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تاریخ پذیرش98/8/29 :

چکیده

از مه ترین وظایف والدین ،تربیت صحیح فرزندان است .در ایهن
در تمهها ابعههاد هههدایتی و تربیت هی ،الگوهههایی

راسههتا معصههومان

کامههل و مطم ه ن بههه شههمار میآینههد و تکی هه بههر گفتارههها و رفتارهههای
تربیتی آنان در مسیر تحقق این وظیفۀ خطیر ،بهترین رهتوشهه بهه

شههمار مههیرود .در می هان معصههومان

حسه هین

زنههدگی وسههیره تربیتههی امهها

م ههوقعیتی ویه هژه دارد .ایه هن مقال ههه ب هها روش توص ههیفی _

تحلیلههی وشههیوه کتابخانهههای ،بههه تبیههین مؤلف هههای تربیههت فرزنههد

درسیره اما حسین

پرداخته است .یافتههای پهژوهش ،حهاکی

از آن اسههت ک ههه بخ ههش پایه هانی عم ههر ش ههریف حضههرت ،یعنههی زمههان
تحقق حادثه کربال ،نکات تربیتهی بیشهتری را در خهود دارد؛ چهرا کهه

حادثه کربال به سب بینظیر بودن آن ،بیش از سایر حوادث مهورد

توجه سیرهنویسان و مورخهان واقهع گردیهده اسهت و اسهناد بیشهتری

از آن در دس ههتر

اس ههت که هه میت ههوان از میه هان آن ،نکه هات تربیته هی
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ویژهای را کشف کرد .اما حسین

برای تربیت افراد ،مخصوصها

فرزندان خویش از کارامدترین شیوهها بهره میگرفت کهه ههر یهک از
آنان میتواند برای پدران و مادران و مربیان راهگشا باشد.

کلیاوه ها :تربیت ،فرزندان ،سیره اما حسین  ،کربال.

مقدمه

تربیت ،مجموعه روشهتا و راهکارهتایی استت کته از آغتاز زنتدگانی انستان ،بته کتار گرفتته
شتده استت تتا فرزنتد در مستیر صتحیح رشتتد و ترقتی قترار گیترد و در پرتتو ایتن آموزشهتا ،بتوانتتد
ختتود را از انح تتراف نج تتات ده تتد و راه س تتعادت و کمتتال را در پتتیش گیتترد.خداونتتد متعتتال،
اهلبیت

را برای اهتل عتالم ،بتهو یتژه پیروانشتان ،بته عنتوان الگتو قترار داده استت .هتدف

سیره و سنت ائمه اطهار

بتیش از هتر چیتز ،هتدایت و تربیتت استت؛ ز یترا آنتان بزر تتر ین

مربیان بشریتاند و بایتد تفستیر تربیتتی ازحتواد

زنتدگی آنتان ارائته شتود .مستلمانان جهتان

وظیفه دارند در تمام شئونات زندگی اعم از فتردی ،اجتمتاعی ،سیاستی ،اخالقتی و غیتره بته
آنتتان اقتتتدا نماینتتد .در واقتتع ستتیره و ستتنت ائمتته اطهتتار

قبتتل از هتتر چیتتز هتتدایت و تربیتتت

است؛ زیرا آنان بزر تر ین مربیان بشرند و باید تفستیری کامتل از ستیره اخالقتی و تربیتتی آنهتا
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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در نهاد خانه و خانواده ارائه گردد.
از جمله نکات قابل ّ
توجه در ستیره پیشتوایان معصتوم

نحتوه رفتتار آنتان در ختانواده و

تربیت فرزند است .در این مقاله با مراجعه به منابع تاریخی به گوشتههایی از ستیره اخالقتی
ام تتام حس تتین

در تربی تتت فرزن تتد پرداخت تته شتتتده اس تتت .ست تیر ام تتام حست تین

و قیت تام

عاشت تتوراییاش پرتت تتو کامت تتلترین الگوهت تتای مانت تتدگار در تت تتار یخ بشت تتر است تتت ک ت ته ز یبت تتاتر ین و
ملموسترین جلوههای انسانی تربیت یافته را به تصو یرمی کشتند و آن را متدل بترای آینتده و
مستیر حرک تت همگتتان قتترار متتیدهنتتد .بنتتابراین سرورشتتهیدان و همتته رفتتتار و گفتتتارش ،کتوثر
بتیانتهتتای تربیتت انستتان بتته شتتمار متتیرود .از ایتتنرو زنتتدگی و ستتیره حضتترت
کامل از حیات طیبه برای عالقهمندان و پیروان ایشان است.

سرمشتتقی

جا گاهما رانشا سته

امروز بیشتر از گذشته ،مادر به عنتوان متؤثرتر ین عامتل تربیتتی فرزنتدان مطترح استت؛ ز یترا
ساختار هو یت افراد وابسته به همین نکت ظر یف است تا آن جتا کته متتون دینتی متا بخشتی
از عوامل نیکبختی یا تیرهبختی افراد را مربوط به دوران باردار ی مادرمی داند؛ چرا که رفتار
و حاالت مادر از ابتداییترین تا پایانیترین لحظات این دوران ،در شکل گیتری شخصتیت
آیند کودک تأثیر میگذارد .امام حسین

نیز آثار تربیتی دامن متادران پتا ک و باعفتت را در

تربیتتت فرزنتتد تبیتتین متتیفرمایتتد و اثتتر عمیتتق و ر یشتتهدار آن را در زنتتدگی افتتراد چنتتین شتترح
میدهد .در این بیان امتام حستین

یکتی از دالیتل نپتذیرفتن ذلتت و ختوار ی را دامنهتای

پا ک مادرانی میداند که زمینهستاز چنتین اندیشتهای هستتند .در روز عاشتورا نیتز بترای بیتدار
کت تردن دله تتا و اتم تتام حج تتت و بره تتان ب تتر همگ تتان ،نس تتبت خ تتود را ب تته حض تترت فاطم تته و
خدیجه

یادآور میشود (ابنشهرآشوب.)341/4 :1405 ،
انشدکمْالسهلْتعلمونْانْامىْفاطمةْالزهرا ْبنتْمحمد؟قالوا:اللهامْنعامْ.انشادکمْ
یجاةْبناتْخویلادْاو ْنساا ْهاذهْاالماةْاساالما؟ْقاالواْ:
اللْهلْتعلمونْانْجادتىْخد ْ
اللهمْنعمْْ...؛ْ(ابی مخنفْ )724 :517 ،

مصتتطفی

استتت؟ گفتنتتد :آر ی .شتتما را بتته ختتدا قستتم متتیدهتتم ،آی تا متتیدانی تد

خدیجه دختر خو یلد ،نخستین زنی که استالم را پذیرفتته ،متادر بتزر متن استت؟
گفتند :آر ی .امام حسین

به معاو یه فرمود :سعادت ما در اثر تربیتی است که از

دامن مادرانی پا ک و پارسا چون فاطمه و خدیجه یافتهایم.

