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 چکیده

ی راه و راهبر، بیش از اند، نیاز مفرط بشریت به نقشههای ارزشمند اخالق اسالمی در جوامع آن رنگ باختهای که سنتدر زمانه

ای شفابخش بر دردهای دیگر اعصار مشهود است. در میان الگوهای اخالق، گزینش سیره و سنت ساالر شهیدان به عنوان نسخه

ت امام بر تقویت شناخ انسان امروز، بهترین و مؤثرترین اقدام برای تغییر منش اخالقی جامعه است. هدف از این پژوهش کاوش نقش

های رفتاری موجود جامعه امروز با وضعیت مطلوب، و ای که بتوان برای حل شکافاخالقی مردم زمان خود بوده است، به گونه

جلدی ارزشمند  ۴۱بسترسازی برای بروز رفتارهای اخالقی از آن الگوبرداری نمود. پژوهشگر در این مجال فکری، با استمداد از کتاب 

 ی امام با آیات کالم اهللی ایشان است، و تطبیق گزینیشی سیرهامه امام حسین )ع( که جامع تمامی منابع معتبر از سیرهدانشن

مجید، به استخراج راهبردهای تغییر رفتار، از طریق اصالح مبانی شناختی اخالق پرداخته است. بدیهی است بهترین روش تحقیق 

های اخالقی کیفی خواهد بود. بنابراین پس از کاوش شخصیت اخالقی امام )ع( و درک ویژگیدر این مجال، روش تحقیق محتوای 

عرفی ها را از طریق مهای کاربردی برای تغییر منش اخالقی انسان، مؤلفهایشان، محقق به تحلیل و مرزبندی رفتار ایشان پرداخته و 

های شناختی که از منش اخالقی امام اخالقی، ارائه داده است. ویژگیابعاد شناخت از دیدگاه ساالر شهیدان، در قالب مدل تربیت 

، پذیریمداری، والیتستیزی، شکرگزاری، عزتهایی چون ظلم)ع( استخراج و مورد استنباط و تحلیل قرار گرفته است، ویژگی

 دنیاشناسی و دنیاگریزی، تفکیک حق از باطل، و تسلیم بودن در برابر قضای الهی است.

 تربیت اخالق، شناخت، سنت امام حسین )ع(: ان کلیدیواژگ
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 مقدمه

ترین شرایط حفظ اسالم، هنگامی که بوی شرک و ی جاودان اخالق اسالمی در سختامام حسین علیه السالم به عنوان اسوه

ت حلم، مهربانی و احسان نسبنفاق تنفس خداباورانه را با دشواری مواجه نموده بود، با صفاتی چون سخاوت و کرم، تواضع و فروتنی، 

جای  اللهی بهبه فقرا، فصاحت و بالغت، قهرمانی در مبارزه با ظلم و ستم، شجاعت و ... در تاریخ بشر ردپایی از انسانیت و خلیفة

-ها پیروزی خود بر استبداد و دیکاتوری زمان خود را مدیون این انسان صالح و مقرب الهی میگذاشتند تا جایی که گاندی

ی امام حسین ع باید مورد توجه قرار گیرد، ای که در ارتباط با تربیت اخالقی در سیره(. صفت برجسته۴11: ۴131)امین،اندد

( است؛ و 92)فتح:  "اشداء علی الکفار رحماء بینهم محمد رسول اهلل، والذین معه"ی ی مبارکهمصداق عینی بودن حضرت بر آیه

ی تشخیص حق از باطل( حاصل شده باشد. جریان ی تقوا و کسب فرقان )وسیلهرتی که به دنبالهشود مگر  از بصیاین محقق نمی

 ی جدایی حق از باطل است.کربال، صحنه

گردد: اول اینکه ی امروز است در دو گام خالصه میبخش جامعهسال از قیام حسینی، آنچه نجات ۴۱11اکنون پس از گذشت 

شناسی شود؛ مادامی که مداری آسیبها و اقشار آن باید از نظر گرایش افراد به معنویات و دینافتی اسالمی ما در تمامی بجامعه

