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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The purpose of this article is to explain the rules of 

Islamic moral education in the context of Ashura event. 

Dealing with this issue can help to enrich the discourse and 

model of Islamic education. This study is a fundamental 

research that has been used in order to collect data using the 

documentary method and library technique. The basis of the 

work is Muqatil books such as "Muqtal Abi Mokhnaf", "Nafs 

al-Mahmoum", "Muqtal Ibn Muqaram", "Muqtal Sheikh 

Mufid", "Lahouf" and... 

Materials and Methods: The text-based content analysis 

method has been used for data analysis, and after three stages 

of open coding, central and selective coding, the sources of 

research data collection (letters, sermons and group 

discussions), books are extracted as an educational model. 

Muqatil and Hadith It is based on the fact that line by line 

letters, sermons and collective conversations of Imam Hussain 

(peace be upon him) are full of comprehensive and solid 

educational lessons, each of which can be a separate topic for 

research. 

Findings: In the final model, the practical diagram or in other 

words the map of the codified and effective application of 

Imam Hussein's educational model in the education system, its 

beginning is salvation and happiness and its end; It means 

reaching human perfection; That is, it is connected to God's 

closeness and pleasure. 

Conclusion: According to the findings extracted in this article, 

it is hoped that an important step can be taken in the field of 

educational sciences in our beloved country, Iran. 
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  و همکاران     باطنی سعیده  30

 1401 پاییز، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

حسینی گفتمان در انسان تعالی و تربیت مبانی  
 

 1باطنی سعیده

 و علوم واحد تربیت، و تعلیم فلسفهروه گ ،دکتری دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه ، تحقیقات

  
 خنیفر حسین

 رانای تهران، تهران، دانشگاه حسابداری، و مدیریتگروه  ،تمام استاد
 (.مسئول نویسنده)
  

 شامیر سعادتی ابوطالب
 نشگاهدا، تحقیقاتو  علومواحد  ،تربیتی روانشناسیگروه  ،استادیار

 .ایران تهران، ،آزاد اسالمی
 

 چکیده
 نمت  در اسالمی اخالق تربیت قواعد تبیین نوشتار، این هدف: هدف
 مانگفت غنای به تواند می موضوع این به پرداختن. عاشوراست واقعه

 نیادیب تحقیق یک مطالعه، این. کند کمک اسالمی تربیت الگوی و
 کتابخانه فن و اسنادی روش از ها داده گردآوری منظور به که است

 ابی مقتل» چون مقاتل کتب کار، مبنای. است شده برده بهره ای
 ، «مفید شیخ مقتل» ، «مقرم ابن مقتل» ، «المهموم نفس» ،«مخنف

 .است...  و «لهوف»
 متن محتوای تحلیل روش از ها داده تحلیل برای: ها روش و مواد

 کدگذاری مرحله سه از پس و است شده استفاده محور
 خراجاست تربیتی الگوی عنوان به انتخابی و محوری باز،کدگذاری

 و هاخطبه ها،نامه)پژوهش هایداده گردآوری منابع گرددمی
 است اساس این بر آنچه حدیث و مقاتل کتب ،(جمعی هایگفتگو

 حسین امام جمعی هایگفتگو و هاخطبه ها،نامه سطر به سطر که
 پرورشی و آموزشی متقن و جامع هایدرس از سرشار السالمعلیه
 .باشد پژوهش برای ایجداگانه موضوع تواندمی کدام هر که است
 نقشه دیگر عبارت به یا کاربردی نمودار نهایی، مدل در :ها یافته

 نظام رد السالمعلیه حسین امام تربیتی الگوی مؤثر و مدون کاربست
 نییع پایانش؛ و است سعادت و رستگاری آغازش تربیت، و تعلیم

 .است الهی رضوان و قرب به وصال یعنی انسانی؛ کمال به رسیدن
 میدا مقاله، این در شده استخراج های یافته به توجه با :گیری نتیجه
 شورک تربیتی علوم حوزه در مهمی گام بتوان وسیله بدین که است

   .برداشت ایران عزیزمان
 

 ،مانگفت ، تربیت ، عاشورا ،(السالم علیه)حسین امام: کلیدی کلمات
 تعالی

 
 29/11/1400تاریخ دریافت: 
 23/01/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئول@ut.ac.irkhanifar 

 

 مقدمه
عاشورا یک مکتب غنی الهی و سرشار از درس های تربیتی، اخالقی 
و عرفانی است .در کانون تربیتی عاشورا، همه شاخص های مهم 

هم آمیخته الگوهای اخالقی و فضایل انسانی به و تربیت اسالمی 
و به عبارت  نشیعاشورا بستر تحقق کمال مطلوب آفر (1. )است 

 ران،امبیپ میعظ لیخ انیدر م است. یتبلور معرفت و بندگ گر،ید
و اله وسلم(  هیاهلل عل یرسول مکرم اسالم حضرت محمد )صل

 نید نیترو کامل نیبا ابالغ آخر نیو المرسل اءیعنوان خاتم األنببه
 یعل امام است. ستادهیا امبریپ 1۲4000رجه صف د یدر اعل یاله
خدا، براى وفاى به وعده  کهنیتا ا»فرمودند :  بارهنی( دراالسالمهی)عل

 هیاهلل عل یخود و کامل گردانیدن دوران نبوّت، حضرت محمّد )صل
مخلصش  ارانی)ع( و  نیحس امام (۲« )و اله وسلم(  را مبعوث کرد.

