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Abstract
The purpose of this article is to present the model of Islamic education in the
flow of love. Addressing this issue can contribute to the richness of the discourse
and model of Islamic education. The obvious purpose of this study is to identify
the dimensions and components of Islamic education in re-reading the Ashura
event. Using re-research, on the one hand, is used as a fundamental goal, and on
the other hand, calmly "uses the results of research in education and helps to adopt
regulations related to the education system." The latest type of application is used.
The context theory method has been used to answer the researcher's questions.
The statistical population of the present study is all the opponents who have
narrated the incident of Ashura.In this regard, with the method of typical case
sampling, the source of data collection was the murder of Lohoff Sayyid bin
Tawus. Of course, in order to achieve the final saturation of the data, the books of
Nafs al-Mahmum, Muhan al-Abrar, Abi Makhnaf, Qomqam Zakhar and Samsam
Batar, and the assassination of Hussein (as) were also examined and analyzed.
The findings are based on the fact that "inheritance", "environment", "cognition
and awareness", "time and time" and "choice and freedom" as the underlying
factors of education and the factors of "guidance", "needs assessment",
"monotheism" "" Interaction of appearance and interior "," nutrition "," subreligions "," pragmatism "," family strength "were recognized as effective factors
in education.An important factor was also counted as a deterrent to education,
which was "moral vices." The consequences and results of training in the Ashura
event were based on "moral virtue", "rationality" and "martyrdom".
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چکيده
هدف از این نوشتار ،ارائه الگوی تربیت اسالمی در بازخوانی جریان عاشورا است .پرداختن به اینن
موضوع می تواند به غنای گفتمان و الگوی تربیت اسالمی کمک کند .هدف آشکار این پژوهش ،شناسایی
ابعاد و مؤلفه های تربیت اسالمی در بازخوانی واقعه عاشورا است؛ بنابراین پژوهش حاضر از یک سو ،به
لحاظ هدف یک پژوهش بنیادی محسوب میشود و از سوی دیگر به لحاظ کاربرد نتایج تحقیق در تعلیم

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت:

و تربیت و کمک به اتخاذ تصمیم های مربوط به نظام آموزشی ،از نوع پژوهش هنای کناربردی بنه شنمار

1399/12/21

می رود .برای دست یابی به پاسخ سؤاالت پژوهش از روش نظریه زمینه ای اسنتفاد شند اسنت .جامعنه

تاریخ پذیرش:

آماری تحقیق حاضر ،کلیۀ مقاتلی است که جریان عاشنورا را نقن کنرد انند .در همنین راسنتا بنا روش

1400/2/1
صص291-341 :

نمونهگیری موردی نوعی ،منبع جمعآوری داد ها ،مقت لهوف سید بن طاووس ملحوظ گردید .البته برای
رسیدن به اشباع نهایی داد ها ،کتب مقات نفس المهموم ،محن االبرار ،ابی مخنف ،قمقام زخار و صمصام
بتار و مقت الحسین علیه السالم نیز موردبررسی و تحلین قنرار گرفنت .یافتنه هنا حناکی از آن بنود کنه
«وراثت»« ،محیط»« ،شناخت و آگاهی»« ،زمان و زمانه» و «انتخاب و آزادی» به عننوان عوامن زمیننه سناز
تربیت هستند و عوام «هدایت»« ،نیازسنجی»« ،توحید»« ،تأثیر متقاب ظناهر و بناطن»« ،تغذینه»« ،فنروع
دین»« ،عم گرایی»« ،استحکام خانواد » به عنوان عوام مؤثر تربیت شناخته گردیدنند .عامن مهمنی نینز
به عنوان عام بازدارند تربیت احصا گردید که «رذای اخالقی» بود .پیامدها و نتایج تربیت نیز در واقعنه
عاشورا مبتنی بر «مکارم اخالق»« ،خردورزی» و «شهادتطلبی»

بود.

کليدواژهها :الگو؛ تربیت اسالمی؛ عاشورا؛ نظریه زمینهای.

