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 .2افول تربیوت اخققوی از منظور امامحسویآ

شوامل هشوت افول:

مروت ،زهد ،محبت ،اخقخ و خدامحورج ،حریت ،کرامت ،عزت و تحو یر و
ّ
ّ
ترغیب استب
 .3روشهاج تربیت اخققی از منظر امامحسیآ
روش است که براسا

شوامل بیسوت و سوه

اهداف و افول بهدستآموده ،بوهتفکیک ،اسوتجرا و

ارائه شده استب
واژههای کلیدی
امامحسیآ

 ،اخقپ ،تربیت اخققت ،اهداف ،افول ،روشها.

مقدّمه
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

از دیدگاه اسقم ،پرورش فیائل اخققت یکت از مهمتریآ اهداف والي رسالت
پیامبران خدا بوده است تا انسان در مسیر کمال که علت غایت آفورینش اسوت،
قرار گیرد .فلسفۀ شریعت اسقم و آدام و احکام الهت همانوا تکامول انسوان و
میسر نیست .اسوقم مکتبوی
جاودانگت اوست که جز با تجلّق به اخقپ فاضله ّ

جام و واق گرا است که در آن به همه جوانب نیازهاي بشرج اعم از دنیوایت و

آخرتت ،جسمی و روحت ،فردي و اجتماعت و غیره توجوه شوده اسوت .دیوآ
اسقم داراي افول و معیارهاج محکم و مشوجص اسوت و بوراج تموام اموور
زندگت بشر برنامه دارد .در ایآ دیدگاه ،افول اولیۀ اخوقپ و معیارهواج اولیوه
انسانی بههیچوجه نسبی نیست و همانطور که میبینیم در اسقم از پیوامبر
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تا امامحسآعسکرج

افولی را به اتفاپ طورد و افوول دیگورج را تأییود

کردهاندب ل ا معلوم میشود ایآ افول معیارهایی مهم و اساست هستند.

در زمینه تربیت اخققی در میان پهوهشگران داخلی و خارجی تحریرواتی
فورت گرفته است .در ایآ تحریرات دقیر ًا به موضوع بحث ایآ مراله پرداختوه
نشده ،لیکآ به تعدادج از آنها اشاره خواهد شد.
باقرج در پهوهشی تحت عنوان «نرود تطبیروی مبوانی و شویوههاج تربیوت
اخققی (اخقپ قدما و روانشناسی معافر)» ،بیان میدارد ،یکی از تفاوتهاج
علت غایی یعنی غایتشناسی فلسفی توجه دارندب درحالیکوه بوه جوز نظریوه
روانکاوج که به غایتگرایی علمی و نه فلسفی معترد اسوت ،بریوه نظریوههاج
جدید بهخصوخ رفتارگرایی به علیت فاعلی توجه کرده و علوت غوایی را رد
می کنند .از نظر قدما ،معیار فییلت اخققی اعتدال نفسوانی اسوت .در بحوث از
روشها و افول تربیت اخققی از دیودگاه نظریوههاج جدیود ،در روانکواوج،
ه
شوناختی
همانندسازج و در رفتارگرایی ترویت و رشد شوناختی و سواختمان
افراد تأثیر داردب درحالیکه روش تربیت اخققی از نظر قدما ایجاد فیائل عالی
یا عادت دادن (ایجاد ملکه) است و براج زدودن عادات منفوی ،بایود بورعکس
عمل کرد( .باقرج)1364،
رهنما در پهوهشی که در تجزیهوتحلیل خاستگاهها ،غایتها و روشهواج
تربیت اخققی از دیدگاه کانوت و خواجهنصیرالدیآطوسوی انجوام داده ،چنویآ
نتیجوهگیرج میکنود کووه :از دیودگاه کانووت و خواجهنصیرالدیآطوسوی ،خوورد
خاستگاه افلی تربیت اخققی است .هدف افولی تربیوت اخققوی از دیودگاه
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افلی تربیت اخققی قدما در مرایسه با نظریههاج جدید آن است که آنهوا بور

خواجه ،سعادت و از دیدگاه کانت ،پیروج اخققی است .در زمینوه روشهواج
تربیت اخققی ،بیشتریآ شباهت و در زمینه هدفهاج تربیت اخققی ،بیشتریآ
تفاوت بیآ ایآ دو دیدگاه دیده میشود( .رهنما)1378 ،
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نارویت در پهوهشی تحت عنوان بررست روشهاج تربیتت در قرآن و سنت
نشووان داد کووه روشهوواي دعوووتت عبارتانوود از :روشهوواي آگوواهتبجش،
روشهوواج عووادتآفریآ ،روشهوواي سووهلگیرانه ،روشهوواي در آموووز،
روشهاي جهتدهنده و روشهاج بازدارنده .محرق تمام ایوآ روشهوا را در
قرآن و سنت بهشکل مستند بیان کورده اسوت و آنهوا را بوهعنوان روشهواي
خوبت در تربیت براي الگوقراردادن نکر کرده است( .ناروئی)1374 ،
شولمیت در پهوهشی تحت عنوان حداقل فیویلتهاج اخققوی (تئوورج
براج تربیت اخققی) نتیجه میگیرد که حداقل فیویلتهاج اخققوی ،بوهعنوان
تئورج تربیتوی و ماننود آن عمول میکنود و فیویلتهاج اخققوی بهفوورت
سیستماتیک از اخققیات ارسطو و نیکوماک نشأت میگیرد .ایآ تئورج ،عراید
اخققی را بوه انسوان تلرویآ می کنود .طور پیشونهادج شوولمیت روج سوه
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فییلت خیرخواهی ،خوبی و زیبایی و اعتدال متمرکز است کوه اعتودال نروش
موازنهکننده را براج خیرخواهی و زیبایی بازج میکند .سه فییلت یادشده سوه
عمل مترابل اخققی و مشارکت با هوم بوراج توسوعه سویرت اخققوی ،عامول
اخققی انجام میدهند.

1

عقوه بر دیدگاهها و نظرات و پهوهشهاج نکرشده ،افراد دیگورج نیوز در
طول دورانهاج متمادج اعوم از قودما و معافوران ،دربواره اخوقپ و تربیوت
اخققی بحث کردهاندب لیکآ هنوز ابهامها و سؤالهاج گوناگونی در ایوآ زمینوه
وجود دارد و مسئله کماکان به قووت خوود بواقی اسوت و احتیوا بوه بحوث
و پهوهش کافی داردب ل ا با توجه به بیاعت علمی خویش بر ایآ بوودهایم کوه
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"1-Shulamit, "Minimalistic virtue ethis : Theory for moral education

ضمآ بررسی احادیث و روایات و قول و ترریر و رفتوار و کوردار منسووم بوه
حیرت امامحسیآ

 ،سؤالت پهوهشی زیر را مطر کرده و بررسی کنیم.