نیک
گز شنام 

با توجه به این که نام هر کسی تا پایان زندگانی تتابلوی وجتود اوستت و نتام نیتک ،تتأثیری
بستزا در شخصتتیت فرزنتتد دارد .در استالم ،ستتفارش فراوانتتی بتر گذاشتتتن نتتام نیتک بتتر کودکتتان
ش تتده اس تتت .در واق تتع ن تتام ه تتر ش تتخص ،مع ت ّترف اعتق تتادات ،فرهنت ت  ،ملی تتت و اص تتالت
خانوادگی اوستت .صتاحبان نتام زیبتا ،در آینتده بته آن افتختار می کننتد و صتاحبان نامهتای

تبیین مؤلفههای تربیت فرزند در سیره امام حسین

شتتما را بتته ختتدا قستتم متتیدهتتم ،آی تا متتیدانی تد متتادر متتن فاطم ت زهتترا دختتتر محمتتد
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ناشایستت ،از نتتام ختود احستتاس حقتارت خواهنتتد کترد (پتتاکنیتا .)26:1383 ،همچنتتین از
ّ
حق تتو مس تتلم ک تتودک ب تتر وال تتدین ،انتخ تتاب ن تتام نی تتک و شایس تتته ب تترای اوس تتت .حض تترت
در این زمینه الگو یی شایسته به شمار میروند .شیخ مفید اسامی فرزنتدان

سیدالشهدا

آن حض تترت را ای تتنگون تته برمیش تتمرد :عل تتی ،جعف تتر ،عب تتداهلل ،س تتکینه و فاطم تته (تبر ی تتزی
گرمرودی .)147:1422 ،در واقع امام حسین

نامهای نیتک را تتروی می کترد و در ایتنبتاره

به صاحبان آن نامها و والدینشان درود میفرستاد.
هنگ تتامی ک تته جن تتازه خ تتونین حت ّتر را در آخ تترین لحظ تتات زنتتدگی بتته حضتتورش آوردن تتد،
حضرت با دستان مبارک خود ،صورت او را نوازش کرد و در حالی که خون چهرهاش را پتا ک
می کرد ،فرمود:

َ
َ
َ َ ُُ
یااح ُرَ ْ،ان َ
اکْ ُ
اکْاِ ذْْ
اللْمااْاخ َطاأتْْام َ ْ
اآلخ َار ِْةْ َو ِ ْ
یتْ ِ ْ
اتْْ ُحارْْکمااْْ ُسام َ ْ
َبخْْ َبخْْل َ ْ
فاىْالادنیاْ َ ْوْ ِ
ََ
ُ
َ
اآلخ َر ِة؛ْ(ابنطاوو ْ)192:1422 ،
اللْْ ُحرْْفىْالدنیاْ َ ْوْ َسعیدْْ ِ ْ
کْ ُحراْفان َ ْ
َسمت َ ْ
فىْ ِ
تْ َو ِ
بهبه! احسنت به تو ای ح ّتر! تتو آزادمتردی ،چنتانکته در دنیتا و آخترت آزاده خوانتده
میشوی .سوگند به خدا! مادرت در اینکه تو را ّ
حر نامیده اشتباه نکرده است .به
خدا قسم! تو در دنیا آزادمرد و در آخرت سعادتمند خواهی بود.

فهزندان

اظهارمحب به
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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محبت به فرزنتدان امتری درونتی استت کته خداونتد آن را در دل والتدین نهتاده استت؛ امتا
مسئله مهم در این میان مهم که آثار تربیتی در پی دارد ،ابتراز آن استت .ایتن امتری اختیتاری
استتت و والتتدین متتیتواننتتد در پرتتتو آن ،زمینتته تربیتتت صتتحیح را فتتراهم آورنتتد .چتته بستتیارند
والدینی که در برابر فرزندان خود محبت فراوان دارند ،امتا آن را ابتراز نمتیکننتد ،در حتالی کته
محبتتت هنگتتامی ستتازنده و تأثیرگتتذار خواهتتد بتتود کتته فتترد متتورد محبتتت از آن آ گتتاهی یابتتد
(رجبی.)21:1393 ،
امام حسین

به عنوان الگوی تربیتی مطمئن و کامل محبت به فرزندان را از نیازهتای

ضروری آنان دانسته ،در قال هتای گونتاگون گتاه بتا در آغتوش گترفتن و بته ستینه چستبانیدن
خردساالن ،زمانی با بوستیدن آنتان و گتاه بتا بته ز بتان آوردن کلمتات شتیرین و محبتت آمیتز بته

ابراز آن میپرداخت .عبیداهلل بن عتبه چنین میگوید:
فدعاهْالحسین
ْ
االصغرْ
ْ
کنتْعندالحسینْبنْعلى ْاذْدخلْعلىْبنْالحسینْ
ضاامهْالیااهْضااماْْوْقباالْمااابینْعینیااهَْاامْقااا ْ:بااابیْانااتْاطیاابْریحااکْوْاحساانْ
ْو ْ

خلقکْ...؛ْ(طریحیْ)404:1375 ،

نزد حسین بن علی

وارد شد .حسین

بودم که علی بن حسین

او را صدا

زد ،در آغتتوش گرفتتت و بتته ستتینه چستتبانید .میتتان دو چشتتمش را بوستتید و ستتپس
فرمود :پدرم به فدایت باد؛ چقدر خوشبو و ز یبایی!

نیازهایما یفهزندان

توجهبه

نیازهتای متادی احتیتا اولیته هتتر انستان استت و بتدون تتأمین آن ،قتادر بته ادامته حیتتات
نیست .امام حسین

در تأمین خوراک و پوشاک مناس

همستر و فرزنتدان همتت و توجته

داشت ،نیاز بته رفتع تشتنگی از جملته نیازهتای متادی استت کته در کتربال بته ستب

وضتعیت

ویژهای که دشمن برای کاروان کربال به وجود آورد ،به نیازهای حیتاتی تبتدیل شتد و ایشتان را
به تالش ،برای رفع آن از راههای ممکن واداشت؛ از اینرو ،آن گتاه کته حضترت عبتاس

از

برادر اجازه مبارزه با دشمن طلبیتد ،حضترت از او خواستت بترای کودکتان آب فتراهم نمایتد و
فاطلبْلهوال ْاالطفا ْقلیالْمنْالما ؛ْ(مجلسی41 /45 :1403 ،؛ شریفیْ )473 :1383 ،

پس کمی آب برای این کودکان فراهم کن.

ایتتن توجتته حضتترت آن گتتاه بتته او متتیرستتد کتته فرزنتتد شتتیرخوارهاش را بتتر بتتاالی دستتت
میگیرد و از دشمن برایش آب میخواهد .در مقتل ابیمخنف آمده است:
امام حسین

به سوی زینت

صتغری

آمتد و فرمتود :ختواهر! تتو را در بتاره فرزنتد

شیرخوارهام به نیکی سفارش میکتنم .او شتیر ختواره استت وشتش متاه بیشتتر عمتر
ندارد .زین

صغری

است؛ برایش آبی طل

به برادر جواب داد :سه روز است این طفتل آب ننوشتیده

فرما .حضرت طفتل را گرفتت و در مقابتل دشتمن ایستتاد و

آنگاه فرمود :ای قوم! شما بترادر و فرزنتدانم را بته شتهادت رستاندید و جتز ایتن طفتل

تبیین مؤلفههای تربیت فرزند در سیره امام حسین

فرمود:
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باقی نمانده و او از تشنگی دهان را بازمی کند و متیبنتدد ،بته او جرعته آبتی دهیتد.

