فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

روشهای امام حسین در تربیت اخالقی پیروان
*

ردالله میرعرب

مقدمه

شناخت روشهای مطلوب تربیتی ،مهمترین مسئله متولیان هدایت جامعه است؛ زیهرا بها رنهین
شناختی میتوانند از توانمندیهای بالقوه و استعدادهای درونی اعضای جامعهه ههدف بهه نحهو
مطلوب بهرهبرداری کنند .داشتن روش درست تربیت ،موجب میشود مربی بتواند انسهانهایی را
تربیت کند که به نحو روشمند از تاریری گمراهی خارج شوند ،در پرتو نور ههدایت قهرار گیرنهد،
سبک زندگی آنان رنان شود که قدرت نظهارت بهر خهود و تهوان بهازنگری در اعمهال خهویش را
تحصیل کنند و حداکثر کارایی را برای تغییر شرایط محیطی خویش بهه منظهور اسهتفاده بهینهه از
توانمندیهای فطری و امرانات محیطی بهدست آورنهد .بهر اسهاس اعتقهاد مها عهالیترین روش
تربیتی برای تأمین این نیاز ،روش ائمه اطهار است که حضرت سیدالشهدا ،امهام حسهین
یری از آن انوار طیبه است .آن حضرت در طول زندگی خود در مقهام مربهی کارکردههای تربیتهی
روشمندی داشته که در سخن و رفتارشان جلهوه کهرده اسهت .در ایهن مجهال نمونهههایی از ایهن
کارکردهای روشمند تربیتی حضرت را ارائه میکنیم.
 .1شناساندن حقیقت دنیا

شناخت حقیقت دنیا ،عنصهر بسهیار مهمهی در تغییهر رفتارههای انسهان و جههتگیری اوسهت.
بسیاری از مشرالت جامعه ،از نشناختن حقیقت دنیا و وابسهتگی شهدید بهه دنیها نشهأت گرفتهه
کرده استَ :
است .امام حسین در رند بیت شعر حقیقت دنیا و ارزش آن را رنین بیان َ
َ َ َُ
ع ََ َُ ع
تتر َ َ
یستتت
تتن التتتر یا عت ِ
ت ِ
تتْا کت ِ

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

َ
َ َ َ َ َ َ
َ
تته َ َعلتتتی َو َ َبتتت
تتْا َتتت اب اللت ِ
ت ِ

ُ
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َو ِإا
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َ َ َ ُ َ
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َُ َ َ
تن اَ َبتتراا ِلل َمتت َ ِ ا ِرتتتت
کت
ِ
َُ
َ َ ُ
َ َ
تتتن اَ َر َزا ِق َستتتما ُمقتتتررا
ک
ِ
َ
َ ُکتتن َاَ َمتت َ ا ُ ل َلت َ
تتر ِْ َب َم ُع َ تتا
ِ
ِ

َ ََ َ ُ
ََ َ ُ َ
َ َ
ته َ لت
قت ام ِر ٍئ ِبالسی ِ ِ ت الل ِ
ََ َ ُ
َ ق َل ُ َس َع ِ َال َم َر ِء ت َال َک َ
تب َبمت
س
ِ
ِ
ِ
ُ
ََ َ ُ ََ َ
َ
1
َ
َ
ََ
ُ
ته المتترء بخت
وْ ِبت ِ
متتا بتتا متتتر ٍ

«اگرره زندگی این دنیا از نظر گروهی بسیار با ارزش است ،ولی آخرت که جههان پهاداش الههی
است ،برتر ،واالتر و با ارزشتر است و اگر این بدنها برای مرگ آفریده شهده اسهت ،پهس کشهته
ّ
شدن انسان در راه خدا از همه ریز پسندیدهتر است ،و اگر روزیها مقهدر و تقسهیم شهده اسهت
پس هر ره انسان در کسب روت کمحرصتر باشد ،نیروتر است و اگر جمع کردن امهوال بهرای
تر کردن است ،بنابراین به آنچه تر خواهد شد؛ ررا باید بخل ورزید و آن را صرف نررد».
زیبایی و لطافت این بیان ،در ذهن شنونده خاطره میسازد و در تربیت اخالقی او نقش سازندهای
دارد.
 .2ایجاد خودباوری