سؤاالت پژوهش
 .1اهداف تربیت اخققی از منظر حیرت امامحسیآ

مطر کردهانود ،داراج چوه افوول

تربیتی است؟
 . 3هریک از افولی که آن حیرت مطر کردهاند ،شوامل چوه روشهواج
تربیتی است؟
روش پژوهش
روش پهوهش حاضر از نوع تحلیل اسنادج بوده که با بررسی احوال و آثوار و
بیان اقوال و احادیث حیرت امامحسیآ

بوه توفویف تربیوت اخققوی از

دیدگاه آن امام بزرگوار پرداخته و سپس با تحلیول اقووال و روایوات مو کور،
مبانی ،افول و روشهاج تربیتی استجرا و ارائه شده است.
جامعه ،نمونه و ابزار تحقیق
جامعووۀ متنووت تحریووق شووامل همووۀ منوواب دسووتاول (آثووار مربوووط و
منتسب به حیورت امامحسویآ

) و منواب دسوتدوم شوامل منواب غنوی
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 .2هریک از اهدافی که امامحسیآ

چیست؟

اسووقمی و احادیووث و روایووات و اقوووال منرووول از حیوورت سیدالشووهدا
است که در نشوریات و پهوهش هوا و تحریروات مورتب بوا موضووع تحریوق،
موجود بوده است.
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نمونهگیرج به شیوه هدفمند انجام شده و برایآاسا  ،ابتدا منواب دسوتاول
انتجام و سپس سایر مناب مرتب با موضوع ،مودنظر قورار گرفتوه و از آنهوا
استفاده شده است.
ابزار استفاده شده در ایآ پهوهش بوراج گوردآورج دادههوا ،فویشبوردارج
بوده است.
یافتههای پژوهش
در ایآ پهوهش ،به ایآ سوال پاسخ داده میشود که اهداف ،افول و روشهاج
تربیت اخققی از منظر حیرت امامحسیآ

کداماند؟

 .1هدف :رضایت الهی
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

از بارزتریآ اوفاف امامحسیآ

ایآ است که در تمام زنودگت ،گفتوار و

رفتار و کردارش طبق رضایت حق و در مسیر الهت بود .ایشان جوز از رضواي
خدا دم نزد و جز خدا ندید و جز سجآ خدا نشنید و راستت کوه او بوهتماممعنت
بندهاج سراپا تسلیم الهت بود.
کمووال بنوودگی در «رضووا» بووه رضووا الهووی و فرمووان اوسووت .حیوورت
امامحسیآ

در حرکت به سو کربق ،اظهار امیدوار کرد که آنچه خداونود

برایش اراده کرده« ،خیر» باشد ،چه با فتح ،چه با شهادت:
ارجو ان یکون خیرا ما اراد َ ّالل بنا ،قتلنا ام ظفرنا( .امیآ عاملی)597 ،1 :1384 ،

در قتلگاه نیز جمقت زیبا «الهی رض ًا برضاک و تسلیما لمورک» کوه بور
زبان ایشان جار شد ،نشانه خلوخ در بندگی و رضا به قیا خداوند است.
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عشق الهی در سراسر وجود حیرت ،سریان و جریان داشوت و «مروام رضوا»
مرتبۀ برتر ایمان او بهشمار میرفت .آن حیرت بارها میفرمود:

«رضا َ ّالل رضانا أهل البیت»ب رضایت ما خاندان ،تاب رضا الهی است( .گروه
حدیث پهوهشکده باقرالعلوم)328 :1415 ،
 .1.1اصل محبت

محبت به فرزندان امر درونی است کوه خداونود آن را در دل والودیآ بوه
ابراز آن است .ابراز محبت امر اختیار است و والدیآ و مربیان میتوانند در
پرتوج آن ،زمینه تربیت فحیح را فراهم آورند .چه بسیارند والدینی که نسوبت
به فرزندان خود محبت فراوان دارندب اما آن را ابراز نمیکنند ،درحالیکه محبوت
وقتی سازنده و تأثیرگ ار خواهد بود که فردج که به او محبوت میشوود ،از آن
آگاهی یابد .امامحسیآ

بهعنوان الگو تربیتی مطمئآ و کامول ،محبوت بوه

فرزندان را از نیازها ضرور آنان دانسته و در قالبها گوناگون به ابراز آن
میپرداخت .گاه با درآغوشگرفتآ و بهسینهچسوباندن خردسوالن ،زموانی بوا
بوسیدن آنان و گاه با بهزبانآوردن کلمات شیریآ و محبتآمیز.
 .1.1.1روش پایبندی به سالمکردن

یکی از روشهاج قرآنی در عزتدادن به افراد ،سقمکردن و درودفرستادن
به آن ها است .خداوند متعال در قرآن کریم براج اینکه عظمت مؤمنان را روشآ
سازد ،به پیامبر اکرم

دستور میدهد ،به اهل ایمان سقم کند:
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ودیعت نهاده استب اما آنچه در ایآ میان مهم مینماید و آثار تربیتی درپیدارد،

و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سالم علیکم ب «هرگواه کسوانی
که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند ،به آنها بگوو :سوقم بور شوما!»
(انعام)54،
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ایآ شیوه موفق قرآنی در سیره امامحسویآ

نیوز بوهطور روشوآ دیوده

میشود .آن حیرت در ثوام سقم فرمودند:
«للسقم سبعون حسنه ،تس و ستون للمبتدج و واحوده للوراد»ب بوراج سوقم
هفتاد حسنه است ،شصتونه حسونه بوراج سوقمکننده و یوک حسونه بوراج
پاسخدهنده( .حرانی)248 :1376 ،

ایآ شیو الهی آنچنان مهم و باارزش است که امامحسیآ

از آغازنمودن

سجآ ،بدون سقم کردن ،نهی کرده و به فردج که پویش از اداج سوقم ،جویواج
حال حیرتش شده بود ،فرمود:
«السقم قبل الکقم عافاک َ ّالل ،ل تاننوا لحد حتی یسلم»ب خدا تو را عافیوت
و سقمتی دهد ،سقمکردن بر سجآگفتآ مردم است [سپس فرمود ]:توا کسوی
سقم نداده ،به او اجازه سجآ گفتآ ندهید( .نورج طبرسی)358 ،8 :1409 ،
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

 .2.1.1روش ارتباط کالمی با عبارتهای دلنشین

عموووم مووردم أعووم از کودکووان ،نوجوانووان ،جوانووان ،زنووان و مووردان ،در
معاشرتهاج اجتماعی نسبت به ارتباط کقمی افراد بسویار حسوا

هسوتند و

نووع لحووآ و فوووت و انتجووام جمووقت ،در توجووه و جو م آنووان ،اهمیووت
فوپالعادهاج دارد .سجنان محبتآمیز ،دلربا و داراج بار عاطفی مثبت ،در عمق
جان مجاطبوان توأثیر میگو ارد و عوزت نفوس را در آنوان ترویوت میکنود.
انسانهایی که در الفا و عبارت هواج خوود ،کموال ادم و عفوت را رعایوت
میکنند ،در نظر مجاطب عزیز و مکرم بوده و عمووم موردم ،آنوان را بوه دیوده
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احترام و بزرگی می نگرند .درواق رعایت ادم و عفوت و وجاهوت در گفتوار،
موجب عوزت نفوس بوراج گوینوده و شونونده اسوت .برخوی از مشوکقت و