DOR: 20.1001.1.22516972.1401.30.55.10.7

 .1دانشجوی دکتری ،گرو فلسفه تعلیم و تربیت ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگا آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2نویسند مسئول :دانشیار ،گرو علوم تربیتی ،دانشگا علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران.
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 .3دانشیار ،گرو علوم تربیتی ،دانشگا پیام نور ،تهران ،ایران.
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مقدمه
تربيت انسان و چگونگي دستييابي او بت کمتا از ديربتاز همتواه موهدعالقت هتر انديشتمدد و
نظري پرداز بود است .انسان هم زمان با تتال

جهتت فهتم و شتداتت تويشتي ،ده پتي پاست بت

سؤاالت گوناگوني بود است؛ از قبيل ايدك انسان چگون تربيت يافي و ب کما مي هسد؟ و ايدك
چ عواملي زميد ساز تربيت او است؟ لذا انسان ب همتان نستبت کت همتواه هؤيتا کمتا دنيتا
تويش ها ده سر داشي هؤيا کما تويشي ،ها نيز مي پروهاند است تا ب باالتري ،دهج هشد و
کما انساني برسد؛ چر ا ک ده وجود انساني قابليتت هتايي محقت استت کت تتا

اوستت و ده

ديگر موجودات چدي ،قابليت هايي تحق نداهد (هاشتمي اهدکتاني  .)162 :1388ده تربيتت ديدتي
ب عدوان يک الگو تربييي نظام مدد؛ اهتتدا ،اصتتو و شتتيو تربييتتي از تعتتاليم الهتتي نتتشئت
گرفيت استت و ستير معصومي( ،ع) مبي ،اي ،نكي است ک تربيت ديدي تربيت نظتام مدتد استت
ک از حوز نظري ها آهمتاني تتاهج شتد جامت عمتل پوشيد است .ده همي ،هاستيا ستير امتام
حسي ،علي السالم ب عدوان سومي ،پيشوا شيعيان مبي ،الگتويي جتام و کامتل ده حتتوز تربيتتت
ديدي است .اهدا ،تربيت ديدي ده سير امام حسي ،علي السالم نشئت گرفي از تعاليم ميعالي استالم
است .بر همي ،اساس هتدايت ميربيتان ده هاسيا تحق حيات طيب ک ب گسير

طهاهت و پاکي

ده کلي شئون زندگي ميربيان مي انجامد اهدا ،واستط ايتست کت ده نهايت ميربيان ها بت هتد،
نهايي ک همان قرب الهي است ههدمون ميسازد .تربييي ديدتي ده ستير امتام حستي ،عليت الستالم
تربييي جام است ک کلي شئون زندگي انسان ها شامل مي شود (بديعيان و نوهوز

.)238 :1488

ده برهسي مسير قيام عاشوها از ابيدا تا سترانجام آن دهمتييتابيم کت غايتت آن هستاندن انستان بت
سعادت واقعي است .ديدگا اسالم پيرامون ماهيت انسان جايگا انسان ده هسيي و حيات و مرگ
واقعي او حكايت از هدفمدتد و استيعدادها ويته ا ده دهون او متي کدتد .آنچت امتام حستي،
علي السالم ده پي آن بود هسيدن انسان ب ستعادت اليت اوستت (يوستیي هاد  .)1 :1381بت نظتر
ميهسد برهسي جريان عاشوها ب مدظتوه يتافي ،ابعتاد تربييتي نهیيت ده آن از یتروهيات تربيتت ده
دنيا امروز است برا هساندن انسان ب ستعادتي کت اليت اوستت؛ ده نظتر گترفي ،تمتامي ابعتاد
جسمي هوحي و اجيماعي او یروه است و اي ،مواهد ده جريان عاشتوها بت تتوبي لحتا شتد
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است .مسئلۀ اساسي تحقي حایر اي ،است ک با وجتود کت انديشتمددان شتر و غترب اذعتان
داهند ک واقعۀ عاشوها فراتر از يک هتداد تاهيخي است و «جرياني» است ک برا بشريت حاو
دهسها بيشماه تربييي است آنگون ک بايسي و شايسي است با نگا فلسیۀ تعليم و تربيت بدان
پرداتي نشد است .پس بر شيعيان ک داعي داه مكيب حسيدي هسيدد فرض است ک با غوه ده اي،
واقع بيواندد الگو بومي از معاه ،اسالمي اهائ نمايدد و تألهتا متد هتا تربييتي حایتر کت
عمدتاً برگرفي از نظام ها غربي است ها تا حدود مرتی سازند و یروهت آن از اي ،حيث است
ک اگر چدي ،تحقيقاتي انجام نشود غلب و چيرگتي اهائت الگوهتا غيربتومي ده نظتام تربييتي متا
همچدان بر جا ميماند .با مروه ب پيشيد تحقيقات صوهت گرفي ده اي ،زميد مشاهد ميشود ک
وجود تحقيقاتي ک با تحليل محيوا واقع عاشوها اهکان تربييي ها از ايت ،واقعت بيترون کشتيد و
ب صوهت نظام مدد و کاهبرد اهائ دهد تالي است .هد ،از اي ،پهوهش ايت ،استت کت عوامتل
زميد ساز مؤثر و بازداهند تربيت اسالمي ده حادث عاشوها کدم انتد و الگتو تربيتت استالمي ده
بازتواني جريان عاشوها چگون است.

