حضرت علیا کبر

الگوی کامل در تربیت دینی جوانان
دکتر فاطمه سادات علوی علیآبادی

چکیده

هنگامی که امام حسین

در ییام بر ضرد یریرد تصرمیم گرفرت مدینره را

ب رره س رروی مک رره ت رررک کنرررد ،در نام ررهای ب رره بنیهاش ررم ،انتهرررای راه را

«شهادت» تصویر کرد .علیبنالحسین (علیا کبر) با علرم بره فرجرام ایرن
راه بیبازگشت ،امام خرود را در ایرن سرفر همراهری و همیراری نمرود .ایرن
نوشتار به روش توصیفی _ تحلیلی ،در پی بررسی نقش الگرویی حضررت
علرریا کبررر

در تربیررت دینرری جوانرران اسررت .بنیرراد فرضرری پررژوهش آن

است که الگوپذیری از علیا کبر ،در «تربیرت دینری» جوانران ترثثیری بسررا

داشته و دارد .یافترههای پرژوهش حراکی کره نرام و یراد علیا کبرر ،الگروی

والیتمرررداری بر رررای جوانررران ایرانر رری و موجر ررب تقویرررت امنیر ررت نظر ررام
جمه رروری اس ررالمی ای ررران و تحک رریم جایگ رراه «والی ررت فقی رره» در جامع رره
اسالمی است.
واژگا کلی

 :علیبنالحسین (علیا کبر ) ،جوانران ،تربیرت دینری،

الگوی تربیتی ،والیتمداری.

 .1عضو هیئت علمی جامعهالمصطفی ()fsalavi2014@gmail.com
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مع اومفهوم«تهبی  ی»
تربیت از ریش «ربو» و در لغت به معنئای «زیئاد شئدن ،رشئد کئردن و بئزرگ شئدن» اسئت

(ابئئنمنظئئور ،بیتئئا« .)113 /15 ،تربیئئت» در لغئئتنامئئه دهخئئدا ،بئئه معنئئای «پئئروردن ،آدا

اخئئالق را بئئه کسئئی آمئئوختن ،آمئئوختن و پئئروردن کئئودک تئئا هنگئئام بئئال شئئدن» آمئئده اسئئت

(دهخئدا .)6602-6601/5 :1377 ،شئهید مطهئری ،تربیئت را «پئرورش دادن و بئه فعلیئئت
درآوردن استعدادهای درونی که در شی نهفته است» برمیشمرد (مطهری.)21 :1375 ،
معنئئای اصئئطالحی تربیئئت« ،ایجئئاد تغییئئرات مطلئئو

و تحئئوالت ثمئئربخش در محئئیط

زندگی انسان به منظور ساختن او و شکفتن استعدادهایش» است (قائمی .)101 :1370 ،در
اصئئطالح مربیئئان علئئوم تربیتئئی ،تربیئئت عبئئارت اسئئت از «فعئئالیتی هدفمنئئد میئئان مربئئی و

متربئئی ،بئئه منظئئور کمئئک بئئه متربئئی در جهئئت شئئکوفایی قابلیتهئئا و اسئئتعدادهای وی و

پرورش شخصیت او در ابعاد فردی ،اجتماعی ،اخالقی ،عقالنی ،عاطفی ،جسمانی و»...
(همت بناری.)57 :1313 ،

در توصیف ارزشمندی تربیت در ایام جوانی فرمود:

پیامبر اکرم

آن کئس کئئه در جئئوانی بیئئاموزد ،آموزشئئش بئئه منزلئ نقئئش در سئئنگ اسئئت (ثابئئت و
پایدار میماند) و آن کس کئه در بزرگسئالی بیئاموزد ،آموزشئش بئه منزلئ نوشئتن روی
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

آ

امام علی

است( .حسینی راوندی ،بیتا)13 :

تأثیر بینظیر تربیت در جوانی را چنین تأیید فرمود:
دل جوان همچون زمین ناکشته است؛ هر چه در آن افکنند بپئذیرد( .شرریف رضری،

 :1853نامه )279 ،81

در همینباره امام صادق
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به ابیجعفر احول فرمود:

به جوانها بیشتر توجه کنید؛ زیرا جوانان بئه هئر خیئر و خئوبی شئتابانترند( .کلینری،
)78/3 :1539

«تربیئت دینئئی» عبئئارت اسئئت از مجموعئئه اعمئال عمئئدی و هئئدفدار بئئه منظئئور آمئئوزش

گزارههای معتبر یک دین به افراد دیگر؛ به نحئوی کئه آن افئراد در عمئل و نظئر ،بئه آن آموزههئا
متعهئئد و پایبنئئد گردنئئد (داوودی .)17 :1314 ،فراینئئد یاریرسئئانی بئئه متربئئی بئئرای ایجئئاد
تغییر تدریجی در خصوص ُبعد دینداری وی که به واسط عامئل انسئانی دیگئر ،بئه منظئور
دستیابی او به کمال دینداری و شکوفا کردن استعدادها یا بازدارندگی و اصئالح صئفات

و رفتارهای دینی وی صورت می گیرد (اعرافی و حسین پناه.)23 :1333 ،
«تربیت دینی» در جوانان از دو جنبه اهمیت فراوان دارد:

الف) اراد جوان ،قوی و توان مخالفت او با امیال و تمایالت نفس ،باالست.
) اخالق فاسد و عادتهای غلط ،کمتر در رفتار او اثر کرده و ریشه دوانده و بئه راحتئی

قابل تغییر است (بنایی.)115 :1312 ،

این دو جنبه باعئث شئده اسئت امئام خمینئی تمئام روی سئخن خئویش را بئه جوانئان

متوجه کند و بارها یادآور این نکته شود که جوانئان بایئد دوران جئوانی را غنیمئت شئمارند و
در همین ایام به اصالح خویش بپردازند (خمینی.)157 :1377 ،

الگ یتهبیهیوتأثیرآ  رتهبی  ی
(دهخدا .)3241/3 :1377 ،اصطالح الگوی انسانی ،نشان دهنده شخصیتی است که
دیگران او را در پیمودن راه تربیتی و اخالقی ،پیشگام قرار میدهند و مانند او مسیر زندگی را

میپیمایند و دوست دارند گام در جای پای او بگذارند (صداقت.)37 :1331 ،

الگوگیری ،از روشهای تربیت و تغییر رفتار در روانشناسی است که در آیات و روایات بر

آن تأ کید شده است؛ چنان که خداوند در قرآن کریم ،حضرت ابراهیم و پیئامبر اکئرم

را

الگوی اهل ایمان دانسته (احزا  21 :؛ ممتحنه )4 :و مؤمنان را به پیروی از ایشان ،توصیه
نمئئوده اسئئت .بئئه سئئب

حسین

اهمیئئت فئئراوان الگئئوبرداری در تربیئئت و زنئئدگی انسئئانها ،امئئام

در سخنرانی روز عاشورا فرمود:
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فَّأ ْسد َددوهََّّ َ َّوَّإ ْ ََّّ َّْلَّ َتف َعل ددواَّ َ َّوَّنقضدد ُ ََّّْ َع ْه د َددک ْمَّ َ َّ،وَّخل ْعددد ُ ََّّْ َب ْی َعدددىتََّّمد ْ َّ
دمَّ ّ َّ
َّ...فلکد ْ َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ََ
ْ
ُ
َ
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(ابومخنفَّ)233 :1588 ،