ناهنجارجها ،تندخوییها ،زورگوییها ،بدبینیها ،حرارتها و افسوردگیها را
میتوان با بهکارگیرج عبارتهاج دلنواز و رو بجش درمان کرد.
حیرت سیدالشهداء

هنگام خداحافظی با فرزنودش امامسوجاد

در

روز عاشورا ،فرزندش را به آغوش کشیده و با کلمات مهرآمیزج که از اعمواپ
جانش ریشه میگرفت ،به او فرمود:
و الطفال»ب پسرم! تو پاکیزه تریآ فرزندان مآ و بهتریآ خاندان مآ هستی ،تو
جانشیآ مآ در [سرپرستی] ایآ زنان و کودکان خواهی بوود( .گوروه حودیث
پهوهشکده باقرالعلوم)486 :1415 ،
 .2.1اصل زهد

زاهد یعنی کسی که توجهاش از مادیات بهعنوان کموال مطلووم و برتوریآ
خواسته ،عبور کرده و متوجه مسائل اخروج و فیائل اخققی و معنووج شوده
است .بیرغبتی زاهد ،بیرغبتی در ناحیه اندیشه و آمال و ایده و آرزوست ،نوه
بیرغبتی در ناحیه طبیعت( .مطهرج)211 :1380،
امامحسیآ
از نظر رفتارج .اسا

هم از نظر اندیشه ،در برتریآ سطح زهد قرار داشت و هوم
زهد را بیمیلی به دنیا تشکیل میدهد .بیمیلی بوه دنیوا

آنگاه فورت فحیحی می یابد که اندیشه و دید انسان دربواره دنیوا درسوت و
اباعبدالل
واقعی باشد .حیرت
َّ

معرفی میکند:
دنیا را ایآگونه ّ

ه
ود
« َالْ َح ْم ُد ّ هلل ال َّ ج َخلَ َق ُّ
دار َفناء َو َزوال ُمتَ َص ِّر َف ًة به َا ْه هلهاحالً بَ ْع َ
الدنْیا َف َج َع َلها َ
ه
ه
ور َم ْآ َغ َّرتْ ُه َوالشَّ هر ُّی َم ْآ َفتَنَ ْت ُهَ ،فق تَغُ َّرنَّک ُ ْم ه ه ه ُّ
حالَ ،فالْ َم ْغ ُر ُ
الدنْیا َفانَّ ها تَ ْر َطو ُ
ه
ب َط َم َ َم ْآ َط َم َ فیها»ب سپا خدایی را که دنیوا
جاء َم ْآ َرکَ َآ الَ ْیها َو ت ُ َجیِّ ُ
َر َ
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« یا ولدج! انت اطیب نریتی و افیل عترتی و انت خلیفتی علی هؤلء العیوال

81

را آفرید و آن را سراج فناپ یر و روبهزوال قرار دادب دنیایی که فواحبانش را
از حالی به حالی دگرگون می کندب پس خودباخته ،آن کسی است که دنیا او را
بفریبد و تیرهبجت و شراوتمند کسی است که دنیا او را شگفتزده سازد[ .اج
مردم!] دنیا شما را نفریبدب زیرا دنیا امید هرکس را که بر آن تکیه کند ،به یأ
تبدیل میکند و طم هورکس را کوه در آن طمو ورزد ،بینتیجوه میگو ارد.
(مجلسی)5 ،45 :1403 ،
 .1.2.1روش هدفداری و حقمداری

هدفدارج در تربیت و تزکیه اسوقمی ،بوهمنظور معنابجشوی بوه زنودگی و
زدودن پوووچی و بیهووودگی اسووت .حقموودارج و هوودفدارج در ه مکتووب
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امامحسیآ  ،از هنگام خرو تا پایان حرکت است .آن حیرت در وفویّت
جود خوویش بیوان
خود به محمد حنفیه ،هدف از قیام را افق و تربیت امت ّ
فرمود و توفیق را از جانب خدا دانست:
« ...و ما توفیری إلّ به َ ه ه
نیب» (مویدج)330 :1383 ،
الل َعلیه تَ َوک ُ
َ َ
ّ
َّلت َوإلَیه أُ ُ
 .2.2.1روش بجا و بهموقع سخنگفتن

براج مؤثرواق شدن سجآ ،شرای و زمینههایی لزم است که رعایت آنهوا
موجب نتیجهگیرج بهتر و بیتوجهی به آنها چهبسا موجب بیتأثیرشدن سجآ
انسان میشود .امامحسیآ

درایآباره میفرمایند:

در آنچه به تو ارتباطی ندارد ،سجنی بر زبان جارج مکآب چراکه ممکآ است
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به سبب آن در روز قیامت بازخواست شوج و حتی در آنچه مربوط به توست
سجآ مگو ،مگر اینکه جا و موقعیوت مناسوبی پیودا کنویب زیورا چوه بسویار

سجآگویانی که گرچه به حق سجآ گفتهاندب اما چون محل و موقعیوت آن را
درنظر نگرفتهاند ،مورد تمسجر دیگران واق شدهاند( .بینا)1381 ،
 .3.1اصل مروت

امامحسیآ

با دشمنان به شویوه پودرش اموامعلی

رفتوار مویکورد.

روشنی از مروت است .حیرت امامحسیآ

نیز با اینکه از فسق و فجوور و

خباثت شمربآن الجوشآ و ا هانت و به حریم ولیت آگواه اسوت ،پیشونهاد
حملۀ ناگهانی سپاه خود را رد میکند و میگوید:
ما هرگز شروع به جنگ نمیکنیم ولو به نف ما باشد( .مطهرج)262 ،2 :1373 ،
 .1.3.1روش مداراکردن

مداراکردن و زندگی مسالمتآمیز با مردم ،یکی از ارزشهواج اخققوی در
زندگی اجتماعی است که دلها را مج وم انسان میکند و بسیارج از مشکقت
رفتارج را از بیآ میبرد( .مویدج)390 :1383 ،
امامحسیآ

درایآباره میفرمایند:

ه ه
ه
الر ْف ُق هم ْفتا َح ُه»ب هر کس که از کار
ل َ
الر ْأ هج َو َعیهیَ ْت بهه الْحیَ ُ
کان ِّ
« َم ْآ َأ ْح َج َم َعآ َّ
فروماند و راه تدبیر بر او بسته شود ،کلیدش مداراکردن است( .همان)339 ،
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سیرامکردن آن ها هنگام تشنگی و پرهیز از تورور و غوافلگیر  ،نمونوههوا