بسیاری از مشرالت انسانها بهویژه جوانان ،نداشتن اعتماد به نفس و خودبهاوری اسهت .کسهی
که عزت نفس و خودباوری دارد ،بر نفس خویش مسلطتر است و از ارزشههای خهود اسهتوارتر
حراست میکند .امام حسین هر طبقه و سهنی را بهه روشهی خهاص بهه سهمت خودبهاوری و
احساس عزت هدایت میکرد که نمونههایی از آن ذکر میشود.
 .1/2توصیف عزیزانه از کودک

عبدالله بن عتبه میگوید« :روزی در خدمت سیدالشهداء بودم که فرزند کورک آن حضهرت
(امامسجاد ) وارد شد .امام او را پیش خواند و به سهینهاش رسهبانید ،پیشهانیاش را بوسهید و
َلن ََ ْل َقَل ؛ 2پهدرم بهه فهدایت! رقهدر خوشبهو
ََْل َ َ -و َأ ْح َس َ
َلِم ِر َ
فرمودِ « :ب َأ ِبي َأ ْن َ َمَلا َأ ْط َی َ
وزیبایی».
این احترام به کود در حضور دیگران ،در تربیت او بسیار مؤ ر است و احساس خوبی در جمهع
خواهد داشت.
 .2/2تحسین امیدآفرین

وقتی حر بن یزید ریاحی که اولین فرمانده لشرر ابنزیاد بهود و امهام حسهین
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،45ص .49
 .2همان ،ج  ،46ص .19

را آزرده بهود ،از
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کار خود پشیمان شد و به سمت حضرت آمهد؛ حضهرت بهه گرمهی از او اسهتقبال کهرد و هرگهز
گاشتهاش را به رخش نرشید بلره هنگامی که جنازه خونین »حر» را در آخرین لحظات زنهدگی
به محضرامام حسین آوردند ،امام در حالی که با دستان مبار  ،صورت او را نهوازش مهیداد و
خونرهرهاش را پا میکرد ،خطاب به او فرمود « :ه ِ
ُ
واّلل ما َ
َلراًَ ،فأنَل َ
ّ
أَ،أ أم َ إذ َس َّ
َلمت َ ُح ّ
هِ
ِ
اْلَرة؛ 1سوگند به خدا! مهادرت در ایهن نهام نههادن اشهتباه نرهرده
واّلل ُح ٌّر ِفي الدنیا و َس ِع سید ِفي
ّ
است ،به خدا قسم تو در دنیا آزادمرد و در آخرت سعادتمند خواهی بود».
این رفتار تربیتی ،به یقین امیدبخش است و به بینندگان و شنوندگان این پیام را میدههد کهه بهرای
بازگشت هیچوقت دیر نیست و بزرگی مقدار گناه نیز هرگز مانع نخواهد بود.
 .3فرهنگسازی با بیان آثار عمل

«سالم کردن» ،از بهتهرین آموزهههای دیهن مبهین اسهالم و شهاخص برجسهته در سهبک زنهدگی
رسولخاتم است .سالم بهترین وسیله برای آغهاز ارتبهاط اجتمهاعی بها دیگهران اسهت .ایهن
فرهنگ که در تربیت اجتماعی و توسعه اخالقهی بسهیار مهؤ ر اسهت ،از سهوی امهام حسهین
تقویت شده و حضرت با سخن و عمل خویش یاران و دوستان خهود را بهه سهالم تشهویق کهرده
2
َلد ِو و و ِاح ِ
است؛ رنانره فرموده استِ « :للس َا ِ سبع َن حسن ًة ِتسَلو و ِسَلت َن ِللْمبت ِ
لَلراد؛
َ َ َ
َُْ
َ ُْ َ َ َ ْ س َ
َّ
َلد سة ل َّ
سالم کردن هفتاد حسنه دارد ،شصت و نه حسنه آن برای سالمکننده و یک حسنه و پهاداش بهرای
پاس دهنده است».
ز ستتالم خ شستتالماا ،بکرتتد ز ببتتر دامتتاا