ایئئن سئئخن شئئریف ،بیئئانگر آن اسئئت کئئه امئئام حسئئین

خئئود را «الگئئو در زمینئئههای

مختلف تربیتی بخصوص ستیز با ظلم» معرفی نمود؛ در حالی که میدانست مخاطبئانش
ّ
نقض عهد کردهاند .بنابراین مسلم است که این «الگو بئودن» بئرای کسئانی کئه نمیپذیرنئد
بیاثر بود و از اینرو به نظر میرسد امام درصدد معرفی الگو برای آیندگان بود تا از ایئن قیئام

مقدس و انسانی و الهی ،الگو بردارند؛ همان گونه که بسیاری از مسلمانان و غیئر مسئلمانان

با الگو گرفتن از قیام حسینی ،در برابئر سئتم ایسئتادند و بئه عئزت و سئرافرازی دسئت یافتنئد

(صداقت.)40 :1331 ،

در کربال برای تمام انسئانها ،الگوهئای بیبئدیل وجئود داشئت؛ الگوهئایی ماننئد «زهیئر»

برای پیران« ،جون» برای بردگان« ،وه  ،مادر و همسرش» برای تئازه مسئلمانان« ،حضئرت
زین ئ

و دیگئئر زنئئان قهرمئئان حاضئئر در کئئربال» بئئرای زنئئان و الگئئویی ماننئئد علیبنالحسئئین

(علیاکبئئر) بئئرای جوانئئان ،همچنئئان تأثیرگئئذاری خئئود را در عرص ئ «تربیئئت دینئئی» حفئئظ
نمودهاند که برخی نمودهای عینی آن را همئه سئاله در ایئام عئزاداری حسئینی شئاهدیم .در
ادامه به تبارشناسئی علیبنالحسئین (علیاکبئر) و بررسئی نقئش الگئویی ایشئان در تربیئت

دینی جوانان خواهیم پرداخت.
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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(علیاکبر )
علیب الحسی  
تبارش اسی 
علیاکبئئر ،نخسئئتین فرزنئئد پسئئر امئئام حسئئین

بزرگتر» این بود که امام حسین

بئئود .علئئت نامیئئده شئئدن او بئئه «علئئی

به دلیل شدت عالقهای که به نام پدر بزرگوارش داشت،

نام سه فرزند پسر خئود را «علئی» گذاشئت .از اینجهئت اولئی بئه «علئی بزرگتئر» و دومئی بئه

«علئئی میانئئه» و سئئومی بئئه «علئئی کوچئئکتر» معئئروف شئئدند (محمئئدی ریشئئهری:1430 ،
 .)315مادر علیاکبر ،لیلی دختر ُ
ابومره فرزند ُعروهبنمسعود ثقفی و کنی ایشان ،ابوالحسن
بود (ابنقولویئه .)240 :1356 ،دربئاره سئن علئیاکبئر در هنگئام شئهادت در کئربال ،اخئتالف

نظر وجود دارد و تا بیست و هشت سال نیئز گئزارش شئده اسئت؛ لئیکن بنئا بئر نظریئه مشئهور
_ کئئه ایشئئان بئئزرگتئئر از امئئام زیئئنالعابئئدین

بئئوده اسئئت _ و بئئا عنایئئت بئئه این کئئه امئئام

زینالعابدین

هنگام واقع عاشورا ،بیست و سه سال داشته ،باید سن علیاکبئر ،بئیش

از این باشد و لذا گزارشهای مبنی بر « والدت وی در زمان خالفت عثمان» و بیست و پنج

سئئاله بئئودن وی در وقئئت شئئهادت» ،دربئئار سئئن ایشئئان ،واقئئع بینانئئهتئئر بئئه نظئئر مئئیرسئئد
(محمدی ریشهری.)323 :1430 ،
در زیارت آن جنا

که از امام صادق

روایت شده است چنین میخوانیم:

َ َ
َ َ َ
َ َ
َ َُ
کَّالخیدسرََّّ
کَّ َ َّوَّأ ّمهستد َّ
کَّ َ َّوَّأب سئد َّ
کَّ َ َّوَّآبسئد َّ
کَّ َ َّوَّأهدلَّ َبیتد َ َّ
کَّ َ َّوَّ َعیلَّع َترتد َّ
اهللَّ َعلی َ َّ
َصیلَّ ُ َّ
َ
َ َّ
َ
ذینَّأ َ
اهللَّ َع ُُ ُ َّمَّ ّ
الرج َ ََّّ َ َّوَّ َط ّه َر ُهمَّ َتطهیراَّ(َّ.ابنیولویهَّ)287 :1855 ،
بَّ ُ َّ
ذه َ َّ
البرارََّّال َ َّ

بیئانگر آن اسئت کئه علیبنالحسئین (علیاکبئر) خئانواده و

این فرمایش امام صئادق

فرزند داشته است؛ هر چند که از نسل و اعقا ایشان ،نشانی در دست نیست و ظاهرا این
نسل ،استمرار نیافته است (مقرم.)1406:20 ،

درباره دوران کودکی علیاکبر ،روایتی نقل شده که گویای اعجئاز و کرامئت و تربیئت او در

دامئئئئئان حسئئئئئینبنعلی

اسئئئئئت .در کتئئئئئا

ضئئئئئیا العالمین از «زفیربنیحیئئئئئی» و او از

«کثیربنشاذان» گزارش نموده که گفت:
خودم شاهد بودم که علیاکبر در غیر فصل مناس  ،از پدر بزرگوارش ،انگور طلئ
خئئار شئئد؛ پئئس فرزنئئد خئئود را از آن خورانیئئده و فرمئئود :مئئا عنئئداهلل الولیائئئه اکثئئر.

(شیرازی)257 :1521 ،

از ویژگیهای اخالقی علیاکبر

چنین نقل شده است که هرش

بر بام خانئه ،شئعله

آتشی بر میافروخت تئا مسئتمندان و بیچارگئان و بیپناهئان ،بئه سئوی شئعلههای کرامئت و
سخاوت او بیایند و پای سفره اطعام و مهمئاننوازیاش بنشئینند؛ هیئزم میهمئاننوازیاش

را آنچنئئان زیئئاد می کئئرد کئئه هئئر فقیئئر و درمانئئدهای از دورتئئرین نقطئئه آن را ببینئئد و نظئئرش را
جل

کنئد؛ علیاکبئر

مدینه لق

آنقئدر در ایئن صئفت مشئهور شئد کئه بئه «نئارالقری :آتئش فئروزان»

گرفت و شاعران عر

به مدح او پرداختند (اصفهانی:)46 :1421 ،

لئئئئئئئئئم تئئئئئئئئئر عئئئئئئئئئین نظئئئئئئئئئرت مثلئئئئئئئئئه

مئئئئئئئن محتئئئئئئئف یمشئئئئئئئی ومئئئئئئئن ناعئئئئئئئل

حضرت علیاکبر الگوی کامل در تربیت دینی جوانان

کرد .ناگاه امام حسین

با دست به کناره دیوار مسجد زد کئه انگئور و مئوزی از آن
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یغلئئئئئئئئئئی نئئئئئئئئئئئی اللحئئئئئئئئئئم حتئئئئئئئئئئی اذا