 .2.3.1عفو و عذرطلبی

عفو در لغت ،بهمعنا ترک چیز (ابآفوار  )131 ،1 :1420،یوا فورف
نظر کردن از چیز است که اقتیا نظر و توجه دارد( .مصطفوج)1360 ،
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در روایت است که امامحسیآ

به کسوی کوه بوه او اهانوت کورده بوود،

مهربانی رواداشت و او را از اشتباهش آگاه سواخت ،بهگونهاجکوه اهانتکننوده
خود شرمسار گشت( .مویدج )690 :1383 ،امامحسیآ

درباره ع رپ یرج

خویش میفرمود:
اگر کسی در گوش راست ناسزایم گوید و از مآ درگوش چپم پوزش خواهد،
مآ ع رش را میپ یرم( .همان)692 ،
 .3.3.1روش سخاوت و بخشندگی

از برجستهتریآ خصلت هاج انسانی آن حیرت ،سجاوت و بجشندگی بود.
آن بزرگوار تقش میکرد با حمایتهاج موادج و معنووج خوود ،مرحموی بور
زخمهاج نیازمندان و انسانهاج دردمند و خسته از فشار سنگیآ فرر و فقکوت
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بگ ارد .امامحسیآ بر ایآ باور افرار میکرد که:
ه ه
ه
ه
جوا»ب
جاد َ
« َم ْآ َ
ساد َو َم ْآ بَج َل َرن َل َو انَّ َا ْج َو َد النّا َم ْآ َا ْعطی َم ْآ ل یَ ْر ُ
کسی که بجشش نماید ،بزرگی خواهد یافت و هرکس بجل ورزد ،پست
خواهد گشت و یرین ًا بجشندهتریآ مردم کسی است که به نیازمنودج کوه
[از او] امید یارج ندارد ،بجشش کند( .حلوانی)82 :1383،
 .4.3.1روش مساوات

افحام امامحسیآ

ترکیبی از آزادگان و بردگان آزاد شده بوند و شیو

رفتار امام هم با نرشآفرینان و ایثارگران یکسان بود .رنگ ،قومیت ،موقعیت و
نهاد آنها در نظر و قیاوت و تأثیر نداشت و مساوات حاکم بود .دو نفر از
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عده معدود که امام خود را به بالیآ آنان رساند ،برده آزادشده بودند« .جوون»
یکی از آن ها بود که وقتی به شهادت رسید ،امام خود را به بالیآ و رسوانید و

حشر او را با «ابرار» که مرامی برتر از متریآ اسوت ،از خودا درخواسوت کورد:
«خدایا در آن جهان او را بوا «ابورار» محشوور کوآ ».دیگورج مورد روموی
خون را از جلووج چشومانش

اباعبدالل
بود که وقتی از اسب بر زمیآ افتاد،
َّ
پاك کرد و فورتش را بر فوورت و گ اشوت .ایوآ فورتبرفوورتنهادن
منحصر به همیآ غقم و فرزندش علیاکبور بوود« :فوضو خوده علوی خوده...
متبسم الی ربه». ...
عرفانی ،اندرز و پرخاشگر است که با جانبازيهوا کومسوالتریآ(طفول
) توا کهنسوالتریآ مورد (جوابربآعروه غفوار ) و زن

اباعبدالل
شیرخوار
َّ
عبداللبآعمر کلبی) تجسم پیدا کورد و هریوك عهودهدار نرشوی بودنود.
(زوجه
َّ
(مطهرج )268 ،2 :1373،در آن روز هیچکدام از افوحام امامحسویآ

در

برابر دشمآ ضعفی از خود نشان ندادند ،فرار نکردند و به سپاه دشمآ نپیوستند.
 .4.1اصل اخالص و خدامحوری

امامحسیآ

نهتنها در لحظه شوهادت زمزموه «فوی سوبیل َ ّالل» بوه زبوان

داشت ،بلکه همیشه در فبحگاهان و شامگاهان ایآ دعا را به زبان میآورد:

وبالل ومآ َ ّالل و الی َ ّالل وفی سبیل َ ّالل وعلی ملة رسول َ ّالل ،و توکلوت
«بسم َ ّالل َ ّ
بالل العلی العظیم .اللهم انی اسلمت نفسی الیوک،
علی َ ّالل ،ول حول ول قوة ال َ ّ
ووج هت وجهی الیک وفوضت امرج الیک ،ایاک اسال العافیة مآ کل سوء فی
الدنیا واآلخره» ب به نام خدا و به یاد خدا ،از خداوند و به سوج او و در راه او،
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فحنۀ خونیآ کربق متیمآ پیامها اخققی ،اجتماعی ،توحید  ،اعتراد ،

بر آییآ پیامبر او و بر خداوند توکل کوردم و نیورو و قودرتی جوز بوه [اراد ]
خداوند بزرگ نیست .پروردگارا! جانم را به تو تسلیم کرده و چهورهام را بوه
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سوج تو گردانده و کارم را به تو واگ ار کرده و از تو سقمتی از هور بودج در
دنیا و آخرت را خواهانم( .مویدج)316 :1383 ،

در سراسر ایآ دعا ،خدامحورج ،رضایت الهی و خشنودج بهدلیل رضوایت
خداوند مو میزند.
 .1.4.1روش ذکر خدا

حسیآبآعلی
سپا

بنده ناکر خدا بود و پیوسته حمد و ثنا الهی بر زبانش،

نعمت ها در قلوبش و در راحوت و رنوج و پنهوان و آشوکار ،یواد خودا

آرام بجش جانش بود و بر او تکیه داشت .هیچ فحنۀ تلخ و غمبار نبود ،جوز
آنکه دارو «یاد خدا» آرامش می کورد .تنهوا در فوبح عاشوورا نبوود کوه بوا
گفتآ«اللهم انت ثرتی فی کل کرم» بهیادخودابودن را ابوراز میکورد و تنهوا در
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بوالل»
حمقت حماسی روز عاشورا نبود که با تکرار جمله «لحول و ل قوه ال َ ّ
ارتباط قلبی خود را با معبود ،بر زبان میآوردب بلکه همواره گویوا « َ ّالل اکبور»
الحمدلل علی کل حال» و یاد خدا ،ورد زبانش بود .کلمۀ اسوترجاع
بود و نکر «
َّ
را که یکی از شاخصها نکر حریری ،بهخصوخ هنگام مصائب و ناگوارجها
ق در راه مکوه بوه کوربق ،بور لوب داشوت .از دیود
است ،در مواق مجتلف موث ً
امامحسیآ

شراوت سپاه کوفه که بورا آن جنایوت عظویم حیوور یافتوه

بودند ،نتیجۀ غفلت از یاد خدا بود و چون میدیود آنوان بوههیچرو از کینوه و
عناد خویش دست برنمیدارند و در کشتآ او مصمماند ،به آنها میفرمود:
«لرد استحون علیکم الشیطان فانساکم نکر َ ّالل العظیم»ب شیطان بور شوما چیوره
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شده و یاد خدا بزرگ را از (دل) شما برده است( .گروه حدیث پهوهشوکده
باقرالعلوم)485 :1415 ،