(ابیمخنف128 :517 ،؛ شریفی)474 :1383 ،

ضهور مههورزیوتوجهبهنیازهایعاطفیفهزندان

رشتد معنتتوی و تربیتتت اخالقتی مستتتلزم پتترورش ستالم عواطتتف فرزنتتدان استت .افتتزون بتتر
اهمیت نیازهای زیستی ،نقش نیازهای عاطفی و روانینیز بسیاربا اهمیتت و تعیتین کننتده
است؛ زیرا هرچند نیاز جسمی محسوسو آشکار است و فقدانش جسم را متأثر می گرداند،
امتتا نیازهتتایروحی و روانتتی نتتا محستتوساند و عتتدم پاستتخگتتویی بتته آنهتتا روان آدمتتی را آزرده
میسازد .کودکان و نوجوانان به سب

موقعیت سنی و آسی پذیری در برابر مشکالت ،نیتاز

دوچندان به بر آوردن نیازهای عاطفیو روانی دارند .این نیازها ،بهویژه در شرایط خا

 ،از

دست دادنوالدین ،هنگام بیماری و ...چنان شدت مییابد که بیتتوجهی بته آنهاحیتات
روانی و عاطفی کودک را به مخاطره میاندازد .این شرایط و یتژه بته کامتلترین شتکل در کتربال
جلتوه کترد .فرزنتدان و همراهتان آن حضترت در میتدان مبتارزه،

برای فرزندان امامحسین
در ستتختترین حتتاالت ،امتتام

را صتتدا میزدنتتد و در واپستتین لحظتتات ،او نیتتاز عتتاطفی

خویش را به نمایش می گذارند.
در کربال بیماری چونعلیبن الحسین

حضور دارد کته تقتدیر الهتی بتر بقتای وجتودش

سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398

تعلتق گرفتتت و از دستتت دادن پتدر و امتتام ختتویش را تجربتته نمتود .ایتتن وضتتعیتخا

خویش نیز به شکلی دیگر سفارش میفرماید (قائمی.)85 :1368 ،
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توجهی ویژه را میطلبید و اینجاست که آن حضرت به گونتههای مناست

قطعتتا

بته نیتاز فرزنتدان

پاستتخ میدهتتد و نستتبتبه فرزندانی کتته بتته میتتدان مبتتارزه آمدهانتتد ،بتته گونتتهای و بتته یگانتته
فرزنتتدش زینالعابتتدین

بتته گونتتهای دیگتتر .در متتورد یتیمتتان و داغدیتتدگان پتتس از شتتهادت

ستتخن گفتتتن بتته گونتتهای معتترف شخص تیت کستی استتت کته لت بتته ستتخن متتیگشتتاید و
ازستتوی دیگتتر ،لحتتن و صتتوت و کلمتتات متتیتوانتتد در اطرافی تان تتتأثیری ستتازنده و ی تا مخت ّترب
داشته باشد .سخن نرم ،نیکو و محبتتآمیتز متیتوانتد از مشتکالت روحتی و ناهنجار یهتای

کودکان و نوجوانان بکاهد و محبت را در قل
تنتتدخو یی در ستتخن متتیتوانتتد ستتب

و دل بزرگستاالن ر یشتهدارتتر نمایتد .در مقابتل،

افستتردگی ،گوشتتهگی تری ،بتتدبینی ی تا ناامی تدی در آنتتان

گ تتردد .ا کن تتون نمون تتههایی از ارتب تتاط کالمت تی ام تتام حست تین

ب تتا فرزن تتدان و یت تارانش ب تتازگو

مینماییم.
التتف) در هنگتتام گفتتت و گتتو بتتا دخت تترش ستتکینه بتترای تستتکین دردهتتای روحتتی و ی،
اینگونه میفرماید:
یاْنورْعینىْ،کی ْالْیستسلمْللموتْمنْالْناصرْلهْوْالمعین؛ْ(قمیْ )125:1364،
ای نور چشم من ! چگونه کسی که یاور ی ندارد ،تسلیم مر نباشد.

ب) آن هنگام که برادرش عبتاس

را بترای جستتوجتو از علتت حرکتت ستپاه دشتمن

میفرستد ،عالق قلبی خو یش را به او با این عبارت ابراز میدارد:
یاْعبا ْ،ارکبْبنفسىْانتْ_ْیاْاخىْ_ْحتىْتلقاهمْفنقو ْلهمْ:مالکم؟ْوْماْبداْلکمْ
وْتسئلهمْعماْجادْبهم؛ْ(قندوزیْ )342:1416 ،

برادرم عبتاس ،جتانم بته فتدایت! ستوار شتو و بته نتزد آنتان بترو و بگوشتما را چته شتده

است؟ چه میخواهید؟ و از سب

از شهادت خود پرسید ،امام حسین

به او چنین فرمود:

ایْواللْ_ْفدا کْعمکْ_ْاناکْالحادْمانْیقتالْمانْالرجاا ْمعاى؛ْ(مفیهد/2 :1413 ،

ْ )574

آر ی ،عمو یت فدایت باد ،به خدا سوگند! تو هم در ردیف مردانی هستی که با من
شهید خواهند شد.

د) در آخر ین لحظات ،هنگام خداحافظی ،امام سجاد

را در آغوش کشید و فرمود:

پسرم تو پا کیزهترین فرزنتدان متن هستتی و بهتتر ین خانتدان متن هستتی .تتو از طترف
من ،سرپرست این زنان و کودکان خواهی بود.

تبیین مؤلفههای تربیت فرزند در سیره امام حسین

) هنگامی که قاسم

آمدن سپاه بپرس.
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خواست الهی بر این تعلق گرفت که علی بن الحسین حجت او بعد ازامام حستین
بیمتار باشتد تتا جهتاد بتر او واجت

،

نشتود و همچنتانزمین از حجتت الهتی ختالی نمانتد و ایتن

وضت تتعیت جلت تتوه دیگت تتری از تربیتحست تتینی را میطلبیت تتد .در حالی کت تته شت تتدت مبت تتارزه و
مصبیتهای پیاپی کربال ،انسان معمولی را چنان به ختود مشتغول می کنتد کته همته چیتز را
فراموشمی کند .مربی بزر کربال از مسئولیتبزر تربیتت غافتل نمانتد و چونفرزنتد ختود را
نیازمنتتد توجتته و مراقبتتت دیتتد ،بتتر بتتالینش آمتتد و گفتتتوگو یی صتتمیمانه بتته پرستتشهتتای او
در باره حواد کربال پاسخداد (عال الدین.)15 :1390 ،
در منابع تاریخی آمده است که حضترت بته ستوی خیمته فرزنتدش ز یتن العابتدین آمتد و
در حالی کتته فرزنتتدش ب تتر فرشتتی از پوس تتتین استتتراحت مینمتتود و زینتت
می کتترد ،امتتام ستتجاد

را عیتتادت نمتتود .وقتتتی زینالعابتتدین

از اوپرستتتاری

نگتتاهش بتته پتتدر افتتتاد؛

خواست از بستر بر خیزد ،اما ازشدت بیماری قادر به برخاستن نبود .از عمهاش زینت
خواستتت کمکتتش کنتتد .زینتت

ختتود را تکیتتهگتتاه او قتترار داد .امتتام حستتین

بیماری فرزندش سؤال کرد .زینالعابتدین

از وضتتعیت

حمتد و ستپاس خداونتد را بته جتا آورد و از پتدر

پرسید :در این روز با این قوم منافق چگونه رفتار کردی؟ پدر فرمود:
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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فرزندم! شیطان بر آنان مستولی گشت و آنان را ازیاد خدا غافل کرد( .نوری طبرسی،
)485/15 :1409

تهبی عملیامامحسی

 رخانوا هبافهزندان

متتؤثرترین عامتتل در تربیتتت اخالقتتی و دینتتی فرزنتتدان رفتارهتتای درستتت والتتدین اس تت.
مستلما دعتتوت عملتی و ز بتتان رفتتار خیلتتی بیشتتر از ز بتتان گفتتار در انستتانها تأثیرگتذار استتت.
کودک و نوجوانی که پیوسته شاهد اعمال نیک والتدین استت ،بتهطتور غیرمستتقیم سرمشتق
تربیتت بتا

میگیرد و به انجام کارهای نیک تشویق میگردد .در سیره تربیتی ائمته اطهتار
رفتار و عمل بارزترین ُبعد تربیت است .فرزندان ائمه با دیدن رفتار آنان سرمشق گرفتته،
عمل میکردند .امام حسین

الگوی کاملی از این گونه تربیت بودند.