مبانی نظری
الگو
ده فرهدگ فاهسي معي ،آمد است :الگو مد يا يک سلسل قواني ،است ک بتا استيیاد از آن
مي توان هر چيز يا قسميي از يک چيز ها توليد نمود .دانتش شداستايي الگوهتا بت شداستايي الگتو
معرو ،است .الگو ده واق توليد هر چيز است ک با تكراه عجي ،و سرشتي شتد باشتد .تكتراه
مي تواند زيرالگوها يا زيرالگوها اصالح شد بر طب چدد قتانون ستاد داشتي باشتدد .ده فرهدتگ
سخ ،آمد ک الگو واژ ا ترکي است .الگو میهوم گسيرد و وسيعي داهد ک هم ده علوم تربييي
و هم ده علوم اجيماعي و نيز ده هوان شداسي کتاهبرد فتراوان داهد« .الگتو» 1معدتا متد گونت و
هدجاه از آن برميآيد و هيچکدام معدا کامل آن ها نميدهد .الگو چيتز استت شتكلگرفيت ده
يک گرو اجيماعي ب اي ،مدظوه ک ب عدوان مد يا هاهدما عمل ده هفياهها اجيماعي ب کتاه
1. Pattern

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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آيد ده اي ،پهوهش الگو :بازنمايي شمايلي است کت شتامل؛ عوامتل متؤثر ميغيرهتا زميدت ستاز
ميغيرها بازداهند و نيايج و پيامدها تربيت استالمي ده بتازتواني حادثت عاشتوها استت کت بتا
اسيیاد از هو

نظري داد بدياد طي س مرحل کدگذاه باز کدگتذاه محتوه و کدگتذاه

انيخابي عباهات اسيخراجشد از مقاتل صوهت گرفي است.

عاشورا
عاشوه عاشوها و عاشوها بدا ب قو مشهوه علمتا لغتت دهتم محترم ها گويدتد و آن هوز
است ک حسي ،ب ،علي (ع) شتهيد شتد (دهختدا  .)291 :1345ده جمهتر اللغتۀ آمتد استت هوز
عاشوها پس از اسالم ب اي ،نام تواند شد و ده جاهليت چدي ،نامي وجود نداشي است و ده کالم
عرب غير از «عاشوها» کلم ا بر وزن «فاعوال» وجود نداهد (اب ،دهيد  1978م :ج .)728 :2

تربیت
از واژ تربيت هر کسي اسيدباطي داهد ک تا

تود اوست و با استيدبا ديگتران کتم وبتيش

ميیاوت است .چراک هر کسي با توج ب تجربيات و نگر هتا تتويش دهبتاه ماهيتت نقتش
اهميت و ...آن ب بحث پرداتي اند (ابراهيم زاد  .)33 :1375تربيت امر است مخيص انسان ها ک
ده زمان ها و مكان ها مخيلف امكان داهد ب صوهت ها مخيلیي تعبير و تیسير گردد (پتوهههير
.)116 :1368

تربیت اسالمی
تربيت اسالمي عباهت است از فعاليت هدفمدد و دوسوي ميان مربي و ميربي بر اساس جهانبيدي
و نظام اهزشي اسالم ب مدظوه کمک ب ميربي ده هاسيا تحق بخشيدن ب قابليتها و و
پروه
بداه

294

شخصيت او ده جدب ها فرد
.)11 :1391

سال سیام | شماره پنجاه و پنجم | تابستان 1401
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پیشینه پژوهش
محمود ( )1389ده پهوهشي با عدوان «برهسي زيرساتت ها تربييي قيام عاشوها» بتا برهستي
تحليلي-توصيیي هوند تغيير بيدش اسالمي و ب تب آن آموز ها تربييي اسالم نقش آن ها ده بروز
نهضت عاشوها موهدبرهسي قراه داد است .واقع عاشوها قيتامي ناگهتاني و بتي برنامت نبتود بلكت
تيزشتتي بتتود تتتدهيجي و بتتر مبدتتا حتتوادثي ک ت ده طتتي زمتتان و بتتر استتاس نمودهتتا تربييتتي
دگرگون شد ده جهان اسالم ب وقوع مي پيوست .ده اي ،ميان تغييتر تتدهيجي فرهدتگ هفيتاه و
فكر مردم پس از هحلت هسو (