أنضئئئئئئئئئج لئئئئئئئئئم یغئئئئئئئئئل علئئئئئئئئئی األ کئئئئئئئئئل

کئئئئئئئئئئئئئان اذا شئئئئئئئئئئئئئئبت لئئئئئئئئئئئئئه نئئئئئئئئئئئئئئاره

وقئئئئئئئئئئئئئئئئئدها بالشئئئئئئئئئئئئئئئئئرف الکامئئئئئئئئئئئئئئئئئل

کیمئئئئئئئئئئئئئا یئئئئئئئئئئئئئراه بئئئئئئئئئئئئئائس مرمئئئئئئئئئئئئئل

او فئئئئئئئئئئئئئرد حئئئئئئئئئئئئئی لئئئئئئئئئئئئئیس باألهئئئئئئئئئئئئئل

اعنئئئئی ابئئئئن لیلئئئئی ذا السئئئئد والنئئئئد

اعنئئئئئی ابئئئئئن بنئئئئئت الحسئئئئئین الفاضئئئئئل

الیئئئئئئئئئئئئؤثر الئئئئئئئئئئئئئدنیا علئئئئئئئئئئئئئی دینئئئئئئئئئئئئئه

وال یبیئئئئئئئئئئئئئئئئئع الحئئئئئئئئئئئئئئئئئق بالباطئئئئئئئئئئئئئئئئئل

به اعتقاد صاح نظران سه ویژگی «حسن جمال» و «مالحت بیان» و «خوبی اخالق»،
سرچشم تمام ملکات فاضئله اسئت و ایئن سئه خصئلت در پیغمبئر اسئالم

بئه سئرحد

کمال رسیده بود (قرنی گلپایگانی .)316 :1344،از اینرو خداوند در باره او فرمود:
َ َّ َ َ
ُُ
کَّل َعیلَّخلقََّّ َعظَّیَّ (َّ.یلمَّ)5:
و إ َّن َّ

پس از آن حضرت

که امام حسین

درباره او فرمود:

َ
ُْ
َْ
َْ ََ
َ ّ ْ
ی ْ َّمَّ ُغدممََّّ َا ْش َدَ ُ ََّّ ّ
الندس ََّّخلقدسََّّ َ َّوَّخلقدسََّّ َ َّوَّ َم ْنطقدسََّّ
ددَّ َب َدَ َََّّالد ْ َّ
الل ُه َّ َّمَّاش َه ْ َّدَّ َعیلَّ ُهؤالءََّّالق ْومََّّفق ْ َّ
َ ُ َ ْ ْ
َ ّ َ ََ
کَّنظ ْرنسَّاىلَّ َو ْجه َّ(َّ.ابنطاووسَّ)182 :1872 ،
کَّ َّک ّنسَّاذاَّاش َْق سَّاىلَّنبَّ َّی َّ
ب َر ُسولَّ َّ

علیب الحسی
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 ،این سه خصلت در احدی مجتمع نشد ،مگئر دربئاره علئیاکبئر

(علیاکبر)،الگ یوال مداریبرایجوانا 
 

مفهوم «والیتمئداری» ایئن اسئت کئه بئه همئان دلیئل کئه در تفکئر اسئالم نئا

محمئدی

وجئئود «ولئئئیاهلل» و «حجئئئةاهلل» (کلینئئئی )472-461 /1 :1317 ،در زمئئئین بئئئه عنئئئوان رهبئئئر

راستین الهی ،واسطه فیض الهی ،مقتدا و اسوه عملی مردم دیندار و والیتمئدار ضئرورت

دارد (طوسی1317:231 ،؛ نوری طبرسئی ،)165-164 /12 :1401 ،پئذیرش والیئت ّ
ولئی و

حجئئت خئئدا توسئئط مئئردم و گردننهئئادن بئئه حا کمیئئت و والی ئت او نیئئز ضئئرور ی اسئئت؛ زیئئرا
پذیرش والیت اولیئای خئاص الهئی (پیئامبر

و ائمئه

) برابئر اسئت بئا پئذیرش والیئت

خئئئدا ،ایمئئئان بئئئه توحیئئئد و گردننهئئئادن بئئئه معتقئئئدات دینئئئی و در نتیجئئئه درآمئئئدن در زمئئئر

مسلمانی و ورود در مسیر صئراط مسئتقیم هئدایت و رسئتگاری (ابئراهیمزاده آملئی:1311 ،

)20؛ چرا که به تصریح قرآن کریم در آیات فراوان و از جمله در آیةالکرسی و نیز روایات معتبر،

انسئئئانها از دو حئئئال خئئئار نیسئئئتند؛ یئئئا مسئئئلمان مئئئؤمن والیتمدارنئئئد و قئئئرین هئئئدایت و
ّ
ُّ ُ
ُّ
ْ
رسئئتگاری حقیقئئیُ :
النئئور ؛ ی ئا فاسئئق و
اهلل ول ئ ُّی الئئذین آم ُنئئوا ُیخئئر ُج ُه ْم مئئن الظلمئئات إلئئی
ّ
کافرنئئد و تحئئت والیئئت شئئیاطین و طئئاغوت و دچئئار گمراهئئی و نگئئونبختی :والئئذین کفئ ُئروا
ُّ
ُّ
ْ ُ ُ ُ ّ ُ ُ ْ
الظ ُلمئئات ُأولئ ئک أ ْصئئحا ُ ّ
النئئار ُهئ ْئم فیهئئا
النئئور إلئئی
وت ُیخر ُجئئون ُه ْم مئئن
أولی ئاؤهم الطئئاغ
ُ
خالدون (بقره.)257 :

تسلیم و اطاعت از امام و تأ کید بر حقمداری و دفاع از حق تا ایثار جان (هنگام شنیدن

خبر شهادت در مسیر کربال از پدر بزرگوارش) ،اذان گفتن برای اقام جماعت به امامت امام
حسین

در جریان برخورد سپاه حر با کاروان امام

به خیمهها در ش

با امام حسین

عاشورا ،همراهی با امام حسین

 ،پاسداری از خیام حرم و آ رسانی
در دیدار با ابنسعد ،بیعئت مجئدد

و اعالم آمادگی در دفاع از آن حضرت (در ش

عاشئورا) ،داوطلئ شئدن

بئئئرای شئئئهادت پئئئیش از دیگئئئر بنیهاشئئئم ،رد اماننامئئئ دشئئئمن ،حماسهسئئئرایی و جهئئئاد و

شهادت در پاسداری از والیت ،نمونههای والیتمداری حضرت علیاکبر
ادامه به تبیین برخی مؤلفههای آن خواهیم پرداخت:

است کئه در

معنای لغئوی «بصئیرت»« ،علئم ،عبئرت و حجئت» اسئت و در اصئطالح قرآنئی ،آن را بئه
معنای «رؤیت قلبی و باطنی» دانستهاند (نک .قرشی بنایی :1311 ،ماده بصر) .ابنمنظور

«بصئئیرت» را بئئه معئئانی عقیئئده قلبئئی ،معرفئئت قلبئئی ،زیرکئئی ،هوشئئمندی ،علئئم ،آ گئئاهی،

شئئناخت و ماننئئد آن دانسئئته اسئئت (ابنمنظئئور ،بیتئئا)65 /4 ،؛ امئئا «بصئئیرت دینئئی» نئئوع
خاصی از آ گاهی و شناخت است که صرف شئناخت نظئری و فکئری نیسئت؛ بلکئه نئوعی

معرفئت قلبئی و شئناخت درونئی اسئت کئه از راههئای عبئادت ،تقئوا ،تفکئر و تئدبر بئه دسئت

میآید:

ََ
َ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ
ک ََّرَّف ْسع َْ ََ ََّرَّ َ َّوَّ ْاع َْ ََ ََّرَّفأ ْب َص ََّرَّ ...؛َّ(شریف رضی :1853 ،خطبه َّ)75 ،138
اهللَّامرأََّّت َّف َّ
َّ...ضْرح َّمَّ َّ
خدا بیامرزد مردی را که بیندیشد و پند گیرد؛ و پند گیرد و بپذیرد . ...