بیماری به درستی تشخیص داده نشود، هرگونه تجویز ناصحیحی برای آن به تخریب هرچه بیشتر آن منجر خواهد شد. گام دیگر، 

و درمان بیماری است. الگوسازی قیام امام حسین و منش ایشان اقدام در جهت اصالح مشکالت اخالقی است. و این همان تجویز 

ی زمان های اخالقی است که متوجه جامعهدر درمان روند غیر اسالمی و غیر اخالقی زندگی مردم زمان خود منوط به شناخت آفت

گ سنت و شکوفایی ی زمان امام حسین وجود داشت مشکالتی چون عمل نشدن به حق، مرامام است. مشکالتی که در جامعه

 (.1۴: ۴13۴بدعت، نیرنگ پیشگی، فردمحوری، منفعت طلبی، گسترش تجمالت، ضعف ایمان و... بوده است )واعظی، 

های شخصی و شخصیتی بنیانگذاران آن مکاتب، مکاتب مختلف به دالیل متعددی چون محدودیت دایره علم و آگاهی، ویژگی

ند. در اگرفته، هرکدام به انسان از دیدگاهی نگریسته و بر آن اساس قالبی برای او ساخته وضعیت و مقتضیاتی که اطراف آنها را فرا

ها و کماالت است و هر موجودی به تناسب ظرفیت عالم بروز شایستگی "ی الهیحکمت بالغه"نگرش اسالمی جهان هستی، طبق 

در حد امکان نیروها و قوای ذاتی را به فعلیت  سازد وی هستی آشکار میهای حقیقی خود را در عرصهوجودی خویش، جلوه

 (.91۴: ۴131دهد)امین، رساند؛ به تعبیر دیگر، تمام هستی خود را نشان میمی

 

 شناسیمفهوم

 الف. تربیت اخالقی 
 ههای انسان کامل اخالقی را بر عهدگیری پایدار شخصیت انسان بر اساس ویژگیهای اخالقی و شکلفرایند درونی شدن ارزش

ه دهد و بی کمال را نشان میای که مبدأ حرکت انسان است( به سوی قلهدارد. تربیت اخالقی مسیر گذار از وضعیت موجود )دامنه

 (.11: ۴132زاده نوری، عالمکند تا سیمای آرمانی انسان اخالقی را در وجود خویش پدید آورد )انسان کمک می

 ب. سنت امام حسین )ع(

 و ، )پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( و امامان اهل بیتامام حسین علیه السالم است اتل و تقریرافعال و اقوا امیتمنّت منظور از س

 .سنت قولى، به سخنانى گفته مى شود که معصومان)علیهم السالم( بیان فرموده اندود. ش)علیهم السالم(( گفته مىحضرت زهرا 

سنت تقریرى آن است که کسى در منظر و  .که معصوم)علیه السالم( آن را به قصد تشریع انجام داده باشد عملی است سنت فعلى،

مسمع معصوم)علیه السالم(کارى انجام دهد و یا سخنى درباره یک حکم شرعى به زبان آورد و یا اعتقاد خاصى را بیان کند و 

کوت به معناى صحه گذاشتن و امضاى آن فعل یا قول یا عقیده است و این س وده،معصوم)علیه السالم( با علم و توجه، سکوت نم

 (.۱1: ۴121)جباری،  سنت تقریرى نامیده مى شود
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عال شود، در حالی که سیره تنها بر افدر تفاوت بین سیره و سنت باید گفت که سنت به تمامی اقوال، افعال و تقریرات اطالق می

 ۴(. در قرآن کریم نیز این واژه به معنای طریقه و روش به کار رفته است.2 :۴132زاده، مترتب است )داوودی،حسینی

 ج. سطوح نفس
 :(1۴: 9: ج ۴12۱)مصباح یزدی،فس حقیقت واحد است که در مقام تفصیل، سه بعد دارددر نگاه استاد مصباح یزدی، ن