) و نقش الگوها تربييي و گون ها آموزشتي کت پتس از

و و توسط جانشيدانش ب وجود آمد همگي بسيرهايي شدند تا زميد تغيير موی تلیا نستبت بت
مردم و حكومت و همچدي ،نوع نگا مردم بت تلیتا و حاکميتت ها ستبب شتود .همت ايت ،مستائل
دست ب دست هم داد تا واقع شگرفي چون عاشوها ايجاد شود .واقع ا ک هيش ها اصلي بتروز
آن ها ميبايست ده حوادثي پس از هحلت پيامبر صلياهلل علي و آل جسيجو کرد.
مسعود نيا ( )1390ده تحقيقي با عدوان «تأثيرات تربييي واقع عاشوها» دهيافي ک بصيرت و
هوشدگر و انيخاب احس ،و آزاديخواهي و حريت از جمل تأثيرات تربييي بر فرد بود ک ب
دنبا آن اهاد و اسيقامت و بردباه و ثبات شخصيت و کرامت و عزت انساني ها ميجلي ساتي
است.
قائمي مقدم ( )1384ده پهوهش «ابعتاد تربييتي واقعت عاشتوها» یتم ،برهستي ستاتياه جامعت
اسالمي ده زمان وقوع واقع عاشوها و تبيي ،ويهگتي هتا اتالقتي امتام حستي( ،ع) بخشتي ها بت
اهدا ،و اصو تربييي امام حسي( ،ع) اتيصا

داد است .ابراهيمي فروتق ( )1388ده پهوهشتي

با عدوان «اصو اتالقي نهضت عاشوها» اصو اتالقي نهضت عاشوها ها ک از طري ديت ،مقتدس
اسالم و ب وسيل

امام معصومي ماندد سيدالشهدا علي السالم اهائ شد استت موهدبحث و برهستتي

قتراه داد و تحت س فصل ک شتامل اصتو اتالقتي برتاستي از اعيقتاد بت تتدا و ديت ،اصتو
اتالقي برتاسي از ويهگيها شخصتي انستان و اصتو اتالقتي برتاستي از اهتبا و تعامل افراد
با يكديگر است و هر کدام شامل چدد اصتل اتالقتي ميباشد تدظيم نمود است.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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هیوان طلب پشيير ( )1392ده پهوهشي بتا عدتوان «برهستي مبتاني و آمتوز هتا اتالقتي و
تربييي واقع عاشوها» با هو

توصيیي و کيیي ب اي ،نيايج دست يافي است ک برا بهر بتردن از

قيام عاشوها ده زميد اتال و تربيت ابيتدا بايتد شخصتيت امتام حستي( ،ع) ها شتداتت ستسس بت
اهدا ،مباني و آموز ها تربييي قيام پي برد تا بيوان از آن ده زندگي فرد و اجيماعي بهر برد؛
و باالتر شير انصاه ( )1384ده پهوهشي با عدوان «ابعاد تربييي واقع عاشوها» با شيو توصتيیي-
تحليلي ب اي ،نيايج دست يافي است ک ازجمل شاتصها قيام کربال وجود اصتو تربييتي نتابي
است ک کمير موهد توجّ قراه گرفي است؛ اصولي از قبيل اصالح اجيماعي انيبا و بيداه
و ح محوه ک با اهائ کاهآمدتري ،شيو ها تربييي از قبيل محبت هو

عزت

الگويي و غيترت ده

سراسر جريان واقع عاشوها موج ميزند.
البي پهوهشگران تاهجي نيز مرتبط با مویوع اي ،تحقي

پهوهش هتايي انجتام داد انتد کت از

جملۀ آن ها مي توان ب مصطیي ايوب ( 1958م) اشاه کرد ک ده تحقيت تتود از هنتج هستيگاه
بخش ده اسالم ده موهد جدب ها عباد عاشوها از تشي دوازد امامي دفاع نمود و ده اهتبا بتا
مرثي و آدابوهسوم شيعي ب بيان چگونگي شكلگير و مقيد بودن مسلمانان ده انجام اي ،مراسم
پرداتي و شهادت ها ب عدوان تدها ها هدايت بخش و توشبخيي جوامعي ک ده آن هلم و سيم هوا
مي داهند دانسي است .با برهسي پيشيد پهوهش ها انجام شد مشاهد مي شود ک قبل از همت چيتز
زميد ها شخصييي امتام حسي ،عليت الستالم شخصتيت تتانوادگي شخصتيت ديدتي و متتذهبي
شخصتيت فترد