ورا بودند که در بستر عاش یمعارف الهبر  یمبتن حیصح تیثمرة ترب
 .افتندیاست، دست  تیترب ییکه از اهداف غا یبه مقام قرب اله

تا  شکل گرفت ینید تیترب یمکتب عاشورا بر محور اهداف متعال
 رچندرا به سر منزل مقصود رهنمون کند. ه یافراد و اجتماع اسالم

 نیبر اهدف محقق نشد، اما ره نیبه ظاهر و در گام نخست ، ا
کرد که مرز زمان و مکان  تیریمد یمکتب بزرگ آن را به گونه ا

 یتحقق اهداف متعال ریدر مس رایو نام ایپو یانیو جر دیرا در نورد
 یمهندس قت،یدر حق( 3)گذارد.  یبر جا خینوع بشر در طول تار

و گفتمان و اعمال و کردار امام حسین)ع( در   عاشورا ۀواقع یفرهنگ
می توان به مبانی تربیت و است که در آن،  یا نهگوبه  این برهه

، ین مبانیا یاساس، الگو نی. بر ارشد و تعالی انسان دست پیداکرد
( 4رشد و تعالی انسات را در پی دارد.)است که  یصعود ییالگو

گفتمان امام که تربیت در مقاتل عاشورا درقالب مبانی ،موضوع 
ها و همچنین رفتار و  به ها و گفتگوهای جمعی و نامهشامل خط

تردیدی نیست که لذا طرح و ارائه شده است.  کردار و سیره ایشان
امام حسین علیه السالم و یارانش برای همه انسان ها، اسوه اند و 

که  اشاره کرده و فرموده اندخود آن حضرت نیز به این حقیقت 
با تحلیل پس می توان  (5). زندگی من برای شما اسوه و الگوست

تمان حسینی در واقعه عاشورا به یک الگوی منسجم و مدون گف
 تربیت و تعالی انسان دست یافتبرای 

 
 قیتحق یسوال اصل

گفتمان حسینی در واقعه عاشورا   یک توان با الهام از  یم چگونه
 ؟کرد یطراحو تعالی انسانی ی مبانی تربتی لگو ا

 
 ادبیات نظری تحقیق

طیبه رسول خدا و اه لبیت مطهرش همۀ قرآن کریم، روایات و سیره 
صلوات ا... علیهم اجمعین، همه محدثان و آثار ایشان، فقه و علوم 
فقهی و فقها و آثار ایشان، عرفان، عرفا و آثار ایشان، کالم و متکلمین 
و آثار ایشان، فلسفه و حکمت و حکما و آثار ایشان، اخالق و 

ذ تعلی موتربیت علمای اخالق و آثار ایشان در کل منابع و ماخ
از میان اهل بیت عصمت و طهارت و  (6)اسالمی را تشکیل می دهند

علیه مالسالم، امام حسین علیه السالم ازجایگاه ویژه ای 
السالم   هعلیبرخورداراست. در متن زندگی و سیره امام حسین  

باالخص در واقعه جانسوز عاشورا نمونه های زیبایی ازخلق و خوی 
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رد. واقعه ای که ذهن هر پژوهشگر و نگاه اسالمی وجود دا
امام حسین علیه السالم ( 7. )هرکاوشگر را به خود معطوف می دارد

ایصال "در واقعه عاشورا در جایگاه مربی جهان اسالم مصداق بارز 
ی اف تربیتمربی بزرگی که برای تحقق اهد( 8)بودند؛  "الی المطلوب

کرده حتی پیشاپیش آنها قدم همراهی  به مخود متربیان خود را قد
اکنون هریک از شما که  ". در راه هدایت آنها تالش می کردند 

آماده است در راه ما از خون خویش بگذرد و جان خویش را در 
عاشورا یک ( 9) "راه لقای خدا نثار کند ،با ما همسفر می شود 

مکتب غنی الهی و سرشار از درس های تربیتی، اخالقی و عرفانی 
کانون تربیتی عاشورا، همه شاخص های مهم تربیت اسالمی  است .در

در ( 10.)الگوهای اخالقی و فضایل انسانی به هم آمیخته است
بررسی مسیر قیام عاشورا از ابتدا تا سرانجام آن، درمی یابیم که 

دیدگاه اسالم  غایت آن رساندن انسان به سعادت واقعی است .
در هستی و حیات و مرگ  پیرامون ماهیت انسان، جایگاه انسان

واقعی او ،حکایت از هد فمندی و استعداد های ویژه ای در درون او 
می کند.آنچه امام حسین علیه السالم درپی آن بود ،رسیدن انسان به 

اگر با دیدی تحلیلی به عاشورا  ( 11). سعادت شایسته اوست 
 نگریسته شود، مشهود می گردد که هم مدرسه و هم دارالتعلیم و

دارالتربیت است. درسی از ایمان و اخالص، درس صبر و تحمل 
انحای شداید در راه رسیدن به هدف و مقصد اعالی انسانی می باشد. 

(1۲) 

عاشورا هم موقعیت بسیار عظیم دین را در عالم انسان نشان می دهد 
و هم موقعیت بسیار اهم و اعظم وجود اقدس امام را در عالم انسان 

الیه های پنهان این فاجعه چنان دس تنایافتنی  مشخص می سازد.
است که ژرفای آن جز با علم شهودی از قلمرو کاوش بیرون می 

م تاریخ، گترین سترنماید، زیرا بر عزیزترین آفریده های آفرینش و ست
 (13)ب هکار زده شده است

، یفارس تادبیا خاورشناس و متخصص در 1نادوارد گرانویل براو
انند پاکی تو یحتی غیرمسلمانان نیز نم»تربیتی  لحاظ معتقد است  به

تحت لوای آن  یااسالمی (واقعۀ عاشورا)  گجن روحی را که در این
و عرب  یمسیح نویسنده ۲اآنتوان بار (14)« انجام گرفت، انکار کنند

هیچ حماسه انسانی، چه در »ی نویسد: اسالم م ختاری زبان و آگاه به
گذشته و چه در حال، به اندازه حماسه شهادت طلبانه کربال موجب 

حسین )علیه  درس آموزی نشده است. ... و براین اساس انقالب (امام
و « سرآمد»، «برترین»از آغاز تا ابد  تانسانی در تاریخ السالم(