 .گیردهای ادراکی نفس را دربر میالف. شناخت و بینش که همه جنبه 

شناسان امیال های پست و حیوانی است. روانها و گرایشهای خوب و انسانی، و میلها و گرایشکه دربرگیرنده میل ب. گرایش 

 اندهای انسان را به چند مقوله جداگانه، مانند عواطف، احساسات، انفعاالت و هیجانات تقسیم کردهو گرایش

 دهیم بهشوند. ما هر کاری انجام میعضالت و اعصاب بدن انجام می کنش که عبارت از اعمال و رفتارهایی است که به وسیله .ج

گیرد؛ اما چون اعضای بدن و اعصاب تحت فرمان روح و قوای نفس قرار دارند، این رفتارها به وسیله یکی از اعضای بدن صورت می

« قدرت»و « محبت»، «شناخت»های هاز واژ« کنش»و « گرایش»، «بینش»گاهی به جای سه واژه .شوندنفس و روان نسبت داده می

 .سخن به میان آمده است

در این مجال پژوهشی، نویسنده بر آن است تا ضمن کاوش مبانی اخالقی سیره و سنت امام حسین )ع(، به درک قلمرو شناخت 

و الهی را استخراج کند؛ ها در راستای سنت نبوی های الزم جهت تغییر شناخت انساناخالقی از دیدگاه امام )ع( بپردازد و مؤلفه

 بنابراین سطح شناخت و بینش بیش از سطوح دیگر در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.

 د.  نگرش، شناخت، انگیزش، رفتار

گانه با یکدیگر همبستگی نگرش مرکب از سه عنصر شناختی، عاطفی )احساسی( و آمادگی برای عمل است؛ که این اجزای سه

ی آن چیز و از تمایالت او برای عمل نسبت به ی چیزی، از احساسات و شور او دربارههای فرد دربارهعنی که شناختدارند، بدین م

ی چیزی رح نماید، در احساسات او نسبت به آن و در پذیرند. از طرف دیگر، تغییری که در شناخت شخص دربارهآن چیز تأثیر می

منظور از جزء شناختی نگرش، اطالعاتی است که فرد در مورد موضوع  .گذاردتأثیر می آمادگی او برای عمل و رفتار نسبت به آن

انگیزد یعنی موضوع خوشایند یا ناخوشایند باشد؛ جزء عاطفی شامل احساساتی است که موضوع نگرش در شخص برمینگرش دارد. 

هد. داحساسی را در نگرش مورد تأکید قرار می هاست که نقش انگیزشی بر رفتار دارد و اهمیت بعدی احساسی نگرشهمین جنبه

نماید؛ یعنی نگرش شخص جزء آمادگی برای عمل، در نگرش حاکی از آن است که غالبأ نگرش نوعی آمادگی برای عمل ایجاد می

 (.2: ۴132کند تا در برخورد با موضوع نگرش رفتاری از خود نشان دهد )کریمی، را آماده می

 
 . ابعاد نگرش۴شکل 

                                                           
 (۳۱)حجر/ الْأَوَّلِینَوَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ . 1

شناخت

عملعواطف
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یزش فرایندی در انسان است که به او انرژی داده و قوای او را در جهت انجام کاری فعال نموده و تمایل به انجام عمل خاص انگ

نیز به معنای برانگیخته شدن درونی، برای جذب و اجرای فضایل و دفع و اجتناب از « انگیزش اخالقی»گردد. را در او باعث می

 (.31: ۴121رذایل است)کاویانی و کریمی، 

گیرد توصیف توان رفتار و حالت را به صورت ظاهری که انسان برای انجام عملی به خود میدر اصطالح ساده و معمولی می

بخش و فعالیتی هدفمند است. فکر، عقیده، دانش، بینش و گرایش انسان بهنگام عمل عمل، فعل فایده(. 99۲: ۴13۱نمود)سارتر، 

ی ایمان و عمل صالح گردد. از دیدگاه قرآن فقط در سایهعمل، انسان ترفیع یافته و ظرفیتش مضاعف میرسد. با به منصه ظهور می

و از ضایع شدن و کم ارج پنداشته شدن آن جلوگیری  می توان از خسران و زیان در امان ماند. پس هر فردی باید به عمل، بها دهد