 .2.4.1روش اتکا به خداوند

توکل بر خدا را پشتوانۀ تعلیم و تربیت توحیدج میداندب اما

امامحسیآ

براج نتیجه و پایان کار ،ایآگونه تقش نمیکندب چراکه هرکس بور خودا تکیوه
کند ،موفق و پیروز است و از جمعیّت دشمآ و کموی یواران خوود نمیترسودب

همچنانکه به لشکر کوفه خطام میکند:

هیهات که ما نلّت را بپ یریم( .مویدج)474 :1383 ،

در جدول نیل ارتباط هر یک از افول و روشها ،با هدف رضوایت الهوی
نشان داده شده است:
جدول  .1اصول و روشهای مرتبط با هدف رضایت الهی
هدف

اصول
محبت
زهد

روشها
پاجبندج به سقمکردن
ارتباط کقمی با عبارتهاج دلنشیآ
هدفدارج و حقمحورج
بجا و بهموق سجآگفتآ
مداراکردن

رضایت الهی
مروت

عفو و ع رطلبی
سجاوت و بجشندگی
مساوات

اخقخ و خدامحورج

نکر خدا
اتکا به خدا
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زنازاده فرزند زنازاده ،میان دو چیز پا فشرده اسوت :کشوتآ موا و نلّوت موا!

 .2هدف :احیای حقیقت وجودی انسان

ائمه معصومیآ

براج رسیدن افراد اجتماع به ارزشهاج عالی انسوانی،

آنها را به دروننگرج دعوت می کنند تا با کشف حریروت وجوودج خوود ،بوه
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در شووعارهاج

شوورافت و عووزت خووویش پیببرنوود .حیوورت سیدالشووهدا
معروف روز عاشورا توجه و درک عظمت و اهمیت ه
خود انسانی را احیا فرموود

و عزت و کرامت واقعی را به مردم نلیول دنیوا نشوان داد .آن حیورت در روز
عاشورا فرمودند:
«الموت أولی مآ رکوم العار»ب مرگ از پ یرش ننگ ،برتر اسوت( .مجلسوی،
)128 ،78 :1403

ه
ور برتورج
پیام زیباج ایآ شعار آن است که اج انسان ،درونت را بنگر ،تا س ّ

خود را از دیگر موجودات عالم دریابیب آنگاه حاضور نجوواهی شود توآ بوه
حکومت نلیل شجصی همچون یزید دهی و با ایآ حال روزگارت بگ رد .ننگ
خدمت به یزید ،ارزانی تو نیست .ایشان در جاج دیگر فرمودند:
«موت فی هع ٍّز خیر مآ حیاة فی نلٍّ»ب مردن با عزت از زنودگی بوا نلوت بهتور
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
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است( .مجلسی)192 ،44 :1403،

همچنانکه در جاج دیگر فریاد بر میآوردند:
هه
ه
ه
یآ هإ َّل بَرموو ًا»ب
اده َو َل الْ َحیَوواه َموو َ الظَّ ووالم َ
ووع َ
ووو َت إ َّل َس َ
« َفووإنِّت َل َأ َر الْ َم ْ
َ
(ابآطاوو )79 :1381 ،
 .1.2اصل عزت

وزت در افوول بووهمعناي فووقبت و حالووت شکسووتناپ یري اسووت و
عو ّ
برهمیآاسا در معانت دیگر از جمله غلبه ،فعوبت ،سجتت ،غیرت و ه
حمیّت و
مانند ایآها به کار رفته و توسعۀ معنایی پیدا کرده است( .طباطبایی،17 :1393،
عزت از مهمتریآ افول سیره امامحسیآ
 )31افل ّ

و از بنیاديتریآ اموور

دیآ است .آن حیرت داشتآ عزت نفس را یکی از فوفات ضورورج مؤمنوان
دانسته و میفرماید:

«ایاک و ما تعت ر منه فان المؤمآ لیسیء ولیعت ر والمنافق کل یوم یسویء و
یعت ر»ب از انجام کارهایی که نیاز به پوزش دارد [و عزت نفوس را خدشوهدار
میکند] بپرهیزب زیرا مؤمآ نه کار بد میکند و نه پوزش میطلبد ،ولوی منوافق
[که براج خود ارزش قائل نیست] ،هر روز کار بد انجوام مویدهود و پیوسوته
ع رخواهی میکند( ».شریف قرشی)181 ،1 :1385 ،

امامحسیآ

عصاره رسالت و میوه درخت امامت است که سیره اخققوی

او میتواند ترسویمکننده ارزشهواج والج قرآنوی باشود .اعوتقج شجصویت
اخققی امامحسویآ
انعکا

و اسوترقل شجصویت سیاسویاجتماعی آن حیورت،

گستردهاج در جامعه اسقمی آن روز داشت ،بهگونهاج کوه دشومنان و

مجالفان وج نیز آن را باور داشتند .بوه ایوآ جملوه کوه از زبوان معافوران آن
حیرت نرل شده ،بنگرید :معاویه به فرزندش یزید چنیآ سفارش کرد:
«حسیآ احب النا

الی النا »ب حسیآ محبوومتریآ چهور مردموی اسوت.

(ابآعساکر)327 ،4 :1415 ،
 .2.1.2روش گزینش نام نیک

نام هرکس معرف اعترادات ،فرهنگ ،ملیوت و افوالت خوانوادگی اوسوت.
ّ
فاحبان نامهاج زیبا ،در آینوده بوه آن افتجوار میکننود و فواحبان نامهواج
ناشایست ،از نام خود احسا

حرارت خواهند کرد .امامحسویآ

نامهواج

نیک را ترویج میکرد و به فاحبان آن نامهوا و والدیآشوان درود میفرسوتاد.
حر را در آخریآ لحظات زندگی بهحیورش آوردنود،
هنگامیکه جنازه خونیآ ّ

اخالق * بررسي اهداف ،اصول و روشهای تربیت اخالقي از منظر امام حسین(علیهالسالم)

 .1.1.2روش الگو و سرمشقبودن
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ه
خوون
حیرت با دستان مبارک خود ،فورت او را نوازش کورد و درحالیکوه
چهرهاش را پاک میکرد ،فرمود:
ه
ه
یت ه
ک
فی ّ
الدنیا َو ْاآلخ َرة َو َ ّالل ما َا ْخ َط َأ ْت اُ ُّم َ
یاح ُّرَ ،ا ْن َت ُح ٌّر کَما ُس ّم َ
«بَ ٍّخ بَ ٍّخ لَ َ
ک ُ
ه
ه
عید ه
فی اآل هخر هة»ب بهبه! احسونت بوه
ک ُح ّرا َف َا ْن َت َو َ ّالل ُح ٌّر فی ُّ
الد ْنیا َو َس ٌ
ا ْن َس َّم ْت َ
َ
تو اج حر! تو آزادمردجب چنانکه در دنیا و آخورت آزاده خوانوده میشووج،
ّ
سوگند به خدا! مادرت در اینکه تو را حر نامیده ،اشتباه نکرده است .به خودا
ّ
قسم! تو در دنیا آزادمرد و در آخرت سعادتمند خواهی بوود( .ابوآطواوو ،
)192 :1381
 .2.2اصل کرامت

