جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

در مکتب حسینی
دکتر علی فارسی مدان

تاریخ دریافت98/12/22 :

چکیده

حضرت رقیه

تاریخ پذیرش99/04/20 :

که تربیت یافتۀ عزت حسینی و عفیت زینبیی بیود،

نکات و جلو های تبلیغی و تربیتی را ترسیم فرمود.

مقاله حاضر در پی آن است که در جلو های تبلیغی ،نکات تبلیغی

مانند پیامرسانی ،احیای امر اهل بیت ،رسوا کردن هیئت حاکمه،

حمایییت از مظلییوم و جنبییه هییدایتی را تبیییین و تشییری کنیید و نیییز بییه
برخی روشهای کاربردی تبلیغی مستفاد از سیر حضیرت رقییه

همچ ی ییون روش همراه ی ییی و روش فرص ی ییتشناس ی ییی اش ی ییار کن ی یید.
همچنیین در جلیو هیای تربیتیی ،بیه مباحی مهیم حیوز تربییت ،از

جملیه معرفیتشناسیی ،صییبر و اسیتقامت ،گذشیت و ایثیار ،پایبنییدی
به اصول و سبک زندگی اسالمی اشار خواهند کرد.

کلیهو ها :امام حسین  ،حضرت رقیه  ،تبلیغ ،تربیت.

 .1فار التحصیل سطح چهار حوزه علمیه قم ،نویسنده و پژوهشگر ()alifarsimadan98@gmail.com
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.1مقدمه 
.1-1بیانمسئله 

حضددرت رقیدده

فرزنددد خردسددال امددام حسددین

و مددادر ایشددان ا ّم اسددحا

اسددت.

متأسددفانه در برخددی ت ددواریخ ،نددام ایشددان ذکددر نشددده اسددت؛ امددا بزرگدان دیددن بدده اثبددات وجددود
ایشان پرداخته و در برخی مقاتل ،نام رقیه بیان شده است .حتی برخی محدثان و مورخدان
از شخصی به نام رقیه

ذکری به میان آوردهاند که گزارشهدای موجدود ،حضدرت رقیده

را با قطع و یقین به اثبات میرسداند و جدای شدک و تردیددی بداقی نمدیگدذارد .در نهایدت بده
نقددل از منددابع معتبددر ،ایشددان در شددام و در او مظلومیددت و غربددت ،در کنددار سددر بر یددد پدددر بدده
شددهادت رسددید و بارگدداه کوچددک و منددور او سددندی دیگددر از مظلومیددت امددام حسددین

بددرای

جهانیان رقم زد و ماهیت پلید یزید را برای افکار عمومی روشن ساخت.
ایددن پددژوهش درصدددد آن اسددت بددا وا کدداوی سددیره علمددی و عملددی حضددرت رقیدده

بدده

ص ددورت روش ددی و ک دداربردی ،نق ددش تبلیغ ددی و تربیت ددی ایش ددان را در مکت ددب حس ددینی و بی ددان
دستاوردهای حماسه عاشورا تبیین و تشریح نماید.
.2-1سؤ التتحقیق 
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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ال ف ) سففلال اصففلی :جلوههددای تبلیغددی و تربیتددی حضددرت رقیدده

در مکتددب حسددینی

چیست؟

ب) سلاالت فرعی

چ ددرا ام ددام حس ددین

خ ددانواده خ ددود را ب دده ک ددربال ب ددرد؟ چددرا بایددد ب دده حمایددت از مظل ددوم

پرداخت؟ اسناد قرآنی و روایی حمایت از مظلوم چیست؟ چه روشهای کاربردی تبلیغدی
و تربیتددی در سددیره علمددی و عملددی حضددرت رقیدده

وجددود دارد؟ مددال ک و معیددار ازدوا در

اسالم چیست؟ و...
.3-1روشتحقیق 

روش این مقاله ،به صورت پژوهش کتابخانهای اسدت و نیدز از روش توصدیفی و تحلیلدی

استفاده شده است.
.4-1ضرورتپژوهش

درباره حضرت رقیه

کتابهایی تألیف شدده اسدت کده در آنهدا بده صدورت مشدخص

به اثبات حضرت رقیه

 ،والدت و نحوه شهادت و ورود ایشدان بده کدربال و حدوادث آن و...

اشاره نمودهاند .امدا در هدیچ نوشدتاری بده صدورت روشدی و هدفمندد بده موضدوع ایدن تحقیدق
نپرداختددهانددد .لددذا ضددروری اسددت بددا مطالعدده سددیره علمددی و عملددی آن حضددرت

و کتددب

علم ددا و اندیش ددمندان و نویس ددندگان محت ددرم ب دده ص ددورت م ددوجز بدده نق ددش تبلیغ ددی و تربیت ددی
حضددرت رقیدده

پرداختدده شددود تددا بددرای محققددان ،طددالب و دانشددجو یان ،مبلغددان دینددی و
روشهای کاربردی استخرا گردد.

مربیان قابل استفاده باشد و ز سیره آن حضرت
.5-1پیشینهتحقیق 

با مراجعه به اسناد علمی مرتبط با حضرت رقیه
رقیه

کتبی با عناوین حضرت رقیه

فرزند سیدالشهدا امام حسین

جعفددر تبر یددزی) ،سرگذشددت جانسددوز حضددرت رقیدده

(حضرت آیت اهلل

(محمدمحمدیاشددتهاردی) ،ریحاندده

(عبدالحسین نیشابوری) ،داستان غمانگیدز

(علدی شدیرازی) ،رقیده بندت الحسدین

در انسداب و تداریخ (محمدد حسدن

پا ک دددامن) ،داس ددتانه ددایی از مص ددائب و کرام ددات حض ددرت رقی دده

(عب دداس عز ی ددزی) و. ...

همچنین نوشتارهایی کوتاه به نگارش درآمدده اسدت .امدا در بداره موضدوع ایدن تحقیدق هدیچ
کتاب و مقالهای یافت نشد.

.1-2مفهومرقیه 

رقیدده از «رقددی» در لغددت بدده معندای صددعود و بدداال رفددتن اسددت (ندک :فراهیددى/5 :1409 ،
211؛ ابددن ف ددارس426 /2 :1404 ،؛ راغ ددب اص ددفهانی363 :1412 ،؛ ابددن منظددور/14 :1414 ،
 .)331اما در اصطالح ،نام دختر امام حسین است .ا گرچه ّ
مورخان از حضرت رق ّیه

در مکتب حسینی

.2مفهو شناسی 

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

کربال :تحقیق در زندگانی و بارگاه حضرت رقیه
حضرت رقیه

روشن میگدردد کده در بداره حضدرت
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ذکرى نیاوردهاند ،اما نقل شده است وقتی امام حسین

روز دوم محرم به کدربال رسدید و از

نام آنجا باخبر شد ،فرمود:
انزلوا ،هاهنا و اه محط رکابنا و سنف دمائننا ،هاهننا و اه مخنط قبورننا ،و هاهننا و اه
سب حریمنا ،بهذا حلثن جلى؛

فرود آیید! به خدا که اینجا جاى فرود آمدن و ر یختن خونهاى ماسدت و ایدنجدا
جایگاه قبور ماست .به خدا که اینجدا جداى بده اسدارت رفدتن حدرم ماسدت و ایدن
ّ
خبر را جدم به من داده است.

سپس میان امام
امام حسین

و اهل حرم گفتوگویی انجام شد و حضرت زیندب

مطلدع شدد ،زندان گر یده و زاری کردندد کده حسدین

ّ
امکلثوم را تسلی داد و فرمود:

از شدهادت

خدواهر خدویش حضدرت

یا اختاه تعز ى بعزاء اه ،فإن سکان السموات یموتون و اهن االرض ال نبقنون و جمینع

البر یة یهلکون ،یا اختاه یا ام کلثوم! و ان یا ز ینب و ان ینا رقینة و أنن ینا فاطمنه و
أن یا بباا! انظرن اأا أنا قتل فال تشقق علن جیبنا و ال تخمشن علن وجهنا و ال

تقل عل هجرا؛ (نک :ابن طاووس)124 - 122 :1380 ،

سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399

ّ
خددواهرم! خددود را بدده آرامددش خدددا تسددلی ده ،چدده سدداکنان آسددمانهددا مددیمیرنددد و
زمینیان به جاى نمانند ،و ما سوى اهلل به مرگ گرفتار آیندد .خدواهرم ّام کلثدوم! و تدو
اى ز ینب! و تو اى رقیه! و تو اى فاطمه! و تو اى رباب! بنگر ید بعد از شهادتم مبادا
گر یبانی چا ک زنید یا چهرهاى بخراشید ،یا سخنانی ناروا بر زبان رانید.

همچنین س ّید امین نام ایشان را در کتاب خود ذکر کرده و میگوید:

ّ
در محله العمارف دمشق قبدر و مشدهدى کده ز یارتگداه اسدت و بده او منسدوب اسدت،

میدرزا علددی اصددغر خددان صدددر اعظددم ایدران در سددال 1323هجددری آن را تجدی دد بنددا
نمود( .امین)34 /7 :1406 ،
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.2-2تبلیغ 

ال ف ) در لغففت :واژ گددان «تبلیددغ ،بددال و ابددال » ،در لغددت از یددک ریشدده بددوده و بدده معن دای

«رسانیدن» هستند (ابن منظور.)419 /8 :1414 ،
راغب اصفهانی نیز مینویسد:

ََ
البال  ،به انتهاى هدف و مقصد رسدیدن و یدا انجدام دادن کدارى در پایدان
البلو و
ّ
زمدان و مکددانی معد ّین و بسددا گداهی مقصددود از بلدو یعنددی بده پایدان رسدیدن ،تسددلط
ی دافتن و اشددراف داشددتن بدده چی دزى ،تعبی در شددود هددر چنددد کدده بدده انتهددایش نرس دیده

باشند( .راغب اصفهانی)144 :1412 ،

ب) در اصطالح :شهید مطهری درباره اصطالح تبلیغ میگوید:
تبلیدغ از ابددال اسددت و ابددال رسدداندن یددک فکددر یددا یددک پیددام اسددت .یعنددی در مددورد
رسدانیدن چیدزی بده فکددر و روح و ضدمیر و قلدب کسدی بدده کدار مدیرود ،لدذا محتددوای
ابال نمدیتواندد یدک امدر عدادی و جسدمانی باشدد ،حتمدا یدک امدر معندوی و روحدی
است ،یک فکر و یک احساس است ،پس تبلیغ یعنی رساندن یک پیدام از کسدی
به کسی دیگر( .مطهری)321 /1 :1379 ،

.3-2تهبی



لغتدانان در این که کدام یک ،ریشه اصلی و فرعی است؛ اختالف نظر دارند.
«تربیت» ا گدر از ریشده «ر بدو» باشدد ،بده معندای رشدد ،نمدو و فزوندی اسدت (ندک :فراهیددى،
283 /8 :1409؛ اب د ددن ف د ددارس483 /2 :1404 ،؛ اب د ددن منظ د ددور314 /14 :1414 ،؛ طر یحد د دی،
 .)174 /1 :1375حال اگر تربیت از این ریشه گرفته شده باشد ،بیشتر به پرورش جسدمانی
امددا ا گددر از ریشدده «ر بددب» باشدددّ « ،
رب» در اصددل بدده معندای تربیددت و پددرورش اسددت؛ یعنددی
ّ
ایجاد کردن حالتی پدس از حدالتی دیگدر در چیدزی تدا بده حدد نهدایی و تمدام و کمدال آن برسدد

(راغددب اصددفهانی .)336 :1412 ،پددس تربیددت از ریشدده «ر بددب» معددانی متعددددی همچددون
سرپرسددتی ،کامددل کددردن ،اصددالح امددور ،تدددبیر ،چیددزی را ایجدداد کددردن و بدده تدددریج ،از حالددت
نقددص بدده حددد تمددام رسدداندن و هدددایت چی دزی بدده سددمت کمددال و ...دارد .بنددابراین بدده نظددر

در مکتب حسینی

و مادی مربوط است.