ید، ماندگار و بدون کوچکترین اثر منفی بیادگار گذاشته شده؛ و با عمل اصولی نماید؛ نهایت تالش خود را به کار بَرد تا عمل، مف

 .خود باعث اعتالی فردی و اجتماعی گردد

 

 روش تحقیق
 بررسی طریق از که است آن دنبال به محقق آن، روش مناسب این تحقیق، روش تحلیل محتوای کیفی است که در

 سؤاالت به مستقیم پاسخی عنوان به محتوا اطالعات یعنی .گوید پاسخ متن آن با رابطه سؤاالت پژوهش در به متن، یک های ویژگی

 (. 39: ۴131روند)هولستی،می کار به پژوهش

 داند:شناختی و تجربی شامل سه مرحله اصلی میباردن مراحل مختلف تحلیل محتوا را همانند هر بررسی جامعه

 . تحلیل ابتدایی۴

 اولیه تحقیق. به دست آوردن مواد 9

 . بررسی نتایج استنباط و تفسیر1

 داند:او مرحله اول را شامل سه ماموریت می

 الف. انتخاب مدارکی که باید تحلیل شوند،

 ب. تنظیم فرضیات و اهداف

 (.1۲: ۴13۱ها خواهد بود)باردن، هایی که تفسیر نهایی بر مبنای آنج. تعیین معرف

 

 های پژوهشیافته
حاصل شده است، جلدی  ۴۱های پژوهش که پس از مطالعه و کاوش شخصیت امام حسین )ع( در کتاب یافتهدر این بخش به 

های روایی در سنت امام )ع(، اعم از سیره قولی و فعلی، به هایی خواهد بود، و ذیل آن، نمونهاشاره خواهد شد. بعد شناختی مؤلفه

 لفه به دنبال خواهد داشت، تحلیل و استنباط شده است.آوردی که این مؤعنوان شاهد روایی، و در نهایت ره
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 نقش امام در ارتقاء شناخت اخالقی

 
 . ابعاد شناختی اخالق امام حسین )ع(9شکل 

 

 ستیزیالف.ظلم

محمدی  )کسی نیستم که جنگ را آغاز کند.من :»در پاسخ به یار خویش که پرسید آیا جنگ را آغاز کنیم؟  شاهد روایی:

 « (932: ۲، ج ۴133شهری، ری

طلبید، آیا کسی از شما به من بگویید، این که مرا به مبارزه می »همچنین در خطاب به کوفیان و در جهت اتمام حجت با ایشان: 

: 1، ج ۴133 شهری،محمدی ری )؟!خواهیدام که مرا به قصاص میام، یا جراحتی به شما رساندهام یا مالی را از شما بردهرا کشته

۴1۴) » 

در ارتقاء شناخت ( ع)نقش امام حسین 
اخالقی 

ستیزیظلم

شکرگزاری

مداریعزت

تسلیم قضای الهی شدن

حجتاتمام

تفکیک حق از باطل و معرفی اصحاب آنان

پذیریوالیت

آموزش ضوابط اخالقی و اجرای آن در هر شرایطی

دنیاشناسی و دنیاگریزی

توکل

دعوت به اشتراکات فطری

ساز بروز رفتار اخالقیرزق حالل، زمینه
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لم و طغیان و به طور کلی مبارزه با هر فعل ضداخالقی و دوستی، مبارزه علیه ظسازی رفتار اخالقی جهاد، انفاق، نوعزمینه آورد:ره

 عصیان و گناه.

 شکرگزاری ب.