حضرت علیاکبر الگوی کامل در تربیت دینی جوانان

بصیر 
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در همین راستا صرف ایمان و عمل تعبدی و خالی از بصیرت نیز ارزش چندانی ندارد و
انسان مؤمن و باتقوای بیبصیرت نیز راه به جئایی نمیبئرد .از ایئنرو ،ایمئان و عمئل ،زمئانی
ارزش حقیقئئی خئئود را دارد و تأثیرگئئئذاری مطلئئو

را بئئئه جئئای می گئئذارد کئئئه بئئا معرفئئئت و

بصئئیرت دینئئی همئئراه و آمیختئئه باشئئد .اینجاسئئت کئئه رابط ئ نا گسسئئتنی میئئان والیئئت و

والیتمداری و بصیرت دینی ،آشکار میشود؛ زیئرا بئدون معرفئت و درک درسئت از والیئت

ائمه و شناخت دقیئق جایگئاه والیتمئداری آنئان ،نمیتئوان بئه درک و شئناخت درسئتی از

خدا دست یافت و شالود یک ایمان راستین و استوار را پایهریزی نمود (ابراهیمزاده آملئی،
.)21 :1311

افراد والیتمدار و والیتپذیر باید در امر دین و شناخت صفات الهی ،آ گاهی نسبت به

احوال دنیا و آخرت و نیز شناخت کامل نسبت به حجت خداوند ،بصیرت داشئته باشئند

(خارسئتانی و سئئیفی)1333:33 ،؛ چئئرا کئئه بیبصئئیرتی ،پیئروان والیئئت را از ولئئی خئئدا جئئدا
می کند؛ چنان که در جنگ جمل ،برخی با همئ شئناختی کئه از فضئایل و مقئام معنئوی آن
حضرت داشتند در حقانیت و مشروعیت این جنگ دچئار تردیئد شئدند و از امیرالمئؤمنین

خواسئئتند ایشئئان را بئئه جئئایی بفرسئئتد کئئه یقئئین داشئئته باشئئند بئئا کفئئار میجنگنئئد! امئئام

علی

نیز آنها را به سرحدات فرستاد (نک :مجلسی.)10/2 :1403،
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آیئئتاهلل مرعشئئی نجفئئی  ،فرزنئئد ارشئئد امئئام حسئئین

را الگئئوی تمامعیئئار «بصئئیرت

اعجوب دوران و معدن عزت و شرف و آن که مئادر زمانئه دیگئر از تولئد شئهزادهای بئه

001

و پئئاره جگئئر و آرامئئش جئئان او،

دینی» برای جوانان دانسته است:

 ...امئئا بعئئد بئئر هئئر آن کئئه از بصئئیرت و اندیشئئه برخئئوردار اسئئت جاللئئت آن بئئزرگ و
ُ
بزرگزاده ،یگان روزگار و خلف صالح خاندانی عظیم الشئأن ،اسئوه فضئل و خئرد،
سئئان او عقئئیم اسئئت ،پوشئئیده نیسئئت؛ سئئرورمان ابوالحسئئن علیاکبئئر را می گئئویم؛

شئئهید دشئئت نینئئوا و زاده ریحانئئه رسئئول خئئدا

یعنی امام همام ،موالیمان اباعبداهلل الحسین ساالر شهیدان( . ...مقرم)9 :1535،

عقبة بنسمعان می گوید:

چئئون سئئحر آن ش ئ

کئئه حسئئین

مئئا را در منزلگئئاه «قصئئر بنیمقاتئئل» فئئرود آورد

پدیدار شد ،ما را به آ برداشتن دستور داد .سپس به راه ادامه دادیم .هنئوز انئدکی
پئیش نرفتئئه بئئودیم کئه حضئئرتش را بئئر بئاالی مرکئ  ،خئئوابی کوتئاه فئئرا گرفئئت .چئئون
ْ
ْ ُ
ّ
ّ
بیدار شد فرمود« :إنا لِل و إنا إل ْیه راج ُعون والح ْمد لِل ر ّ العئالمین» و ایئن جملئه را
سه بار تکرار نمود .فرزندش علیاکبر خود را به ایشان رساند و گفت :فئدایت شئوم،
علت چه بود که کلمئهی اسئترجاع بئر ز بئان راندیئد و خئدا را حمئد کردیئد؟ امئام
فرمود :خوابی کوتاه مرا فرا گرفت؛ سوار ی را دیدم که راه را بر من گرفت و گفت :ایئن

قئئوم حرکئئت می کننئئد و مئئرگ هئئم آهنئئگ آنهئئا را دارد .دانسئئتم کئئه گفت ئ او متوجئئه
ما میباشد .علیاکبر

ماست و مرگ در تعقی

گفت :همئواره از گزنئد روزگئار در

امئئان باشئئی؛ مگئئر مئئا بئئر حئئق نیسئئتیم؟ حضئئرت فرمئئود :بلئئه ،سئئوگند بئئه کسئئی کئئه
بازگشت همگان به اوست ،ما بر حقیم .علیاکبئر

عرضئه داشئت «:بعئد از ایئن

کئه مئا بئر حقئیم چئه بیمئی از مئرگ دار یئم؟» امئام حسئین

از ایئن سئخن شایسئت

فرزندش بسیار خرسند شده و فرمود «:خدا به تئو پئاداش دهئد؛ بهتئرین پاداشئی کئه
فرزند را از پدرش عنایت میفرماید( ».مفید)431 :1310 ،

دومئئئئین شاخصئئئئ والیتمئئئئداری علیاکبئئئئر  ،اطاعئئئئت بیچئئئئون و چئئئئرای او از ولئ ّ
ئئئی
خداست؛ اطئاعتی مخلصئانه و از روی آ گئاهی و بئر اسئاس ُحئ ّ بئه والیئت؛ همان گونئه کئه
خداوند درباره والیتپذیری از رسول گرامی اسالم

فرمود:

بئئه پروردگئئارت سئئوگند کئئه آنئئان مئئؤمن نخواهنئئد بئئود ،مگئئر این کئئه در اختالفهئئای

خئئود ،تئئو را بئئه داوری طلبنئئد و آنگئئاه از داوری تئئو ،در دل خئئود احسئئاس نئئاراحتی
نکنند و کامال تسلیم باشند( .نساء)55 :

در همین زمینه امیرالمؤمنین

به مؤمنان والیتمدار فرمود:

به اهل بیئت پیامبرتئان

نگئاه کنیئد و بئه آن سئو کئه میرونئد برو یئد و پئی آنئان را

بگیر ی ئئد ک ئئه هرگ ئئز ش ئئما را از راه رس ئئتگاری بی ئئرون نخواهن ئئد ک ئئرد و ب ئئه هال کتئئئان
بازنخواهنئئد آورد .ا گئئر ایسئئتادند بایسئئتید و ا گئئر برخاسئئتند برخیز یئئد .بئئر آنهئئا پیشئئی

حضرت علیاکبر الگوی کامل در تربیت دینی جوانان
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مگیرید که گمراه میشوید و از آنان بازپس نمانید کئه تبئاه می گردیئد( .شرریف رضری،
 :1853خطبه )73،79

از سئوی دیگئر محبئئت ،شئالود هئئر نئوع والیتئئی اسئت؛ زیئئرا بئدون کشئئش و عالقئ قلبئئی،
هیچ گونه پیوند و ارتباط معنوی و روحی برقرار نمیشود .امئا محبئت تنهئا یئک عالقئ قلبئی

ضئئعیف و خئئالی از اثئئر نیسئئت؛ بلکئئه بایئئد آثئئار آن ،در عمئئل انعکئئاس یابئئد .مهمتئئرین آثئئار
محبت عبارتند از حرکتآفرینی و پویایی ،اطاعتپذیری ،لذتبخشی انس با محبئو
کس