اتتال اجيماعي شخصيت اصحاب و انصاه امام و شخصيت ها مدیي بدي امي

ده نهضت عاشوها موهدتوج قراه گرفي است و پس از اي ،گون تحقيقات پهوهش هايي ده زميد
اتالقي و عرفاني صوهت پذيرفي است .تمامي جدب ها اتالقي قيام عاشوها ب نتوعي موهدبرهستي
قراه گرفي است همچدي ،صحبت از پيام ها اتالقي سياسي اجيماعي نيز ب ميان آمتد استت ده
تحقيقاتي ک ب جدب ها تربييي قيام عاشوها توج شد است بيشير ايت ،جدبت ها بت لحتا اصتو
اهدا ،و مباني تربييي برهسي نمود اند .آنچ ب نظر ميهسد اي ،است کت ازآنجتاييکت د هتا
عاشقان امام حسي ،علي السالم سا ها سا است با حوادث و وقاي عاشوها عجي ،شد است بايد
از عرصت تعتاليم ايتت ،واقعت بستياه بهتتر جستت و آنهتتا ها بت صتوهت کتتاهبرد اهائت نمتتود .ده
پهوهش ها انجام شد ابعاد تربييي قيام عاشوها ها ب دو بعد فرد و اجيماعي تقسيم بدد نمود اند
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و اي ،ب لحا ساتياه تربيت بسياه دهست است چراکت تربيتت فترد بت دوهاز اجيمتاع و تربيتت
اجيماع بدون ده نظر گرفي ،ابعاد تربييي فرد غيرممك ،ب نظر ميهسد .آنچ ده ايت ،پتهوهش ده
پي آن هسييم قالب بدد ابعاد تربيت فرد و اجيماعي ده يک الگوست تا از اي ،طريت از دهيتا
نكات تربييي واقع عاشوها کما بهر ها برد و سيراب شويم.

روش تحقیق
ده حوز علوم انساني همگام و همسو با ههوه نظريت هتا فترا اثبتاتي هويكردهتايي همچتون
نظري زميد ا  1شتكل گرفيدتد .هو

متذکوه بتر مبدتا پتاهادايم کيیتي صتوهت بدتد شتد و از

مجموع مدظمي از هوي ها و فرآيددها ميعدد ده گردآوه و تحليل داد ها ب مدظوه توسع نظري
مبيدي بر اسيقراء بهر مي بترد همراهتي ايت ،هو

بتا ويهگتي هتا مهمتي نظيتر انعطتا ،پتذير و

بازانديشي سبب گرديد محققي ،ب مدظوه فهم پيچيدگي ها هوابط موجود ده پديتد هتا از ايت،
هو

اسيیاد نمايدد (هباني و عباس زاد  .)169 :1388هد ،آشكاه اي ،پهوهش شداسايي ابعاد و

مؤلی ها تربيت اسالمي ده بازتواني واقع عاشوها است؛ بدابراي ،پهوهش حایر از يک ستو بت
لحا هد ،يک پهوهش بدياد محسوب مي شود و از سو ديگر ب لحا کاهبرد نيايج تحقيت
ده تعليم و تربيت و کمک ب اتخاذ تصميم ها مربتو بت نظتام آموزشتي از نتوع پتهوهش هتا
کاهبرد بي شماه مي هود (سرمد و همكاهان  .)79 :1391ماهيت اي ،پهوهش ب گون ا است کت
تدها با هو ها کيیي قابل انجام است چراک «زميدت ا مستيدد از داد هتا واقعتي» وجتود داهد
(مدصوهيان .)5 :1391
برا دست يابي ب پاس سؤاالت از هو
مي شود .نظري زميد ا يک هو

داد بدياد گرندد تئوه  2يا نظري زميدت ا استيیاد

پتهوهش استيقرايي 3استت کت بت پهوهشتگران ده حتوز هتا

مویوعي گوناگون امكان مي دهد تا ب جا اتكا ب نظري ها موجود تتود بت تتدوي ،نظريت از
طري تجزي وتحليل مقايس ا مشاهد ها اقدام کددد .نظري حاصل از اجرا چدي ،هو