 هاهای بیکران و در نتیجه ستایش پروردگار برای آنایجاد بینش درست از نعمت- آورد:ره

 شناخت نسبت به عجز و فقر انسان در برابر خداوند نعیمایجاد -

 ممانعت از ارتکاب به گناهان از طریق خشوع و تواضع در برابر حی سبحان-

 مداریج. عزت

به راستی که خواری و پستی را هرگز » در پاسخ به خیرخواهانی که قصد انصراف امام از حرکت به کوفه داشتند: -: شاهد روایی

 «(1۴: 1، ج ۴133شهری، محمدی ری )پسندم.نمیبر خود 

به خدا سوگند به دست خود و ذلیالنه، خود را به آنان » پاسخ به دعوت آنان مبنی بر پذیرش دعوت یزید:  خطاب به کوفیان در-

ه مرا برانید. ب کهبرم از آنگیرم. بندگان خدا! به پروردگار خود و شما پناه میاختیار قرار نمینخواهم سپرد و همچون بندگان بی

 « (۴11: 1، ج۴133شهری، محمدی ری )برم.میپروردگار خود و شما، از هر متکبری که به روز حساب ایمان ندارد، پناه 

 ردد.گهایی که متربی را در انتخاب رفتار اخالقی رهنمون میایجاد انگیزه-: آوردره

 پذیریستیزی و حقظلم-

 های معنوی از مادیبه دلیل شناخت عمیق و تشخیص انگیزه هاترین انگیزهانتخاب عزتمندانه-

 تسلیم قضای الهی شدن د.

شدند:         -شاهد روایی:   شدن در کربال را متذکر  شته  سخ به خیرخواهانی که عاقبت ک ست دارد رقم   »در پا خدا آنچه را دو

.) محمدی  گذاریم وامیزند. جز آنچه خدا بر ما مقرر کرده استتتت، به ما نخواهد رستتتید. جان خویش و تباهی امت را به خدا                می

 «(۴۴: ۲: ج ۴133شهری، ری

ی است و اگر تقدیر، مانع  گزارگزاریم و او یاور بر سپاس هایش سپاس می اگر تقدیر، به خواست ما فرود آید، خدا را بر نعمت  » -

 « (۴۱1: ۲، ج۴133شهری،) محمدی ری.ی پاک و منش پرهیزگارانه دارد، ستم نکرده استی ما شود، کسی که انگیزههخواست

 .شودآرامش و اطمینانی که از انجام تکلیف در راستای رضای الهی تحصیل می- آورد:ره

 الهیدل بستن به مقدرات و در نتیجه افزایش سرعت حرکت در جهت رسیدن به مقصد قرب -

 اتمام حجت ه.

های شما به من رسید و فرستادگانتان آمدند که: به سوی ما بیا من پیش شما نیامدم تا نامه» خطاب به کوفیان:  - شاهد روایی:

ی تو، ما را بر هدایت فراهم آورد. اگر به عهد خود رفتار نکنید و پیمان خویش را بشکنید که پیشوایی نداریم. شاید خدا به وسیله

ام نیز چنین بیعت مرا از گردن خویش بردارید، به جان خودم سوگند که این از شما تازه نیست، که با پدرم، برادرم و عموزادهو 

ه اید. هرکاید و نصیب خویش را به تباهی دادهخورده کسی است که فریب شما را بخورد. اقبال خویش را گم کردهکردید. فریب

ود و شنیاز کند. همانا هرکس به من بپیوندد، شهید میشکند. زود است که خدا مرا از شما بیپیمان بشکند، به ضرر خویش می

 «( 9۲1، ۲، ج ۴133شهری، محمدی ری )نخواهد یافت.هرکس به من نپیوندد، پیروزی 

 نسبت به رفتار اخالقی اطمینان از علم و شناخت و بینش متربی-آورد: ره

 )حق علیه باطل(تشخیص فعل اخالقی از ضداخالقی -

 و. تفکیک حق از باطل

اینان مردمی هستند که به پیروی از شیطان، پیوسته و از » خطاب به کوفیان در روشنگری ضمیر ناپاک آنان :  - شاهد روایی:

ان درماندگاند و بینوایان و گساری کردهاند، حدود را میرانده، میاند، در زمین تباهی را آشکار کردهپرستش خدای رحمان گسسته

 اند. من سزاوارترم به یاری دین خدا و گرامیداشتِ شرع او و جهاد در راهش، تا سخن خدا برترین باشد.را از دارایی محروم ساخته
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 ی قوی برای انجام فعل اخالقیقاطعیت و بصیرت و کسب انگیزه - آورد:ره