و

احساس آرامش ،اطمینان و امید به آینده (خارستانی و سیفی .)1333:35 ،از میان

این آثار ،تالزم «اطاعت» با «محبت» در ارتباط با بحث «والیتمداری» قابل تبیین است؛

چنان که فرمایش قرآن کریم بر ایئن تئالزم داللئت دارد (آلعمئران .)31 :بئه فرمئایش خداونئد
متعال ،آنان که پیوسته دم از عشق و محبت پروردگار و اولیای الهئی میزننئد ،ولئی رفتئاری

کئامال مخئئالف بئئا خواسئت و اراد خئئدا و اولیئئای او دارنئئد مئدعیانی دروغئئین بئئیش نیسئئتند

(نک .طباطبایی.)117-162 /3 :1417 ،

شیخ صئدوق بئه نقئل از عبداهللبنمنصئور ،از امئام صئادق

جدش امام زینالعابدین
حسین

 ،چنین نقل می کند:
در منزل رهیمه فرود آمد .عبیداهللبنزیاد ،حربنیزید را با هئزار سئوار ،در

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

پی او فرستاد .حر به هنگام نماز ظهر ،به حسین
(علیاکبر) دستور داد تا اذان و اقامه گفت و حسین

رسید .حسین

به فرزندش

برخاست و به اتفاق هئر دو

گروه ،نماز گذارد( . ...صدوق)155 :1895 ،

در ش ئ

عاشئئورا ،علیاکبئئر

همئئراه عمئئویش عبئئاس و تنئئی چنئئد از جوانئئان هاشئئمی،

پاسئئئداری از حئئئرم را بئئئر عهئئئده داشئئئت .امئئئام حسئئئین

«میخواهم با تو گفتوگو کنم .امش
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 ،از پئدرش امئام بئاقر

 ،از

عمربنسعد ،بئا بیسئت سئوار و حسئین
یکئئدیگر را دیدنئئد حسئئین

 ،بئئئه عمئئئر سئئئعد ،پیئئئام فرسئئئتاد:

میان لشکر من و لشکر خودت ،همئدیگر را ببینئیم».
نیئز بئا همئین تعئداد ،بیئرون آمدنئد .هنگئامی کئه

بئئه یئئارانش فرمئئان داد و آنئئان از او کنئئاره گرفتنئئد و تنهئئا بئئرادرش

عبئئئاس و پسئئئرش علیاکبئئئر در کنئئئارش ماندنئئئد (اخطئئئ

خئئئوارزم .)347 :1423 ،حضئئئور

علیاکبر در کنار امام حسین

در حساسترین لحظئات گفئتوگوی فرمانئدهان دو لشئکر

در کربال ،گواه نقش تأثیرگذار علیاکبر در حوادث کربال و حضور ایشان به عنوان رکن اساسی
در سپاه امام حسین
امئام حسئئین

در کربال است.

در شئ

عاشئئورا ،خانئئدان و یئئاران خئئود را آزاد گذاشئئت تئئا بئئا اسئئتفاده از

تاریکی ش  ،بازگردند .اما علیاکبر همصئدا بئا دیگئر بنیهاشئم و اصئحا

امئام ،آمئادگی

خئئود را در دفئئاع از پئئدر اعئئالم نمئئود و مانئئدن در کنئئار حضئئرت را تئئرجیح داد (ابئئو مخنئئف،
.)131 :1433

در سحرگاه عاشورا فرمان داد در اطراف لشکرش ،گئودالی شئبیه خنئدق

امام حسین

حفر شده و به دستور ایشان ،پر از هیزم شد .آن گاه پسرش علیاکبر را بئا سئی سئوار و بیسئت
پیئئاده ،بئئرای آوردن آ
آن گاه امام حسین

فرسئئتاد؛ در حالی کئئه خطرهئئای بسئئیاری آنهئئا را تهدیئئد می کئئرد ...

به یارانش فرمود« :برخیزید و آ

بنوشید ،که آخرین توش شماست؛

وضئئو بگیریئئد و غسئئل کنی ئد و لباسهایتئئان را بشئئویید کئئه کفنهایتئئان میشئئود» (صئئدوق،

.)156 :1376

در روز عاشئئئورا وقتئئئی کئئئه از یئئئاران ،جئئئز خانئئئدان امئئئام

بئئئاقی نمانئئئد علیبنالحسئئئین

پئئدرش رخصئئت کئئارزار خواسئئت؛ حضئئرت بئئه او اذن جهئئاد داد .از زیئئارات ناحیئئه مقدسئئه

این گونه برمیآیئد کئه علیاکبئر نخسئتین یئاور امئام

از اهئل بیئت رسئالت اسئت کئه عئازم

میدان رزم شده است:

َ
َّ ُ َ
َّ َ َ
َ َ
َ
َ
دراهیَّاْللی ددلََّّ.
َّ:هتی ددلََّّم ددنَّنس ددلََّّخیدددرََّّ َسدددلیلََّّم ددنَّ ُسدددمل؛ََّّإب د َّ
کَّی ددسَّأو َّ
ددممَّ َعلید د َ َّ
السد َّ
(ابنطاووسَّ)98/8 :1515،

هنگامی که علیاکبر عازم میدان شد ،امام حسین

رو به آسمان کرده و فرمود:

بئئار الهئئا ،گئئواه بئئاش جئئوانی کئئه در صئئورت و سئئیرت و گفتئئار ،شئئبیهترین مئئردم بئئه
پیغمبئئرت بئئود بئئه جنئئگ ایئئن مئئردم رفئئت؛ مئئا هرگئئاه بئئه دیئئدن پیغمبئئرت مشئئتاق

میشدیم به این جوان نگاه می کردیم( .ابنطاووس ،بیتا)188 :

حضرت علیاکبر الگوی کامل در تربیت دینی جوانان

(علیاکبر) خدمت حضرت رسید _ و او زیباترین مئردم و خئوشاخالقترین آنهئا بئود _ و از
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همچنین فرمود« :خدایا! برکات زمین را از آنان بازدار ،جمعشان را به تفرقئه و اتحادشئان
را بئئئه پراکنئئئدگی بئئئدل سئئئاز ،آنئئئان را بئئئه راههئئئای گونئئئا گون بئئئدار و امیئئئران را از ایشئئئان هرگئئئز
راضئی مسئئاز .زیئرا اینئئان مئا را دعئئوت نمودنئد تئئا یاریمئان کننئئد؛ و چئون اجابئئت کئردیم آنئئان
با ما دشمنی نمودند و با ما به جنئگ برخاسئتند» .آنگئاه حضئرت

رو بئه عمئر سئعد کئرد

و فریاد زد «:تو را چه شده؟ خداوند ،رحم (نسل) تو را قطع کند و هیچ امر و آرمانی را برای تو
مبارک نفرماید و بئر تئو کسئی را مسئلط کنئد کئه تئو را در رختخئوا

[نسل] مرا قطع نمودی و قرابت و خویشئی مئرا بئا رسئولاهلل

بکشئد؛ چنان کئه تئو رحئم

مراعئات نکئردی» (قزو ینئی،

.)341 :1311

صبرواسهقام 
از جملئئه الگوهئئای بئئارز صئئبر ،علیاکبئئر

اسئئت کئئه در روز عاشئئورا ،جلئئو باشئئکوهی از

صبوری را به نمایش گذارد؛ هنگامی که علیاکبر وارد میدان شد ،مئردی فریئاد بئرآورد« :ای