رسیدگی به محرومان و سرکشی به مستیعفان را هم باید از امامحسیآ
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آموخت .و روز بر عدها بینوا گ شت که سفرها گسوترده بودنود و رو
زمیآ نشسته ،نان خشک میخوردند .آنهوا پسور پیوامبر

را بوه آن طعوام

دعوت کردند .حیرت از اسب فرود آمد و نوزد آنوان نشسوت و از غ ایشوان
خورد ،سپس آنها را به خانۀ خود دعوت کرد و از آنها پ یرایی نمود .شویوه
کریمانه و  ،شهره آفاپ بود .وقتی سائلی به در خانه امام آمد و در زد ،اشعار
با ایآ میمون میخواند که:
«هرکس امروز به تو امیدوار باشد ،ناکام و نومید نمیشود و هرکس حلروه در
خانه تو را بکوبد ،دست خالی برنمیگردد .تو ،سرچشمۀ جوود و سوجاوتی و
پدرت ،کشنده فاسران تبهکار بود .لم یجب الن مآ رجاکییی» (شریف قرشی،
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)131 ،1 :1385

 .1.2.2روش احترامگذاشتن به همسر

آن حیرت با چهره اج گشواده و روحوی سرشوار از عاطفوه و محبوت ،بوا
همسران خود برخورد میکردب چراکه آرامش روحی و روانی مادر ،در پرورش
فرزندان نرش بسزائی دارد .امامحسیآ

دربار تکریم همسر و فرزند خوود،

اشعارج دارد که از نهایت عققه قلبی و احترام به همسور و فرزنودش حکایوت
«لعمر ه
ه
ب دارا تَک ُ ُ ه
ل مالی َو
بام اُ هحب ُّ ُهما َو َا ْب ُ لُ ُج َّ
ََ ْ ُ َ
ک ان َّنی ألح ُّ
الر ُ
ون بها سکینَةُ َو ُّ
ه
ه ه ه
تام»ب به جانوت سووگند! موآ خانوهاج را دوسوت دارم
لَ ْی َس لعاتب عندج ع ٌ
که در آن سکینه و ربام باشد ،مآ آنهوا را دوسوت دارم و عموده امووالم را

[بووه آنووان] می بجشووم و شایسووته نیسووت کووه کسووی موورا سوورزنش کنوود.
(مجلسی)47 ،45 :1403،
 .2.2.2روش خدمتگذاری

امامحسوویآ

نووه تنهووا انفوواپ و خوودمتگزاري را در جامعووه آن روز

بهنحواحسآ و اعلت انجام میداد ،بلکه تقش میکرد اندیشوه عوالت و دیودگاه
بلند خویش درباره خدمترسانت به جامعه اسقمی را الروا کنود .بوراج تحروق
همیآ دیدگاه بود که فرمودند:
اج مردم! با ارزشهاي والي اخققت زنودگت کنیود و بوراج بهدسوتآوردن
سرمایههاج سعادت شتام کنیدب کار خوبی را که براج آن شتام نکردید ،بوه
حسام نیاوریدب ستایش را با کمک کردن بوه دیگوران بوه دسوت آوریودب بوا
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میکند .درباره همسرش حیرت ربام و دخترش سکینه میفرماید:

کوتاهتکردن ،سرزنشها را به جان نجریدب اگر نیکت به کست رواداشتید و آن
شجص قدردانت نکرد ،نگران نباشیدب زیرا خداوند او را مجازات خواهد کرد و
خدا بهتریآ پاداشدهنده و بهتریآ هدیهدهنده است.
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آنگاه فرمودند:
«واعلموا ان حوائج النا

الیکم مآ نعم َ ّالل علیکم فق تملوا النعم فتحور نرما»ب

بدانید نیازهاي مردم بهسوي شما ،از نعمتهاي پروردگار بوراي شوما اسوتب
پس نعمتها را [پس نزنید و] از دست ندهید که دچار ع ام الهت میشووید.
(امیآ عاملی)620 ،1 :1384 ،
 .3.2.2روش تواضع

احترامی که جامعه براج امامحسیآ

قائل بود ،بدان جهت است که ایشان

با مردم زندگی میکرد و از مردم و معاشرتشان کنارهگیرج نمیکورد .بوا جوان
جامعه هماهنگ و چون دیگران از مواهب و مصائب اجتماع برخووردار بوود و
مهمتر از همه ،ایمان بیتزلزل او به خداوند ،او را غمخوار و یاور مردم سواخته
بود .روز آن حیرت از محلی عبور مویکورد ،عودها از فرورا بور عباهوا
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پهآشدهشان نشسته بودند و نانپارهها خشکی میخوردنود .بوه آن حیورت
تعارف کردند .او هم پ یرفت و نشست و تناول فرمود و آنگاه فرمود:
ان اهلل ال یحللب المتکبللرین ب خداونوود متکبووران را دوسووت نموویدارد.
(نحل)22،

سپس فرمود:
مآ دعوت شما را اجابت کردم ،شوما هوم دعووت مورا اجابوت کنیود .آنهوا
هم دعوت آن حیرت را پ یرفتند و همراه او به منزل ایشان رفتنود .حیورت
دسووتور داد هوورچووه در خانووه موجووود اسووت بووه ضیافتشووان بیاورنوود.
(عیاشی)257 ،2 :1387،
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و به ایآ ترتیب پ یرایی گرمی از آنها کرد و در
را با عمل خویش به جامعه آمزش داد.

تواض و انساندوستی 

 .3.2اصل حرَیت

حریت به معنواي آزادگوت و آزادمنشوت و آزادج معنووج اسوت .آزادي از
غیرخدا و بیرون شدن از بندگت مجلوقات و بریدن از تعلرات( .معیآ،1 :1384 ،
 )125حریت به معناج از بیگانهرسوتآ و بهدوستپیوسوتآ و از هور دو جهوان
آزادگردیدن است( .دلشاد تهرانت )446 :1385 ،و رسالت همه پیامآوران الهوت
ایآ بوده که آدمی را به آزادي حریرت (حریوت) برسوانند و موردم را از بنودگت
حر میشود.
مقزمتی تنگاتنگ برقرار است و انسان به هر میزانت که عبد باشدّ ،

(همان )452 ،قرآن کریم در آیۀ نیل اشاره به ایآ افل میکند

کل ّأمة رسول أن إعبدوا َ ّالل و اجتنبوا الطاغوت» (نحل)36 ،
«ولرد بعثنا فت ّ

جهتگیري تربیتت پیامبراکرم

و سیره آن حیرت ایوآ بوود کوه انسوان

حور نشوود،
چنان تربیت شود که واجد همه ففات کموالت باشود و توا انسوان ّ
کمالت الهت در او متجلت نمیشوود .حسویآبآعلت