شعی

بن عبدالرحمن خزائی میگوید:
هنگامی که امام حسین
داشتتت .از امتتام ستتجاد

در کربال به شهادت رسید ،بر دوشتش نشتانهای وجتود

بستتیار گریستتت و

در بتتاره آن پرستتیدند .امتتام ستتجاد

فرمتتود« :ایتتن ،اثتتر بارهتتای غتتذایی استتت کتته پتتدرم بتتر دوشتتش حمتتل متتیکتترد و بتته
خانههای تهیدستان میبرد( .بحرانی)582 /1 :1414 ،

آری ،امتتام ستتجاد
بدین سب  ،امام باقر

پیوستتته ایتتن رفتتتار را از پتتدرش دیتتد و سرمشتتق گرفتتت و عمتتل کتترد.
فرمود:

[پتتدرم] علتتی بتتن ا لحستتین

ش ت هتتا کیستته نتتان بتتر دوش حمتتل متتیکتترد و [بتته

مستمندان] صدقه میداد( .ابن شهر آشوب)153 /4 :1405 ،

خوبآنان رسیرهتهبیتیامامحسی
تش قفهزندان ربرابرکار 



در تربیتتت ،تشتتویق شتتیوهای کارآمتتد و موفتتق استتت و ا گتر بتتا شتترایط صتتحیح انجتتام شتتود،
محرکتتی بستتیار قتتوی در ایجتتاد و تکتترار رفتارهتتای پستتندیده درفرزنتتدان خواهتتد بتتود .از ایتتنرو
والدین و مربیان باید ویژگیهای م،بت فرزندان را کشف و برجستته ستازند و متورد ستتایش و
استتت ،بتتر تشتتویق فرزنتتدان هنگتتام بتتروز رفتارهتتای دینتتی و برجستتته کتتردن صتتفات اخالقتتی و
معنوی آنان بسیار تأ کید شده است .در سیره امام حسین

تشویق ،جایگاهی ویژه دارد.

ابن شهرآشوب می گوید:
جعفر ،یکی از فرزندان امام حسین  ،در نزد معلمتی بته نتام عبتدالرحمن ستلمی
ّ ْ
ّ
رب العالمین» را به کتودک
در مدینه آموزش میدید .روزی معلم جمله «الحمدهلل
خردستتال حضتترت سیدالشتتهدا

آموختتت .هنگتتامی کتته جعفتتر آن را بتترای پتتدر

ارجمندش قرائت کرد .حضرت حسین

معلم را فراخواند و با اهتدای هتدایایی

ارزشمند او را تشویق نمود .هنگامی که به خاطر اعطای پاداش زیاد به معلم ،مورد
اعتتتراض اطرافیتتان قتترار گرفتتت ،فرمتتود :هدیتته متتن کجتتا بتتا تعلتتیم «الحمتتدهلل رب
العالمین» برابر است؟! (امین)223 /1 :1403 ،

تبیین مؤلفههای تربیت فرزند در سیره امام حسین

تشتتویق قتترار دهنتتد .در فرهن ت

استتالمی کتته تربیتتت دینتتی و اخالقتتی فرزنتتدان در کتتانون توجتته
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نیز میفرماید :من به بیماری شدیدی مبتتال شتدم .پتدرم بته بتالینم آمتد و

امام سجاد
فرمود:

ماتشتهى؟ْفقلتْ:اشتهىْانْا کونْممنْالاقترحْعلىْاللْربیْمایدبرهْلى؟ْفقا ْلىْ:
ابراهیمْالخلیلْصالواتْاللْعلیاهْحیاثْقاا ْجبرئیال ْ:هالْمانْ
ْ
احسنتْضاهیتْ
بالْحسابىْاللْوْنعامْالوکیال؛ْ(مجلسهی/44 :1403 ،
ربیْ ْ
علىْ ْ
حاجه؟ْفقا ْ:الْاقترحْ ْ

67؛ قمیْ)69 /1 :1379 ،

چه خواستهای داری؟ عرض کردم :دوست دارم از کسانی باشتم کته در بتاره آنچته
خداوند برایم تدبیر کرده ،نپرسم؟ پتدرم در مقابتل ایتن جملته بته متن آفترین گفتت و
فرمود :تو مانند ابراهیم خلیلی؛ به هنگام گرفتاری جبرئیل نزدش آمتد و پرستید :از
متتا کمتتک متتیختتواهی؟ او در جتتواب فرمتتود[ :در بتتاره آنچتته پتتیش آمتتده] از خداونتتد
سؤال نمیکنم .خداوند مرا کافی است و او بهترین وکیل است.

در این حدیث مالحظه متیشتود کته امتام حستین

در مقابتل پاستخ عارفانته و دلنشتین

فرزندش که براساس ظاهر حدیث ،سن و سال چندانی نیز نداشت ،جمله «احسنت »را به
کار برد و او را به «ابراهیم خلیل» تشبیه کرد( .طبرسی)175 :1408 ،
توجهبهآم زشهای یفهزندان
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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یکتتی از ستتیرههای مستتتمر در خانتتدان رستتالت

اهمیتتت دادن بتته آموزشهتتای دینتتی

فرزنتتدان شتته شتتمار میآیتتد .امامتتان معصتتوم تحتتت تعلتتیم و تربیتتت پتتدران عز یتتز ختتویش بتته
مدار عالی از علم و ادب دست یافتهاند.
امتتام ستتجاد

یکتتی از حقتتو فرزنتتدان را آموزشهتتای دینتتی میدانتتد و در تتتاریخ آمتتده

استتت شخصتتی بتته نتتام عبتتدالرحمن در مدینتته معلتتم کودکتتان بتتود و یکتتی از فرزنتتدان امتتام
حسین به نام «جعفر» نزدش آموزش متیدیتد .معلتم جملته «الحمتدهلل ّ
رب العتالمین » را
بتته جعفتتر آموختتت .هنگتتامی کتته جعفتتر ایتتن جملتته را بتترای پتتدر قرائتتت کتترد ،حضتترت امتتام
حسین

معلم فرزندش را فراخواند و هزار دینار و هتزار حلته بته اوهدیته داد .وقتتی حضترت

به خاطر پاداش زیاد مورد پرسش قرار گرفت ،در جواب فرمود:

وْاناىْتساااویْعطیتااىْهااذاْبتعلیماةْالحماادللْْربْالعااالمین؛ْ(بحرانههی582 ،1 :1387 ،؛

نوری طبرسی ْ)164 /15 :1409

هدیه من با تعلیم «الحمدهلل رب العالمین » برابر است؟

این سخن ،نشانه اهمیت قائل شدن ایشان به تربیت دینی فرزندشان است.
پرسشهایفهزندان

توجهبه

هنگامی که فرزندان به سن بلوغ و رشد عقالنی میرستند ،ستؤاالتی در ذهتن آنتان مطترح
میشود که پاسخ صحیح و منطقی به آن در پرورش اندیشه آنان بسیار مؤثر است .در چنین
وضعیتی بر والدین بصیر و آ گاه است که زمینه پرسشگری را بترای فرزندانشتان فتراهم کننتد
و پایصتتحبتهتتای آنتتان بنشتتینند و بتتا صتتبر و حوصتتله بتته پرستتشهایشتان پاسخمناست
دهن تتد و ابهام تتات را مرتف تتع س تتازند .حادث تته ک تتربال _ ،ک تته موقعیتجدی تتدی در زن تتدگی ام تتام
حستتین