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

الففف ) در لغ ففت :واژه «تربیدددت» از دو ریش دده «ر بدددو» ی ددا «ر بدددب» گرفت دده شدددده اس ددت .البتددده
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میرسد معنای تربیت از ریشه «ربب» تدبیر چیزی برای کشاندن آن بده سدوی کمدال اسدت و
در معددانی دیگددر ،بدده معنددای تدددبیر بدده منظددور هدددایت بدده سددوی کمددال اسددت (ابراهیمددیفددر،
.)9 :1385
ب) در اصطالح :تربیت عبارت است از «پرورش دادن» (مطهری)56 :1373،؛ «پدرورش
در جهت رشد و کمال» (جمعی از پژوهشگران )437 /2 :1426 ،و «استعدادهای دروندی را
که بالقوه در یک شیا موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن» (مطهری.)56 :1373،
جلوههایتبلیغی 
 .3
.1-3پیامرسانیودفاع زحقیقت 

یکی از سؤاالت پژوهش که همدواره از گذشدته تدا امدروز مطدرح مدیشدود ایدن اسدت کده چدرا
امددام حسددین
اصغر

خددانواده خددود را بددا کودکددانی همچددون حضددرت رقیدده

و حضددرت علددی

به کربال برد؟

با مطالعه تاریخ نهضت حسینی و واقعه عاشدورا ،روشدن مدیگدردد کده همراهدی خدانواده
امام حسین

به ویژه کودکان و حضرت امام سجاد

و زیندب کبدری

تدأثیری مثبدت و

جهانی در نهضت حسینی داشت و یکی از عوامل پیروزی قیام حسدینی بدود؛ ز یدرا خدانواده
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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امام حسین

توانستند کار ناتمام امام

را با سختی و تحمل اسدارت بده پایدان رسدانده و

پیددام و اهددداف و ماهیددت قیددام و حادثدده کددربال را بدده گددوش مددردم و دشددمنان برسددانند .در ایددن
میددان حضددرت رقیدده

بدده مقدددار تددوان و حضددور خددویش در کددربال و شددام ،نقددش تبلیغددی در

پیامرسانی و دفداع از حدق و حقیقدت داشدته اسدت .مداجرای خرابده شدام و جدان دادن دختدر
ّ
سه یا چهارساله امام حسین در آنجا با آن وضع دلخراش و رقدتبدار و سدپس بر پدا شددن
آن بارگاه بسیار باشکوه بر قبرش ،در حالی که از آن همه شدوکت ظداهرى بندیامیده چیدزى در
آنجا باقی نمانده ،درس عبرتی بسیار مهم براى همه عبرتبینان شده است که چگونه آن
کدداخهدداى باعظمددت امو ی دان و یدران گشددت و اثددرى از آن بدداقی نمانددد ،ولددی آن خرابدده بدده برکددت
طفدل چهارسدالهاى از خانددان پیغمبدر ا کدرم

ایدنگونده آبداد شدد (مکدارم شدیرازى ،بدیتدا:

 .)614ایدن نحدوه شدهادت در تداریخ ماندددگار شدد و هدرکس بده ایددن موضدوع بیندیشدد ،بده یدداد

امام حسین

و اهداف و ماهیت قیام حسینی خواهد افتاد.

در پایان این بخش به دو نکته مهم اشاره میگردد:
نکته نخست :نباید از نقش تبلیغی و جهادی کودکان در کربال و نهضت حسدینی غافدل
شددد .کودکددانی مانن ددد حضددرت رقیدده
حسد ددن

 ،حض ددرت علددی اصددغر

 ،حضددرت عبددداهلل بددن

و ...توانسد ددتند چهد ددره واقعد ددی و بد ددزک کد ددرده دشد ددمن را بد ددرای افکد ددار عمد ددومی و

فریبخوردگان روشن کنند .آنان جزئدی از عوامدل موفقیدت امدام حسدین

در پیدامرسدانی و

دفاع از حقیقت اسالم بودند.
نکت دده دوم :خ ددانواده در موفقی ددت اف ددراد و ب دده و ی ددژه مبلغددان دین ددی نقددش ممتددازی را ایف ددا
َ
َ َْْ
مدیکنندد؛ چنددانکده خداوندد در آیدده کریمده َو أ ْن َدذ ْر َع َشدی َر َتك األق َدر َبین (شدعرا )214 /دسددتور
میدهد خو یشاوندان نزدیکت را انذار کن و از شرک و مخالفت فرمان پروردگدار بترسدان؛ ز یدرا
بددون شدک بددراى دسدت زدن بدده یدک برنامدده انقالبدی گسدترده بایدد از حلقدههدداى کوچدكتددر و
فشردهتر شروع کرد و چه بهتر اینکه پیامبر

نخسدتین دعدوت خدود را از بسدتگانش شدروع

کنددد کدده هددم سددوابق پدداکی او را بهتددر از همدده مددیشناسددند و هددم پیونددد محبددت خو یشدداوندى
کینددهتددوز یهددا و انتخدداب موضددع خصددمانه ،دورترنددد (مکددارم شددیرازی-366 /15 :1374 ،

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

ًَ َ
َُْ َ
َ ُ
َ ُ َ َ
َ َ ُ
َرح َم ُ
اه َع ْبلا أ ْح َیا أ ْم َر َنا .فقل ُ ل ُهَ :و ک ْیف ْیح ِیی أ ْم َرک ْم؟ قالَ :ین َت َعل ُم ُعل َوم َننا َو ُی َع ِل ُم َهنا
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اس َ کال ِم َنا ال ت َب ُعونا؛ (صدو )307 /1 :1378 ،
النا َس ف ِإن الن َاس ل ْو ع ِل ُموا مح ِ
رحمت خدا بر آن بندهاى که امر ما را زنده گرداند[ .راوی می گو یدد ]:عدرض کدردم:

در مکتب حسینی

نزدیك ایجاب میکند کده بده سدخنانش بدیش از دیگدران گدوش فدرا دهندد ،و از حسدادتهدا و
.)367
 .2-3حیای مر هلبیت



در آمدوزههددای دینددی ،بددر اهمیددت احیددای امدر اهددل بیددت
توصیه شده است؛ چنان که امام رضا

و تعظددیم شددعائر دینددی بسددیار

فرمودند:

چگونه امر شما را زنده کند؟ فرمود :تعالیم ما را فدرا گیدرد و آنهدا را بده مدردم بیداموزد؛
ز یرا اگر مردم ز یباییهاى سخن ما را بدانند ،بیگمان از ما پیروى خواهند کرد.
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بدراین اسداس ،ز یدارت امداکن متبرکده بده و یدژه ائمده معصدومین و امدامزادههدا از جملده
مرقد حضرت رقیه و نیز نقل احادیث و بیان معارف و رسداندن کلمدات و علدوم ّ
ائمده
به مردم باعث احیای امر اهل بیت

میشود .گفتنی است ،احیای امدر اهدل بیدت

و

تعظددیم شددعائر دینددی و حسددینی باعددث هدددایت و نجددات افددراد مددیشددود .بنددابراین ذکددر و یدداد
حضرت رقیه

 ،زنده نگه داشتن واقعه کربالست که در میان اسرای اهدل بیدت

دختدر

کوچکی از سیدالشهدا

بوده که در شدام بده لقداااهلل نائدل شدد و ایدن قبدر نشدانه و سدندی بدر

مرور اسراری اهل بیت

در شام است و با وجود این قبر شریف ،مخالفان نتوانستند ایدن

واقعده را انکددار نماینددد .لددذا برگددزاری مجدالس عددزاداری بددرای ائمدده
جملدده حضددرت رقیدده

و اوالدگرامددی ایشددان از

باعددث مددیشددود دل عددزاداران مددؤمن در روزی کدده دلهددا مددیمیرنددد،

زنده بماند (تبریزی ،بیتا .)124 :امام رضا
َ

در جایی دیگر فرمود:

ْ َُ َ ْ َُ ْ َ ُْ ُ َ ْ َ َُ ُ ُْ ُ
َ َ ً ُ
وت القلوا؛ (صدو ؛ )73 :1376
َم ْ َجل َس ْمج ِلسا ْیح َیا ِفی ِه أمرنا لم یم قلبه نوم تم

هر کس در مجلسی بنشیند که در آن یاد مدا (اهدل بیدت) زندده مدیشدود ،قلدبش در
روزی که قلبها میمیرند ،نمی میرد.

بنددابراین ز یددارت و عددزاداری حض ددرت رقیدده موجددب تعظددیم شددعائر دینددی و احیددای امددر
اهلبیت
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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امام صاد

است و چنین افدرادی مشدمول دعدای ائمده معصدومین
به فضیل فرمود:

َ َ
َ ...ف َأ ْح ُیوا َأ ْم َر َنا َیا ُف َض ْی ُ َ ،ف َرح َم ُ
اه َم ْ أ ْح َیا أ ْم َر َناَ .م ْ
ِ
ُ
ُ
الذ َبااَ ،غ َف َر ُ
اه َل ُه ُأ ُن َوب ُه َو َل ْنو َک َانن ْ
َع ْی ِن ِه ِم ْث َج َن ِاح
ِ
)36 :1413

هسدتند؛ چنان کده

َ
َأ َک َر َنا أ ْو ُأ ِک ْر َنا ِع ْن َل ُه َف َخ َنر َ ِمن ْ
ْ
َ َْ
أ کث َنر ِمن ْ َز َب ِنل ال َب ْح ِنر؛ (حمییر،،

پس یاد ما را زنده کنید؛ که هرکس از مدا یداد کندد یدا در حضدور او از مدا یداد شدود و بده
اندازه پر مگسی اشک از دیدگانش بیرون آیدد خداوندد گناهدان او را بیدامرزد ،حتدی

اگر بیشتر از کف در یا باشد.

.3-3رسو ساختنهیئتحاکمه 

بنی امیه به حکومت و سلطنت خدود رند

دیندی مدیدادندد و بده ندام اسدالم و جانشدینی

پیددامبر

در جامعدده اسددالمی حکومددت مددیکردنددد و بددا شددیوههددای گوندداگون ماننددد جعددل

ح دددیث ،ج ددذب ش ددعرا و محددددثان و ...جه ددت تثبی ددت موقعیدددت دین ددی خ ددود در جامعددده
مدددیکوشد ددیدند (پیشد ددوایی .)214 :1379 ،امد ددا حضد ددرت رقیددده

بددده خددداطر سدددختیهدددا و

عذابهایی که در کربال کشیده و نیز در ماجرای خرابه شام ،نقداب از چهدره واقعدی دشدمنان
اسدالم همچددون یز یدد و عبیددداهلل بدن ز یدداد برداشدت و مددردم را از خدواب غفلددت بیددار کددرد و بدده
هم ددراه ب ددرادرش ،ام ددام س ددجاد

و عم دده بزرگ ددوارش ،حض ددرت زین ددب کب ددری

توانس ددتند

مسلمانان را از فجدایع زشدت و عملکدرد نامناسدب یز یدد آ گداه و آشدنا نمایندد .بهتدرین سدند و
دلیل بر عملکرد حضرت رقیه
یز یددد بددا حضددرت رقیدده
حضددرت رقیدده

در افشداگری ماهیدت ظالمانده یز یدد ،نحدوه برخدورد و رفتدار

بددود؛ چنان کدده وقتددی اسددرا را در خرابدده شددام جددای دادنددد ،شددبی

خددواب پدددرش امددام حسددین

را مددیبینددد ،همددین کدده از خددواب بیدددار

میشود شروع به گریه و زاری میکند ،اهل حرم و اسرا نیدز بده یداد مظلومیدت امدام حسدین
افتاده و اندوهگین شدند و گریه میکردند .یز یدد صددای گر یده و شدیون آندان را شدنید ،گفدت:
چه خبر است؟ گفتند :دختر امام حسین

پدرش را در خواب دیده و اکنون بیددار شدده و

دختر سه ساله ببرند (نک :حائری مازندرانی.)340 :1391 ،
.4-3حمایت زمظلومیت 

یکددی از جلددوههددای زیبددای مکتددب حسددینی کدده توسددط حضددرت رقیدده
حمایت از مظلوم است .حضرت رقیده

رقددم خددورد،

بدا توجده بده این کده خردسدال بودندد ،امدا در واقعده

از آموزههای دینی است؛ چنان که یکی از سؤاالت پژوهش این است کده چدرا بایدد از مظلدوم

در مکتب حسینی

عاشورا و نهضت حسینی به مقدار توان خود توانستند نقشآفرینی کنندد و حمایدت خدویش

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

بهانه پدر را گرفته و گریه میکند .یزید در او ظلم و قساوت دستور داد سر بر یدده پددر را بدرای

و کشورهای مظلوم حمایت کرد؟ آیا این در آموزههای دینی وارد شده است؟
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را از مظلومیت و حقانیت امام حسین

اعالم داشتند .ایدن نقدش و جلدوهگدری بده تبعیدت

در پاسخ میتوان گفدت یکدی ازدسدتورات قرآندی ،حمایدت از مظلدوم اسدت .در اینجدا بده
دو آیه شریفه استناد میکنیم:

َ
َْ
داجروا َو َ
 .1خداونددد در آیدده شددریفه إ َّن َّالددذی َن َآمنددوا َو هد َ
جاهدددوا َبددأ ْموا َل َه ْم َو أنف َسد َده ْم فددی
َ
َ
َ َّ َ َ َ َْ
َ
َْ
اهلل َو َّالددذی َن َآو ْوا َو َن َصدروا أ َ َ ْ
ْ
داجروا مددا
َسدبی َل َ
ولئددك بعضده ْم أو َلیداا بعد و الدذین آمنددوا و لدم یهد َ
َّ
َ
َ َ
َّ
َ َّ
ْ َ
ّ
ْ َ َ
الن ْصر َإال َعلدی
الدی َن ف َعل ْیکم
هاجروا َو َإ َن ْاس َت ْن َصروک ْم َفی َ
لک ْم َمن والی َت َه ْم َمن ش ْیا حتی ی َ
َق ْوم َب ْی َنک ْم َو َب ْید َنه ْم میثدا َو اهلل بمدا َت ْع َمل َ
دون َبصدیر  1بده صدراحت در فدراز َو َإ َن ْاس َت ْن َصدروک ْم
َ
ّ
الدین َف َع َل ْیکم َّ
الن ْصر فرمدوده اسدت« :هدر گداه ایدن گدروه (مؤمندان غیدر مهداجر) از شدما بده
َفی َ َ
خاطر حف دین و آیینشان یارى بطلبند (یعنی تحدت فشدار شددید دشدمنان قدرار گیرندد) بدر