به شرست از سالما  ،د و بتاا متا ُم ّ
طیتب

3

ِ
ِ
الس َا ؛ 4نهایت ُبخهل آن اسهت کهه
حضرت در بیانی دیگر تأکید کرده است« :ال َْبخی ُّ َم ْن َبخ َّ ِب َّ
کسی در سالم کردن ُبخل بورزد» .رنین بیانی ا ر بسیاری بر یاران و دوسهتداران ائمهه دارد و
موجب تالش آنها برای گرفتار نشدن در دام زشتترین نوع ُبخل میشود.
 .1سلیمان بن ابراهیم قندوزی ،ینابیع الموده ،ج  ،3ص  76و .77
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .248
 .3جاللالدین محمد بلخی رومی ،دیوان شمس ،غزلیات ،غزل .301
 .4حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .248
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 .4تجلیل از مقام معلم با هدیه ویژه

تربیت جامعه ،با احترام به علم و عالم و معلهم و نهادینهه کهردن ایهن اخهالق در جامعهه محقهق
میشود .یری از فرزندان امام حسین در مدینه نزد معلمی به نهام عبهدالرحمان َسهلمی کهه از
شاگردان امیرالمؤمنین بود ،آموزش میدید .روزی معلم به او سوره حمد را آموخت .هنگهامی
که آن کود حمد را برای پدر قرائت کرد ،حضرت معلم فرزندش را فرا خواند و هزار دینار و هزار
پارره قیمتی به او پاداش داد و دهانش را پر از ُد ّر کرد .وقتی علت این کار از حضرت سؤال شهد،
فرمود« :وأَن َ َقو هذا ِمن ع ِ
،ائ ِهِ َ[َ ،عني تَ ِعل َیم ُه]؛ 1آنچه من به او دادم ،ره نسهبتی بها آنچهه او بهه
َ َ ُ َ
َ
فرزندم داد؛ دارد [یعنی او با تعلیم سهوره حمهد ریهزی بهه مهن داد کهه ارزشهش بسهیار فراتهر از
هدیههای من است ».
رنین رفتاری مریدان حضرت را متوجه اهمیت تعلیم و تربیهت و ارزش علهم میکنهد .بیشهک
رنین روشی به آن کود و بینندگان و شنوندگان میآموزد که معلم مقامی بسیار واال دارد و بهرای
ترریم او هر ره هزینه شود ،جبران کارش نمیشود .با این اندیشه است که بهه یهارانش سهفارش
ِ
العلمَلاء؛ 2همنشهینی بها دانشهمندان و معلمهان»
میکند که بخشی از زندگیشان را به « ُمجالَسَلة ُ
اختصاص دهند.
 .5تبیین عملی معارف

یری از دستورات دلپایر و تربیتی اسالم ،این است که اگر کسی به شما خوبی کرد ،به بهتهر از آن
جواب دهید .این کار موجب گسترش نیری میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ محبهت و اخهالق
َ
نیک میشود .رفتار امام حسین  ،یری از جلوههای آشرار این سخن اسهت .أنهس بهن مالهک
میگوید:
نزد امام حسین

بودم ،کنیزکی در حالی که دستهای ریحان به دست داشهت ،وارد شهد و آن را

تقدیم امام نمود .حضرت فرمهود« :تهو را بهه خهاطر خداونهد آزاد کهردم» .بها تعجهب پرسهیدم:
«کنیزکی برای شما دستهای ریحان آورد و به شما سالم کهرد .شهما او را آزاد کردیهد!؟» .امهام
فرمود« :خداوند اینگونه ما را ادب کرده است؛ زیرا فرموده اسهت :و ِإذا حییَلتم ِبت ِْی ٍ
َلة َف َْیَل ا
َ
ُ ِّ ُ ْ َ َّ
ٍ
ِ
ِ َ
َِ
كان َعلى كُ ِّّ َش ْيء َحسیبا؛ 3هر گهاه کسهی بهه شهما تحیهت و
اّلل َ
بأ ْح َس َن م ْنها أ ْو ُردوها إ َّن ه ّ َ
 .1عبدالله بن نورالله بحرانی ،العوالم االمام الحسین  ،ص.64
 .2علی بن عیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج  ،2ص .32
 .3نساء.86 :
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درود گفت و سخن یا رفتار خوشایندی با شما داشت ،شما نیز جواب او را به همان یها بهتهر از آن
بگویید؛ و جواب بهتر این کنیز ،آزادی اوست».