بتته شتتمار میآمتتد _ پرستتشهتتایی را در ذهنفرزنتتدان و دیگتتر همراهتتان حضتترت

ایجتتاد کتترد و ذهتتن کنجکتتاو آنتتان رابتته پرسشتتگری وا داشتتت .حستتین بتتن علتتی
موقعیت آنها ،به سؤاال تشان پاسخهای مناس

بتتا درک

میداد .به دو نمونهاز پاستخگتویی حضترت

اشاره می کنیم:
بتر آن حضتترت مستتولی شتتد .پتس از انتتدکی بتا چشتتمی گر یتان از ختتواب برخاستت .فرزنتتدش
«علی» که متوجته اینصتحنه بتود ،پرستید :ای پتدر! چترا گر یته می کنتی؟ خداونتد چشتم تتو را
نگریانتتد .فرمتتود« :فرزنتتدم! ایتتن لحظتته ،وقتتتی استتت کتته رو یتتا در آن دروغ نخواهتتد بتتود .متتن در
ختتواب ستتوارهای را دیتتدم کتته کنتتارم ایستتتاد و گفتتت«:ای حستتین! شتتما بتته ستترعتحرکت
می کنید و مر به سرعت شما را به بهشت میرساند .آ گتاهی یتافتم کته متر متا فترا رستیده
است ».علی پرسید :ای پدر! آیا ما بر حتق نیستتیم؟ فرمتود« :فرزنتدم! بته خداونتدی کته همته
بندگان به سوی او برمی گردند ،ما بر حق هستیم» .علی عرض کترد :در ایتن صتورت ترستی از
مر نداریم .امام فرمود« :خداوند بهترین پاداش پدر بته فرزنتد را بته تتو عطتا فرمایتد( ».قمتی،
230 :1379؛ سپهر)220/ 2 :1427،

تبیین مؤلفههای تربیت فرزند در سیره امام حسین

 .1هنگامی که حضرت به همراه اصحابش هنگام ظهر در ثعلبیهفرود آمد ،خوابی کوتاه
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 .2قاس تتم ب تتن الحس تتن یادگ تتار حض تترت مجتب تتی
عمتویش امتام حستین

شتنید کته بته اصتحابش بشتارت میدهتد ،فتردا تمتامی آنهتا شتتهید

خواهنتتد شتتد ،از جتتای برخاستتت و از امتتام
خواهم بود؟ امام حسین
با تمام خلو

 ،هنگ تتامی ک تته در شت ت

عاش تتورا از

پرستتید :عموجتتان! آیتتا متتن هتتم در میتتان شتتهدا

فرمود! «پسرم! متر را چگونته میبینتی؟» نوجتوان ختوشستیما

و صفا پاسخ داد« :شیرینتر از عسل».

قاسم پرسید :آیا من هم در ردیف شهدای کربال خواهم بود؟ امام پاسخ داد :عمو یتت بته
فتتدای تتتو بتتاد! آری ،بتته ختتدا قستتم تتتو را هتتم در ردیتتف یتتارانم خواهنتتد کشتتت؛ حتتتی کتتودک
شیرخوارهام عبداهلل را نیز به شهادت میرسانند( .خوانساری)214/6 :136 ،
رفتارحضر بافهزندانونوجوانان رمیدانج گ

آنچه از مقاتل برمیآید ،این است که حضترت نستبتبه فرزنتدان وبرادرزادگتانش کته بته
میدان مبارزه میرفتند ،رفتارهای گوناگونیداشت .نخست در هنگام رفتن به میتدان بتا در
آغتتوش گتترفتن آنتتان واظهتتار عالقتته و محبتتت ،صتتحنههایی زیبتتا از عاطفتته و محبتتت را بتته
نمایشمی گذاشت .درمورد «قاسم بن الحسن» آمده است:
قاسم در حالی که نوجوانی غیتر بتالغ بتود ،بته طترف میتدان رهستپار شتد .وقتیامتام
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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حسین

نگاهش به قاسم افتاد ،او را در آغوش کشید .آن دو ،دستبه گردن هم

آویختند و چنان گریستند که بیهوش شدند( .حائری مازندرانی34/1 :1385 ،؛ قمی،

147 :1379؛ شریفی)1383:464،

در مرحلتته بعتتد ،وقتتتی آنتتان در میتتدان مبتتارزه ،در مقابتتل شتترایط نتتابرابر ،گرمتتای شتتدید و
تشنگی قرار گرفتند ،آنان را بهصبر دعوت کرد و دلداری داد و اظهار همدردی نمود .در متورد
«احمد بن حسن» نوشتهاند:
پتتس از آن کتته در میتتدان جن ت  ،شتترایط مبتتارزه تتتوان را از او گرفتتت ،نتتزد عمتتویش
حستین

آمتد و پرستتید :عمتو [جتتان] آیتا جرعتته آبتی هستتت تتا جگتتر ختود را بتتا آن

خنتتک کتتنمو بتترای مبتتارزه بتتا دشتتمنان ختتدا و رستتولش تتتوان بیشتتتری پیتتدا ک تنم؟
امام

فرمود« :یا بنتی! اصتبر قلتیال ،حتتی تلقتی جتدک رستول اهلل ،فیستقیک

شربه من الما التظما بعدها ابدا؛ فرزندم! کمی صبر کن تتا جتدت رستول ختدا را
مالقتات کنتتی .او چنانشتتربت آبتی بتته تتتو بنوشتاند کتته هرگتتز تشتنه نشتتوی»( .حرانههی،
126 :1394؛ طبری)469 :1979 ،

در باره «علی اکبر» نیز آمده است:
بعد از مبارزهای بیامانو کشتن تعدادی از دشمنان در حالی که جراحات زیاد بتر
بدن داشت،عطش بر او بستیار نتاگوار آمتد .پتس نتزد پتدر آمتد و عترض کترد« :یتا ابته!
العطش قد قتلنی و ثقل الحدید قد اجهدنی فهل الی شربه من ما و سبیل اتقوی
بها علی االعدا ؟ فبکی الحسین

و قال یتا بنییغتز علتی محمتد و علتی و علتی

ابیک ان دعوهم فال یجیبونک و تستغیثبهم فال یغی،ونک ...؛ ای پدر! عطش مرا
از پای در آورد و سنگینی اسلحه مرا ناتوان کرد .آیا شربت آبی هست تا با نوشیدن
آن ،تتتوان بیشتتتر ،بتتا دشتتمنانمبارزه کتتنم؟ امتتام فرمتتود :فرزنتتدم! بتتر محمتتد و علتتی و
پدرت سخت است که آنان را بختوانی و بته تتو پاستخ ندهنتد و بته یتاری بختواهی و
آنان فریاد رستتو نباشتند( . ...تجلیهل691 :1386 ،؛ بحرانهی 592/ 1 :1429 ،؛ مجلسهی،
)351 / 45 :1403

در مرحله سوم ،آن گاه که پس از مبارزه بیامان فرزندان توسط دشمن مجروح شدند و بتر
لحظتتات حستتاس کهفرزنتتدان نیتتاز بیشتتتری بتته تستتلی ختتاطر داشتتتند ،بتتا آنتتان ابرازهمتتدردی
نمتود .آن گتتاه کته قاستتم بتن الحستتن بتتر زمتین افتتتاد وعمتوی ختتود را صتدا زد ،امتتام حستتین
چون باز شکاری خود را بربالین فرزند برادر رساند و مانند شیر خشمگین بر دشتمن حملتهور
شد .وقتی گرد و غبار فرو نشست ،دیدند امام

بر بالین قاسم نشستته و بته قاستم

کته در

حال جان دادن بود ،فرمود:
تدعوهْفالْیجیبکْاوْیجیبکْفالْیعناکْاوْیعناکْفاالْیغناىْ
ْ
انْ
علىعمکْ ْ
عزْواللْ ْ
عنکبعاااداْلقاااومْقتلاااوکْ؛ْ(اب ههناثی ههر485 /2 :1385 ،؛ تبری ههزی گرم ههرودی149 :1422 ،؛
ْ

(ابنشهرآشوبْ )217/4 :1405 ،

بته ختدا ستوگند ،بتر عمتوی تتو ستخت استت کته او را بختوانی ،ولتی پاستخندهد ،یتا

تبیین مؤلفههای تربیت فرزند در سیره امام حسین

زمین افتادند ،حضرت به رعتتخود را بتر بالینشتان رستانید و آنهتا را در آغتوش گرفتت .در آن
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اجابت نماید ،ولی نتواند کمک کند ،یتا کمتک کنتد ،امتا بته توستودی نبخشتد[ .از
رحمت] خداوند دور باد قومی که تو را کشت!