شما الزم است که به یارى آنها بشتابیدن (مکارم شیرازی؛ .)257 /7 :1374
 .2آیده شدریفه مدا َلکد ْدم ال تقداتل َ
الرجدال َو َّ
ون َفدی َسدبیل َ ْ َ ْ َ
داا َو
النسد َ
َ
اهلل َو الم ْستضددع َفی َن َم َدن ّ َ َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ ْ
ْ
َ
َ
ّ
َ َ َ ْ
هذ َه الق ْر َی َة الظا َل َم أ ْهلها َو ْاج َعل لندا َم ْدن لدد ْنك َو َل ّیدا َو
دان ال َذی َن َیقولون َر ّبنا أخ َر ْجنا َم ْن َ
ال َول َ
ْ َ
َ َ
ْاج َعددل لنددا َمد ْدن لددد ْنك َن َصددیرا  2مسددلمانان را بدده جهدداد و حمایددت از مظلددوم و مستضددعف
تشویق میکند؛ زیرا مسلمانان باید نسبت به هم ،غیرت و ّ
تعصب مکتبدی داشدته باشدند و
در برابددر نالددههددا و اسددتغاثههددا بددی تفدداوت نباشددند ،و از اهددداف جهدداد اس دالمی ،تددالش بددراى
رهایی مستضعفان از سلطه ستمگران اسدت .چنان کده اسدالم مدرز نمدیشناسدد ،هدر جدا کده
مستضعفی باشد ،جهاد [و حمایت از مظلوم نیز] هست (قرائتی؛ .)329 /2 :1383
در روایددات نیددز بددر حمایددت از مظلددوم در برابددر ظددالم توصددیه شددده اسددت .در اینجددا بدده دو
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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روایت اشاره میکنیم:
 .1امام صاد

فرمودند:

ْ ً ْ ُ ً َ َ َ
َ
َمننا ِم ن ْ ُمن ْنم ِم ُی ِع نی ُ ُمم ِمنننا َمظلومننا إال کن َ
نان أ ْف َض ن َ ِمن ْ ِص ن َ
ام َشن ْنهر َو ْاع ِتک ِافن ِنه ِف ن
ی
ِ
ِ

 .1کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و بدا امدوال و جدانهداى خدود در راه خددا جهداد کردندد ،و آنهدا کده پنداه
دادنددد و ی دارى نمودنددد ،آنهددا ی داران یکدیگرنددد و آنهددا کدده ایمددان آوردنددد و مهدداجرت نکردنددد ،ه دیچ گوندده والی دت
[دوسددتی و ّ
تعهدددى] در برابددر آنهددا ندار ی دد تددا هجددرت کننددد! و (تنهددا) ا گددر در (حفد ) دیدن (خددود) از شددما ی دارى
ّ
طلبند ،بر شماست که آنها را یارى کنید ،جز بر ضد گروهی که میان شما و آنها ،پیمان (ترک مخاصمه) است
و خداوند به آنچه عمل میکنید ،بیناست( .انفال)72 /
 .2چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شدهاند پیکار نمیکنیدد؟،
همان افراد (ستمدیدهاى) که میگو یند خدایا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند بیرون ببر و براى مدا
از طرف خود سرپرست قرار بده .و از براى ما از طرف خود یار و یاورى تعیین فرما( .نساا)75 /

الْ َم ْسجل ا ْلَح َرام َو َما م ْ ُم ْمم َی ْن ُص ُنر َأ َخ ُناه َو ُه َنو َی ْقنل ُر َع َلن ُن ْص َنرته إ َال َو َن َص َنر ُه ُ
اه ِفن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ُ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ْی ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ
ُ
ُ
اللنیا و اْل ِخر ِة و ما ِمن منم ِم خنذل أخناه و هنو یق ِنلر علن نصنر ِت ِه ِإال خذلنه اه ِفن
ْ
ُْ
اللن َیا َو اْل ِخ َر ِة؛ (صدو )148-147 :1406 ،

هیچ مؤمنی بر مؤمن ستمدیدهاى یدارى نرسداند جدز آن کده ایدن کدار او برتدر از دو مداه
روزه و اعتکاف در مسجد الحرام باشد و هیچ مؤمنی نباشدد کده تدوان مددد و یدارى
رساندن به برادر مؤمنش را داشته باشد و بر او یارى رساند جز آن که خداوند او را در
دنیا و آخرت یارى کند و هیچ مؤمنی نباشد که توان یارى رساندن به برادر مؤمنش
را داشته باشد و او را بدون یارى رها کند جز آن که خداوند او را در دنیا و آخرت [به
حال خود] رها میکند.

َّ
َ ْ ْ
الرجال َو َّ
ْ َ ْ َ
دان ال َدذی َن
الن َ
 .2امام باقر در ذیل آیه شریفه َو الم ْستضع َفی َن َم َن ّ َ َ
ساا و ال َول َ
َ
َّ
ْ َ
ْ َ
َ َ
َْ
َ َ َ ْ
هذ َه الق ْر َی َة الظا َل َم أ ْهلها َو ْاج َعل لندا َم ْدن لدد ْنك َو َل ّیدا َو ْاج َعدل لندا َم ْدن
َیقولون َر ّبنا أخ َر ْجنا َم ْن َ
َ َ
لددد ْنك َن َص دیرا (نسدداا )75 /میفرمایددد« :مقصددود از مستضددعفانی کدده در تحددت حکومددت

ظالمانند ،ما هستیم» (عیاشی .)257 /1 :1380 ،بر این اسداس ،امدام حسدین

مصددا

آیه شریفه است.
به نوعی با حضور در واقعه کربال و تحمل اسارت و بیان حقائق کدربال و افشداگری بده حمایدت
و دفاع از مظلوم پرداختند.
حضدرت رقیده

وقتدی در خرابدده شدام سدر بر یددده پددر را دیدد ،شدروع بدده صدحبت کدرد و بددا

سخنان حمایتگونه خود یزید را به خاطر شهادت امام حسین

در فرازهایی فرمود« :بابا! این زندان مصدیبتزده را چده کسدی حمایدت خواهدد کدرد؟

بابا! این زنهای غر یدب و اسدیر بده کده پنداه ببرندد؟ بابدا! چده کسدی بده ایدن چشدمهدای گر یدان
ترحم میکند؟ ...بابا! کاش قبل از این نابینا شده بودم و تو را بده ایدن حدال نمدیدیددم .بابدا!
کدداش مددرده بددودم و نمددیدیدددم کدده محاسددن شددریفت از خددون سددرت رنگددین شددده!» (حددائری
مازندرانی.)340 :1391 ،
حضرت رقیه

با این سخنان آتشین و جانگداز خویش ،بر همگان ثابت نمود که پددر

در مکتب حسینی

رقیه

سرزنش نمدود .حضدرت

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

بنابراین حضرت رقیه

و سایر کودکان و اهل بیدت

نیدز براسداس آمدوزههدای دیندی،
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بزرگوارش غریبانه و مظلومانه به شدهادت رسدیده اسدت .او کده کدودکی خردسدال ،امدا تربیدت
شده مکتب حسینی بود ،با زبانی رسا به افشاگری واقعه کربال و حمایت از امدام حسدین
پرداخددت کدده نتیجدده آن رسددوایی یز یددد شددد و همگددان بددا مددرور خدداطرات کددربال و عاشددورا ،بدده
عددزاداری و گر یدده و زاری در خرابدده شددام پرداختنددد .او بددا شددهادت خددود در شددام ،تددا ابددد ایددن
سددؤاالت را در اذهددان عمددوم بدداقی گذاشددت کدده بددا دیدددن بارگدداه آن حضددرت از خددود ب رسددند:
گناه این کدودک چده بدود کده غریبانده در ایدنجدا جدان داد؟ آیدا کدودک تحمدل دیددن سدر بر یدد
پدرش را داشت؟ چرا یزید و عبیداهلل بن زیاد با فرزندان رسول خدا اینگونه برخورد کردند؟
.5-3هه یتکننه وجذبقلوب 

از دیگددر ویژگددیهددا و جلددوههددای حضددرت رقیدده
مردم به اهل بیت
چنان که پیامبر اکرم

وسددیله هدددایت مددردم و جددذب قلددوب

است .این ویژگی از خصائص بزرگ اهل بیت
در روایتی ،امام حسین

بده شدمار مدیرود؛

را چرا هدایت و کشتی نجات معرفی

کرد و فرمود:
إن الحسی مصباح الهلى و سفینة النجاة( .بحرانی)52 /4 :1413 ،

کشتی نجات اسدت ،چدون یکدی از دو ثقلدی اسدت کده پیدامبر
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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بدراى امدت خدود بداقی

گذاشت و فرمود:

َ
َ َ ُ َْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َََ َ ْ َ ُ َ
نار؛ (جمعیی
مث أه ِ بی ِت مث س ِفین ِة نوح م ر ِکبها نجا و م تخلف عنها زخ ِف الن ِ

از نویسندگان)57 :1406 ،

َم َثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است؛ هر کس سوار آن شود نجدات مدییابدد و
هر کس از آن تخلف ورزد ،داخل آتش جهنم میافتد.

بنابر روایت رسول خدا
دارند .حضرت رقیه

اهل بیدت

خصدلت هددایتگری و جدذب قلدوب مدردم را

که عالقده شددیدی بده امدام حسدین داشدت و امدام

نیدز او را بسدیار

دوست میداشت (حائری مازندرانی )340 :1391 ،دارای این ویژگی و جلوه خاص است.
همچنین یکی دیگر از راههای هدایت و تسخیر قلوب مردم و کشاندن آنها به سوی اهل
بیت

تبیین و تبلیغ سخنان گهربار ائمه معصومین

است .در اهمیت ایدن موضدوع،

امام رضا

در روایتی فرمود:

ًَ َ
َ ُ
َ ُ َ َ
َُْ َ َ َ ُ
َرح َم ُ
اه َع ْبلا أ ْح َینا أ ْم َر َننا فقلن ُ ل ُنه َو ک ْینف ْیح ِینی أ ْم َنرک ْم قنال َین َت َعل ُم ُعل َوم َننا َو ُی َع ِل ُم َهنا
ِ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َم َ َ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
اس کال ِمنا ال تبعونا؛ (صدو )307 /1 :1378 ،
الناس ف ِإن الناس لو ع ِلموا ح ِ
رحمت الهی شامل حال آن کسان باد که امر ما را زنده میکنند[ .راوى میگو یدد]:
گفتم :چگونه امر شما را زنده کنند؟ فرمود :علوم ما را فرامیگیرندد ،آنگداه بده مدردم
میآموزند؛ ز یرا اگر مردم تعالیم واالى ما را در یابند ،راه ما را در پیش گیرند.

روشهایکاربردیتبلیغی 

.6-3
 .1-6-3فرصتشناسی

یکد د ددی از اصد د ددول و روشهد د ددایی کد د دده در سد د ددیره حضد د ددرت رقید د دده

وجد د ددود دارد ،روش

فرصددتشناسددی اسددت .ایددن روش ،یکددی از روشهددای کدداربردی و مددوثر در امددر مقدددس تبلیددغ
ّ
برای مبلغان به شمار میرود .لذا در تبلیغ ،هدف عمده مبلدغ نفدوذ و تدأثیرگدذاری بدر افکدار،
عواط ددف ،تم ددایالت و در نهای ددت تغیی ددر در اندیشددده و رفت ددار مخاطب ددان اس ددت .البت دده بدددرای
تأثیرگذاری بدر افکدار و رفتدار مخاطبدان ،قبدل از هدر اقددامی بایدد آندان را شدناخت و نسدبت بده
از وظایف مبلغ در یک عملیات تبلیغی ،شدناخت آرمدانهدا ،حساسدیتهدا ،ارزشهدا،
خصوصددیات روانددی ،نقدداط قددوت ،نقدداط ضددعف ،موقعیددت و اوضدداع اجتمدداعی ،فرهنگددی،
سیاسی و مذهبی ،و تفکرات مخاطبین است .مبلغ بدا شدناخت برخدی مقددمات مدیتواندد
از فرصددتهددا و مددوقعیتی کدده در گذشددته آنهددا را شددناخته و ارز یددابی کددرده ،در جهددت اهددداف
یکی از جلوههدای زیبدای تبلیغدی حضدرت رقیده

 ،معرفدی روش فرصتشناسدی بدرای

تبلیغ نهضت حسینی و پیامهای عاشورا بود .حضرت رقیه

بده اقتضدای سدن شدریف از

این روش به نحو احسن استفاده نمود که او آن در ماجرای خرابده شدام رخ داد .وقتدی یز یدد
ظالمانده دسددتور داد سددر مبدارک امددام حسددین
رقیه

را بددرای دختدر خردسددالش آوردنددد ،حضددرت

از این فرصت نهایدت بهدره را بدرد و بده افشداگری چهدره یز یدد و ظلدمهدایی کده بده اسدرا

در مکتب حسینی

تبلیغی خود به کار بندد.

