نظر گرفتن تفاوتهاي فردي،

 نگري در راستاي هدايت انسانها مثبت

و او مسجود فرشتگان است همه چيز فرع اوس.انسان موجودي است كه در واالترين درجه شرافت قرار دارد كَقَلَو«ت برَّد ني منا
مي»مآد و انتخابهاي ناآگاهانه كرامت او را تضعيف و نشيب زندگي و با اين وجود مسير پر فراز و او را در معرض تحقير كند

كه از حرامها دوري كريم كسي است« توبه راهي است براي بازيابي كرامت نفس از دست رفته البته. دهد تضعيف نفس قرار مي
و از عيبها پاك باشد و پيش داوري نكردن در مورد آنها نيازمند نوعي مثبت،)20(.»گزيند نگري فراموشي گذشته سياه انسانها

و. است از از قضاوتهاي شتابزده پرهيز كردنبا ديده احترام به انسانها نگريستن نش عملكرد اي كه مئاگذشته افراد لاص،گيردت
به)ع(امام حسين. نوعي بسترسازي تربيتي در راستاي هدايت انسانهاستدر مواجهه با نادمان تي مهمي است كه كاربرد آن تربي

فراهم هدايت افراد ضمن توجه به اين اصل مهم با به كارگيري شيوه هاي تربيتي مناسب زمينه را براي يك مربي آگاه عنوان
ب. دندكر مي در توبها مالك امام براي مواجهه نمونه بارز. نه اعمال گذشته آنها حال بودزمان كنندگان عملكرد صحيح ايشان

ّو ابن اثير كه به گفته همه متقارب است«.ر استمواجهه امام با توابين مواجهه ايشان با ح و صاحب كتاب مناقب محمد بن ابوطالب
و گفت)ع(ر نزد امام حسينحّ: گويند مي ب! اللَّهيا بن رسول: آمد درهب. تو خروج كردمه من اول كسى بودم كه من اجازه بده تا

و اولين كسى باشم كه فرداى قيا (»مت با جد تو مصافحه نمايمجلو تو اولين قتيل باشم حّ)ع( امام،)21. ر هيچ در برخورد با
حّا اشاره ويي به اعمال گذشته و ممانعت جو نمياز حركت اهلبيتر و در حّنمايد ر كه نگران بخشوده شدنش توسط امام است اب
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.ع(تربيت ديني در سيره امام حسين . . (

آي توبه«:فرمايد مي (»ات را خدا قبول كند فرود حّ عكس،)22. . استنگري در نگاه اول حاكي از نوعي مثبترالعمل امام نسبت به
و يا حتي جمله حّ)ع(اي كه حاكي از سوء ظن در برخورد اوليه امام زيرا كوچكترين اقدام عبا نوان يكي از سرداران سپاهر به

ميحّ)ع(امام. در تاريخ گزارش نشده است،دشمن اي.پذيردر را با آغوش باز ن اصل سيره عملي امام در جريان حادثه كربال مبين
آنوپوشي است گذشته افراد هر چقدر هم سياه باشد قابل چشممهم در تربيت ديني است كه و عزم درها به محض پشيماني افراد

مي بخشش كينه«. را فراموش كردگذشته سياه آنها جبران خطاها بايد (»برد ها را از ميان و گذشت است كه باعث،)23.  همين عفو
ور را با آغوش بازحّ،شود امام مي  در هنگام شهادت بر بالين او حاضر شده با ظرافتي بسيار در گفتار، عملكرد اورا مورد بپذيرد
قٔتا و تحسين حّ. رار دهدييد حّامام ضمن اشاره به مفهوم لغوي اسم ر را در انتخاب نامي زيبا براير از يك سو اقدام مادر

حّ فرزندش تحسين مي و از سوي ديگر مردي كه در آخرين لحظات خود را از فشار رواني حاكم بر سپاه را به عنوان آزادركند
و آزادانه به نداي حق گوش فر ميعمر سعد رها كرد .كندا داد ستايش

 در نظر گرفتن تفاوتهاي فردي
و تربيت از ديرباز مطرح بوده اما توجه جدهر چند پرداختن به بحث تفاوت هاي اخيري به آن در سدههاي فردي در عرصه تعليم

اصعنوان اين مسئله از همان ابتدا به هاي ديني اين در حالي است كه در آموزه. صورت گرفته است قرار مد نظر اساسيل يك
وسعها«: بيان شده است سوره بقره اين موضوع صراحتا286ًه است در آيه گرفت إِلَّا به»الَ يكَلِّف اللّه نَفْساً خداوند هيچ كس را، جز

و52بقره، 233 آيات. كند اش، تكليف نمي اندازه توانايي د42انعام .ر اسالم است اعراف نيز بيانگر اهميت تفاوتهاي فردي
و متناسب و زماني افراد بيانگر سازي تكاليف ديني با شرايط جسمي در حتي موقعيت مكاني  رويكرد كاربردي شدن اين اصل كلي

آن. استتربيتي دين اسالم  در سختترين شرايط از آن غافل)ع( چنان اهميتي برخوردار است كه امام حسين اين اصل مهم از
گ نمي و با در نظر برشود دارد به عنوان نمونه اماممي رفتن احواالت ياران خود بيعت خود را از برخي از آنها به طور اختصاصي

كه)ع( خدا تو را رحمت كند من بيعت«: پسر محمد بن بشير حضرمي در سرحد ري اسير شده است به او فرمودوقتي شنيد
با در تالش آزاد بروتوخويش را از تو برداشتم (»شكردن پسرت امام با بصيرتي فراوان با مالحظه وضعيت روحي محمد،)24.