شناس  مورخ و  اسالم 3مایکل آلن کوک .است « بینظیر» و « یگانه»
 رکانغربی می نویسد، اگر امر به معروف و نهی از منکر یکی از ا

 را که امام حسین )ع(ما باید شرایط »زیستی زندگی به شمار رود ،
بر امر به معروف و نهی از منکر اصرار ورزید تا به شهادت رسید، 

 مسئلۀ اساسی تحقیق حاضر این است که باوجودی (15)« درک کنیم
که اندیشمندان شرق و غرب اذعان دارند که واقعۀ عاشورا فراتر از 

است که برای بشریت حاوی  « جریانی»خی است و یک رخداد تاری
درسهای  بیشمار تربیتی است، آن گونه که بایسته و شایسته است با 

_________________________________ 
1  .EDWARD GRANVILLE  BROWNE   
2 ANTOVAN BARA  

 

 تربیت بدان پرداخته نشده است. پس بر شیعیان و نگاه فلسفۀ  تعلیم
دار مکتب حسینی هستند، فرض است که با غور در این  که  داعیه

و خألهای   اسالمی ارائه نمایندواقعه بتوانند الگوی بومی از معارف 
مدلهای تربیتی حاضر را که عمدتاً برگرفته از نظام های غربی است، 
تا حدودی مرتفع سازند و ضرورت آن ازاین حیث است که اگر 
چنین تحقیقاتی انجام نشود، تغلب و چیرگی ارائه الگوهای غیربومی 

پیشینه  در نظام تربیتی ما همچنان برجا  میماند. با مروری به
تحقیقات صورت گرفته در این زمینه مشاهده می شود که وجود 

گفتمان حسینی و در نهایت ارائه یک الگو یک تحقیق که با تحلیل 
یده و بیرون کشعاشورا از واقعه  که تربیتی برای رشد و تعالی انسان

 به صورت نظام مند و کاربردی ارائه دهد، خالی است
 

 پیشینه پژوهش
، "ینیاهداف انقالب حس"در پژوهش خود با عنوان ( 16)میالحک

در خصوص اهداف عاشورا است و به دنبال آن است که اهداف 
قرار دهد  یمورد بحث و بررس السالمهینعلیامام حس امیانقالب و ق

 در جامعه مشخص کند. تیآن را در جامعه و ترب راتیو تأث
ت و مواضع تأمال"( در پژوهش خود با عنوان 17)یو الغنطوس عبود
رد آثار آن در اصالح ف السالموهینعلیامام حس امیاز ق یتیو ترب یانسان

 یوهیعاشورا با ش امیق یتیترب یامدهایپ نییبا هدف تب "و اجتماع
 یتیترب کردیرو ق،یتحق نیانجام داده است. در ا یلیتحل- یفیتوص

قرار داده است و   یعاشورا را مورد بررس امیق أمالتمواضع و ت
 است.کرده  انیرا در اصالح فرد و اجتماع  ب امیق نیاثرات ا

برگرفته  اتیبازتاب ادب"در پژوهش خود با عنوان  یروحان فخر
در عاشورا است و به دنبال  اتی،  در خصوص ادب"شده از عاشورا

که به  ییشده و شعرها تیروا انیعیکه از ش ییآن است که شعرها
سروده و  انیاطراف ایو  المالسهیصورت غمناک از طرف امامعل

شده است را، مورد بحث و  گذاشتهجامعه  یکه بر رو یرایتأث
 قرار دهد. یبررس

. 
ضمن  "ابعاد تربیتی واقعه عاشورا "در پژوهش  (18)قائمی مقدم

بررسی ساختار جامعه اسالمی در زمان وقوع واقعه عاشورا و تبیین 
ه اهداف و اصول ، بخشی را ب)ع( های اخالقی امام حسین ویژگی

 اختصاص داده است.  )ع(تربیتی امام حسین
بررسی زیرساخت های تربیتی "در پژوهشی با عنوان  (19)محمودی 

تی تبع آن آموزه های تربی روند تغییر بینش اسالمی و به "قیام عاشورا
اسالم ،نقش آن را در بروز نهضت عاشورا مورد بررسی قرار داده 

 است.
بررسی مبانی و آموزه  "پژوهشی با عنوان( ۲0)طلب پشتیری نضوار

با روش توصیفی و کیفی به "های اخالقی و تربیتی واقعه عاشورا 
این نتایج دست یافته است که برای بهره بردن از قیام عاشورا در 

ت را شناخ )ع( زمینه اخالق و تربیت ابتدا باید شخصیت امام حسین

3 Michael allen cook  
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 قیام پی برد تا بتوان از سپس به اهداف، مبانی و آموزه های تربیتی
 آن در زندگی فردی و اجتماعی بهره برد. 

 "ابعاد تربیتی واقعه عاشورا "در پژوهشی با عنوان (۲1) شیرانصاری
با شیوه توصیفی ـ تحلیلی به این نتایج دست یافته است که از جمله 
شاخص های قیام کربال، وجود اصول تربیتی نابی است که کمتر 

گرفته است؛ اصولی ازقبیل اصالح اجتماعی، انتباه  قرار وجهمورد ت
شیوه های  و بیداری، عزت و ح قمحوری که با ارائه کارآمدترین 

عه سراسر جریان واق تربیتی ازقبیل محبت، روش الگویی و غیرت در
 زند.  یعاشورا موج م

 

 هاروش مواد و 
که  السالمعلیه به گفتار امام حسین است مربوط هاپژوهش داده نیدر ا

آن بزرگوار که از مقاتل بسیار  و خطبه ها و گفتگوهای هادر نامه
قرار گرفته  لیمورد تحل است و  ه قدیمی و دست اول  بدست آمد

ا ب تیو در نهاه صورت گرفت انتخابیو   یمحور ،باز یو کدگذار
 یتیترب مبانی یالگو ای هیو نظر  یتئور دیبه تول ،روش نیاستفاده از ا