علئئی! تئئو بئئا امیرالمؤمنین(یزیئئد) نسئئبت خویشئئاوندی داری و مئئا قصئئد مالحظئئه و مراعئئات

حئئال خویشئئان او را داریئئم؛ اگئئر بخواهیئئد شئئما را امئئان مئئیدهیم» .ایشئئان در پاسئئخ فرمئئود:
«مراعات خویشئاوندی رسئول خئدا

.)227
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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بئه حقیقئت نزدیئکتر اسئت» (ابنعسئا کر:1331 ،

پس از آن که علیاکبر ،اماننامه سئپاه ابنسئعد را بئا بیاعتنئایی رد کئرد حمئالت پئی در

پی خود به آن قوم را با این شعار آغاز نمود (مفید:)453 :1310 ،
ئئئئن و بیئ ُ
ئئئئت اهلل اولئئئئئی بئ ّ
أنئئا علئ ُّئی بئ ُئن ُ
نح ئ ُ
الحسئ ُ
ئئئئالنب ّی
ئین بئ ُئن علئ ّئی
ُ
ُ
ّ
اضئئر ُ ب ّ
السئئیف احئئامی عئئن ابئئی
تئئااهلل ال یحک ئ ُم فینئئا ابئ ُئن الئئدع ّی
ُ
ُ
ضئئر ُ غئئالم هاشئ ّ
ئمی قرشئئی
در شئئعارهای حماسئئی علئئیاکبئئر

معرفی فرموده است؛ پیوند با پیامبر

 ،چنئئد نکتئئه قابئئل تأمئئل اسئئت :او نخسئئت خئئود را
را بر خئود اولئی دیئده تئا پاسئخی بئه امئانآورنئدگان

باشئد؛ آن حئئرامزاده (ابئئنزیئئاد) را زشئئت شئئمرده اسئت؛ اعئئالم نمئئوده کئئه هرگئئز تحئئت فرمئئان

ابنزیاد نخواهد رفت؛ از پدرش حمایت خواهد کرد و با ابنزیاد جنگ و جهاد خواهد کرد؛

فخر خود را انتسا

بئه پیئامبر

 ،قبیلئه بنئیهاشئم و قئریش دانسئته تئا حسئا

بنیامیه جدا سازد (آقاتهرانی.)251 :1314 ،

هنگامی که پس از کشتن  120قهرمان دشمن ،به طل

جرعهای آ

خئود را از

به نزد پدر بازگشئت

و عرضئئه داشئئت« :تشئئنگی مئئرا کشئئت و سئئنگینی آهئئن تئئوانم ربئئود .آیئئا بئئه جرع ئ آبئئی راهئئی
با این بشارت او را آرام ساخت کئه در

هست که نیرو گیرم و بر دشمن تازم؟» امام حسین

آستان ورود به دریای بیکران رحمت الهی است و ناخدای آن هم جئدش رسئول خئدا
است که با جام مصفایش او را سیرا

خواهد ساخت ،آنسان که دیگر هرگز تشنه نگئردد.

علیاکبئئر بئئا تبعیئئت کامئئل از امئئام

 ،بئئه میئئدان شئئتافت و بئئا شئئجاعت جنگیئئد تئئا آن کئئه

شمشئئئیر مرهبنمنقئئئذ عبئئئدی بئئئه سئئئر او اصئئئابت نمئئئود و ضئئئربت نیئئئزه ،پشئئئت او را مجئئئروح
ساخت؛ علی غرقه به خون ،دست بر گردن اس

آویخت و اس  ،او را به لشکرگاه دشمن

برد و دشمنان او را قطعه قطعه کردند؛ در لحظات آخئر ،ضئمن عئرض ارادت بئه امئام خئود،
تحقئئق وعئئد آن حضئئرت

را بشئئارت داد« :ایئئن جئئدم اسئئت کئئه بئئر شئئما سئئالم رسئئانده و

می گوید :گامهایت را تندتر به سوی ما بردار» (ابنطاووس.)135 :1332 ،

امام خمینی در لزوم الگوپذیری از اولین جوان شهید آلاهلل در کربال فرمود:
بهپاخاستیم نباید از این بترسیم که از ما شئهید [میشئود] شئهادت پیئدا می کنئد؛
اوالدمان شهید میشوند ،خودمان شهید میشئویم .ایئن یئک سئیرهای بئوده کئه در
اسالم ،از اول بوده .از اول پیغمبر خدا

و ائمه ما

فداکاری کردند ،شهادت

نصیبشئ ئئان شئ ئئد ،اوالد دادنئ ئئد .حضئ ئئرت علیبنالحسئ ئئین (علیاکبئ ئئر) بئ ئئه پئ ئئدر

بزرگوارشئئان عئئرض می کنئئد کئئه [مگئئر] مئئا بئئه حئئق نیسئئتیم؟! مئئیفرمایئئد :چئئرا ،مئئا
بئهحقئئیم .مئئیفرمایئد :پئئس ،از مئئردن نمئیترسئئیم (ال نبئئالی بئالموت) .کسئئی بایئئد از
مردن بترسد که خیال کند بعد از ُمردن ،خبری نیسئت؛ همئهاش همئین اسئت ...
زندگی انسانی در یک عالم دیگئری ،بئاالتر از اینجاسئت؛ ایئن دیگئر ترسئی نئدارد،

خئئوفی نئئدارد .انسئئان از ایئئن محئئل بئئه محئئل دیگئئری منتقئئل مئئیشئئود کئئه بهتئئر از
اینجاست ( . ...خمینی)295 /9 :1893 ،

حضرت علیاکبر الگوی کامل در تربیت دینی جوانان

 ...وقت ئئی ک ئئه م ئئا ب ئئرای اس ئئالم و ب ئئرای احی ئئای س ئئنت پیغمب ئئر

و اقام ئئه ع ئئدل
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ارزش معنوی این الگوی بیبدیل عاشورایی ،تا آن انئدازه اسئت کئه پئدر بزرگئوارش بئا آن
مقئام عصئئمت و امامئت ،زنئئدگی پئس از او را «فنئئا و مئرگ» و زیسئئتن بئا او را «حیئئات واقعئئی»
دانست:

َ َ
َ
َ
َ
ٰ
َ َ
اهللَّ َه ْومسََّّ َه َْ ُل َ
نهتدس کََّّ ُح ْر َمد؛ََّّ َضْر ُ
دیلَّا ٰ
نیسَّ
دیلَّال ّدد َّ
سدوََّّ:اهللَ َّ،ع َّ
یلَّاهللَّوَّ َع َّ
وکَّٰ َّ،مسَّا ْج َرأ ُه ْ َّمَّ َع َّ
لَّ ُ َّ
َّه َْ َّ
ََْ َ ْ
کَّال َعفسَّء؛َّ(ابنطاووسَّ)185 :1872 ،
بعد َّ
خئدا هئئال ک کنئئد قئئومی کئه تئئو را کشئئتند ؛ چقئئدر در مقابئل خئئدا و شکسئئتن حرمئئت

رسول خدا

قیام اباعبداهلل الحسین

 ،گستاخی کردند! بعد از تو ،خاک بر سر دنیا.