رفتار کریمانهتری نیز در زنهدگی سیدالشههدا
اخالق عفو مدارانه را آموزش میدهد:

1

وجهود دارد کهه گاشهت از حقهوق شخصهی و

یری از خدمتراران امام حسین جنایتی در محدوده حقوق شخصی حضرت مرترهب شهده
ّ
بود که مستحق مجازات و اجرای حد بود .حضرت حرم کرد که شالق بخورد .آن خدمترار کهه
حضرت را میشناخت ،پس از شنیدن حرم ،حضرت را به آیه  134سوره آلعمهران توجهه داد و
َ

َ
مین الغیظ»؛ یعنی اهل تقوا کسانی هستند که خشهم خهود را فهرو میخورنهد.
الکاظ
گفتَ « :و
ِ

امام فرمود« :رههایش کنیهد» .آن خهدمترار فرصهت را مناسهب دیهد و گفهت :سهرور مهن!
َ
«والعاف َین عن ّالناس؛ متقین از گناه مردم میگارند» .حضهرت فرمهود« :تهو را عفهو کهردم» .آن
َّ

ْ

غالم ادامه دادَ « :و الل ُه ُي ِِ ُّ ال ُم ِْ ِِ ِن َین؛ خدا نیروکاران را دوست میدارد» .حضهرت فرمهود:
َه ه ِ
رعف مَلا كُنَل ُأ ِ
اّلل و لَ ِ
«أن حر ِل ِ
ع،یَل َ ؛ 2تهو در راه خهدا آزادی و تهو را دو برابهر
َ
ُ
ُ
ّ
َ ُ ٌّ
[حقوقی که تا کنون به تو پرداخت میکردم ،میدهم».

این رفتار امام حسین  ،زندگیساز و درسآموز است تا اگر زیردستی یا کارگری حقهی از مها را
ضایع کرد ،اگرره از نظر قانون میتوانیم او را مجازات کنیم؛ ولی بر اساس قهرآن و روش تربیتهی
اهلبیت  ،رضای خدا را در گاشت ،نادیده گرفتن خطا و نیری کردن بهه خطاکهار برگهزینیم؛
رفتاری که برای خطاکار بسیار سازنده است.
ه بته ع ت ستتین بر رتا ر

زمتتا ی ستترش در ر بتتاا بما تتر

پذ

بتته دستتتاا خ ت د بنتتر از او بر ر تتت

ستترش را بب ستتیر و در بتتر ر تتت

بتتتزر یش بخرتتتیر و رما تتترهی

3

ز شتتتار امیتتترش بر متتتر ب تتتی

 .6فرصتشناسی برای تعلیم معارف

سیدالشهدا از هر فرصت مناسبی برای تربیت دینی و اخالقی دوستداران خهود اسهتفاده کهرده
است .حضرت بعضی از افراد نیازمند را مستعد تعلیم معارف میدیهد و از ایهن فرصهت اسهتفاده
 .1علی بن عیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج  ،2ص .31
 .2همان ،ص  31و .32
 .3مصلحالدین عبدالله سعدی شیرازی ،کلیات سعدی ،بوستان ،باب اول.
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میکرد .نقل است:
مردی از انصار خدمت امام

آمد تا درخواستی کند .حضرت فرمود« :آبروی خهود را نگههدار

و حاجت خود را در نامهای نوشته بیاور که خواسهتهات را بهه خواسهت خهدا بهرآورده سهازم» .او
نوشت« :فردی  500دینار از من طلب دارد و با اصرار آن را میخواهد ،به او بفرما به مهن مهلهت
دهد» .رون امام

نوشته را خواند ،وارد منزل شد و کیسهای که هزار دینار داشهت ،بیهرون آورد

و به او فرمود« :با  500دینهار آن بهدهی خهود را بپهرداز و بها  500دینهار دیگهر زنهدگی خهود را
بچرخان».