در واقعه عاشورا پرداخته شده  السالمعلیهنیامام حس الی انسانی و تع
 یالگوی مفهومی در زمینه تربیت، سطح نیدر باالتر نیاست  و بنابرا

ها و نامهدر  السالمعلیه نیکردار و گفتار امام حس ،از رفتار رگرفتهب
  به دست آمد . در واقعه عاشوراخطبه ها و گفتگوها 

 وو مبانی  تربیتیمربوط به مباحث  قیحقت نیا یقلمرو موضوع
دست آمدن یک مدل  و روش تربیت و درنهایت بهاصول  یاحصا

که ع( است ) امام حسین ها و خطبه ها و گفتگوهاینامهتربیتی از 
پربحث در منابع رفتار  نیروست، از عناو شیپ قیموضوع تحق

 است ییهامربوط به مکان قیتحق نیا یاست. قلمرو مکان یسازمان
ها عبور خود از آن امیدر طول ق السالمعلیه نیکه حضرت امام حس

 نیا نیکه در ب هاییمنزلگاهمکه، کربال و  نه،ی: مدیعنیاند کرده
 شهرها بوده است.

مربوط به آغاز حرکت امام  یبازه زمان ق،یتحق نیا یقلمرو زمان
شهادت  تا یهجر 60رجب سال  ۲8و از  نهیاز مد السالمعلیه نیحس

 1۲ماه و  5که در حدود  باشدیم یهجر 61محرم  10 یعنی شانیا
 روز است.

 
ها از روش در این پژوهش برای انجام تحقیق، تجزیه و تحلیل داده

استفاده شده است. گراندد تئوری؛ نظریه مبنایی  1«گراندد تئوری»
(.یک روش تحقیق کیفی است که برای بررسی فرآیندهای ۲۲)

عبارت است رود و موجود در تعامالت انسانی به کار میاجتماعی 
یند ساخت یک نظریه مستند و مدون از طریق گردآوری آفراز 

سازمان یافته داده و تحلیل استقرایی مجموعه داده گردآوری شده به 
ی که فاقد مبان هاییزمینهنوین در  هایپرسشمنظور پاسخگویی به 

 (۲3)  یه و آزمون آن هستند.فرضنظری کافی برای تدوین هرگونه 
 نیاول لیاز قب اولدستمطالعه شامل: منابع  نیا لیجامعه تحل

کتب،  لیاز قب دومدستو منابع  یمیکتب مقاتل قد یهانسخه
 د.باش، مقاالت و مستندات مرتبط با موضوع پژوهش میهانامهپایان

_________________________________ 
1 . Grounded Theory 

 طورهبها به واقعه عاشورا پرداخته است که از آن یکه بخش یمنابع
 :اشاره کرد لیبه موارد ذ توانمیمثال 

ل، الطوا اخباری، االشراف،  بالذر انساب، ابن سعد ،یالکبر طبقات
 ن،ییالطالب مقاتل، یابن اعثم کوف الفتوح،، یطبر خیتار، ینورید

، عمانن یقاض االخبار،شرح، یطبران ریالکبمعجم، یابوالفرج اصفهان
، دیمف خیش ارشاد،، صدوق خیش یامال، هیابن قولو ارات،یالزکامل

 لمقت،  یطبرس ،یالور اعالم، یشابوریابن فتال ن ن،یالواعظ روضه
ابن  مناقب، دمشق، ابن عساکر نهیمد خیتار، یخوارزم نیالحس

 ،األحزان، ابن نما ریمث ،ریابن اث خ،یالتار یف الکامل ، شهرآشوب
المطفوف  یقتل یالملهوف عل،یالخواص، سبط ابن جوز تذکره

اعالم النبالء،  ریس، یکشف الغمه، اربل ، بن طاووس دی)لهوف(، س
 .یذهب
 و پژوهانتاریخو  نیمنابع که  مورد اجماع اکثر مورخ نیا نیب از

 دهمورداستفاشده و  هیتک شتریمورد از آن بپنج علما قرار دارد؛ به 
آن منابع که مربوط به قرن  نیتریمیقد  ازجملهاست؛  قرارگرفته

از  یاریبس یهامخنف است که قسمت یاست، مقتل اب یجردوم ه
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م مقتل مقر  نیآمده است و همچن یعقوبی یطبر خیآن در کتاب تار
نام  توانیمو مقتل نفس المهموم  و مقتل لهوف   د،یمف خیو مقتل ش

 سندها از روش در این پژوهش برای گردآوری دادههمچنین  برد.
ها، مدارک، کتاب یهیساس، کلاست. بر این ا شدهاستفاده کاوی

در دسترس پژوهشگر که به  یهاها و پژوهشمقاله ها،گاهیاسناد، پا
ا هقرارگرفته و از آن موردمطالعهاند، بررسی این مفاهیم پرداخته

 شده است. یبردارشیف
دقت و  شیافزا با هدفو  متون منتخب وتحلیلتجزیه منظوربه

 شد.  پیواژه به واژه تان ها آ، تمام هاوتحلیلتجزیه یدرست
 یمیمفاه دقت و سطر به سطر مطالعه کرد و همه را باپژوهشگر 
مراحل  نیمرحله از نخست نینمود. ا ادداشتیرا  رسیدمیکه به ذهن 

در گراندد تئوری است که در اصطالح به آن  هاداده وتحلیلتجزیه
 هاداده لیبا استفاده از روش تحل و سپس (۲4) گویندمی« کدگذاری»

د مور شدهگردآوریاست، اطالعات  تجویزشدهکه در گراندد تئوری 
که در گراندد  هاداده لی. روش تحلگیردمیقرار  وتحلیلتجزیه
است، شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و  تجویزشدهتئوری 

طر طر به س، سبارها و بارها. در کدگذاری باز متن باشدمی یانتخاب
در  رسدمیکه به ذهن  یمهم، هر مفهوم هایبخشخوانده و برای 