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

شناسایی عناصر و اجزای تشکیل دهنده رفتار اقدام کرد.
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وارد کددرده بددود ،پرداخددت و در ایددن فرصددت بددا طددرح سددؤالهددایی از پدددر و گفددتن سددختیهددا،
مظلومیت امام حسین

و ظلمهایی کده بده امدام

روا داشدته بودندد را بیدان نمدود و چهدره

ظالمانه و منفور یزید را برمال ساخت (نک :حائری مازندرانی .)340 :1391 ،حتی حضدرت
رقیده

بددا شددهادت مظلوماندده خددود ،ایددن فرصددت را بددرای حضددرت زینددب

مهیا ساخت تا آنان بدا سدوگواری و عدزاداری و گر یده بدرای حضدرت رقیده
کربال زنده شد و به یداد امدام حسدین
بیت

اجازه داد برای امام حسین

و اسددرای شددام
 ،بدار دیگدر حادثده

افتادندد .همچندین یز یدد بعدد از رسدوا شددن ،بده اهدل
سوگواری کنند (حائری مازندرانی.)377 :1391 ،

 .2-6-3همراهی

یکی دیگر از روشهای مستفاد از سیره علمی و عملی حضرت رقیه

 ،روش همراهدی

است .در این روش ،کارشناسان تبلیغات ،به ظاهر در بخشی از افکار و عقاید بدا مخاطبدان
خود همراه و همسو میگردند ،بده نداراحتی ،شدکایات و طدرح موضدوعات توسدط آندان عالقده
نشان میدهند و با اجرای برنامههای متنوع و تحر یدک زمیندههدای انفعدالی ایشدان در جلدب
ّ
توجده و جددذب افکددار عمدومی مددیکوشددند .مجر یدان پددس از اقتدددار و تسدلط کددافی ،در فرصددتی
مناسب با گفتن نکات مهم و حساب شده به مخاطبان ،آنان را بده سدوی اهدداف مدورد نظدر
خود متمایل میکنند و افکار عقاید ،احساسات و رفتارشان را تحت تأثیر قرار میدهند.
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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انعطددافپددذیری ،خویشددتنداری و پرهیددز از پرخدداش ،تسددلیم احساسددات نشدددن ،تددوان
بهددرهبددرداری مناسددب از فرصددتهددای ایجدداد شددده از ارکددان اصددلی و اساسددی ایددن روش بددرای
انتقال پیام و تأثیرگذاری عمیق بر گیرندگان و مخاطبین است (کرمی.)72 :1385 ،
این روش به زیبایی در شام توسط حضدرت رقیده
با روش همراهی ،به زیبایی مصیبتهای امام حسین
کشاند .حضرت رقیه
امام حسین

خودنمدایی کدرد .حضدرت رقیده
در کربال و کاراون اسرا را به تصویر

وقتی در خرابه شام سر مبارک پدر را دید ،با همراهی کدردن خدود بدا

حادثه تلخ کربال و اسارات را برای همگان بدازگو کدرد و نقداب از چهدره واقعدی

یزید برداشت.
حض ددرت رقی دده

ب ددا س ددؤاال تی ک دده از پ دددر پرس ددید ،همگ ددان را متوج دده خط ددای ب ددزرگ و

محاسباتی عامالن شهادت امدام حسدین

کدرد تدا دیگدران بدانندد امدام حسدین

و یداران

شهیدش مظلومانه و غریبانده و ظالمانده بده شدهادت رسدیدهاندد .سدپس بدا سدخنان معرفتدی
خود ضربه نهایی و رسواکننده را به یزید وارد ساخته و فرمود:
بابا! بعد از تو کسی را نداریم .وای از تنهایی و غریبی! بابا! کاش من فددایت شدده

بودم .بابا! کاش قبدل از ایدن نابیندا شدده بدودم و تدو را بده ایدن حدال نمدیدیددم .بابدا!
کدداش مددرده بددودم و نمددیدیدددم کدده محاسددن شددریفت از خددون سددرت رنگددین شددده.

(حائری مازندرانی)341-340 :1391 ،

حضددرت رقیدده

در ایددن روش ،بده وسددیله همراهددی بددا امددام حسددین

ماهیددت یز یددد را

برمال ساخت و مصائب و یاد کربال را زنده نگاه داشت.
جلوههایتهبیتی 
 .4

نهضددت و قیددام امددام حسددین
اهلبیت

پددس از واقعدده کددربال وارد مرحلدده حسدداس تدداریخی شددد و

به اسارت برده شدند و از شهرهای کوفه و شام عبور کردند .اگر اسرا نقش خود

را درست ایفا نمیکردند ،نهضت امام حسین

در تاریخ نابود میشد و مدردم و آینددگان از

بددده قید ددام حسدددینی ،جد ددانی تدددازه بخشد ددید .یکد ددی از زیبددداییهدددای کدددربال و اسدددارت کددداروان
اهلبیت

درخشندگی جلوههای تربیتدی مکتدب حسدینی بدود کده هر یدک از اسدرا بدازیگر

آن بودند .در این میان ،حضرت رقیه

با حضور خود در کربال و شام نکات تربیتدی را بدرای

تاریخ به یادگار گذاشتند.
.1-4معرفتوشناخت 

یکی از جلوههای تربیتی حضرت رقیده

 ،بعدد معرفتدی ایشدان اسدت .ایدن شدناخت و

معرفددت ،برگرفتدده از مکتددب حسددینی اسددت .حضددرت رقیدده
تربیت شده امام حسین

گرچدده خردسددال اسددت ،امددا

است و معرفت و بینش عمیق دینی دارد.

در مکتب حسینی

در این بخش درصدد آن هستیم به ابعاد تربیتی زندگانی حضرت رقیه

اشاره کنیم.

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

اهداف و ماهیت نهضت حسینی آ گاه نمیشدند؛ اما حضور پررن

اسدرا و اهدل بیدت
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در بخشی از زیارتنامه حضرت رقیه

آمده است:

نالم َع َل ْی ن َا َی ُت َهننا الصننلی َق ُة َ
نالم َع َل ْی ن ی نا ب ْن ن َ ا ْلُح َس ن ْی َ
الشننهی ِلَ ،ا َلسن ُ
َا َلسن ُ
الشننهی َل ِة،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ َ ْ ََ ُ َ َ َ ُ َْ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ََ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
السالم علی ِ ایتها الر ِضیة المر ِضیة ،السالم علی ِ ایتها التقیة النقیة ،الس
الم عل ْی ِ
ُ ْ
َ
َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ لْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ
ومة ال َب ِه َیة؛ (تبریزی ،بیتا)26 :
فاضلة ،السالم علی ِ ایتها ا مظل
ا َی ُت َها َالز ِک َیة ال ِ
سالم بر تو ای دختر حسین شهید .دعدا نثدارت ای کده هسدتی راسدتگو و حاضدر در
دینت .سالم بر تو ای که از راهت راضی بودی و خدا از مسیرت خشنود .در برابرت

خاضدعم ای پرهیزکددار و پداکیزهتن و تحیدت بدر تددو ای تزکیده شددده برتدر ،تسددلیم مقددام
توام ،ای که بودی در مظالم و با ارزشت همه را تحمل کرده افشا نمودی.

در این فرازها ،معرفت و شناخت حضرت رقیه

در باب توحیدد و امدامشناسدی روشدن

است .ایشان با تعابیری ،همچون صداقت در دین ،خشنود بودن خدا از ایشان ،حرکدت در
مسیر خداوند ،پاکیزه ،تسلیم در برابر خداوند ،صبوری در راه دین و ...توصیف شده اسدت
در مدرسه و مکتب حسینی است.

که بیانگر معرفت و شناخت حضرت رقیه
ْ
َ
َ
َّ
ْ ْ
فراز «ا َّلسالم َعل ْی َك ا َیت َها ال َمظل َومة ال َب َه َّیة» ،سدند مظلومیدت حضدرت رقیده بده شدمار
میآی ددد ک دده از آن م ددیت ددوان ب دده مظلومی ددت و حقیق ددت ام ددام حسددین و مظلومی ددت اس ددرای
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اهلبیت پی برد.
َ َ ْ َ َّ َ ّ ّ َ َّ َ
َ ّ
الشدهید َف» ،بیدانگر آن اسدت کده حضدرت رقیده
الصددیقة
فراز «ا َلسالم علید َك ایتهدا َ

در

خددانواده ارزشددی و محیطددی سددالم ،رشددد و پددرورش یافتدده اسددت کدده فضددایل اخالقددی ماننددد

صداقت ،پاکیزه ،تقوا ،فاضله و ...را فراگرفته است.
ْ
َ
َ
َ ْ َ َّ َ َّ ّ َّ
فرازهددای « َا َّلسددالم َع َل ْی دك َا َّیت َهددا َّ
النق َّی دة،
الر َض د َّیة ال َم ْر َض د َّیة ،ا َّلسددالم علی د َك ایتهددا التقی دة
َ
َ َ ْ َ َّ َ َّ َّ ْ
َ
َ ّ
فاضددلة» دلیلددی محکددم بددر معرفددت و شددناخت بدداالی حضددرت
ا َلسددالم علید َك ایتهددا الز َکیدة ال َ
رقیده

اسدت کده بده چندان مقدام و مرتبدهای رسدیده اسدت کده بدا وجدود سدن کدم ،بده جایگدداه

شهید دست یافته که خداوند از او راضی است.
حضددرت رقیدده

چنددان بدده مقددام «راضددی بدده رضددای الهددی» و «تسددلیم در برابددر خداونددد»

رسیده است که وقتی در خرابه شام سر مبارک پدر را مدیبیندد ،از وضدع خدود گلده و شدکایت
نمیکند ،بلکه با سخنان و طرح پرسشهایی از پدر مانند «بابا! سرت را چه کسدی بده خدون

خضدداب کددرد؟ بابددا! چدده کسدی رگهددای گلددوی تددو را بر یددد؟ و( »...حددائری مازندددرانی:1391 ،
 ،)340بدده تبیددین و حقیقددت واقعدده کددربال مددیپددردازد و قیددام و نهضددت حسددینی را زنددده نگدداه
میدارد .چنان که صالح بن حمیدد نقدل مدیکندد :بعضدی از بزرگدان می گویندد ،هنگدامی کده
خیمدهها را آتدش زدنددد و اهلبیدت رو بده فددرار نهادندد ،دختدری کوچددک گوشدۀ جامدهاش آتددش
گرفته ،سراسیمه میگریست و به اطراف میدوید و اشک میریخدت .مدرا بده حالدت او رحدم
آمد .به نزد او تاختم تا آتش جامهاش را فرونشانم .همین که صددای سدم اسدب مدن را شدنید
اضطرابش بیشتر شد .گفتم :ای دختر! قصد آزارت ندارم .بهناچار با تدرس ایسدتاد .از اسدب
پیاده شدم و آتش جامهاش را خاموش نمودم و او را دلداری دادم .فرمود :ای مدرد! لبهدایم
ّ
از شددت عطدش کبدود شدده ،یدک جرعده آب بده مدن بدده .از شدنیدن کدالم رقتدی تمدام بده مددن
دسددت داد و ظرفددی پددر از آب بدده او دادم .آب را گرفددت و آهددی کشددید و آهسددته رو بدده راه نهدداد.
پرسددیدم :عددزم کجددا داری؟ فرمددود :خددواهر کوچددکتری دارم کدده از مددن تشددنهتر اسددت .گفددتم:
نترس ،زمان منع آب گذشت ،شما بنوشید.
گفت :ای مرد! بابایم حسین

تشنه بود ،آیا آبش دادند یا نه؟!

را آبش نداد ،بلکه جوابش را هم ندادند.
وقتی که آن دختر این سخن را شنید ،آب را نیاشامید (تبریزی؛ بیتا.)276 :
این روایت نشانگر معرفت دختر سه ساله به امام خویش است.
همچنین حضرت رقیه

با طرح سؤالهایی مانند« :بابا! این زنان مصیبتزده را چه

کسی حمایت خواهد کرد؟ بابا! این زنهای غریب و اسیر به که پناه ببرند؟ بابدا! چده کسدی
زنهددای پریشددان حددال بدده چدده کسددی رو کننددد؟» (هم دو) ،بدده مصددیبت و رنددج کدداروان اسددرا و
وضعیت اسفناک خرابه شام و اسارت اشاره میکند.
یدا پرسدشهدایی مانندد «بابدا! کداش مدن فدددایت شدده بدودم .بابدا! کداش قبدل از ایدن نابینددا
شددده بددودم و تددو را بدده ایددن حددال نمددیدیدددم .بابددا! کدداش مددرده بددودم و نمددیدیدددم کدده محاسددن
ش ددریفت از خ ددون س ددرت رنگ ددین ش ددده( ».ح ددائری مازن دددرانی ،)341-340 :او معرفدددت و

در مکتب حسینی

به این چشمهای ترحم میکند؟ بابا! چه کسدی از زنهدای غر یدب تفقدد مدیکندد؟ بابدا! ایدن

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

گفتم :ای دختر! نه و اهلل ،تا دم آخر میفرمود :جرعدهای آب بده مدن بدهیدد ،ولدی کسدی او
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شناخت حضرت رقیه
امام حسین

را میرساند که دوسدت داشدت بده مقدام شدهید و جانبدازی در راه

دست پیدا کند ،که البته با معرفت الهی خویش به آن دست یافدت .حتدی

چنان معرفتی پیدا کرد که با شهادت خویش ،بستری مناسدب بدرای زندده نگده داشدتن امدام
حسین

و شهدای کربال آماده کرد (نک :همو)341 :

.2-4صبرو ستقامت

 ،صبر و استقامت است .این ویژگی برگرفته از

از دیگر جلوهای تربیتی حضرت رقیه
آموزههای قرآنی و مکتب حسینی است.
خداوند در قرآن کریم میفرماید:

َ
ُ َ
َ
َ ُ َ َ
ََُ ُ ُ
اه ثن َنم اسن َنتقاموا َت َت َنن َنز ل َعل نی ِه ُم ال َمال ِئک نة أال تخننافوا َوال ت َحزنننوا
ِإ َن الننذن َ قننالوا ببنننا
َو َأبشروا بالَج َنة َالت ُک ُنتم َ
توع َ
لون ؛ (فصلت)30 /
ِ ِ
ِ
به یقین کسدانی کده گفتندد« :پروردگدار مدا خداوندد یگانده اسدت!» سدپس اسدتقامت

کردند ،فرشتگان بر آنان ندازل میشدوند کده :نترسدید و غمگدین مباشدید ،و بشدارت
باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است.