امام حسین
داد و فرمود:

با استفاده از این فرصت نیرو ،نرته اخالقی بسیار مهمی را به آن شخص آمهوزش

جز نزد یری از این سه نفرحاجت مبر :دیندار ،جوانمرد یا دارای شرافت خانوادگی .دینهدار ،دیهن
خود را (با برآوردن حاجتت) حفظ مهیکنهد .جهوانمرد ،از مردانگهی خهود شهرم مهیکنهد (کهه
پاسخت را ندهد) ،اما آنره شرافت خانوادگی دارد ،میفهمد با رو انداختن بهه او از آبهروی خهود
گاشتی ،از این رو در حفظ آبرویت میکوشد.

1

امام حسین ضمن آموزش آبروداری و صهیانت از کرامهت انسهانی بهه مخاطهب ،گهروهههای
انسانی قابل رجوع هنگام نیاز را معرفی نمود.
 . 7تعلیم تکلیفمداری با حرکت میدانی

رضایت در مقابل آنچه خدا برای انسان میخواهد و تسلیم خواست خدا شدن ،نقهش بیبهدیلی
در اخالق انسان دارد .در منزل »غریب الهجانات» رهار نفهر بهه نامههای »عمهرو بهن خالهد»،
«مجمع بن عبدالله» و «نافع بن هالل» و به همراهی »طرماح بن عدی» که از کوفه حرکت کرده
بودند ،با امام حسین روبهرو شدند .امام پس از شنیدن شعر «طرماح» در مدح و سهتایش
اّلل بناُ ،و ِتلنا ا َظ ِف ْرنَلا؛ 2امیهدوارم کهه اراده و خواسهت
خود فرمهود« :ا َْر َُ ان َك َن َیر ًا ما اراد ه ّ ُ
خدا درباره ما خیر باشد ،خواه کشته شویم یا پیروز گردیم».
عاشقاا را بر سر خت د حکتد یستت

امام

هتتر چتته رمتتاا ت باشتتر ا بننتتر

با رفتار میدانی خود به آن افراد آموخت که انسان مسلمان در همه ابعاد زندگی و کارههای

 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .247
 .2سید محسن امین عاملی ،اعیان الشیعه ،ج  ،1ص .597
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فردی و اجتماعی باید نسبت به آنچه وظیفه دینی استّ ،
متعبهد و عامهل باشهد؛ خهواه آن وظیفهه
مطابق خواسته و میل انسان باشد یا مخالف ،مورد پسند مردم باشد یا نباشهد .از آنجها کهه انسهان
مسلمان در برابر خداوند تعهد سپرده است ،عملررد او نیز باید طبق خواسته او باشد و هیچ ریهز
را فدای عمل به ترلیف نرند .در این صورت هر رند به ظاهر شرست بخورد ،پیروز است؛ زیرا
در انجام وظایف خود کوتاهی نررده است.
عزم د رار

دارد باا بر لتب متره

باز ردد ا بر ر؟ چیست رماا شما؟

تربیت یاران برای پایبندی به اصل عمل به ترلیف ،نقطه اوج آراسته شدن به اخالق الهی است.
 .8تعلیم اندیشه رضامندی از خداوند

تسلیم حق بودن و رضایت مطلق به خواست خدا سراسر زندگی حضهرت سیدالشههدا را فهرا
گرفته است .عمل کردن به این عقیده و یادآوری آن بهه یهاران در صهحنههای متعهددی از زنهدگی
حضرت و بیانات ایشان جلوهگر است؛ رنانره کنهار مرقهد جهدش ،رسهولخدا از خداونهد
میخواهد آنچه برای او پیش میآید ،سبب رضایت او باشد« :اَسئَلُ َ َا َذالج ِ
َلق
ال و اْلكرا ِ ،ب َْ ِّ
َ
هذا ال َق ِبر و َمن ِفیه ا ّ اَتَر َ ِلي ما ُه َ لَ َ ِر َريً و ِل َر ُس ِل َ ِر َري؛ 1ای خدای صهاحب جهالل
و کرامت بخش ،به حق این قبر و کسی که در آن است؛ از تو درخواست میکهنم کهه راههی را در
پیش روی من بگااری که مورد رضایت و خشنودی تو و پیامبرت باشد».
کتتی درد و کتتی درمتتاا پستتنرد