خدا

پرورشیافتوه رسوول

به طور خاخ است و سرور احورار و پیشوواي آزادشودگان از بنود و

زنجیر هاي جهالت و گمراهت است .افول حریوت ،هماننود کراموت اسوت کوه
چشمههاي کمال را در آدمی میگشاید و اخقپ نیك و کرامتهواي انسوانت را
متجلت میسازد .خوشخلرت ،گشادهرویت ،حیاء و عفت و رهابودن از کینوه و
فریب از آن جملهاند( .دلشاد تهرانت)483-472 :1385 ،
 .1.3.2روش احترام به اندیشهها و آرای دیگران
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غیرخدا آزاد سازند و به بنودگت خودا برسوانند .میوان«عبودیوت» و «حریوت»

یکی از شیوه هاج کارساز در مسائل تربیتی و تبلیغی ،احترام به اندیشوههاج
دیگران است .با توجهکردن به تفکرات و خواستههاج مجاطب ،میتوان روحیه
اعتمادبهنفس را در او زنده نمود و عزت نفس وج را ترویت کرد.
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روزج «حسوآمثنی» فرزنوود امواممجتبی
امامحسیآ

از یکووی از دختوران عمووویش

 ،خواستگارج کرد .آن حیرت به او فرموود« :اختور یوا بنوی

أحبهما الیک»ب فرزندم ،هر کدام را بیشتر دوست دارج ،انتجوام کوآ« .حسوآ
مثنی» از روج شرم و حیا سجنی نگفت .بههمیآدلیل ،امامحسیآ

فرموند:

مآ دخترم فاطمه را بهخاطر شباهت زیادش بوه موادرم بوراج توو برگزیودم.
(اففهانی)122 :1371 ،

در جدول زیر ارتباط افول و روشها با هودف احیواج حریروت وجوودج
انسان بهروشنی نشان داده شده است:
جدول .2اصول و روشهای مرتبط با هدف احیای حقیقت وجودی انسان

هدف

اصول

اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

عزت

الگو و سرمشقبودن
گزینش نام نیک
احترامگ اشتآ به همسر

احیاج حریرت وجودج
انسان

روشها

کرامت

خدمتگ ارج
تواض

حریت

احترام به اندیشهها و آراج دیگران

 .3هدف :احیای معاد و روز حساب

اعتراد به معاد ضامآ اجراج نیکیها و مان گسترش زشتیهاست .یاد مرگ
و ثوام و عرام الهی ،آدمی را از انحراف و کهج باز مویدارد و گامهواج او را
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در راه مستریم الهی ،مطمئآ و استوار میسازد .زندهنگهداشتآ یاد خودا از آثوار
یادآورج مرگ و روز رستاخیز است .

 .1.3اصل تحذیر و ترغیب

در تربیت اسقمی بور افول تحو یر و ترغیوب تأکیود شوده اسوت .قورآن
ه
سوجتی فواجران در
شریف از معواد و نعمتهواج خداونود بوراج فوالحان و
قیامت ،بسیار یاد میکندب چرا کوه یوادآورج عروام و تنبیوه بوراج خطاکواران
و وعده پاداش بر نیکوکواران از افوول عملوی و سوازنده در تربیوت بهشومار
را بر افل معاد و حسابرسی اموور بنوا نهنود ،در کوار خوود موفقترنودب زیورا
فرزندان هموواره مراقوب اعموال خوویش بووده و از خطرهوا بویم دارنود و از
عاقبت شوم خوشوی هاج زودگو ر کوه شویرینی پواداش جاودانوه آخورت را
در روز عاشووورا

اباعبوودالل
از آنووان میسووتاند ،در هراسووند .حیوورت
َّ
سعی کردند با یاد معواد ،قلوب زنگوارزده عمور سوعد را احیوا کننود ،هرچنود
امید نجاتی در او نبود .ازایآرو خطام به او فرمودند:
ه
ک»ب واج بر تو آیا از خدایی که بازگشوت
عاد َ
« َویَ ْح َ
الل ال ّ ج إلیه َم ُ
ک أما تَتَّری َ ّ َ
به سوج اوست ،نمیترسی؟ (مویدج)431 :1383 ،

همانگونه که یاد مرگ براج بندگان دنیا نوعی تنبیه استب براج اهل ثوام و
آنها که در مسیر تربیت الهیانود ،غرورآفوریآ ،شوادجبجش و مایوه ثبوات و
استوارج در هدف است.
 .1.1.3روش امربهمعروف و نهیازمنکر

امامحسیآ

در نامه معوروف بوه بورادرش محمدحنفیوه دربواره فلسوفه

قیامش ،در فرازي میفرماید:
مآ براج افق امت جدم رسول خدا
به معروف و نهت از منکر کنم.

قیام کردهام و میخواهم امور
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می آیند .چنانچه والدیآ و مربیان جامعوه نیوز پایوه و اسوا

مراحول تربیتوی
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هدف امامحسیآ

از بیان افل امربهمعروف و نهتازمنکر ایآ نبود که در

هر زمانت با وسایل مجتلف می توان از دیآ خدا و حق مردم و سوعادت جامعوه
اسقمی دفاع کرد ،در راه خدا ب ل مال نمود ،براج خدا سجآ گفت ،بوا سوجنان
آموزنده مردم را به راه آورد ،کتام نوشت و به بصیرت دینوت و اخققوت موردم
افزود ،بل که معترد بودند امروز جز با شهادت و جانبازي و فداکاري ،هیچ امري
نمی تواند جلوج فساد را بگیرد و مبانت آن را فرو ریزاند( .آیتت)82 :1372 ،
 .2.1.3روش میانهروی در دوستی

یکی از رفتارهاج زیانبجش رعایت نکردن اعتدال در دوستیهاسوت .چهبسوا
انسان در نتیجه افراط و تفری در دوستی ،موجب رنجش خاطر دوستان خود شده
و از آثار و برکات نعمت دوستی محروم شود .ائمه اطهار
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در دوستی اهلبیت

بر رعایت اعتدال تأکیود میفرمودنود .امامحسویآ

روایتی پس از سفارش به دوستی خاندان پیامبر اکرم

در

 ،تأکید میفرمایند کوه در

ایآ کار از حدود ،تجاوز نکنید .آن حیرت میفرمایند:
ما خاندان پیامبر را به شیوهاج که مدنظر اسقم است ،دوست بداریودب چراکوه
پیامبر اکرم

فرمودند :مرا بیش از آنچه سزاوارم ستایش نکنید .خداوند مرا

پیش از آنکه به پیامبرج برگزیند ،به بندگی خود برگزید( .بینا)1381 ،
 .3.1.3روش پرهیز از اسراف

نرل میکننود کوه شجصوی خانوه بسویار مجللوی بوراج خوود بنوا کورد و
امامحسیآ
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در همه اموور حتوی