از ای ددنرو در مکت ددب ام ددام حس ددین
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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و ک دداروان اس ددرا ،یک ددی از مع ددارف مه ددم حس ددینی و

زیباییهای عاشورا ،درس صبر و استقامت است .حوادث و صحنههای عاشورا از ابتدا تدا
پایددان اسددارت پددر از لحظددات مهددم و سددختی اسددت کدده جددز بددا پددایمردی ،صددبر و اسددتقامت،
نمیتوان بر آن پیروز شد.
بدده طددور مثددال ،زمددانی کدده امددام حسددین

در لحظددات آخددر عمددر شددریف خددویش ،حددال

ایشان به شدت دگرگون شد ،صورت خود را به جانب آسمان بلند کرد و فرمود:

اث الْ ُم ْس َنتغیثی َ  ،منال َ َرا س َ
واك ،ینا غین َ
َص ْب ًرا َعل َقضائ َ یا َرا ال إ َله س َ
نواكَ ،و ال
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ً َ َ َ
َ َ
َ ُْ َُْ َ َ ْ ً
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
م
معبود غیرك ،صبرا عل حک ِم یا ِغیاث م ال ِغیاث له ،یا دا ِئما ال نفاد له ،یا ح ِی َی
ْ
ال َم ْوت ؛ (مقرم)275 :1386 ،

خدایا بر حکم تو صبر میکنم .هیچ معبودی جز تو نیست ای فریادرس بیچارگان.
بر حکم تو شکیبایی مدیورزم ای فر یدادرس کسدی کده فر یدادرس نددارد! ای همیشده
زوالناپذیر! ای زنده کننده مردهها!

صددبر و اسددتقامت یکددی از آمددوزههددای مکتددب حسددینی اسددت کدده در حضددرت رقیدده
شهدای کربال و کاروان اسرا متبلور گشت؛ چنان که امام حسین

و

به یاران شهیدش فرمود:

َ
َ
َ َ َ َ ُ ُ ُ َ
َ ُ
ُ
ننان
الک
َصبرا َبن
ِ
نمس و الضنر ِاء إلن ا ِلج ِ
نرام! فمنا المنوت إال قنطنرة تعبنر ِبکنم عن ِ الب ِ
ِ
َ
َ
الواس َع ِة و َالنعی ِم اللائ َم ِة ،فأ ُی ُکم َی َ
کر ُه أن َی َنت ِق ِم ِسج إل قصر؟!؛ (صدو /1403 ،
ِ

289؛ مجلسی)154 /6 :1403 ،

صبور باشدید ،اى بدزرگزادگدان؛ ز یدرا مدرگ جدز پلدی کده شدما را از رندج و بددبختی بده
سوى بهشتهاى پر گستره و نعمت جاو یدان عبور میدهد ،نیست .کدام یک از
شما خوش ندارد که از زندانی به قصرى برده شود؟!

حضرت رقیه

نیز تربیتیافته مکتب حسینی است کده بدا وجدود سدن کدم توانسدت بدا

صبر و استقامت صحنههای مصیبتبار کربال و لحظات سخت اسارت و رنجهای شدام را
تحم ددل کن ددد .البت دده ص ددبر و اس ددتقامت ،ب دده معن ددای پش ددتکار ،تددالش و ایسددتادگی در مقاب ددل
مشکالت و سختیهاست.
در فرازی از زیارتنامه حضرت رقیه

آمده است:

سالم بر تو ،ای که در مظالم بودی و با ارزشت همه را تحمل کرده افشا نمودی.

از این فراز مشخص میشود حضرت رقیه

با رمدز صدبر و اسدتقامت توانسدت مصدائب

و مشکالت و رنج واقعه تلخ و اسارت را تحمل کند .البته برای درک بهتر موضوع الزم است
فضای سخت خرابه شام ترسیم گردد .به طور مثال ،شیخ صدو مینویسد:

یزید دستور داد اهل بیت امام حسین

را به همراه امام سدجاد

در خرابدهای

زندانی کنند .آنها در آنجا نه از گرما در امان بودند و نه از سرما؛ به گونهای که بر اثدر

نامناسب بدودن آن محدل و گرمدا و سدرمای هدوا ،صدورتهایشدان پوسدت انداختده

بود.

در مکتب حسینی

َ َ َََ ُ ُ َ
َف ُحب ْس َ َم َع َع ِل ْب ا ْ ُلح َس ْ
اه أ َم َر ب ِن َس ِاء ا ْ ُلح َس ْ
ی
ی
ِإن َن ِز یل لعنه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ ََ َ
َ ُ
ُ ُ
ال ُی ِکن ُه ْم ِم ْ َحر َو ال قر َحت تقش َر ْت ُو ُجوههم؛ (صدو )168-167 :1376 ،

َ
ِف ْمح ِنبس

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

َ َ ُ َ َ
ْ ْ ُ ُ ْ ُ
الم َعل ْی ِ ا َی ُت َها ال َمظل َومة ال َب ِه َیة؛
الس
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حتی گفته شده است ،آنجا خانه خرابه ای بوده ،به طوری کده بدیم آن مدیرفدت سدقف
آن بر سرشان خراب شود (تبریزی ،بیتا.)294 :
بددا توجدده بدده ایددن روایددت ،زندددگی در آن شددرایط سددخت روشددن مددیگددردد .تنهددا بددا صددبر و
اسددتقامت مددیتددوان در برابددر ایددن آزمددایش و صددحنههای سددخت و مصددیبت سددربلند و پیددروز
خار شد.
.3-4پایبنهیبه صول 

یکددی دیگددر از جلددوههددای زیبددای تربیتددی کددربال و حضددرت رقیدده

در مدرسدده و مکتددب

حسدینی ،پایبنددی بده اصدول اسدت؛ یعندی تحدت هدر شدرایطی نسدبت بده ارزشهدای خدوب
اخالقی و اصول دینی باید پایبند بود و دست از ارزشها نکشید .حضرت رقیه
شهادت امام حسین

با وجدود

 ،برداران ،بندیهاشدم و مصدیبت عطدش و تحمدل اسدارت در کوفده و

شدام ،امدا همانندد بدرادر بزرگدوارش امدام سدجاد

و عمده بزرگدوار ،حضدرت زیندب کبدری

،

هرگز از اصول اخالقی و دینی دست نکشید حتی دست نیاز به سدوی دشدمن دراز نکدرد و بدا
عددزت حسددینی و عفددت زینبددی ،پایبنددد بددودن بدده ارزشهددای اخالقددی و اصددول دینددی را بدده
همگان آموخت.
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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مدرسدده و مکتددب حسددینی مملددو از درسهددا و عبددرتهددا ،از جملدده پایبندددی بدده اصددول
است .از جمله این که:
 .1امددام حسددین
میشود ،از ادامه جن
نماز خواندن امام

در روز عاشددورا ،در میدددان جن د

تددا متوجدده وقددت شددرعی نمدداز ظهددر

دست می کشد و به اقامه نماز میایسدتد ،در حدالی کده دشدمن مدانع
مدیشدد؛ امدا عمدر بدن ابدی قرطده انصدار ی بدا سدپر قدرار دادن خدود ،در راه

اقامه نماز به شهادت رسید .او با همه وجود تیرها را به جدان مدیخر یدد و فدداکارى مدیکدرد و
اجازه نمدیداد دشدمن ،سداالرش حسدین

را هددف گیدرد و همچندان دلیرانده پیکدار کدرد تدا

پیک ددرش از زخ ددمه ددا پوشد دیده ش ددد و غ ددر در خد دون گردید دد .او از ام ددام حس ددین

پرس ددید:

فرمدود« :نعددم ،أندت امددامی فدی الجنددة،

«أوفیدت؟؛ آیدا رسدم وفددادارى را بجدا آوردم؟» .امددام
ّ
السالم و اعلمه ّأنی فی االثر؛ آرى ،نیکو فداکارى کردى .تو پیش از من
فأقرئ رسول اهلل

به بهشت پرطراوت و ز یبا میرسی؛ پس سالم مرا به پیامبر خدا برسان و به آن حضدرت بگدو
که من نیز به زودى خواهم آمد» و آنگاه جدان را در بسدتر شدهادت ،بده جدانآفدر ین تسدلیم کدرد
(ابن نما حلی.)222 :1380 ،
 .2از فاطمده صدغرا

روایدت شدده اسدت کدده فرمدود :در جلدوی خیمدده ایسدتاده بدودم و بدده

کشتهها نظاره میکردم و در این اندیشه بودم که حال بر سر ما چه خواهد آمد؟ نا گداه متوجده
شدم که مردى سوار بر اسب ،زنان را با نیزهاش تعقیب میکند و زندان در حدالی کده لباسهدا
و ز ینتهایشان به غارت رفته به یکدیگر پناه میبرند و فر یاد بر میآورند:

َ
َ
َ
ُ
ََ
ُ ُ
َ
ناصراه َ
َ
واح َسناه ،أما ِم ْ مجیر یجی ُرنا ،أما ِم ْ زا ِئل َیذ ُود
واقلة ِ
واجلاه وا أ َبتاه ،وا ع ِلیاهِ ،
َ
عنا.

تددا آن کدده آن مددرد متوجدده مددن شددد و بددا نی دزه بدده سددو یم حملدده کددرد .مددن بدده صددورت بددر زمدین
افتادم ،گوشهایم را در ید و گوشواره از گوشم خار کرد و مقنعه از سرم ربود .خون از گوشها
بر گونههایم جدارى بدود .بدا سدر برهنده بدیهدوش بدر زمدین افتدادم ،چدون بده هدوش آمددم ،دیددم

نگداه کدردم ،دیددم عمدهام نیدز سدربرهنه اسدت و تمدام بددنش بدر اثدر ضدربات دشدمن سدیاه
شده است (ندک :مجلسدی60 /45 :1403 ،؛ جزائدرى233 /1 :1427 ،؛ بحراندی اصدفهانی،
.)305 /17 :1413
دینی و ارزشهدای اخالقدی پایبندد باشدند ،در حدالی کده در آن لحظدات سدخت ،دختدر امدام
ْ
َ
حسددین بدده عمددهاش فرمددود« :ی دا َع َّمتدداه! َهد ْدل َمد ْدن َخ ْر َقددة أ ْسددتر بهددا َرأ َس دی؛ ّ
عمدده جددانم! آی دا
َ
پارچهاى هست که سدرم را بدا آن ب وشدانم؟» ایدن بدزرگتدرین درسدی اسدت کده اهدل بیدت
میتوانند بده زندان و دختدران مسدلمان بدهندد کده حفد عفداف و حجداب یدک دسدتور قرآندی
(ندک :نددور31 /؛ احدزاب )59 /و دینددی اسدت کدده در سدیره اهددل بیدت

بدده آن توصدیه اکیددد

در مکتب حسینی

به رغم این مصیبت عظیم ،اهل حرم همدواره سدعی مدیکردندد در هدر شدرایطی بده اصدول

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

عمهام در کنارم نشسته ،گر یه میکند.
ْ
َ
گفتم« :یا َع َّمتاه! َه ْل َم ْن َخ ْر َقة أ ْستر بها َرأ َسی؛ ّ
عمه جانم! آیا پارچده اى هسدت کده سدرم
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ّ
دك؛ دختدرم! عمده ات نیدز مانندد تدو
دك َمثل َ
را با آن ب وشانم؟» عمدهام فرمدود« :یدا َب ْنتداه! و عمت َ
است».
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شده است و نباید به بهانههای واهی و پوچ از آن دست کشید.
 .3حضرت زینب

وقتی به همراه کاروان اسرا وارد شام شددند و بده کداخ یز یدد آمدندد،

در اولین خطبهای که در مقابل یزید ملعون خواند ،اینگونه فرمود:

َ
أ ِم َ ْال َع ْلل َیا ْاب َ ُالط َل َق ِاء َ ْتخ ِلن ُر َك َح َرا ِئ َر َك َو إ َم َاء َك َو َس ْنو ُق َ َب َن ِ َ ُ
اه َس َنبا َیا
نول ِ
نات رس ِ
ِ
ِ
َ َ
َق ْل َه َت ْک َ ُس ُت َ ُ
َ ُ َ
وره َ َو أ ْبل ْی َ ُو ُجوهه ؛ (نک :ابن نما حلی37 :1380 ،؛ حسینی موسو،،

388 /2 :1418؛ مجلسی)134 /45 :1403 ،

اى پسر آزاد شدگان! آیا از عدالت توست که زنان و کنیزان خود را پشت پرده جاى
دهددی و دختددران پی دامبر خدددا

را بدده اسدیرى ببددرى و سددو دهددی؟ تددو چادرهدداى

ایشان را برداشتی و صورتهاى آنان را باز نمودى.