 رددگمی گذاریعالمتمرتبط  هایبخشسپس . شودمینظر گرفته 
. به گفته یابدمیاختصاص  ،یلیتحل ادداشتیکد و  هاآنو به 

در کدگذاری باز، پژوهشگر آزادانه و با توجه به  نظرانصاحب
)همان کدها(  میمفاه گذارینامموجود به  ٔ  درزمینه یندانش ضم

 لیدل نیبه هم. گیردنمیبرای کدها در نظر  یتیو محدود پردازدمی
امام  متون نامه ها ، خطبه هاو گفتگوهای جمعیدر پژوهش حاضر 

در بازه زمانی مشخص مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار گرفت و به 
در کد استخراج گردید.  رسید که تعدادی باز  کدگذاریرحله م

و  یلیتحل هاییادداشتمرحله بعد به جفت کردن کدها و 
 ازنظرکه  ییکدها میپرداخته شد و مفاه هاآنکردن  خانوادههم

دهای و ک طبقه جای گرفتند کیبودند، در  گریکدی هیشب یمفهوم
 استخراج شد. محوری

تئوری  یجزء اصل نکهیا لیمرحله کدگذاری به دل نیدر آخر 
اجزای  نیاساس ا پژوهشگر بر ،دهدمیخود را نشان  تدریجبه

 نیآخر روازاین. کندمیعمل  ترگزیدهنوظهور در کار کدگذاری 
 .نامندمی «یانتخاب»فصل کدگذاری را 

 
 نقشه مفهومی تحقیق

در یک نگاه کلی و اجمالی شاید بتوان نقشه مفهومی زیر را برای 
 نظر گرفت.تحقیق حاضر در 
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 1401 پاییز، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

داده های تحقیق در قالبه سه بخش نامه ها ، خطبه ها و گفتگوهای  های تحقیقتجزیه و تحلیل داده
جمعی  طبقه بندی و بر اساس مقاتل منتخب و دیگر مقاتل جانبی  

 دسته بنده و بعد در نهایت کدگذاری ها صورت گرفته است.
 نامه ها

 ردیف موضوع نامه منابع

 الم،السعلیه حسین امام سخنان جامع فرهنگ العوالم، الفتوح، بحاراالنوار، آشوب، رشه ابن مناقب
 .مخنفابی مقتل المهموم، نفس مقتل

 حسین امام نامهوصیت
 بن محمد برادرش به السالمعلیه

 حنفیه
1 

 م،السالعلیه الحسین االمام الحیاه بحاراالنوار، االحزان، مثیر آشوب، شهر الین المناقب هوف،ل
 هنگفر از نقل به الجرائح و الخرائج و( الحسین االمام ترجمه) عساکر ابن تاریخ النهایه، و البدایه
 .مخنفابی مقتل المهموم، نفس مقتل السالم،علیه حسین امام سخنان جامع

 به السالمعلیه حسین امام نامه
 ۲ هاشمبنی و حنفیه بن محمد

 الحسین االمام حیاه النهایه، و البدایه ،( السالملیهع حسین امام ترجمه) عساکر ابن تاریخ
 السالمعلیه

 به السالمعلیه حسین امام پاسخ
 3 مخرمه بن مسوّر نامه

 هنگفر عساکر، ابن تاریخ السالم،علیه الحسین االمام حیاه الکبری، الطبقات النهایه، و لبدایه
 .السالمعلیه حسین امام سخنان جامع

به نامه  السالمعلیه پاسخ امام حسین
 4 عمره بنت عبدالرحمن

 هنگفر از نقل به السالمعلیه الحسین االمام ترجمه) عساکر ابن خوارزمی، الحسین مقتل الفتوح،
 . السالمعلیه حسین امام سخنان جامع

 به السالمعلیه حسین امام پاسخ
 5 یزید اشعار مورد در مدینه مردم

 ظین،الواع روضه السیاسه، و االمامه العوالم، بحاراالنوار، التاریخ، فی الکامل االرشاد، طبری، تاریخ
 قتلم المهموم، نفس مقتل السالم،علیه حسین امام سخنان جامع فرهنگ مفید، مقتل االحزان، مثیر
 .مخنفابی

 به السالمعلیه حسین امام پاسخ
 6 مکرمه مکه از کوفه مردم

 .السالمعلیه حسین امام سخنان جامع فرهنگ خوارزمی، الحسینمقتل لفتوح،
 به السالمعلیه حسین امام پاسخ
 هنگام در جعفر بن عبداهلل نامه

 مکه از خروج
7 

 از نقل به الطفّ وقعه العوالم، الکبری، الطبقات عساکر، ابن الفتوح، طبری، تاریخ النهایه، و لبدایه
 مقتل السالم،علیه حسین امام هایقاتمال و هانامه السالم،علیه حسین امام سخنان جامع فرهنگ

 .مخنفابی مقتل المهموم، نفس

 به السالمعلیه حسین امام پاسخ
 اشدق سعید بن عمرو نامه

8 

 السالم،علیه حسین امام سخنان جامع فرهنگ االشراف،انساب النهایه، و البدایه طبری، تاریخ
 .مخنفابی مقتل المهموم، نفس مقتل

 به السالملیهع حسین امام پاسخ
 9 حاجز منزل از کوفیان

 ،الطول اخبار االشراف،انساب النهایه، و البدایه االحزان، مثیر طبری، تاریخ خلدون، ابن تاریخ
 ماما سخنان جامع فرهنگ از نقل به االخبار عیون مَقرّم، مقتل الفتوح، اثیر، ابن کامل تاریخ

 .مخنفبیا مقتل المهموم، نفس مقتل السالم،علیه حسین

 به السالمعلیه حسین امام پاسخ
 10 بصره بزرگان و سران

 النوار،ا بحار العوالم، خوارزمی، الحسین مقتل التاریخ، فی الکامل الفتوح، االرشاد، طبری، تاریخ
 مقتل المهموم، نفس مقتل السالم،علیه حسین امام سخنان جامع فرهنگ از نقل به الشیعه اعیان