و فرزندان و یاران با وفایش ،سرمشق آزادگی و عزتمندی برای

شیعیان و برای تمام آزادگان جهان بوده و هست .در همین راسئتا جوانئان ایئران بئا اقتئدا بئه

سرور و ساالر شهیدان و الگوپذیری از شبه پیغمبر (علیاال کبر) ،به دفئاع از ولئی فقیئه (امئام
خمینی ) پرداختند و او را که جانشین امام عصر

بود یاری نمودند؛ به دستور او با مئال

و جان ،بر ضد دشمنان اسئالم و ایئران بئه پئا خاسئتند و تئا آخئرین قطئره خئون ،از خئط سئر
والیئئت پاسئئداری نمودنئئد .ملئئت ایئئران بئئا تقئئدیم هئئزاران شئئهید جئئوان والیتمئئدار و حئئز

اللهی ،درخت اسالم را بارور نمودند تا سرانجام دسئت یزیئدیان زمئان ،از ایئران کوتئاه شئد و
انقال

اسالمی ایران در  22بهمن  1357به پیئروزی رسئید .پئس از پیئروزی انقئال  ،وقتئی
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ایران اسالمی با هجوم بئیرحمانئه رژیئم بعئث عئراق و حامیئان اسئتکباریاش مواجئه شئد،
همین جوانان حز اللهی و والیتی بودند که ندای رهبر و ولی فقیه خود را لبیئک گفتئه و بئه
جبهئئهها شئئتافتند و ب ئا تمئئام قئئوای فکئئری و جسئئمی در خئئدمت دفئئاع از اسئئالم و انقئئال

برآمدند؛ وقتی پس از هشت سال دفاع قهرمانانه ،رهبر فرزانه ،دستور آتشبئس صئادر نمئود،

بئئاز هئئم همئئین جوانئئان عاشئئورایی ،فرمئئان رهبئئر را بئئا جئئان و دل پذیرفتنئئد و بئئا اتمئئام جنئئگ
مسلحانه ،مبارزه را در سنگر علم ،اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و  ...ادامه دادند.
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به نظر میرسد تا وقتی که فرهنگ عاشورا در بین مردم ایران ،جاری است و تئا زمئانی کئه

آیینهای بزرگداشت و تعظیم شعائر حسینی ،مانند هیئتهای عزاداری و مجئالس وعئظ

و خطابه و  ...جوانان و آیندهسازان این مملکت را با اهداف قیام امام حسین

و یئارانش

آشئئنا میسئئازند و تئئا هنگئئامی کئئه جوانئئان والیتمئئدار ایرانئئی ،الگوهئئای عاشئئورایی ماننئئد
حضئئرت علیاکبئئر را سرمشئئق خئئود قئئرار میدهنئئد و بئئا رعایئئت مؤلفئئههای والیتمئئداری از

جملئئه «بصئئیرت ،محبئئت و اطاعئئت ،صئئبر و اسئئتقامت» ،میئئزان آ گئئاهی خئئود را از مسئئائل
حفظ مینمایند

سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی جهان اسالم ،در سطح مطلو

فتنههای فرهنگی یزیدیان در عرصههای مختلف ،تأثیری در «تربیت دینی» جوانان ایرانی
نخواهد داشت.

نهیجهگیهی

در آنچه گذشت نقش الگویی علیبنالحسین (علیاکبر) در تربیت دینی جوانان مورد

بررسی قرار گرفت .علیاکبر ،فرزند ارشد اباعبداهلل ،حسینبنعلی

است کئه در کئربال ،از

یاران و سرداران سپاه آن حضرت بود و پس از شهادت یاران امام حسین

ایشان اولین شهید از خاندان بنیهاشم بود که داوطلبانه پای در رکا

در روز عاشئورا،

گذاشت و اماننامه

یزیدیان را رد کرد و تا آخرین قطئره خئون ،از امامئت و والیئت پئدر بزرگئوارش پاسئداری نمئود.

والیتمداری و والیتپذیری علیاکبر در واقع عاشورا ،بزرگترین درس برای جوانان است

و پدران ایرانی که عشق به اهل بیت

و لزوم اطاعت و محبت ایشان را جزئی از «تربیئت

دینی» فرزندان خود میدانند هر زمان که اسالم و آرمانهای نهضئت حسئینی در خطئر بئوده

اسئئت بئئا اخئئالص و فئئداکاری ،فرزنئئدان خئئود را بئئرای دفئئاع از اسئئالم ،بسئئیج نمودهانئئد کئئه
مصئئداق عینئئی آن را در عصئئر حاضئئر و در ایئئام مبئئارزات مئئردم شئئریف ایئئران بئئا نظئئام س ئلط

شاهنشاهی و سپس در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،شاهد بودیم.
بئه نظئئر میرسئئد نئئام و یئئاد حضئئرت علیاکبئر

 ،الگئئوی «تربیئئت دینئئی» جوانئئان ایرانئئی

اسئئت و ایئئن الگوپئئذیری از دو جنب ئ مسئئتقیم و غیئئر مسئئتقیم محقئئق میشئئود .بخشئئی از
«تربیئئت دینئئی» جوانئئان در مجئئالس تعزیئئه و سئئخنرانی ویئئژه ایئئام محئئرم و صئئفر ،از طریئئق

آشنایی ایشان با شخصیت و منش و رفتئار حضئرت علیاکبئر حاصئل میشئود؛ امئا بخئش
مهئم «تربیئئت دینئئی» جوانئان ،تربیئئت غیئئر مسئتقیم دینئئی اسئئت کئه از طریئئق تشئ ُّئبه حاصئئل

حضرت علیاکبر الگوی کامل در تربیت دینی جوانان

که در مؤلفههای «بصیرت ،محبت و اطاعت ،صبر و استقامت» نمود یافته اسئت .مئادران
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میشود؛ چرا که جوانان عالقهمند هستند خود را شبیه قهرمانانی بسازند که هم سن و سال
خودشان باشد و شئرایط و اقتضئائات فرهنگئی و مئذهبی آنئان را داشئته باشئند؛ از آنجا کئه

علیاکبئئر« ،قهرمئئان جئئوان عرص ئ جهئئاد و شئئهادت در راه دفئئاع از والیئئت» اسئئت جوانئئان
والیتمدار ایرانی ،که از دل خانوادههای عاشورایی برخاسئتهاند سئعی می کننئد خئود را در

علئئم و عمئئل ،بئئه شئئبه پیغمبئئر (علیاکبئئر) ،شئئبیه نماینئئد .نتیج ئ ایئئن الگوپئئذیری ،حضئئور
مسئئئتمر جوانئئئان ایرانئئئی در عرصئئئههای مختلئئئف دفئئئاع از آرمانهئئئای اسئئئالم و پاسئئئداری از

فرهنگ عاشورا و نهضت سر حسینی است؛ ایئن حضئور والیتمدارانئه ،موجئ

تقویئت

امنیت نظئام جمهئوری اسئالمی ایئران و تحکئیم جایگئاه «والیئت فقیئه» در جامعئه اسئالمی
است.

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

008

م ابع
 ابئئئراهیمزاده آملئئئی ،عبئئئداهلل (1311ش)« ،والیتمئئئداری و بصئئئیرت دینئئئی» ،حص ئئون،ش ،22ص.35-16

 ابنطئئئاووس ،علیبنموسئئئی (1332ش) ،اللهئئوف عل ئئی قتل ئئی الطفئئوف ،ترجمئئئه :مهئئئدیرمضانی ،مشهد ،جوان یاوران.

 ابنطاووس ،علیبنموسی (1416ق) ،االقبال باالعمال الحسنة فیمئا یعمئل مئرة فئی السئنة،قم ،مرکز النشر التابع لمکت

االعالم االسالمی.

 -ابنعسئئا کر ،علیبنالحسئئین (1331ق) ،ترجمئئه ریحانئئة رسئئولاهلل االمئئام الحسئئین

مئئن

تاریخ مدینه دمشق  ،تحقیق :محمد باقر محمئودی ،بیئروت ،مؤسسئة المحمئودی ،چئاپ

اول.