کتتی وص ت و کتتی هج تراا پستتنرد

من از درماا و درد و وصت و هجتراا

پستتتنرم چتتته را با تتتاا پستتتنرد

در واقع حضرت برهان این اندیشه را به یاران خود آموختند و آنگاه که عازم عراق شدند و بسیاری
از رهرهها او را از رفتن منع کردند ،فرمود َ « :م ِْیص عن َ ٍ َُ َّط ِبا ْل َقل َِمِ ،ر َرى ه ِ
اّلل ِر َرانَا َأ ْهَل َّ
ّ
َ َ َ ْ َْ
ِِ
ِ
الصا ِب ِرَن؛ 2برای آدمی گریز از تقدیری که قلم قضای الههی
ال َْب ْی نَ ْص ِب ُر َعلَى َب َائه َو َُ َ ِّفینَا ُأ َُ َر َّ
رقم زده است ،مقدور نیست .هر ره رضای خداست ،رضای ما اهلبیت در آن است .بهر بهالی
الهی صبر میکنم و اجر صابران با خداوند کریم است».
امام با این سخن خویش ،رضایت خود از این بهالی الههی و پهایرش آن را تفرهر توحیهدی،
شناخت قهدرت الههی ،اعتقهاد بهه معهاد و پاداشههای آن دانسهته اسهت .آن حضهرت در همهه
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص .328
 .2علی بن عیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج  ،2ص .29
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برخوردهای خویش ،درس رضایت و تسلیم در مقابل خداوند را تعلیم داده است ،تا آنجا که در
آخرین لحظات زندگی و در حالی که بیشتر از همه یارانش زخم شمشیر و تیهر و سهنگ بهر بهدن
یاث المست ِغ ِیثینِ ،
ِ
ِ
ِ
مَلالي
داشت ،اینگونه دعا میکردَ « :صبر ًا َعلَي َوضائ َ ،ا َر ِّ
إله س َاكَ ،ا غ َ ُ َ َ
ب َ
رب ِس اك و معب د َغیرك ،صبر ًا علَي ح ِ
كم َ ؛ 1بر قضای خود شریبا هستم! پروردگهارا معبهودی
َ ٌّ
َ َ ُ س ُ َ َ َ ُ
جز تونیست ،ای پناه بیپناههان .مهن غیهر تهو پروردگهار و معبهودی نهدارم ،بهر حرهم و اراده تهو
شریبایم».
نتیجهگیری

امام حسین یاران خود را به صورت روشمند تربیت میکرد .گاهی از بیهان زیبهای ادبهی بههره
میبرد تا برای مخاطب جااب باشد و نرته تعلهیم داده شهده در ذههنش بمانهد .گهاهی بها روش
تجلیل از اشخاص ،صفت ارزشمندی را برجسته میکرد و به جامعه ههدف میفهمانهد کهه رهه
صفتی مطلوب است .گاهی با بیان پاداشها ،گاهی با استفاده از بیان احساسهی و گهاهی بها دادن
هدیه ویژه نرتهای تربیتی را تعلیم میداد .در مواردی نیز برای نشان دادن ارزشمندی یهک رفتهار و
اخالق ،صادقانه و به صورت میدانی آن را انجام مهیداد تها یهارانش از عملرهرد او آن را آمهوزش
ببیند .غنیمت شمردن فرصتها و آموزش نرتههای کورک اما بسیار مهم به افرادی که به ایشهان
مراجعه میکردند و زمینه پایرش نیز داشتند ،از دیگر روشهای تربیتی آن حضرت بود.

 .1عبدالعظیم المهتدی البحرانی ،من اخالق االمام الحسین

 ،ص .258
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