 .مخنفابی

 به السالمعلیه حسین ماما پاسخ
 11 عقیل بن مسلم نامه

 الحسین االمام الزیارات، کامل العوالم، السبطین،معالی ، السالمعلیه الحسین االمام بالغه
 .السالمعلیه حسین امام هایمالقات و هانامه از نقل به اصحابه و السالمعلیه

 به السالمعلیه حسین امام پاسخ
 بنی از اعتیجم و حنفیه بن محمد

 کربال از هاشم
1۲ 

 به السالمعلیه حسین امام پاسخ .السالمعلیه حسین امام هایمالقات و هانامه ، السالمعلیه الحسین بالغه البسطین،معالی
 13 کربال از اسدی مظاهر بن حبیب

 طبری، تاریخ یخ،التار فی الکامل العوالم، بحاراالنوار، خوارزمی، السالمعلیه الحسین مقتل لفتوح،
 .السالمعلیه حسین امام سخنان جامع فرهنگ

 به السالمعلیه حسین امام پاسخ
 14 کربال از کوفه بزرگان
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 خطبه ها
 منابع عنوان خطبه ها ردیف

مخنف، یک شب و روز مقتل لهوف، مقتل نفس المهموم، مقتل ابی و شماتت کوفیان السالمعلیه سخنان امام حسین 1
 عاشورا

با لشکر دشمن درباره پستی و  السالمعلیه سخنان امام حسین ۲
 مخنفمقتل لهوف، مقتل نفس المهموم، مقتل ابی ناپایداری دنیا

 مخنفمقتل لهوف، مقتل نفس المهموم، مقتل ابی هاهایی به آنبا سپاه دشمن و توصیه السالمعلیهسخنان امام حسین  3

4 
د ، معاوسلموآلهعلیهاهللصلیله پیامبرسخنان امام حسین و یادآوری سال

 مخنفمقتل لهوف، مقتل نفس المهموم، مقتل ابی و ظهور

 
 گفتگوها
 منابع عنوان گفتگو ردیف

  مخنفمقتل لهوف، مقتل نفس المهموم، مقتل ابی با یارانش درباره همراهی یا عدم همراهی السالمعلیهسخنان امام  1

۲ 
با حر و همراهانش درباره دنیا، حق و باطل و  السالمعلیه سخنان امام حسین 

 مرگ
 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی

 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی  تقدیر از همراهی یاران و همراهان و اذن خروج از کربال 3

 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی آنانبا حر و یارانش و اتمام حجت با السالم علیه سخنان امام حسین 4

 بیتبا حر و یارانش درباره شایستگی اهل السالمعلیه سخنان امام حسین 5

 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی امیه و تناقض رفتار کوفیانو ناحق بودن بنی السالمعلیهم

وفایی عهدشکنی مردم رانش درباره بیبا حر و یا السالمعلیه سخنان امام حسین 6
 کوفه

 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی

با فرزندان، برادران و افراد خاندان و درخواست  السالمعلیه سخنان امام حسین 7
 یاری از خداوند بر نصرت و گرفتن حق از دشمنان

 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی

با زنان حاضر در کربال به ویژه خواهران و  السالمعلیه ام حسینسخنان ام 8
 همسرانش

 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی

 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی با یاران و دعوت به پایداری در مقابل دشمنان السالمعلیه سخنان امام حسین 9
 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی با دشمنان و درخواست یاری المالسعلیه سخنان امام حسین 10

با سپاه دشمن و دعوت به آزادگی و رفتار  السالمعلیه سخنان امام حسین 11
 جوانمردانه با زنان

 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی

شکیبایی و پایداری بر  با اهل حرم و دعوت به السالمعلیه سخنان امام حسین 1۲
 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی مصائب

 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی هایشبا لشکر دشمن و نکوهش جنایت السالمعلیهسخنان امام حسین  13
 مخنف، مقتل نفس المهمومهوف، مقتل ابیمقتل ل با همراهان و اذن خروج همراهان از کاروان السالمعلیه سخنان امام حسین 14

 با لشکر عمر سعد درباره سالله پیامبر السالمعلیهسخنان امام حسین  15

 و عدم بیعت و همراهی با دشمن وسلموآلهعلیهاهللصلی
 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی

 مخنف، مقتل نفس المهموممقتل لهوف، مقتل ابی رت بهشت به آنانبا یاران و همراهان و بشا السالمعلیه سخنان امام حسین 16

 مرحله کدگذاری ها
 نامه ها
 کد انتخابی کدهای محوری کدهای باز ردیف

1 

 ترین مکان،پناهگاه الهی امن .1
 دهی امت پیامبر)ص(؛اصالح و سامان .2
 ضرورت امامت و رهبری در جامعه؛ .3

 .وسلموآلهعلیهاهللصلی پیامبر باوسلم وآلهعلیهاهللصلیارتباط ائمه

 توحید؛ .1

 ؛نبوت و امامت .۲

 امر به معروف و نهی از منکر؛ .3

 تولی و تبری و نتایج آن؛ .4

 اصول دین
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 نهی از منکر؛ امر به معروف .4

 پیروی از سیره پیامبر )ص( و امام علی)ع(. .5

 ؛السالمعلیهم شکست نتیجه عدم پیروی از اهل بیت .6

هدایت به مسیر الهی نتیجه پیروی از فرمان اهل بیت  .7
 ؛السالمعلیهم

 ؛السالمعلیه چون و چرا از اماماطاعت بی .8

 به همراهان؛وسلم وآلهعلیهاهللصلیمبر خداپاداش پیا .9

نبرد با دشمنان اولویت نزدیکی با  .10
 ؛وسلموآلهعلیهاهللصلیپیامبر

 تباهی ایمان نتیجه شکستن بیعت؛ .11

 دور شدن از مسیر حق نتیجه شکستن بیعت؛ .12

 ؛السالمعلیهلزوم پیروی بعد از بیعت با امام  .13

ت با مندی از ایمان نتیجه وفاداری در بیعبهره .14
 ؛السالمعلیهماهل بیت 

 السالمعلیهمرشد و تعالی نتیجه وفاداری در بیعت با اهل بیت 
 السالم؛علیهم شهادت پاداش همراهی با اهل بیت .15