در ایددن فددراز از خطبدده ،حضددرت زینددب کبددری

بدده اهمیددت مسددائل شددرعی در زمیندده

رعایت عفاف و حجاب حتی در آن لحظات سخت تأ کید میکند.
 .4بانوان حرم امام حسین
حضددرت رقیدده

 ،حضدرت زیندب ،حضدرت ام کلثدوم ،حضدرت سدکینه و

در بددین آن اسددیران ،در خرابدده بددیسددایبان شددام بودنددد تددا آنکدده پوسددت

صورتهایشان ترک برداشت .آنها در تمام طول روز و شب مشغول عزاداری و گر یده بدر امدام
حسین
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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و دیگر شهیدان بودند (نک :مفید122 /2 :1413 ،؛ تبریزی ،بیتا.)276 :

بنددابراین یکددی از جلددوههددای تربیتددی حضددرت رقیدده

و مدرسدده حسددینی ،پایبندددی بدده

اصول بود که این ارزش در سدایۀ اسدتقامت و والیتمدداری محقدق مدیشدود؛ چنان کده از امدام
َ َّ
رضدا از تفسدیر اسدتقامت در آیده شدریفه َإ ّن ال َدذی َن قدالوا َر ّب َندا اهلل ث َّدم ْاس َدتقاموا (فصدلت/
 )30پرسیدند .امام فرمود« :هی و اهلل ما أنتم علیده؛ اسدتقامت همدان روش والیتدی اسدت
ک دده ش ددما دار ید دد» (فد دی

کاش ددانی359 /4 :1415 ،؛ بحرانددی .)789 /4 :1374 ،از ای ددنرو

پدذیرش رهبدرى ائمده اهدل بیدت

ضددامن بقدای خدط توحیدد و روش اصدیل اسدالم و ادامدده

عمل صالح است (مکارم شیرازی.)271 /20 :1374 ،
.4-4گذشتو یثار 

درس گذشت و ایثار یکی از جلدوههدای زیبدای تربیتدی حضدرت رقیده

بدود؛ درسدی کده

این کودک بامعرفت امام حسین

بر همگان آموخت .ایشان در خرابده شدام وقتدی پدذیرای

پدرش شد و شروع با سخن کرد ،از مشکالت و سختیها خود کالمدی بده میدان نیداورد؛ بلکده
مشکالت و سختیها و مصائب کاروان اسرا گفت تا ماهیدت قیدام کدربال زندده بماندد .ایشدان
از خود گذشت تا به خددا برسدد و در جدوار امدام حسدین

آرام بگیدرد و از رندج و مصدیبتهدا

رهایی یابد.
درس گذشدت و ایثدار را بایدد از عبداس
که شمر ،برای عباس

 ،علمدددار امدام حسدین

آموخدت؛ آن هنگددام

و بدرادرانش امداننامده آورد ،بدا ایثدار و گذشدت ،جدان بدرادر را بدر خدود

مقدم داشت و حاضر به ترک امام حسین

نشد (نک :مقرم)209-208 :1386 ،؛ یا وقتدی

با لب تشنه به آب رسید ،اما به یاد تشنگی برادرش امام حسین

و اهدل بیدت

افتداد؛

آب را ریخت و مشک را پر از آب کرد و به دوش راست انداخت و روبه خیمهها کرد .راه را بر
او بس ددتند (قم ددی )424 :1379 ،و او را ناجوانمردان دده ب دده ش ددهادت رس دداندند ،در ح ددالی ک دده
عطشان بود ،اما ایثار و گذشت اجازه سیراب شدن را به او نداد.
درس گذش ددت و ایثدددار را بایدددد از کودک ددان مظلدددوم و غر یدددب و عطش ددان امدددام حسدددین
جددان دادنددد .زینددب

در شددب یددازدهم بدده جمددعآوری دختددران و کودکددان اهددل بیددت

پرداخددت؛ دیددد دو نفددر از کودکددان بددرادرش نیسددتند .پددس از آنکدده بددرای پیدددا کددردن آنهددا بدده
جستوجو پرداخت ،دید هر دو دست به گدردن یکددیگر انداختده و خوابیددهاندد .همدین کده
خواست آنان را بیدار کند ،دید از شدت عطش از دنیا رفتهاند.
وقتی مأموران از این جر یدان آ گداهی یافتندد ،خبدر را بده ابدن سدعد گدزارش دادندد .او اجدازه
گفتند« :کیف نشرب و قد قتل ابن رسول اهلل عطشانا؛ چگونه آب بیاشدامیم بدا این کده فرزندد
رسول خدا

را با لب تشنه شهید کردند؟» (حائری مازندرانی.)166 :1391 ،

.5-4سبکزنهگی سالمی 

یکی از جلوههای مهم تربیتی حضرت رقیه

توجه به سبک زندگی اسالمی است .بدا

در مکتب حسینی

داد برای کودکان آب بیاورند .وقتدی برایشدان آب آوردندد ،تمدام آندان روی از آب برگرداندندد و

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

فراگرفت .عصر عاشورا ،دو طفل صغیر از اهل بیدت

از تدرس و وحشدت و عطدش بدیحدد
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نگاهی گذرا به سدیره و تداریخ زنددگانی حضدرت رقیده

مدیتدوان چندد نکتده تربیتدی در بداره

سددبک زندددگی اسددالمی برداشددت کددرد کدده بددرای همگددان قابددل اسددتفاده اسددت .از ایددنرو ائمدده
معصومین

یک الگوی خوب و ارزشی در زمینه سبک زندگی اسالمی هستند.

امددا بدده برخددی از جلددوههددای تربیتددی حضددرت رقیدده

در سددبک زندددگی اسددالمی اشدداره

میگردد:
 .1-5-4ازدواج

حضرت رقیه

از والدینی خوب متولد شد و در خانوادهای اسالمی و مدرسه حسدینی

رشد پیدا کرد و جاودانه شد .بنابراین اولین نکته تربیتی در سبک زندگی اسالمی ،توجه بده
امر مقدس ازدوا و تشکیل خانواده با مال ک و معیار آموزههای دینی است .اگر ازدوا افراد
بر اساس معیار درست نباشد ،نمیتوان به طور قاطع در تربیت خانواده و فرزندان موفق بدود؛
زیرا چارچوب تربیت از بنیان ،خراب و اشتباه است.
اکنون این سؤال مطدرح مدیشدود کده مدال ک و معیدار ازدوا در اسدالم چیسدت؟ در پاسدخ
مددیتددوان اظهددار داشددت ،قددرآن کددریم و روایددات بدده ایددن موضددوع اشدداره نمددوده و مددال کهددایی از
جمله ایمان و دینداری (نک :بقره221 /؛ کلینی ،)593 /10 :1429 ،اخدال (ندک :نسداا/
19؛ حددر عدداملی ،)76 /20 :1409 ،هددمکفددو بددودن (نددک :نددور26 /؛ کلینددی،)631 /10 :1429 ،
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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شددرافت و اصددالت خ ددانوادگی (نددک :کلینددی ،)592 /10 :1429 ،عقددل (نددک :حددر عدداملی،
 )650 /10 :1409برشددمردهانددد .البتدده بدده برخددی دیگددر از مددال کهددا و معیارهددا ،ماننددد جمددال و
ز یبایی ،سواد و دانش ،مال و ثدروت ،تناسدب در سدن ،سدالمت جسدم و سدالمت از آلدودگی و
اعتیاد نیز باید توجه کرد.
بنابراین مرحله و گدام اول در سدبک زنددگی اسدالمی ازدوا و تشدکیل خدانواده بدر اسداس
مدلها و الگوهای آموزههای دینی است .در این صورت خانوادهای موفق تشکیل خواهندد
یافت.
 .2-5-4انتخاب نام نیک

از جملدده سددنتهددای حسددنه در سددبک زندددگی اسددالمی ،انتخدداب نددام نیددک و شایسددته

است .امام حسین

نام رقیده را بدرای فرزنددش انتخداب مدیکندد ،گرچده برخدی قائلندد ندام

اصلی رقیه ،فاطمه بوده و رقیه لقب ایشان بوده اسدت؛ ز یدرا ندام رقیده در شدمار دختدران امدام
حسین

کمتر به چشدم مدیخدورد و بده اذعدان برخدی مندابع ،احتمدال این کده ایشدان همدان

فاطمه بنت الحسین
فرزندان امام حسین

باشدد ،وجدود دارد (نظدری منفدرد .)518 /1379 ،البتده بعضدی از
دو اسم داشتهاند و امکان تشابه اسمی نیدز در فرزنددان ایشدان وجدود

دارد؛ چنان که نقل شده است:
در می دان کودکددان امددام حسددین
حسین

دختددر کددوچکی بدده نددام فاطمدده بددود و چددون امددام

مادر بزرگوارش را بسیار دوست میداشت ،هر فرزند دختری که خدا به

ایشان میداد ،نامش را فاطمه میگذاشدت؛ همدانگونده کده هرچده پسدر داشدت ،بده
احترام پدرش امام علی

او را علی مینامید .گفتنی است سیره دیگر امامان نیز

در نامگذاری فرزندانشان چنین بوده است( .تبریزی ،بیتا)142 :

بنابراین آنچه در سیره ائمه معصومین

و نام زیبای حضرت رقیده

وجدود دارد ،آن

است که یکی از وظایف تربیتی والدین ،انتخاب نام نیک و شایسته برای فرزندان است:
َ

َ

 ،725 :1379ح )399

حددق فرزنددد بددر پدددر ،آنکدده نددام نیکددو بددر فرزنددد نهددد ،خددوب تددربیتش کنددد ،و او را قددرآن
بیاموزد.

انتخدداب نددام خددوب در شددکلگیددری شخصددیت او در بزرگسددالی ،مددیتوانددد نقددش داشددته
باشددد؛ امددا الفدداظ و اسددامی نیکددو بدده تنهددایی نمددیتواننددد آدمددی را بدده سددعادت برسدداند ،بلکدده

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

ُ ُْ
َ ُ
َح ُْ ،ال َو َلنل َع َلن ْال َوالنل أ ْن ُ َیحسن َ ا ْس َنَ ُه َو ُ َ
یح ِسن َ أد َبنه َو ُی َع ِل َمنه الق ْنرنن؛ (شیریف الرضیی،
ِ
ِ ِ
ِ

مقصددود از روایددات ایددن اسددت کدده نددامهددای نیکددو زمیندده روانددی و تلقینددات روحددی و اجتمدداعی

در مکتب حسینی

روی شخص میگشاید (مروجی طبسی.)39 /1388 ،
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مثبتددی فددراهم مددیکننددد کدده ا گددر شددخص صدداحبنددام در افددق آن قددرار گیددرد و بدده اخددال واالی
پیامبر اکرم

و سیره اهدل بیدت

آراسدته گدردد ،بده حقیقدت پیوسدته و راه بهشدت را بده

.3- 5-4تربیتفرزنه 

یکدی از مولفدههدای مهدم در سدبک زنددگی ،توجده بده تربیدت فرزندد اسدت .ایدن موضدوع بددا
توجه به جلوههای تربیتی حضرت رقیه

از دو جنبه قابل بررسی است:

الف) اهمیت تربیت فرزند

حضددرت رقیدده

در خددانوادهای پددرورش یافددت کدده والدددین بدده کسددب فضددایل اخالقددی و

رشد معنوی یعنی تربیت فرزند توجه داشتهاند .لذا آن حضرت

در سایه تربیت دینی بده

مقددام و مرتبدده معنددوی و معرفددت بدداال دسددت پیدددا کددرد و یکددی از بهتددرین الگوهددا در امددر تربیددت
فرزند است.
در آم ددوزهه ددای دین ددی ب دده تربی ددت فرزن ددد بس ددیار اهمی ددت داده شددده اسددت؛ ز یددرا تشددکیل
خانواده ،فقط به فرزندآوری نیست ،بلکه والددین در امدر تربیدت فرزندد مسدئول هسدتند؛ چدرا
کدده فرزنددد بددا تربیددت صددحیح و درسددت ،راه سددعادت و نجددات را پیدددا کددرده و از انحرافددات
اخالقدی محفددوظ مددیماندد .همچنددین نتیجدده و ثمدره تربیددت فرزنددد بده والدددین برمددیگددردد .در
روایددات نی ددز یک ددی از مص ددادیق باقی ددات ص ددالحات ،فرزن ددد صددالح اسددت؛ چنان کدده پیددامبر
اکرم
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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در روایتی فرمودند:

َ
ُ َ
َ َ َ
ْ
َ َ
ََ
َ
َ َ َ ْ َْ ُ َ
ان ْانق َط َع َع َمل ُه ِإال ِم ْ ثالث ِعلم ُی ْن َتف ُع ِب ِنه أ ْو َص َنلقة ْتج ِنر ی ل ُنه أ ْو َولنل
ِإأا مات ِاْلنس
ْ ُ َ
ُ
َصا ِلح َیلعو له؛ (فتال نیشابور)11 /1 :1375 ،،

هرگداه انسدان بمیددرد ،عملدش هدم قطددع مدیشددود ،مگدر از سده راه :صدددقه جار یده ،یددا
عملی که از آن سود میبرند ،یا فرزند شایستهای که برای او دعا میکند.

بنابراین حضرت رقیه

فرزنددی صدالح و تربیدت شدده از خدانواده و پددری صدالح بدوده

است.
ب) لزوم تربیت فرزند از کودکی

یکدی از نکدات درسآمدوز تربیتدی حضدرت رقیده

آن اسدت کده ایشدان در سدنین کدودکی

تربیددتیافتدده مدرسدده حسددینی اسددت .از ایددنرو والدددین بایددد بدده امددر مقدددس تربیددت فرزنددد از
سددنین کددودکی توجدده داشددته باشددند؛ ز یددرا شخصددیت و رفتددار فرزنددد ،از همددان سددنین کددودکی

شکل میگیدرد .بددین جهدت الزم اسدت نکدات تربیتدی بده تددریج از همدان سدنین پدایین بده
کودک آموزش داده شود.
در آمدوزههددای دیندی نیددز بده ایددن نکتده تربیتددی توجده شددده اسدت .بدده طدور مثددال ،حضددرت
علی

در نامه خویش به امام حسن

میفرماید:

ْلَ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ َ ْ ُ ْلَ َ َ ْ َ ْ
ض ا خا ِلی ِة ما أل ِق ِفیها ِم ش ء ق ِبلته فبادرت ِباْلد ِا قبن
َِإنما قلب ا حل ِث کاْلر ِ
ْ َ ُُ َ
ْ َْ َ
أ ْن َیق ُس َو قل ُب َو َیش َت ِغ لب ؛ (ابن شعبه حرانی)70 /1404 ،

دین کاشدته نشدده ،آمداد پدذیرش هدر بدذری اسدت کده در آن
قلب کودک همانند زم َ
پاشیده شود .از این رو در تربیت تو شتاب کردم ،پیش از آن که دل تو سخت شود
و اندیشهات به چیز دیگری مشغول گردد.