هاي جنگي وجود يك نفر نيز از اهميت بسزايي برخوردار است بيعت بن بشير در سختترين شرايط كه از ديدگاه استراتژيست
ناز.دارد خويش را از او بر مي و در پي آن برد از اهميت فراواني برخوردار ديدگاه امام آرامش روحي افراد در هنگام انتخاب راه

مي.است دارد اين بيعت خود را از آنها را برمي شود بنابراين امام با توجه تفاوتهايي كه در پي برخي حوادث در روحيه افراد ايجاد
در اصل اقدام امام نمود بارز توجه به . جريان تربيت ديني است تفاوتهاي فردي

 گرايي عمل

آ تالش در جهت نهادينه كردن رفتارهاي ديني در سـاير. فتهاي تربيت ديني فقدان عملگرايي در اين عرصه است يكي از بزرگترين
و تشويق ديگران براي دين  جه گرايي بدون محقق شدن اين رفتارها در سيره عملي شخصي نتي افراد امري است پسنديده اما ترغيب

ا«. چنداني به دنبال نخواهد داشت  يا قَومِ علَىُقلْ تَكُـونُ لَـه عاقبـةُ الـدارِ إنَّـه لَـا يفْلـحعملُوا تَعلَمـونَ مـنْ فوـلٌ فَـسامع إِنِّي كُمكَاَنتم 
مي عمل) 135/انعام(»الظّالمونَ و گرايي در عرصه تربيت ديني از يك سو آزموني براي سنجش اعتقادات قلبي افراد محسوب شـود

ال   مهـم اسـت كـه ايـشان اصـل اينگرنابيدر وقايع عاشورا)ع(كرد امام حسينلعم. است كارآمد براي ديگران گويياز سوي ديگر
و دستورات دين را به حوزه انديشه محدود نكرده كيـدٔتـا بـراي مثـال،اند بلكه آن را در سيره عملي خود متبلور ساخته،اند فرايض

و عبادت تنها در محدوده كالم با  و نمـاز ظهـر عاشـورا متجلـي،ماند قي نمي امام بر نماز  بلكه در عبادتهاي ايشان در شب عاشـورا
حّٔتاو شود مي و گذشت در زمان قدرت در مواجهه ايشان با و بخشش او به عمل تبديل مي كيد ايشان بر عفو  اسعفـي النّـا« گرددر
مع عن قُفا (»تهدرن .25(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 5

http://jida.ir/article-1-631-en.html


164 

 1388 پاييز،3، شماره21دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

بد و همكارراضيه يعيان

 حترام به حقوق ديگرانا
كهاي برخوردار است نگ اسالمي واژه حق از جايگاه ويژه در فره مرتبه آن به نوعي با اين از واالترين مرتبه وجود تا ادني، چرا

ا.واژه مرتبط هستند  مي له،بر اين اساس حق شامل حق و حق النفس  احترام به حقوق ديگران يا رعايت حق النـاس.باشد حق الناس
را حقوق ديگران نبي مكرم اسالم ناديده گرفتن.ايي برخوردار است از جايگاه ويژه سيره معصوميندر تربيت ديني ثمره به عنوان

(»ست كه مال ديگرى را بدون حق تصرف كننداز گناهان بزرگ اينا«: دهد در زمره گناهان بزرگ قرار مي اداي ديون ديگران،)26.
از)ع( برخوردار است كه امام حسين اين امر از چنان اهميتي. مبين احترام به حقوق آنهاست  كساني را كه حق الناس بر ذمه دارنـد

دينٌ«: ايشان در روز عاشورا رسماً اعالم كرد.كند همراهي خود محروم مي  َليهع معي رجلٌ كسي كـه حـق ديگـران بـر ذمـهال يْقَتلُ
حق(دارد سعادت كشته شدن در جبهه من  (».را ندارد)و در راه  يكي از اصـول مهـم تربيـت اهتمام بر استرداد حقوق ديگران،)27.

 در تربيت ديني منبعـث از اين اصل مهم جايگاه ويژه در سختترين شرايط بيانگر به حقوق ديگران)ع(ديني است توجه امام حسين
.هاي پيشوايان ديني است انديشه

و رحمه و بركاته والسالم عليكم  اله

)ادامه دارد(
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