 ابنقولویئئئئئه ،جعفئئئئئر بنمحمئئئئئد (1356ق) ،کاملالز ی ئ ئئارات ،نجئئئئئف ،مطبعئئئئئة المبارکئئئئئةالمرتضویة.

 ابنمنظور ،محمدبنمکرم (بیتا) ،لسان العر  4 ،و  ،15بیروت ،دار صادر.انوار الهدی.

 ازدی ،ابومخنئئف لئئوط بئئن یحیئئی (1433ق) ،وقعئئة الطئئف ،تصئئحیح :یوسئئفی غئئروی،بیروت ،مجمع جهانی اهل بیت

.

 اصئئئفهانی ،ابئئئوالفر علیبنحسئئئین (1421ق) ،مقاتلالط ئئالبیین ،بیئئئروت ،دارالکتئئئالعلمیه.

 اعرافی ،علیرضا و علی حسینپناه (1333ش)« ،نقش نخبگان دینی در تربیت دینی»،اسالم و پژوهشهای دینی ،ش ،11ص.44-25

 -ایزدپنئئئاه ،عبئئئاس (1376ش)« ،والیئئئت عاشئئئورایی امئئئام خمینئئئی و تئئئداوم انقئئئال

اسالمی» ،مجموعه مقاالت دومین کنگره بینالمللی امام خمینی و فرهنئگ عاشئورا _ دفتئر
دوم ،قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  ،ص.103 -13

حضرت علیاکبر الگوی کامل در تربیت دینی جوانان

 -اخط

خوارزم ،موفق بن احمد (1423ق) ،مقتلالحسین ،تحقیق :محمد سماوی ،قم،
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 -آقاتهرانی ،مرتضی (1314ش) ،یاران شیدای حسینبنعلی

 ،قم ،نشر میم.

 -بنئئایی ،سئئید حسئئن (1312ش)« ،مبئئانی اندیشئئههای تربیتئئی امئئام » ،امئئام خمینئئی و

اندیشئههای اخالقئی ،عرفئانی (مقئئاالت اخالقئی ،)1تهئئران ،مؤسسئه تنظئیم و نشئئر آثئار امئئام

خمینی  ،ص.123-53

 حسین شیرازی ،عبدالمجیئد (1421ق) ،ذخیئرة الئدارین فیمئا یتعلئق بمصئائاصحابه

الحسئین و

 ،تحقیق :باقر دریا  ،قم ،تحسین ،چاپ اول.

 حسینی راوندی ،ضیا الدین فضلاهللبنعلی ،النوادر ،قم ،مؤسسه دارالکتا . -خارسئئئئئئتانی ،اسئئئئئئماعیل و فاطمئئئئئئه سئئئئئئیفی (1333ش)« ،جایگئئئئئئاه والیتپئئئئئئذیری و

والیت مئئئداری در اسئئئالم و عوامئئئل مئئئؤثر بئئئر تحکئئئیم آن مبتنئئئی بئئئر قئئئرآن کئئئریم و روایئئئات
معصومین

» ،سرا منیر ،ش ،17ص.106-15

 خمینئئی ،سئئئید روحاهلل (1377ش) ،شئئرح حئئدیث جنئئود عقئئل و جهئئل ،تهئئئران ،مؤسسئئئهتنظیم و نشر آثار امام خمینی .

 خمینی ،سید روحاهلل (1371ش) ،صحیف امام 7 ،و  ،21تهران ،مؤسسه تنظئیم و نشئرآثار امام خمینی .

 داوودی ،محمئئئئد (1314ش) ،نقئ ئئش معلئ ئئم در تربیئ ئئت دینئ ئئی ،قئئئئم ،پژوهشئئئئکده حئئئئوزه وسال سوم ،شماره ،9بهار 7991

دانشگاه.

خسروی حسینی ،تهران ،مرتضوی.
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شهیدی ،تهران ،سازمان انتشارات و آموزش انقال

 دهخدا ،علیاکبر (1377ش) ،لغتنام دهخدا 3 ،و  ،5تهران ،دانشگاه تهران ،چاپدوم از دوره جدید.

 -راغئئ

اصئئئفهانی ،حسئئئینبنمحمد (1311ش) ،المفئئردات فئئی الفئئا القئئرآن ،ترجمئئئه:

 شئئریف رضئئئی ،محمئئئد بئئئن حسئئئین ( ،)1361نهئئج البالغئئه ،ترجمئئئه :دکتئئئر سئئئید جعفئئئراسالمی.

 صئئداقت ،محمئئد عئئارف (1331ش) ،آثئئار تربیتئئی و جلوههئئای اخالقئئی قیئئام عاشئئورا ،قئئم،المصطفی.

 -صدوق ،محمدبنعلی (1376ش) ،االمالی ،ترجمه :کمرهای ،تهران ،کتابچی.

 طباطبئئئایی ،سئئئید محمدحسئئئین (1417ق) ،المی ئئزان ف ئئی تفس ئئیر الق ئئرآن ،3 ،بیئئئروت،مؤسسة االعلمی للمطبوعات.

 طوسی ،محمدبنحسن (1317ش) ،ترجمه کتا الغیبئه ،ترجمه :مجتبئی عزیئزی ،قئم،جمکران.

 قائمی ،علی (1370ش) ،پرورش مذهبی و اخالقی کودکان ،تهران ،امیری ،چاپ چهارم. -قرشی بنایی ،سید علیاکبر (1311ش) ،قاموس قرآن ،قم ،دارالکت

االسالمیه.

 قرنی گلپایگانی ،علی (1344ش) ،منها الدموع ،قم ،مؤسسه مطبوعاتی دین و دانش. قزوینی ،رضیالدینبننبی (1311ش) ،تظلمالزهرا من اهراق دما آلالعبا  :تئاریخ جئامعزندگانی امام حسین

 ،ترجمه :علیرضا رجالی تهرانی ،قم ،خادم الرضا.

(1317ش) ،اصئئول کئئافی ،1 ،تحقیئئق :مهئئدی آیئئت اللهئئی،

 کلینئئی ،محمئئدبنیعقوتهران ،جهانآرا.

 -کلینی ،محمدبنیعقو

(1407ق) ،الکافی ،تهران ،دارالکت

االسالمیه.

 ،بیروت،

 -مجلسی ،محمدباقر (1403ق) ،بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمه االطهار

دار احیا التراث العربی.

تاریخ ،1 ،قم ،دارالحدیث.

 مطهری ،مرتضی (1375ش) ،تعلیم و تربیت در اسالم ،تهران ،صدرا ،چاپ دهم. مفیئئد ،محمدبنمحمئئد (1310ش) ،االرشئئاد فئئی معرفئئة حجئئج اهلل علئئی العبئئاد ،ترجمئئئه:محمدباقر ساعدی خراسانی ،تصحیح :محمد باقر بهبودی ،تهران ،اسالمیه.

 -مقئئرم ،عبئئدالرزاق (1406ق) ،در شئئناخت فرزنئئدان و اصئئحا امئئام حسئئین

 :علیاکبئئر،

سکینه خاتون ،مسلمبنعقیل ،تهران ،بنیاد فرهنگی کلینی.

 -نوری طبرسی ،میرزا حسین (1401ق) ،مستدرک الوسائل ،12 ،قم ،مؤسسه آل البیت.

 همت بناری ،علی (1313ش) ،تعامل فقه و تربیت ،قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امامخمینی  ،چاپ اول.

حضرت علیاکبر الگوی کامل در تربیت دینی جوانان

 -محمئدی ریشئهری ،محمئئد (1430ق) ،دانشنامئه امئام حسئین

بئئر پایئ قئرآن ،حئئدیث و
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