 گیری درست در دفاع از مسیر حق و درستتصمیم -

 شناسی در متربیشمنپرورش بصیرت و د-

 

 

 پذیریز. والیت

هایمان فدای تو شویم؛ بلکه جانبه خدا سوگند از تو جدا نمی» یاران امام )ع( خطاب به ایشان، در شب تاسوعا: - شاهد روایی:

-ا ادا نمودهی خود رکنیم؛ و چون کشته شویم، به عهد خود وفا کرده، وظیفهمحافظت میباد! ما از تو با دل و جان و دست و سر 

 «( 9۲: 1، ج ۴133شهری، )محمدی ری ایم.

 پذیری در متربیایجاد مسئولیت- آورد:ره

های معنوی و اخروی( در اعطای شناخت در جهت تشخیص رفتارهای اخالقی و به تبع آن اعطای انگیزه )از جنس انگیزه-

که امام زمان را همواره بر رفتار و اعمال خود ناظر دانسته و ای تر آن رفتار به گونهتر و خالصانهراستای اجرای هرچه باکیفیت

 برای رسیدن به مقام رضای پروردگار و معصومین )ع( حداکثر سعی خود را به عمل آورد.

 آموزش ضوابط اخالقی و اجرای آن در هر شرایطی ح.

رب و اگر در ک» مکه و انصراف از عزیمت به کوفه: ی عبداهلل بن زبیر مبنی بر استقرار امام در در پاسخ به توصیه - شاهد روایی:

 «( 31: ۲، ج ۴133شهری، محمدی ری )شود.ی من شکسته بال کشته شوم، نزد من بهتر است که حرمت حرم )کعبه( به وسیله

 هابه خیمه درخواست امام )ع( از بنی هاشم مبنی بر انتقال پیکر مطهر حضرت علی اکبر )ع( -

 آوردن بستری از افعال توحیدی و اخالقی است که موجب کسب رضایت اهلل تعالیفراهم  - آورد:ره

 مؤدب کردن آدمی به آدابی که در تار و پود جان آدمی با فطرت سازگار است-

 تبدیل منش و سبک زندگی آدمی به نوع احسن آن-

 ی مسلمینی تعریف درستی از انسان به عنوان نمایندهارائه-

 ا گریزیط. دنیاشناسی و دنی

)محمدی  همیشه هست.گویی که دنیا هیچ گاه نبوده است و آخرت » ای خطاب به محمد بن حنفیه: در نامه -: شاهد روایی

 « (13۴: ۲، ج ۴133شهری، ری

ی تی و ناخوشی به سواین بزرگزادگان! شکیبا باشید. مرگ جز پلی نیست که شما را از سخ» خطاب به یاران پیش از عاشورا:  -

دهد. کدامتان خوش ندارد که از زندان به قصر منتقل شود؟! و آن برای دشمنانتان مانند بهشتِ پٌرگستره و نعمتِ جاویدان عبور می

اند، مانتقال از قصر به زندان و شکنجه شدن است... بندگان خدا از خدا پروا کنید و از دنیا بر حذر باشید که اگر دنیا برای کسی می

رترین افراد به ماندن و سزامندتر به خشنود شدن از قضای الهی و خشنودتر به آن بودند؛ اما خدای متعال دنیا را پیامبران سزاوا

شود. سرای آن فقط برای اش تلخ میبرای آزمایش، و اهلش را برای نابودی آفریده است. نوی آن، کهنه و نعمتش زایل و شادی

شوید.  رستگاررگیرید که بهترین توشه پرهیزگاری است. و پروا کنید شاید که اش برای دل کندن است. توشه برسیدن و خانه

 «( ۴1۲: 1، ج ۴133شهری، )محمدی ری تان باد که، به خدا سوگند، اگر ما را بکشند، بر پیامبرمان وارد خواهیم شد.مژده

ها، وفادار های دنیای، فریبنده بودن آنایجاد بصیرت عمیق نسبت به دنیا و صفات آن، از جمله زودگذر بودن لذت - آورد:ره

 نبودن دنیا به اهل آن و...