دلیدل ایددن مطلدب آن اسددت ،تعلیمدداتی کده در کددودکی (و جددوانی) داده مدیشددود همچددون
نقشددی اسددت کدده بددر سددن

بزننددد؛ نقشددی ثابددت ،عمی دق و پای ددار؛ امددا در مقابددل ،فراگی درى در

بزرگسالی همچون نقشی اسدت کده بدر آب زنندد( ،نقشدی گدذرا و ناپایددار( .ابدن أبدی الحدیدد،
.)67 /16 :1404
یکددی دیگددر از جلددوههددای تربیتددی حضددرت رقیدده

و تدداریخ زندددگانی ایشددان در سددبک

زندگی اسالمی آن است که والدین بایدد نسدبت بده فرزندد محبدت کنندد و بده عاطفده کودکدان
توجه کنندد؛ چنان کده در روایدات آمدده اسدت امدام حسدین

دارای دخترکدی خردسدال [بده

نام رقیه] بود که او را بسیار دوست میداشت .او نیز عالقده شددیدی بده پددر داشدت (حدائری
در سبک زندگی اسالمی و در آموزههای دینی ،اظهدار محبدت و عالقده بده فرزندد مدیتواندد
در رشدد اخالقددی و تربیتدی فرزنددد مدؤثر باشددد .پیدامبراکرم
فرمود:

در اهمیددت محبدت بدده فرزندددان

َ ََ ُ
ً َُ َ َ َ َ
نوه ْمَ ،و إ َأا َو َعن ْنل ُت ُم ُ
ان َو ْار َح ُمن ُ
َأح ُ
الصن ْنب َی َ
وه ْم َش ن ْیئا ،ففننوا لهُن ْنم؛ فن ِنإَّ ُه ْم ال َن ن َر ْو َن ِإال أنکن ْنم
نوا
ن
ب
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
ت ْر زقوَّ ُه ْم؛ (کلینی)449 /11 :1429 ،

در مکتب حسینی

مازندرانی.)340 :1391 ،

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

.4- 5-4محبتبهفرزنه
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به بچهها محبت کنید و بر آنان ّ
ترحم نمایید و هر گاه به آنان وعدهاى دادید ،بدان
وفا کنید؛ چون اینان شما را روزىرسان خو یش میدانند.

در بحددث محبددت بدده فرزنددد روایددات بسددیاری وجددود دارد _ کدده یددک مددورد آن گذشددت _ کدده
بیانگر اهمیت موضوع است؛ اما در این بحث سه نکته مهم وجود دارد:
الف) نتیجه معنوی محبت

در روایددات اسددالمی بددر ضددرورت محبددت بدده فرزندددان توصددیه شددده اسددت کدده ایددن در رشددد
تربیتی ،خودباوری و شکلگیری فرزند نقدش مهمدی دارد .امدا از سدوی دیگدر خداوندد پداداش
محبت به فرزند را ضایع نمیسازد.
امام صاد

َ

فرمود:
َ

ْ َ

َ

ْ

إن َ
اه ل َی ْر َح ُم ال َع ْبنل ِل ِشنل ِة ُح ِب ِنه ِل ُول ِنل ِه؛ (کلینیی449 /11 :1429 ،؛ حیر عیاملی/21 :1409 ،
ِ

)483

همان ددا پروردگ ددار بن دددهاش را ب دده دلی ددل ز ی ددادی مه ددرورزی نس ددبت ب دده ک ددودک خ ددود
میبخشاید.

در روایتی نبوی آمده است:
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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ْ
اه َل ُه َح َس َن ًة َو َمن ْ َف َر َح ُنه َف َر َح ُنه ُ
َم ْ َق َب َ َو َل َل ُه َک َت َب ُ
اه َنن ْو َم ال ِق َی َام ِنة؛ (فیی
)1387 /23 :1406

کاشیانی،

هددر کددس فرزنددد خددود را ببوسددد خدددا بددر او پاداشددی مددینویسددد و هددر کددس فرزندددش را

خوشحال کند ،خدا او را در روز رستاخیز شاد میگرداند.
ب) توجه بیشتر به دختر

امددام حسددین

دخت ددر خددود حضددرت رقی دده

را بسددیار دوسددت مددیداشددت (حددائری

مازندرانی .)340 :1391 ،این توجه و محبت بیشتر به فرزند دختدر ،یدک ارزش معندوی بدرای
دختران به شمار میآید .ا گرچه اسالم میان فرزند دختر و پسر فرقی قائل نیسدت ،امدا در دوره
جاهلیت یک تفکر غلط و نابجا نسدبت بده فرزندد دختدر وجدود داشدت .از ایدنرو خداوندد در
قدرآن کددریم ایدن تفکددر را مدذمت نمددوده اسدت (نددک :نحدل .)59 - 58 /البتدده تحقیدر و در هددم

شکستن شخصیت زن ،تنها در میان عرب جاهلی نبود ،بلکه در میدان اقدوام دیگدر و حتدی
شداید متمدددنتددر ین ملدل آن زمددان نیدز ،زن شخصدیتی ندداچیز داشددت و غالبدا بددا او بدده صددورت
َ
یک کاال و نده یدک انسدان رفتدار مدیشدد ،ولدی مسدلما عدرب جداهلی ایدن تحقیدر را در اشدکال
زنندددهتددر و وحشددتنا کتددرى انجددام مددیداد .ولددی اسددالم ظهددور کددرد و بددا ای دن خرافدده در ابعدداد
مدیدانسدتند در احادیدث

مختلفش سرسختانه جنگیدد ،مخصوصدا تولدد دختدر را کده نند

اسددالمی ب دده عن ددوان گشددوده ش دددن ن دداودانی از رحمددت خ دددا بدده خددانواده معرفددی کددرد .خددود
پیامبر

آنقدر به دخترش فاطمه

احترام میگذاشت که مدردم تعجدب مدیکردندد .آن

حضددرت بددا تمددام مقددامی کدده داشددت ،دسددت دختددرش را مددیبوسدید و بدده هنگددام بازگشددت از
سفر ،با نخستین کسی کده دیددار مدیکدرد ،دختدرش فاطمده

بدود .بده عکدس ،هنگدامی کده

میخواست به سفر برود ،به آخر ین خانهاى که برای خداحافظی میرفت ،خانده فاطمده
بود (مکارم شیرازی.)275 -274 /11 :1374 ،
پیامبراکرم

نیز در روایتی ،برای دختران صفات خوب و نیک را برمیشمرد کده بدرای

دختر یک ارزش است:

)336 /11

دختران ،چه فرزندان خوبی هستند؛ مهربان ،با جهاز ،اهل انس و الفت ،با برکت

و با نظافتاند.

از ایددنرو در آمددوزههددای دینددی ،روایددات بسددیاری در اهمیددت و ارزش دختددر در اسددالم وارد
شددده اسددت ک دده در ایددن نوشددتار نم ددیگنجددد .ام ددا هدددف امددام حسددین

و سددبک زندددگی

ج) رعایت حدود محبت

اسددالم در اهمیددت محبددت بدده فرزنددد بسددیار سددخن گفتدده اسددت؛ امددا نبایددد در آن افددراط و
تفریط داشت ،بلکه باید اعتدال داشت و از محبت کردن ،تشویق و تنبیه درست اسدتفاده
کدرد؛ ز یدرا محبدت ،تشدویق و تنبیده ،ابزارهدای الزم بدرای تربیدت فرزنددان بده شدمار میآیندد .از

در مکتب حسینی

اسالمی ،آن است که دختر در اسالم ارزش و جایگاه خوب و واالیی دارد.

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

ْ َُ ْ

ْ َ

َُ

َ

َ

ِن ْع َم ال َولنل ال َب َن ُ
نات ُمل ِطفنات ،مج ِه َنزاتُ ،مو ِن َسناتُ ،م َب َارکناتُ ،مف ِل َینات؛ (کلینیی:1429 ،
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اینرو اگر از این ابزار درست استفاده نشود ،تربیت فرزند اصولی نخواهد بدود .در روایدات نیدز
بیان شده است که دوست داشتن خانواده و محبت به آنان باید حد و اندازه داشته باشدد.
پیامبر اکرم

میفرماید:

اك أن َتن َنل َ َ
َیناب َ َمسننعود ! إین َ
طاعن َنة اه َوتقصن َنل َمعصن َی َت ُه َشن َنف َق ًة َعلن أهلن َ َْ ،ل َن َ
اه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ
َ
ْ ْ
ُ
َُ ْ َ ُ
َ
َ َ
َتعال َیقولَ :ینأ ُی َها الن ُاس اتقوا َببک ْم َو اخ َش ْوا َن ْو ًما ال ْیج ِز ى َوا ِلل َع َول ِل ِه َو ال َم ْولود
َ
َ
ُ
ه َو َجاز ع َوا ِل ِل ِه ش ْینئا (لقمان)33:؛ (محمدی ری شهری)435 /3 :1391 ،
اى پسر مسعود! مبادا دلسوزى براى خانوادهات ،باعث شود که طاعدت خددا را وا

نهی و نافرمانیاش را در پیش گیرى؛ ز یرا خداوندد متعدال مدیفرمایدد« :اى مدردم! از
پروردگارتان پروا بدار ید ،و بترسید از روزى که هیچ پدرى ،به کار فرزندش نمی آید،
و هیچ فرزندى نیز به کار پدرش نخواهد آمد.

البته باید ّ
توجه داشت که افراط در ّ
محبدت خدانوادگی ،بده گوندهاى کده موجدب غفلدت از
ّ
خداونددد متعددال و ارزشهدداى اسددالمی و انسددانی شددود ،بدده شدددت نکوهی دده اسددت .از ای دنرو
محبت نسبت به خانواده ،محدود به ّ
قلمرو دوستی و اظهار ّ
مقررات اسالمی است.
امام باقر

سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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َ

نیز فرمود:

َ َ

َ

َ

َ

َ َ

َ

َ

ُ

االباء َم دع ُاه ُ
ُ
قصیر اِ ل ُ
َ َ ُ َ َ
العقو ِ ؛ (همو)
شر َ ِ
ِ
البر اِ ل ِاالفر ِاط و شر االبن ِاء م دعاه الت ِ ِ

بدترین پدران کسی است که [در نیکی از حد اعتدال خار شدود و] بده ز یدادهروی
بگرایددد و بدددترین فرزندددان فرزندددی اسددت کدده در اثددر کوتدداهی پدددر و مددادر [در انجددام
وظیفه ،کاری کند که] به عا والدین دچار شود.

بنابراین در اسالم درباره محبدت کدردن بده زن و فرزندد ،توصدیه و تأ کیدد نمدوده اسدت ،امدا
نباید از حدود و اعتدال خار شود.
.5- 5-4محیطزنهگی 

از دیگددر جلددوههددای تربیتددی حضددرت رقیدده

در سددبک زندددگی آن اسددت کدده محددیط،

اطرافیددان و دوسددتان در تربیددت افددراد رابطدده مسددتقیم دارنددد؛ چنان کدده حضددرت رقیدده

در

محیطددی تربیددت و پ ددرورش یافتدده اس ددت کدده امددام حس ددین ،امددام سددجاد ،حضددرت زینددب،

حضرت ام کلثوم ،حضرت عباس ،حضدرت علدی اکبدر ،حضدرت امدام محمددباقر

و...

وجود داشتهاند .بنابراین والدین نسبت به محیط کودکان و همبدازی آندان نبایدد بدیتفداوت
باشند.
بن ددابر ن ددص ص ددریح ق ددرآن ،مح ددیط زن دددگی (ش ددامل دوسددت و )...در تربیددت و ه دددایت و
شکلگیری شخصیت افراد رابطده دارد (ندک :فرقدان .)29 - 27 :ایدن تأثیر پدذیرى تدا آن حدد
است که حضرت علی

میفرماید:

ْ َ ََ ُ َ
َ َ ُ َْ َ
َ َ ُ
َ
ُ َ ُْ
َ ُ ََ
اه
ف َم ِ اش َت َبه عل ْیک ْم أ ْم ُر ُه َو ل ْم ت ْع ِرفوا ِدی َنه فانظ ُر وا ِإل خلطا ِئ ِه ف ِإ ْن کنانوا أهن ِدنن ِ ِ
َُ ََ
َ ُ ََ َ
َ َ َ َُ
اه؛ (مجلسیی،
اه فنال َحنظ لنه ِمن ْ ِدنن ِ ِ
اه َو ِإ ْن کانوا علن غ ْین ِر ِدنن ِ ِ
فه َو عل ِدن ِ ِ

)197 /71 :1403

هر گاه وضع کسی بر شما مشتبه شد و دین او را نشناختید به دوستانش نظر کنید؛
ا گددر اهددل دی دن و آی دین خدددا باشددند او نی دز پی درو آی دین خداسددت ،و ا گددر بددر آی دین خدددا
نباشند او نیز بهرهاى از آیین حق ندارد.