انتخاب رتهبی فهزندان

نقشآزا یو

در تربیتفرزندان اجبار ثمری ندارد .خداوند انسان را آزاد آفرید و قدرت اراده و انتخاب
به او بخشید تا در پرتو آن از میان راههای مختلف مسیر صحیح را برگزیند .آنچه انستان در
پرتتتو شتتناخت و بتتدون ا کتتراه و اجبتتار برگز یتتد ،در راهتحقتتق و دستتتیابی بتته آن تتتا پتتای جتتان
میایستد .عنصر آزادی بجا و انتخاب درست در تربیت ،عنصری گرانبهتا و کتار آمتد استت.
والدین و مربیان باید چنان زمینهرا آماده کنند که فرزندان ختود راه صتحیح را برگزیننتد تتا بتر
آنچتته بتته حتتق برگزیدهانتتد ،پایبنتتد و استتتوار باشتتند .از جلوههتتای تربیتتتی حادثتته عاشتتورا،
صتتحنه آزادی و انتختتاب راه بتتود (همتتت بنتتاری .)10 :امامحستتین

بتتا این کتته در کتتربال بتته

شدت نیازمند داشتن یاور بودند ،با کمتال صتداقت و راستتی فرزنتدان و دیگتر یتاوران ختود را
در ادامهمسیر آزاد میگذارد و با این که بر فرزندان خود حق بزر دارد ،اما هیچگاه راه مبتارزه
و همراهی خود را بر آنان تحمیتل نمی کنتد و از ایتنروستت کته متیبینیم آنتان نیتز کته آ گاهانته
همراهی پدر و امامخویش را برگزیدند ،در راهش تا آخترین نفتس ایستتادند و جتان ختویش را
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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فدای راهش نمودهاند.
ابتتوحمزه ثمتتالی از علتتیبن الحستتین

نقلمی کنتتد کتته در شتت

عاشتتورا پتتدرم اهتتل و

فرزندان خود و اصحاب را جمع کرد و خطاب به آنان فرمود:
ای اهل و فرزندان و ای شیعیانمن! از فرصتش

استفاده کنید و جانهای خود

را نجات دهید . ...شما در بیعتی که با من بستهاید آزاد هستید( .حائری مازندرانی،

401/2 :1385؛ سپهر)220/2 :1427 ،

نیتز آن حضترت هنگتامی کته عبتتداهلل فرزنتد مستلم نتزد ایشتتان آمتد و اجتازه میتدان طلبیتتد
فرمود:
شما در بیعتبا من آزاد هستی؛ شهادت پدرت کتافی استت .تتو دستت متادرت را
بگیر و از ایتن معرکتهخار شتو .عبتد اهلل عترض کترد :بته ختدا ستوگند متن از کستانی

نیستم که دنیا را بر آخرت مقدم دارم( .حسینی168 :1389 ،؛ باقری)1386:98 ،

بازماندگان

م و 
سفارشبهفهزندان تی 

از آنجا که فرزندان و بازماندگان کتاروان کتربال نظتاره گر دلخراشتتر ین صتحنهها بودنتد،
بتته تتتوجهی عمیتق نی تاز داشتتتند .از ایتنرو ،امتتام حستین

بتتا تمتتام گرفتتتار یهتتا و مصتتائ ،

وضتتعیت روح تی و روانتی فرزنتتدان را بتترای پتتس از شتتهادت ختتود پیشبینتی کترد و در واپستین
لحظتتات ،تنهتتا فرزنتتد بازمانتتد ختتود ،امتتام ز ی تن العابتتدین

را بتته توجتته ،مراقبتتت و درک

وضتتعیت روحتی آنهتتا ستتفارش فرمتتود و آنچنتتان شتترایط روانتی و روحیشتتان را ترستیم نمتتود و
مشاورههای الزم تربیتی را به ایشان ارائه داد که هتر آشتنا بته مستائل روانشناستی و تربیتتی را
به شگفتی وامیدارد .امام

فرمود:

سرپرست کودکان و اهل بیتی .آنان پس از من غر ی

هستند و بته ختوار ی کشتیده

میشتتوند .ختتوار ی ،یتیمتی ،شتتماتت دشتتمنان و مصتیبتهتتای زمتتان آنهتتا را در بتتر

گرفتتته استتت .هرگتتاه نالتته و گر ی ت آنتتان بلنتتد شتتد ،آرامشتتان گتتردان .در هنگتتام تتترس
ّ
همراهشان باش .با سخنان نرم ،تسلی خاطرشتان بتده .از متردان آنهتا جتز تتو کستی
که با او انس بگیرند ،باقی نمانده است و جز تتو کستی را کته شتنوای شتکوهها و درد
دلهایشان باشد ،ندارند.

احترامبهافکاروانتخابجوانان رامراز واج

جوانان به سب کمی تجربه به استفاده از تجارب و نصایح والدین نیازمندند؛ امتا آنتان
ّ
دیگر دوران کودکی و نوجوانی را پشت سرگذاشته و به َحدی از رشد رسیدهاند کته ختود حتق

تبیین مؤلفههای تربیت فرزند در سیره امام حسین

َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ َ َ ُ ُ َ
اتْْخ ِْلیف ِتاىْ َعلاىْ َهاؤال ِ ْْال َْع َیاا ِ ْْ َ ْوْ
ىْوأن
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ونْقاادْْ ملتهمْْ ِ
َ َ ُ َ ََ ُ َ ََ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ َُ َ
َ َ ُ َ َُ
ََ
نْالسالمْْ ْفإنهمْْ
کتهمْإذاْصرخواْوآنسهمْإذاْاستوحشواْ ْوْسلْْخو ِاطرهمْْ ِب ْل ِْی ِ ْ
سْ
انْ ْ،
الزم ِ
َ ُ َُ ُ َ َ
َ ُ َ َ
ىْماانْْر َجااالَهُمْ َماانْْ َْیس َْتأ ِن ُسا َ
ونْ ْإلیا ِ ْهْ ُحااز ُنهمْ
ک ْ
ادْ ِعناادهمْْْیشا ْ
کْ َو ْالْ َأحا َ ْ
اونْْ ِبا ِاهْْ ْغیا ْر ْ
َم َااب ِْق َ ْ
ِ
ِسوا ک؛ْ(تجلیل48:1386 ،؛ رجبیْ )29 :1393 ،
فرزنتتدم! تتتو پتتا کیزهتر ین ذر ّی ته و بافضتیلتتر ین خانتتدان متتن هستتتی .بعتتد از متتن تتتو
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انتختتاب داشتتته باشتتند و بتترای ختتود تصتتمیم بگیرنتتد .از ایتتن رو ،شایستتته استتت والتتدین در
دوران کودکی و نوجتوانی زمینته استتقالل و قتدرت تصتمیمگیتری آنهتا را فتراهم آورنتد و آنتان را
چنتتان تربیتتت کننتتد کتته ستتمت انتختتابهتتای معقتتول و تصتتمیمهتتایی منطقتتی پتتیش رونتتد و
مصالح واقعیشان را بر منافع آنی و زودگذر ترجیح دهند .ا گتر فرزنتدان بته ایتن حتد از رشتد و
استقالل رسیدند .باید بته آنتان اعتمتاد کترد و بته تصتمیمهتا و انتختابهاشتان احتترام نهتاد.
جوان در طول زندگی با انتختابهتای گونتاگون رو بتهروستت و یکتی از مهتمتترین آنهتا گتزینش
همسر است .در ایتن مستئله،چنانچته فرزنتد از قتدرت انتختاب صتحیح و معقتول برختوردار
استتت ،بایتتد بتته وی حتتق انتختتاب داد و از ازدوا هتتای تحمیلتتی پرهیتتز کتترد (همتتت بنتتاری،
.)4:1379
حستتن ،فرزنتتد امتتام حستتن مجتبتتی
کتترد .امتتام حستتین