را براج دیدن خانهاش دعوت کرد تا حیرت پس از بازدیود از

آن خانه ،در حق فاحبخانه دعاج خیرج بکنند .حیورت وقتوی وارد خانوه
شدند ،با تعجب و تأسف نگاهی به اطراف خانه انداختند .آنگاه فرمودند:

خانه آخرتت را (بهسبب اسراف و زیادهروج در هزینه ساختمانسازج) ویران
ساختهاجب در مرابل به آبادسازج خانه دیگرج که فناپ یر اسوت پرداختوهاج.
با ایآ کار خودت را در نزد مردم عزیز و بزرگ داشتهاج تا موردم بوه چشوم
بزرگی به تو نگاه کنندب اما بدان که در نزد اهل آسمان فوردج بسویار پسوت و
حریر محسوم میشوج و همه آنها تو را دشمآ میدارند( .همان)

از آدابی که درباره اهل بیت

بسیار گفتهاند ،تکریم اسماء الهی و پرهیوز

از سوووگند حتووی درفووورت برحقبووودن اسووت .ایووآ درحووالی اسووت کووه در
جوام اسقمی ،سوگندخوردن بهعنوان عادت زشت درآموده و هورکس بوراج
کوچکتریآ کار به اسماء الهی سووگند میخوورد .بودتر اینکوه برخوی بوراج
اثبات دروغ خویش و پوشاندن آن ،به خداوند سوگند یاد میکننود و بهواسوطه
ایآ کار دو گناه مرتکوب میشووند .محمدبآاسوماعیلبآعمرو از جودش نرول
کرده که گفت:
حسیآبآعلی

در ایام کودکی با لو (تجته مجصووخ نوشوتآ) خوود از

مدرسه به ما گ ر میکرد .ما به شوخی لو او را گرفته و میگفتیم :ایوآ موال
ماسوت .او میگفووت :نووه ایووآ مووال مووآ اسووت .موویگفتیم :قسووم بجووور! آن
حیرت لو را در دست ما میگ اشت و میرفت و ما او را فدا زده و لوو
را به او پس میدادیم( .مویدج)659 :1383 ،
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 .4.1.3روش پرهیز از سوگند

ایآ روایت بهخوبی نشان می دهد که هرگونه سوگندخوردن ،حتی بوه حوق،
چه اندازه سنگیآ است و آن حیرت حتی براج اثبات حق خویش ،حاضر نبود
سوگند بجورد و لو را در اختیار مدعیان میگ اشت.
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 .5.1.3روش صبر و بردباری

یکت دیگر از ففات نیکو و کلیدج انسان ،ففت فبر و بردبارج است .فبر
حالتت نفسانت است که اگر به حد اعقي خود برسود ،انسوان را از بتقوراري و
اضطرام و شکایت از قیاج الهت در حوادث باز مویدارد و بور ایسوتادگت در
مرابل نفس و خواستههاج آن قدرت پیدا میکند و بر انجام واجبات و طاعتها
پایدار خواهد ماندب بههمیآ دلیل در مناب دینت فبر به سوه قسوم ترسویم شوده
استب فبر در مرابل بق ها و مصائب که نیکوست ،فبر بر طاعت و بندگت که از
آن نیکوتر است و برتر از همه بردبارج و استرامت در مرابل گناهان و شهوات.
(مجلسی)93 ،71 :1403،
سیدالشهدا

الگو فبر و شکیبایی در مصیبتهوا ،مشوکقت زنودگی،

زخم شمشیر ،داغ عزیزان و شهادت فرزنودان اسوت .در روز عاشوورا نیوز در
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خطبها که آن حیرت با ایآ جمقت آغاز میکنند «فبرا بنی الکرامییی» یاران
خویش را بر رنج جهاد و زخم شمشیر به فبور فرامیخوانند توا از تنگنوا
دنیا به وسعت آخرت و از دشوارج ها دنیا به نعمت و راحت بهشت برسوند و
مرگ را همچون «پل عبور» بدانند( .قمی ،بیتا )135 :ایشان هنگام خورو از
مکه نیز ضمآ خطابها فرمودند:
«نصبر علی بقئه و یوفینا اجور الصابریآ» (مجلسی)367 ،44 :1403 ،

ایشان با بیان ایآ جمله فبر بر بق را مردمه رسیدن به اجر فابران دانسوت
که خداوند به آنها عطا خواهد کرد.

جدول  .3اصول و روشهای مرتبط با هدف احیای معاد و روز حساب

هدف

اصول

احیاج معاد و روز حسام

تح یر و ترغیب

روشها
امربهمعروف و نهیازمنکر
میانهروج در دوستی
پرهیز از اسراف
پرهیز از سوگند

نتیجهگیری
گوناگونی شرای زمانی ائمه اطهار

باعث شده تا آنهوا بوا وجوود آرموان

مشترک ،در عرفه دعوت و تربیت ،شیوههاج گوناگون داشته باشوند .درمیوان
شرای ویهه خود را داشتب بنابرایآ ضومآ آنکوه

امامان شیعه ،امامحسیآ

همه زندگی و سیر حیرت سرمشری کامل از حیوات طیبوه ،بوراج پیوروانش
است ،سیر تربیتی ایشان در حادثۀ کوربق ،بوراج کسوانی کوه زندگیشوان بوه
شرای زمانی آن حیرت شباهت بیشترج دارد و میخواهنود حسوینی باشوند،
اهمیت بیشترج دارد.
براج شناخت امامحسیآ

افزون بر کلمات الهی ،میتوان بوه سوجنان و

سیره آن حیرت مراجعه کورد .در ایوآ مرالوه توقش شوده ،بوا بهرهگیورج از
بعضی سجنان آن حیرت ،نمایی از مکارم اخققی ایشان ترسیم نمواییم توا بوا
استفاده از ایآ سجنان و آگاهی از خلقوخوج آن بزرگوار ،خود را آنگونه کوه
خواسته خداو معصوم است ،تربیت کنیم .
افول امامحسیآ

راه دیآ را راه محبت میشمارندب زیرا اگر انسوان بوه

راهی عشق و عققه نداشته باشد ،نمیتواند در آن گوام بوردارد ومشوکقت و
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فبر و بردبارج
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سجتیهاج آن را تحمل کند .ایشوان راه اسوقم را هموان راه محبوت و عشوق
دانستهاندب بنابرایآ اگر کسی به اسقم عققوه دارد ،بایود بوه اهلبیوت

نیوز

عققهمند باشد .
امامحسیآ

همانند دیگر اعیاج خاندان عصمت وطهارت

 ،اسووه

کامووول عینوووی و تجسوووم خوووارجی و بیرونوووی مفووواهیم اخوووقپ قرآنوووی
هستند .برایآاسا

خداوند ازمردم میخواهد که بوراج دسوتیابی بوه کموال

اخققی ،از سیره و روش عینی و عملی آنان بهره گرفته و خود را به کمال لیق
و شایسته برسانند .
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