 های غیرمادی پس از شناخت ماهیت مادی دنیا و ما فیهاایجاد عواطف در جهت انتخاب انگیزه -

 ی حاکم بر انجام آن توسط عامالن به افعال ضداخالقیایجاد شناخت نسبت به مصادیق رفتارهای ضداخالقی و فلسفه -
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 آورد دنیاشناسی، دنیاگریزی است.توان گفت رهبه طور کلی می -

 

 ی.توکل

بهترین  »ی عمر بن سعد )لعنه اهلل علیه( مبنی بر درخواست پذیرش بیعت یزید )لعنه اهلل علیه(: در پاسخ به نامه - شاهد روایی:

خواهیم که در این دهد. از خدا میه باشد، امان نمیامان، امان خداست و خدا در روز رستاخیز، کسی را که در دنیا از او نترسید

 «( ۴12: ۲، ج ۴133شهری، محمدی ری ).دنیا ترسی دهد که در روز رستاخیز، موجب امان شود

 «برم از کرب و بال!می بار  خدایا! بار خدایا! به تو پناه» پس از رسیدن کاروان امام )ع( به وادی کربال:  -

ی خود در قبال شرایط موجود در زندگی اش، با بینش الهی خود دست به انتخاب پس از شناخت وظیفهانسان مؤمن - آورد:ره

نماید، زند و همواره از آغاز تا پایان رفتار از خدای خود طلب پیشامد خیر میترین رفتار اخالقی ممکن در آن لحظه میشایسته

 مقدر فرموده است برایش رقم بزند. گونه که اوسپارد تا آنی امر را به خدا میلکن نتیجه

 های فردی که بر پروردگار توکل کرده است، بسته خواهد شد.راه نفوذ شیطان در انگیزه -

 دعوت به اشتراکات فطری ک.

 در روز عاشورا توسط امام )ع( و یاران ایشان‹ یا محمد )ص(›انتخاب شعار  - شاهد روایی:

 ع(پیش رو قرار دادن قرآن توسط امام ) -

شرط دعوت به احسان و رفتار اخالقی، جستجوی اشتراکات بین مربی و متربی و به تبع آن یافتن قرب و صمیمیتی  - آورد:ره

 گردد.است که در پی همبستگی دینی، عاطفی، انسانی و... ایجاد می

 های الهی و پذیرش رفتار اخالقی در متربیسازی برای شناخت درست انگیزهزمینه-

 ساز بروز رفتار اخالقیرزق حالل، زمینه ل.

هایتان هم از حرام های شما از حرام فراهم شده و شکمی پاداشآری همه»... خطاب به کوفیان در روز عاشورا:  - شاهد روایی:

من مشترک ما و ای را که دشدهید؟... شما آتش فتنههایتان مهر زده است. وای بر شما آیا گوش نمیپر شده است و خداوند بر دل

آنکه عدالت را میان شما بگستراند و شما افروخته است، برضد خود ما افروختید و همدست دشمنانتان علیه دوستانتان شدید، بی

ه کدر دنیا خواهید داشت، و بدون آنمقداری که اند و زندگی بیها داشته باشید، جز مال دنیای حرامی که به شما دادهامیدی به آن

 «( ۴۴2: 1، ج۴133شهری، ) محمدی ریی ناصوابی داشته باشیم.ما سرزده باشد یا اندیشه کاری از

 ی سخن حقآمادگی متربی برای پذیرش منطقی و عابدانه- آورد:ره

 پذیریوالیت-

 های معنویانتخاب انگیزه-

 .گرددبصیرت و تقوایی که منجر به تشخیص درست حق از باطل می-
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 گیرینتیجه
های اخالقی بشر امروز را نیز گوشزد نموده و ضمن معرفی حسین )ع( از چنان بصیرتی برخوردار بودند که حتی بیماریامام 