بنابراین باتوجه به سیره زندگانی حضرت رقیه

و آیه شدریفه و روایداتی کده در ایدن بداب

وجود دارد ،روشن میشود که بددون شدک ،عامدل سدازنده شخصدیت انسدان _ بعدد از اراده و
چرا که انسان خواه و ناخواه تأثیر پذیر است و بخش مهمی از افکار و صفات اخالقی خود را
از طر ید دق دوس ددتانش م ددیگید درد .اید دن حقیق ددت ه ددم از نظ ددر علم ددی و ه ددم از طر ید دق تجرب دده و
مشد دداهدات حسد ددی بد دده ثبد ددوت رس د دیده اسد ددت (مکد ددارم شد ددیرازی.)73-72 /15 :1374 ،
همچنددین والدددین بدده طددور درسددت و شایسددته بددر رفتددار فرزندددان بددهو یددژه در بدداره دوستانشددان
است که بدون تحقیق فردی برای دوستی انتخاب نکنیم:

َ َُ َ َ ُ َ َ َ ً
ناد َر ُه َفنإ َأا ْاس َنت ْن َب ْط َ ا ْ ِلخ ْب َنر َة َو َر ِضنی َ
نلا َح َتن َت ْعننر َ َم َنوار َد ُه َو َم َ
ص
ینا بنن ال تنم ِاخ أح
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ْ
ََ
ْ ْ َ َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ناة ِفن الع ْس َنر ِة؛ (ابین شیعبه حرانیی233 :1404 ،؛
آخ ِه عل ِإقال ِة العث َر ِة و الم َو َاس ِ
ال ِعش َرة ف ِ
مجلسی)105 /75 :1403 ،

فرزندم! پیش از آن که از چگونگی ورود و خرو کسی در کارهدا آ گداه شدوى ،دسدت

در مکتب حسینی

نظددارت داشددته باشددند ،حتددی در روایتددی از امددام حسددن

[خطدداب بدده فرزندددش] وارد شددده

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

خواست و تصمیم او _ امور مختلفی است که از اهم آنها همنشین و دوست و معاشر اسدت؛
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بدرادرى بده او مدده .پدس هدر گداه کسدی را آزمدودى ،و آمیدزش بدا او را پسدندیدى ،بدا او
دست برادرى بده ،بدان شرط که لغزشهاى یکدیگر را نادیده گیر ید ،و به هنگام
تنگدستی چیزى از یکدیگر در یغ نداشته باشید.

نتیجه 

ایددن مقالدده بددا طددرح سددؤال «جلوههددای تبلیغددی و تربیتددی حضددرت رقیدده

در مکتددب

حسینی چیست؟» به دنبال تبیین جلوههایی تبلیغدی و تربیتدی آن حضدرت

برآمدد و بده

این موضوع بده صدورت روشدی و هدفمنددپرداخت تدا بدرای محققدان ،طدالب و دانشدجویان و
مبلغان دینی قابل استفاده باشد.
در این پژوهش تالش شد به سؤاالت مهمی همچون «چرا امام حسین

خدانواده خدود

را بدده کددربال بددرد؟»« ،چددرا بایددد بدده حمایددت از مظلددوم پرداخددت؟» و «مددال ک و معیددار ازدوا در
اسالم چیست؟» پاسخ داده شود.
یکددی از محسددنات پددژوهش آن بددود کدده بدده اسددناد قرآنددی و روایددی حمایددت از مظلددوم اشدداره
گردید و فلسفه حمایت از مظلومان عالم تبیین شد.
در جلددوههددای تربیتددی حضددرت رقیدده
سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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 ،یکددی از موضددوعات مهددم تربیتدی _ اجتمدداعی،

بحددث سددبک زندددگی اسددالمی اسددت کدده در آن بدده مؤلفددههددایی همچددون ازدوا و تشددکیل
خددانواده ،تربیددت فرزنددد ،محبددت بدده فرزنددد و ...پرداختدده شددد و بدده نقددش محددیط زندددگی و
دوستان در تربیت و انحراف افراد و فرزندان اشاره گردید.
البتدده سددعی شددد بدده طددور کلددی و فهرسددتوار بدده مددال کهددا و معیارهددا ازدوا در آمددوزههددای
دینی ،مانندد ایمدان و دیندداری ،اخدال نیکدو ،هدمکفدو بدودن ،شدرافت و اصدالت خدانوادگی،
عقددل ،جمددال و ز یبددایی ،سددواد و دانددش ،مددال و ثددروت ،تناسددب در سددن ،سددالمت جسددم و
سددالمت از آلددودگی و اعتی داد اشدداره شددود .در ایددن صددورت خددانوادهای موفددق شددکل خواهددد
گرفت.
یکی از نکات مهم تربیتی حضدرت رقیده

آن اسدت کده بایدد بده تربیدت فرزندد از سدنین

کددودکی توج دده ک ددرد .البتدده نبای ددد از اعت دددال خددار ش ددد و بدده سددمت افددراط و تفددریط رفددت.

همچنین والدین بدانند ،خداوند پاداش تربیت فرزند را برای والدین ضایع نمیکند.
از آنجدا کدده امددام حسددین

دختددر خددود حضددرت رقیدده

را بسددیار دوسددت مددیداشددت،

روشدن شدد کدده اسددالم همددواره بدرای دختددر ارزش قائددل اسددت تددا بددا تفکددر جاهلیددت در آن روز و
عصر حاضر در قبال دختران مبارزه کند.

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه
در مکتب حسینی
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منابع 

_ ابراهیمیفر ،علیاصغر (1385ش) ،بررسی نظام تربیتی صحیفه سجادیه ،چاپ اول ،قدم،
مرکز پژوهشهای صدا و سیما.

_ ابن أبی الحدید ،عبد الحمید بن هبة اهلل ( ،) 1404شرح نهج البالغة البدن أبدی الحدیدد،
قم ،بینا ،چاپ اول.

_ ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ( ،) 1404تحف العقول ،قم ،بینا ،چاپ دوم.

_ ابن طاووس ،علی بن موسی ( 1380ش) ،لهوف ،ترجمه :میر ابوطالبی ،قم ،بیندا ،چداپ
اول.

_ ابن فارس ،أحمد ( ،) 1404معجم مقاییس اللغة ،قم ،بینا ،چاپ اول.

_ ابن منظور ،محمد بن مکرم ( ،) 1414لسان العرب ،بیروت ،بینا ،چاپ سوم.

_ ابن نما حلی ،جعفر بن محمد (1380ش) ،در سوگ امیر آزادى (ترجمه مثیدر األحدزان) ،قدم،
چاپ اول.

_ امین ،سید محسن ( ،) 1406أعیان الشیعة ،بیروت ،دار التعارف للمطبوعات.

_ بحرانددی اصددفهانی ،عبددداهلل بددن نددور اهلل ( ،) 1413عددوالم العلددوم و المعددارف واألحددوال مددن

اآلیات و األخبار و األقوال ،قم ،بینا ،چاپ اول.

سال پنجمم ،شماره ،18تابستان 1399
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_ بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان (1374ش) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم ،چاپ اول.

_ ________________________________ ( ،) 1413مدیندة معدداجز األئمددة اإلثندی عشددر ،قددم ،بینددا،
چاپ اول.

_ پیشددوایی ،مهدددی (1379ش) ،سددیره پیشددوایان ،نگرشددی بددر زندددگانی اجتماعی،سیاسددی و
فرهنگی امامان معصوم

 ،قم ،موسسه امام صاد

 ،چاپ یازدهم.

_ تبر یددزی ،جعفددر (بددیتددا) ،تحقیددق و پژوهشددی پیرامددون حضددرت رقیدده

الشهیده.

 ،قددم ،دارالصدددیقة

_ جزائرى ،نعمت اهلل بن عبد اهلل ( ،) 1427ر یاض األبرار فی مناقب األئمة األطهار ،بیروت،
بینا ،چاپ اول.

_ جمعددی از پژوهشددگران ز یددر نظددر سددید محمددود هاشددمی شدداهرودی ( ،) 1426فرهن د

فقدده

مطد ددابق مد ددذهب اهد ددل بید ددت

اهلبیت

 ،قد ددم ،موسسد دده دائد ددرف المعد ددارف اسد ددالمی بد ددر مد ددذهب

 ،چاپ اول.

_ جمعی از نویسندگان ( ،) 1406صحیفة اإلمام الرضا

 ،مشهد ،بینا ،چاپ اول.

_ حدائری مازندددرانی ،محمددد مهددی (1391ش) ،معددالی السددبطین (بخدش امددام حسددین

)،

ترجمه :مرتضی فهیم کرمانی ،قم ،صحیفه خرد ،چاپ دوم.
_ حر عاملی ،محمد بن حسن ( ،) 1409وسائل الشیعة ،قم ،بینا ،چاپ اول.

_ حس دینی موسددوى ،محمددد بددن أب دی طالددب ( ،) 1418تسددلیة المجددالس و ز ینددة َالمجددالس
(مقتل الحسین

) ،قم ،بینا ،چاپ اول.

_ حمیرى ،عبد اهلل بن جعفر ( ،) 1413قرب اإلسناد ،قم ،الحدیثة ،چاپ اول.
_ راغددب اصددفهانی ،حس دین بددن محمددد ( ،) 1412مفددردات ألفدداظ القددرآن ،بیدروت ،دمشددق،
چاپ اول.
_ شر یف الرضی ،محمد بن حسین (1379ش) ،نهج البالغة ،ترجمه :محمدد دشدتی ،قدم،
بنیاد نهج البالغه ،چاپ اول.
 ،تهد ددران ،بیند ددا،

جلوههای تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه

_ عیاشددی ،محم ددد ب ددن مس ددعود ( ،) 1380کت دداب التفسددیر ،تحقیددق :سددید هاشددم رسددولی

در مکتب حسینی

_ صدو  ،ابن بابو یه محمد بن علی (1376ش) ،األمالی ،تهران ،بینا ،چاپ ششم.
_ __________________________________ ( ،) 1378عی د دون أخبد ددار الرضد ددا

چاپ اول.
_ __________________________________ ( ،) 1403معانی األخبار ،قم ،بینا ،چاپ اول.
_ __________________________________ ( ،) 1406ثواب األعمال و عقاب األعمدال ،قدم ،بیندا،
چاپ دوم.
محالتی ،تهران ،چاپخانه علمیه.
_ فتال نیشدابورى ،محمدد بدن احمدد (1375ش) ،روضدة الدواعظین و بصدیرف المتعظدین ،قدم،
چاپ اول.
_ فراهیدى ،خلیل بن أحمد ( ،) 1409کتاب العین ،قم ،بینا ،چاپ دوم.
_ فی

کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ( ،) 1406الوافی ،چاپ اول ،اصفهان.
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_ ______________________________________________ ( ،) 1415تفسدیر الصددافی ،تهددران ،چدداپ
دوم.

_ قرائتی ،محسن (1383ش) ،تفسدیر ندور ،تهدران ،مرکدز فرهنگدی درسهدایی از قدرآن ،چداپ
یازدهم.

_ قمددی ،شددیخ عبدداس (1379ش) ،نفددس المهمددوم (ترجمدده :در کددربال چدده گذشددت) ،ترجمدده:
محمدباقر کمرهای ،قم ،انتشارات مسجد مقدس جمکران ،چاپ دهم.

_ کرمددی ،بختیددار (1385ش) ،نقددش تبلیغ دی حضددرت سددجاد

اوحدی ،چاپ اول.

در واقعدده کددربال ،تهددران ،نشددر

_ کلینی ،محمد بن یعقوب ( ،) 1429کافی ،قم ،دار الحدیث ،چاپ اول.
_ مجلسی ،محمدباقر ( ،) 1403بحاراألنوار ،بیروت ،چاپ دوم.

_ محمدی ریشهری ،محمد و جمعی از نویسندگان (1391ش) ،دانشدنامه قدرآن و حددیث،
ترجمه :حمیدرضا آژیر و علیرضا شیخی ،قم ،مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث.

_ مروجددی طبسددی ،محمدددجواد (1388ش) ،حقددو فرزندددان در مکتددب اهددل بیددت

مؤسسه بوستان کتاب ،چاپ دوازدهم.

 ،قددم،

_ مطهددری ،مرتضددی (1373ش) ،تعل دیم وتربیدت در اسددالم ،تهددران ،انتشددارات صدددرا ،چدداپ
بیست و چهارم.
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_ ________________ (1379ش) ،حماسدده حسددینی ،تهددران ،انتش دارات صدددرا ،چدداپ سددی و
چهارم.

_ مفید ،محمدد بدن محمدد ( ،) 1413اإلرشداد فدی معرفدة حجدج اهلل علدی العبداد ،قدم ،چداپ
اول.

_ مق ددرم ،س ددیدعبدالرزا (1386ش) ،مقت ددل مق ددرم ،ترجمدده :محم دددجواد مولددوینی ددا ،ق ددم،
انتشارات جلوه کمال ،چاپ اول.

_ مکارم شیرازی ،ناصر (1374ش) ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیة ،چاپ اول.

_ ______________________ (بیتا) ،عاشورا ،ر یشهها ،انگیزهها ،رو یدادها ،پیامدها ،قم ،مدرسدة
االمام علی بنابی الطالب

.

_ نظری منفرد ،علی (1379ش) ،قصه کربال ،قم ،انتشارات سرور.