 فدا کردن جان در مسیر حق؛ .16

همنشینی در عذاب الهی نتیجه سکوت در برابر  .17
 عصیان فرمانروای ستمگر

 پایداری و بقاء آخرت .18

 جهاد و شهادت. .5

۲ 

 طلب خیر و خوبی از خداوند؛ .1
 طلب خوف در دنیا از خداوند؛ .2

 گام نهادن در مسیر حق ولو به زیان باشد؛ .3

 غلبه بر هوای نفس . .4

 موارد دعا از خداوند؛ .1

 طلبی؛ضرورت حق .۲

 تهذیب نفس. .3

 های دیندارویژگی
 

3 

 ثبات قدم در مسیر حق؛ .1

 دلسرد نشدن در مسیر حق؛ .۲

 هماهنگی نیت و رفتار در تبعیت از مسیر حق؛ .3

تالش برای ایجاد وحدت و دوری از تفرقه  و تالش  .4
 برای ایجاد انسجام گروه و نهاد.

 ثبات در دین؛ .1

 پایداری در دین وحدت در دین. .۲

پذیر در حل کمک گرفتن از افراد آشنا و مسئولیت 4
 التمشک

 توصیه اکید به مشورت لزوم مشورت و مشاوره در دین

5 

 عمل به قرآن وظیفه امام و رهبر جامعه؛ .1

 برپایی عدل و قسط وظیفه امام  و رهبر جامعه؛ .۲

 4اجرای حق وظیفه امام و رهبر جامعه؛  .3

 ذوب در اطاعت از فرامین الهی؛ .4

 .لموسوآلهعلیهاهللصلی تمسک به کتاب خدا و سنت پیامبر .5

 وظایف مدیریت اسالمی؛ .1

های پیامبر نسبت به امت توصیه .۲
 اسالمی.

لزوم توجه به مدیریت 
 اسالمی

 
 خطبه ها
 کد انتخابی کدهای محوری کدهای باز ردیف

1 

 نکوهش دورویی و نفاق؛ .1

 ای منافقان؛صفات ریشه .۲

 برائت از منافقان؛ .3

پیشگویی عاقبت بد برای منافقان و دشمنان اولیای  .4
 خدا؛

 معرفی نفاق و منافق؛ .1

 شناسی.دشمن .۲
 

 بخشی مستمرآگاهی
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 دیرینه دشمنان؛نیرنگ  .5

 عدالت محض الهی در انتظار دشمنان. .6

۲ 

 عدم دلبستگی به دنیا؛ .1

 فنا و ناپایداری دنیا؛ .۲

 غرور و شقاوت نتیجه دنیاخواهی؛ .3

 طرفه با دنیا؛دوستی یک .4

 تأمل در سخنان حق؛ .5

 ثبات قدم در مسیر حق؛ .6

 طلبی در دنیا؛حق .7

 تادگی و نبرد با باطل؛ایس .8

 غلبه نهایی با گروه حق؛ .9

 شجاعت در برابر استیصال حق؛ .10

 فرجام بد دشمنان حق؛ .11

 ادامه مسیر حق. .1۲

 عدم توجه به ظاهر؛ .1

 برخورد، اصالح و تغییر نگرش. .۲
اصالح شرایط/تبدیل وضعیت 

 موجود به وضعیت مطلوب

3 

 توکل بر خدا؛ .1

 واگذاری نتیجه امور به خداوند؛ .۲

 محض جهان هستی؛خداوند قدرت  .3

 مقدمات حکومت جهانی؛ .4

 پذیرش والیت الهی .5

 قرآن و سنت، فصل الخطاب امور؛ .6

 نصرت الهی بر نیکوکاران. .7

 مقام تسلیت و رضایت؛ .1

 تبعیت؛ .3

 اقتدار خداوند و تحقق حیات طیبه؛ .4

 مسیر رستگاری. .5

 قرب و رضوان

4 

 مرگ با عزت؛ .1

 نه به زندگی با ذلت؛ .۲

 ؛هاخداوند مبدأ و مقصد همه انسان .3

 ها.خداوند مبدأ و مقصد انسان .4
 

 چگونگی زندگی و مرگ شایسته؛ .1

 عرفان کربال غایتمندی .۲

 گفتگوها
 کد انتخابی کدهای محوری کدهای باز ردیف

1 

 صبر در ابتالئات؛ .1
 صبر و پایداری در مصائب؛ .۲

 صبر در برابر مشیت الهی؛ .3

 صبر در شنیدن سخنان حق؛ .4

 تسلیم محض در برابر مقدرات الهی؛ .5

 متحان و ابتالی الهی؛سنت ا .6

 ریزش اهل ایمان در آزمایشات گوناگون؛ .7

 طلب پیروزی بر ستمکاران از خداوند؛ .8

 التزام عملی به اجرای فرامین الهی؛ .9

 مذمت تکبر و سرکشی از فرمان الهی. .10

 لزوم صبر در زندگی؛ .1
 تقدیر از مقام و رضایت و تسلیم؛ .۲

 امتحان الهی؛ .3

 طلبی از خداوند؛نصرت .4

 فرامین خداوندوجوب تبعیت از  .5

پایداری و رسیدن به مقام 
 رضایت

۲ 

 رواج فساد نتیجه پذیرش حاکمیت شیطان؛ .1
 تعدی از حدود الهی نتیجه پذیرش والیت شیطان؛ .2
 زندگی با ذلت؛ .3