یکتتی از دخت تران امتتام حستتین

بتته او فرمتتود « :اختتتر یتتا بنتتی اجتهمتتا الیتتک؛ فرزنتتدم! هتتر کتتدام را بیشتتتر

دوستتت داری انتختتاب کتتن« .فرزنتتد امتتام مجتبتتی
حسین

را خواستتتگاری

شتترم کتترد و جتتوابی نتتداد .آن گتتاه امتتام

فرمود« :من دخترم فاطمه را برایت انتخاب کردهام؛ زیرا او به مادرم فاطمه دختتر

رستتتول خت تتدا

شتتتبیهتر است تتت( ».مفیتتتد196 :1413 ،؛ ابتتتنشهرآشتتتوب192 /4 :1405 ،؛

مجلسی163 /44 :1403 ،؛ بحرانی.)306 /2 :1429 ،
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چنان که میبینیم ،با این که فرزنتد امتام مجتبتی
مشخص ،از دختری خا

بته احتترام عمتو و دختترانش بته طتور

خواستگاری نکترد و امتر را بته عمتویش وانهتاد ،امتام حستین

به انتخاب وعالقه فرزند برادرش اهمیت داد و از او خواست خودش آن را که بیشتتر دوستت
دارد به همسری برگزیند.
رفتارحضر نسب بهفهزندان رلحظهو اع

امام حسین

در واپسین لحظههای زندگی خویش ،شرایط نتاگوار ختانواده و فرزنتدان،

ّ
غصه یتیمی و از دست دادن نزدیکترین عزیزان از یتک طترف و طتی مستیر کتربال تتا شتام و از
شام به مدینه و همراهی دشتمنان ستنگدل را از ستوی دیگتر ّ
مجستم کترد .در چنتین شترایطی
آن امام همام شیوه دعوت به صبر و بردباری و ّ
توجه دادن به نصرت الهی را برگزید کته بتا دم

حسینی خود ،روح خسته آنان را توانی دوباره ببخشد و عزمشان را برای دستیابی بته همته
اهداف ،تقویت نمایند .در مقاتل آمده است:
هنگامی که امام

همه یارانش را دید که شهید شدهاند ،بترای وداع بته خیمتهها

آمتد و نتدا دادنتد :ای ستکینه ،ای فاطمتته ،ای زینبتین! آخترین درود و ستالم متن بتتر
شما باد .ستکینه صتدا زد :ای پتدر! آیتا تتن بته متر دادهای؟ فرمتود :کستی کته یتاور
ندارد ،چگونه تن به مر

ندهد؟ (حائری مازندرانی)23 - 22 /1 :1385 ،

طبق نقلی دیگر فرمود:
ای نتتور چشتتم متتن! کستتی کتته یتتار و یتتاوری نتتدارد ،چگونتته تستتلیم متتر نشتتود؟ ولتتی
[فرزندم] رحمت و نصرت خداوند در دنیا و آخرت به همراه شماست .دخترم! بتر
ّ
قضای الهی ،صبر پیشه کن و زبان به شکوه مگشای؛ ز یترا دنیتا محتل گتذر استت،
ولی آخرت خانه همیشگی است.

ستتکینه گریستتت .امتتام حستتین

دختتتر عز یتتزش را بتته ستتینه چستتباند و اشتتکهتتایش را

پاک کرد و اشعاری خواند که ترجمهاش چنین است:
ای سکینه جتانم! بتدان کته بعتد از شتهادتم ،گر یته تتو بستیار خواهتد شتد .دل مترا بتا
بر هتر کتس نزدیتکتتر بته بتدن متن هستتی کته کنتارم بیتایی و گر یته کنتی ،ای برگز یتده
بانوان! (حرانی187 :1394 ،؛ امین)25 /2 :1403 ،

طبق نقل سوم ،آن حضرت به فرزندان و خواهران چنین توصیه نمود:
خودتتان را بتترای گرفتتتاری آمتتاده کنیتتد و بدانیتد خداونتتد نگهتتدار و یتتاور شماستتت و
شتما را از ش ّتر دشتمنان نجتتات متیبخشتد و عاقبتت امرتتتان را بته خیتر خواهتد کتترد،
دشمنانتان را با انواع بالهتا عتذاب خواهتد نمتود و بته شتما ،در برابتر ایتن گرفتتاری،
انتواع نعمتتت و کرامتتت عطتتا خواهتتد کتترد .پتتس ز بتتان بتته شتتکوه مگشتتایید و ستتخنی
مگویید که از منزلت و ارزش شما بکاهد.

تبیین مؤلفههای تربیت فرزند در سیره امام حسین
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نتیجه

در جهتتت تبیتتین الگوهتتای رفتتتاری در حتتوزه تربیتتت فرزنتتد ،ستتیره معصتتومان مبتتین
مناس ت ترین الگوستتت .ستتیره امتتام حستتین بتته عنتتوان ستتومین پیشتتوای شتتیعیان مبت ّتین
الگتتویی جتتامع و کامتتل در حتتوزه تربیتتت بتته شتتمار میآیتتد .در ایتتن راستتتا توجتته بتته نیازهتتای
گوناگون از نکات مهم تربیتتی استت؛ نیازهتایی کته در قالت هتای زیستتی ،عتاطفی ،روانتی و
معنوی جلوهگر میشود .امام حسین

در طول زندگی با شیوههایی کته در پتیش روی ختود

داشت ،از توجه به نیازهای مادی و معنوی فرزندان و همراهان خود غافل نماند.
ذکر این نکته مفید است که گوناگونی شرایط زمانی ائمه اطهتار

باعتث شتده آنتان بتا

وجود آرمان مشترک ،در عرصه دعوت و تربیت ،شیوههای گوناگون داشتته باشتند .بنتابراین
ضتمن آن کته همتته زنتدگی و ستیره حضتترت ،سرمشتقی کامتل از حیتتات طیبته ،برایپیتتروانش
است ،سیره تربیتی ایشان در حادثه کربال نیز بترای کستانی کته زنتدگیشتان بته شترایط زمتانی
آن حضرت بیشتر شبیه است و میخواهند حسینی باشند ،اهمیت بیشتتری دارد .در ایتن
راستا در پژوهش حاضر ،افزون بتر طترح دیتدگاههای امتام حستین

در بتاره تربیتت فرزنتد بته

موضوعاتی همچون گزینش نام نیک ،اظهار محبت بته فرزنتدان ،توجته بته نیازهتای متادی و
عتاطفی فرزنتدان ،تربیتت عملتی امتام حستین
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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در ختانواده بتا فرزنتدان ،تشتویق فرزنتدان در

برابتتر کتتار ختتوب آنتتان ،توج ته بتته پرستتشهای فرزنتتدان ،اهمیتتت دادن بتته آموزشهتتای دینتتی
فرزندان ،رفتار حضرت با فرزندان و نو جوانان در میدان جنت  ،احتترام بته انتختاب جوانتان
در ام تتر ازدوا  ،رفت تتار حض تترت نس تتبت ب تته فرزن تتدان در لحظ تته وداع و بتتروز و ظهتتور فض تتایل و
رفتارهای درسآموز آن حضرت نسبت به تربیت فرزند مطرح شده است.