 دهند.ی الهی ارائه میکندن از دنیای فانی و آراستن نفس به صبغهمصادیق آن، راهکارهای قابل اجرایی برای دل

شود که منش الهی در اخالق ایشان، جامع تمام مبانی ین برداشت میی مکتب اخالقی امام با مکاتب فعلی، چناز مقایسه

توحیدی اخالق است. توجه به خالق هستی بخش رکن اساسی تمامی قلمروهای اخالقی است که از جانب امام به معرض ظهور و 

ساالر شهیدان از این حیث که ی امام حسین )ع(، اخالق در مکتب تبلیغ رسیده است، بنابراین، در نگاه و برداشت محقق از سیره

متصل است که فروع آن در  9تمامی افعال آدمی باید دارای منشأ الهی و در راستای کسب مقام قرب الهی باشد، به اصلی توحیدی

 (.11: ۴121یابد)خاقانی اصفهانی، گون حیات آدمی بروز میابعاد و شرایط گونه

ی سطح شناخت است، و برای وقوع یک فعل اخالقی، طی شدن این سطوح ترین سطح نفس آدماز طرفی از آن جا که بنیادی

ی باطل محدود به زمان و های گوناگون مبارزه با کفر و جبههاخالقی امام در صحنه-و مراحل الزامی است، و نیز رفتار توحیدی

تشریح شده است، انتخاب مناسبی در مکان خود نیست و جاودانه است؛ تأسی و الگوپذیری از رفتار امام که در این بعد اخالقی 

 جهت تغییر الگوی ادب و رفتار اخالقی جامعه خواهد بود.

 

 منابع و مآخذ

، جلد پنجم، چاپ دوم، ی معصومان امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیهم السالمسیره(. ۴131امین، س.م. )

 ترجمه: وجدانی، حسین. تهران: سروش.

 ، ترجمه: ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی سرخابی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.تحلیل محتوا(. ۴13۱باردن، ل. )

 ، قم: دفتر نشر معارف.سیره اخالقی پیامبر اعظم )ص( سلوک فردی(. ۴121جباری، م. )

 .، اصفهان: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قماخالق و فناوری(. ۴121خاقانی اصفهانی، م. )

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.سیره تربیتی پیامبر ص و اهل بیت ع(. ۴132زاده، ع. )داوودی،م. حسینی

 . ترجمه: سبحانی، ع. تهران: مطبوعات فرخی.های روانیاصول روانشناسی ژان پل سارتر، انگیزه(. ۴13۱سارتر، ژ. )

 2۱-1۲، ۲، مجله معرفت اخالقیتحول اخالقی و معنوی(،  (. راهبرد تربیت اخالقی)استراتژی۴132زاده نوری، م.)عالم

-علمی یدوفصلنامه(. منابع انگیزش اخالقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه عالمه طباطبایی و مازلو. ۴121کاویانی، م. کریمی، م.)

 .32-۴1۱. 2. شناسیپژوهشی مطالعات اسالم و روان

 ن: مؤسسه نشر ویرایش.. تهرانگرش و تغییر نگرش(. ۴132کریمی، ی. )

 ، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.۴1، ج ی امام حسین علیه السالمدانشنامه(. ۴133شهری، م. )محمدی ری

 ، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.9، ج ی امام حسین علیه السالمدانشنامه(. ۴133شهری، م. )محمدی ری

 ، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.۲، ج امام حسین علیه السالمی دانشنامه(. ۴133شهری، م. )محمدی ری

 .9(. ج قدس سره)انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى. تهران: اخالق در قرآن(. ۴12۱مصباح یزدی، م. ) 

، 9۲، نشریه حکومت اسالمی ی اسالمی عصر امام حسین علیه السالم،شناختی جامعه(. بررسی جامعه۴13۴واعظی، س. ع. ) 

۲1-13. 

، ترجمه نادر ساالر زاده، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی (.۴131)هولستی، ال.

 .طباطبایی

 

                                                           

 (۴۲)ابراهیم/أَلَم تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصلُها ثابِتٌ وَفَرعُها فِی السَّماء2ِ 
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