 ذلت هرگز؛ .4

 عذابی سخت در انتظار دشمنان الهی؛ .5

 دشمنی خداوند نتیجه دروغگویی. .6

 

 آثار شرک؛ .1
 تقبیح خواری و ذلت؛ .۲

 خداوند. انذار دشمنی با .3

 نکوهش خداستیزی
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3 

 فدا کردن جان در راه حق؛ .1
 ایستادگی تا آخرین لحظه؛ .۲

 نصرت و یاری اهل حق؛ .3

 سماع سخنان حق. .4

 مقاومت در راه حق؛ .1
 همراهی با حق و حقیقت. .۲

 استقامت بر حق و حقیقت

4 

 یاران باوفا؛ .1
 وفای به عهد و پیمان؛ .۲

 رشد و تعالی انسان در گرو عهد و پیمان؛ .3

 ادی؛حریت و آز .4

 رعایت جوانمردی و غیرت در نبرد؛ .5

 خداوند مدافع مظلومان؛ .6

 خشنودی خداوند نتیجه تقوا و پرهیزگاری. .7

 

 ستایش وفاداری؛ .1
 صفات پسندیده مجاهدت؛ .۲

 حب خداوند نسبت به مظلومین؛ .3

 تأثیرات تقوا. .4

 ستایش فضل و فاضل

5 

 حقیقت مرگ؛ .1
 مرگ سعادتمندانه؛ .۲

 مرگ، انتقال به آخرت؛ .3

 ؛السالمعلیهماهل بیت خاندان نیکوی  .4

 بر همه اقوام و ملل؛ السالمعلیهم شایستگی اهل بیت .5

 السالم؛علیهم الزام پیروی و تبعیت از امام معصوم .6

 السالم؛علیهم الگوپذیری از امام معصوم .7

 شکنی از عهد اهل بیتخسارت و زیان نتیجه پیمان .8

 ؛السالمعلیهم

 لبیک به دعوت اولیاء الهی؛ .9

ها و مقدمه بدیالسالم علیهم یتجسارت به اهل ب .10
 ها؛زشتی

مقدمه ناسازگاری دشمنان و السالم علیهم کشتن اهل بیت .11
 وعده عذاب الهی؛

 السالم؛علیهم رعایت حدود و رفتار با اهل بیت .1۲

 .السالمعلیهم تقبیح و مذمت جسارت به اهل بیت .13

 معاد؛ .1
 تولی و تبری و نتایج آن. .۲

 اصول دین
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  مدل پیشنهادی تحقیق

 نتیجه گیری
باید اذعان کرد که نهضت عاشورا بزرگ ترین و جامع ترین دانشگاه 
تربیتی است که قادر است بشریت را در تمام مراحل حیاتش در نیل 
به اهداف عالی انسانیت ارتقا بخشد با درک صحیح از مجموعه 

، انسانها حرکات و سکنات حضرت اباعبداهلل)ع( در قیام حسینی 
می توانند به اسرار هستی نائل آمده واهداف خویش را بر اساس 

از نکات قابل توجه در این اصول و مبانی آن پایه گذاری کنند. 
جهت آن است که نهضت کربال برای هر انسان یا جامعه ایی که 
خواهان رشد و شکوفایی است به یک اندازه پیام نداشته و هر کس 

ه مقدار ظرفیت وجودی اش می تواند با مرتبه یا مراتبی از آن تنها ب
بیتی آن در تکامل خویش بهره گیرد آشنا گردد و از پیام های تر

(۲5). 

رسد پیچیدگی وجود آدمی و سطحی نگریهای منبعث از به نظر می
های غیرالهی، تربیت انسان را به بیراهه کشانده است، در اندیشه

ی که در تربیت الهی هدف آموزش و هدایت آدمی به سوی فالح حال
از این رو نویسندگان مقاله به شیوه تحلیلی  (۲6) و رستگاری است.

به بررسی تربیت دینی در سیره امام حسین )ع( پرداخته و به این 
ترین اند که نهضت عاشورا به عنوان یکی از برجستهنتایج دست یافته

ارزشمندی در زمینه ره عملی امام حسین )ع( الگوی های سیجلوه
هدایت و رشد انسانها در راستای تحقق حیات ت. ینی استربیت د

طیبه اهداف تربیتی دینی در واقعه عاشوراست که تحقق آنها 
ساز دستیابی به هدف غایی تربیت دینی یعنی قرب الهی خواهد زمینه
توکل، تسلیم و رضا در مفهوم پویا و سازنده و عبادت (۲7)بود. 

آگاهانه و عزت نفس که صالبت و اقتدار در برابر دشمنان را به 
همراه دارد از جمله آثار تربیت دینی تجلی یافته در سیره امام است 
که مبین نقش تربیت دینی در سازندگی درونی انسانهاست. از سوی 

ری نگانسانها در روند تربیت، کل دیگر توجه به تفاوتهای فردی
گرایی و احترام به حقوق دیگران از جمله اصول تربیت مثبت، عمل

 شوددینی در سیره امام حسین )ع( محسوب می
در قالب فهرست ذیل بیان ن توایمین دستاوردهای پژوهش را ترمهم

 نمود:
در از گفتمان حسین  مالسالعلیهطرح الگوی تربیتی امام حسین .1
 عاشورا طع مق

 تربیتی  عاشوراارائه نمای کلی از مبانی  .۲

در واقعه عاشورا و  السالمعلیههای امام حسینبررسی کلیه نامه .3
 ها؛تحلیل محتوای آن

در واقعه عاشورا و  السالمعلیه های امام حسینبررسی کلیه خطبه .4
 ها؛تحلیل محتوای آن

در واقعه  السالمعلیه بررسی کلیه گفتگوهای جمعی امام حسین .5
 ها؛عاشورا و تحلیل محتوای آن
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ها، ارائه الگو تربیتی از کدهای نهایی به دست آمده از خطبه .6
 ؛السالمعلیه ها و گفتگوهای جمعی امام حسیننامه
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