م ابع

_ ابتتناثیتتر ،عزالتتدین ابوالحستتن علتتی بتتن محمتتد (1385ش) ،الکامتتل فتتی التتتاریخ ،بیتتروت،
دارصادر.
_ اب تتنشهرآش تتوب ،اب تتوجعفر محم تتد ب تتن عل تتی ( ،) 1405مناقت ت آل ابیطالت ت  ،بی تتروت،
دار االضوا .
_ ابنطاوس ،رضی الدین ابوالقاسم علی بتن موستی ( ،) 1414اللهتوف فتی قتلتی الطفتوف،
بیروت ،داراالسوه.
_ امین ،محسن (1996م) ،لواع االشجان فی مقتل الحسین

 ،بیروت ،دار األمیتر لل،قافتة

و العلوم.
_ امین ،محسن ( ،) 1403اعیان الشیعه ،بیروت ،دارالتعارف.
_ ابیمخنف ،لوط بن یحیتی ( ،) 517مقتتل ابتی مخنتف ،تصتحیح و ترجمته :حجتتاهلل
جودکی ،قم ،انتشارات خیمه.
_ باقری ،خسرو (1386ش) ،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،تهران ،عالمه ،چاپ اول.
َ
َ ُ
دینة َمعاجز األئمتة االثنتی َع َشتر َو َدال ئُتل ُ
الح َجت َعلتی َالب َشتر،
_ بحرانی ،هاشم (1387ش) ،م
_ بحرانی ،سیدهاشم (ْ ،) 1414حل َ ُیة ْ
األبرار فی ْأحوال ُم ّ
حمد

و آله ْ
األطهار

 ،بیروت،

مؤسسة المعارف اإلسالمیة.
_ بحرانی ،عبداهلل بن نور اهلل ( ،) 1429عوالم العلوم و المعارف و االحوال من االیات و االخبار

و االقوال ،قم ،مؤسسة االمام المهدی.
_ پاکنیا ،عبدالرحیم (1383ش)« ،امام حسین

الگوی زندگی» ،مبلغان ،ش.63

_ تبر یزی گرمرودی ،محمدرفیع ( ،) 1422ذر یعة النجاة ،التار یخ الکامل لواقعه کربال ،تهران،
دار الکت

االسالمیه.

_ تجلی تتل ،جلی تتل و همک تتاران (1386ش)« ،نخس تتتین مت تترجم له تتوف» ،نش تتریه دانش تتکده

ادبیات و علوم انسانی ،ش ،183تهران ،دانشگاه تهران.
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_ ح تتائری مازن تتدرانی ،مه تتدی (َ ،) 1385مع تتالی ال ّس ت ْتب َط ْین ف تتی ْأح تتوال ّالس ت ْتب َط ْین االم ت َتام ْین
الح َسن و ُ
َ
الح َس ْین (ترجمه بخش امام حسین ) ،قم ،صحیفه خرد.

_ حرانتی ،ابتتن شتعبه حستتن بتن علتتی بتن حستتین ( ،) 1394تحتف العقتتول عتن آل الرستتول،
ترجمه :آیتاهلل کمرهای ،قم ،اسالمیه.
_ حسینی ،سید جواد (1389ش) ،فضائل و مناق

امام حسین

 ،قم ،آل البیت.

_ خوانساری ،آقا جمال (1366ش) ،شرح بر غررالحکم و دررالکلم ،تهران ،دانشگاه تهران.
_ رشیدپور ،مجید (1379ش) ،تربیت کودکان از دیدگاه اسالم ،تهران ،فرهن
_ رجب تتی ،محمدرض تتا (1393ش)« ،تربی تتت فرزنتتتد در س تتیره ام تتام حس تتین

اسالمی.
» ،مبلغتتتان،

ش.178
_ ستتپهر ،محمتتدتقی ( ،) 1427ناستتخ التتتواریخ در احتتواالت حضتترت سیدالشتتهدا

 ،قتتم،

مدین ،چاپ اول.
_ شتتتریفی ،محمتتتود و همکتتتاران (1383ش) ،موست تتوعة کلمتتتات االمتتتام الحست تین

 ،قتتتم،

داراالسوة للطباعة و النشر.
_ طبری ،محمد بن جریر (1979م) ،تاریخ الرسل والملوک ،قاهره ،انتشارات دارالمعارف.
_ طبرستتی ،رضتتیالتتدین ابتتینصتتر الحستتن بتتن فضتتل( ،) 1408مک تارم االختتال  ،بیتتروت،
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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دارالحورا .
_ طریحی ،فخرالدینبنمحمد (1375ش) ،مجمع البحرین ،بیروت ،مکتبة المرتضویه.
_ ع تتال ال تتدین ،س تتید محمدرض تتا (1390ش)« ،پاس تتداری از نه تتاد خ تتانواده در س تتیره ام تتام
حسین

» ،کوثر ،ش.40

_ قائمی ،علی (1368ش) ،پرورش مذهبی و اخالقی کودکان با تأسی از زنتدگی اهلبیتت

،

تهران ،ارشاد اسالمی.
_ قمی ،عباس (1384ش) ،منتهی اآلمال ،ترجمه :رضا استادی ،تهران ،مبین اندیشه.
_ _____________ (1379ش) ،نفتتس المهمتتوم فتتی ُمصت َتیبة ست ّتیدنا ُ
الح َست ْتین َالمْظلتتوم ،ترجمتته:
آیتاهلل میرزا ابوالحسن شعرانی ،تهران ،مؤسسه نشر شهر.
َ
ُ
_ قنتدوزی ،ستتلیمان بتتن إبتراهیم ( َ ،) 1416ینت ُ
تابیع َالمت َتو ّدة لتذوی الق ْر بتتی ،بیتتروت دار االستتوة

للطباعة والنشر.
_ مجلسی ،محمدباقر ( ،) 1403بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهتار

دار احیا الترا

 ،بیتروت،

العربی ،چاپ سوم.

_ مفیتتد ،ابوعبتتداهلل محمتتد بتتن محمتتد بتتن نعمتتان بغتتدادی ،) 1413( ،االرشتتاد فتتی معرف تة

حج اهلل علی العباد ،قم ،آل البیت

.

_ نجفی ،محمدجواد (1364ش) ،زندگانی حضرت امام حسین

 ،تهران ،اسالمیه ،چاپ

سوم.
_ نتتوری طبرستتی ،میتترزا حستتین ( ،) 1409مستتتدرک الوستتائل ،بیتتروت ،مؤسس تة آل البیتتت
الحیا الترا  ،چاپ دوم.
_ همتتت بنتتاری ،علتتی (1379ش)« ،امتتام حستتین

و تربیتتت فرزنتتد  1و  ،»2فرهن ت

کتتوثر،

ش.38
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