پهوهشي

1. Granded theory
2. Granded theory
3. inductive
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نظري ا فرآيدد است ک با اسيیاد از شيو ها مدظم گردآوه داد ها بت تشتخيص مقولت هتا
مضمونها و برقراه هابط ميان اي ،مقول ها پرداتي و نظريت ا بترا تبيتي ،يتک فرآيدتد عریت
مي شود (اسيروس و کوهبي .)1990 1،اي ،تئوه برا هسيدن ب نظري بايد مراحلتي ها پشتت ستر
بگذاهد ک اي ،مراحل عباهت است از کدگذاه داد ها( 2باز 3محوه  4و گزيدشي يا انيخابي)5
يادداشت برداه

هد بدد و نوشي ،نظري (عبتاسزاد و حستي،پتوه  .)156 :1390جامعت آمتاه

تحقي حایر کليۀ مقاتلي است ک حادثۀ عاشوها ها نقل کرد اند .ده نظري زميد ا نمون برداه با
فرايدد حس عام و با داد هايي ک تأمي،کددد اطالعات اولي هسيدد آغاز ميشود ک از آن ميتوان
ب عدوان نمون برداه تئوهيک (جهت داه) نام بترد (ستوتو .)11 :1992 6ده همتي ،هاستيا بتا هو
نمون گير موهد نوعي مدب جم آوه داد ها مقيل لهو ،سيد ب ،طاووس ملحو مي گردد
چراک اي ،کياب موهد اعيماد شيع است .شهيد آيت اهلل سيد محمدعلي قایي طباطبتايي نويستدد
کياب تحقي ده او اهبعي ،حضرت سيدالشهدا گیي است ک لهو ،نقلياتش بسياه متوهد اعيمتاد
است و ده ميان کيب مقاتل کياب مقيلي ب انداز اعيباه و اعيماد آن نمي هسد و ده اطميدتان بت آن
کياب ده هديف او کيب معيبر مقاتل قراه گرفي است (قایي طباطبايي .)7 :1396

سؤاالت تحقیق
اي ،تحقي بر پاي سؤاالت زير طراحي گرديد:
.1

عوامل زميد ساز تربيت اسالمي ده حادثۀ عاشوها کدماند؟

.2

عوامل مؤثر بر تربيت اسالمي ده حادثۀ عاشوها کدماند؟

.3

عوامل بازداهند تربيت اسالمي ده حادثۀ عاشوها کدماند؟

.4

پيامدها و نيايج تربيت اسالمي ده حادثۀ عاشوها کدماند؟
1. Strauss and corbin
2. Data coding
3. Open coding
4. Axial coding
5. Selective coding
6. soto

298

سال سیام | شماره پنجاه و پنجم | تابستان 1401

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

یافتهها
با هو

داد بدياد ب مدظوه دستيابي ب الگو تربيت اسالمي مراحل ذيل طي گرديد.

 )1کدگتتذاه بتتاز :مدظتتوه از کدگتتذاه بتتاز ده گرنتتدد تئتتوه

ده واق ت اتيصتتا

دادن

نزديتتکتتتري ،میهتتوم بتت کوچتتکتتتري ،جتتزء بتتا معدتتا هتتر بختتش از داد گتتردآوه شتتد
استتتت .ده مرحلت ت کدگتتتذاه بتتتاز هتتتر جملت ت ا از مقاتتتتل لهتتتو ،و نیتتتس المهمتتتوم کت ت
دهبرگيرنتتد يتتک میهتتوم قابتتلدهک بتتود مبدتتا انيختتاب يتتک کتتد قتتراه گرفتتت ده نخستتيي،
مرحلتت از کدگتتذاه کتت کدگتتذاه بتتاز نتتام داهد پهوهشتتگر بايتتد باههتتا و باههتتا داد هتتا
گتردآوه شتد ها متروه کترد و از زوايتا گونتاگون بت آن توجت کدتد .محقت بايتد تتتود
هم ت داد هتتا ها جم ت آوه کدتتد و ايتت ،کتتاه ها ب ت شتتخص ديگتتر نستتساهد گرچ ت انجتتام ايتت،
عمتتل بستتياه پرزحمتتت و وقتتتگيتتر استتت امتتا اهميتتت بتتااليي داهد و بت فرآيدتتد ستتاتت نظري ت
کمتتک متتيکدتتد .اهميتتت ايتت ،کتتاه ده آن استتت ک ت محق ت بتتا متتروه چدتتدباه مدتتاب فرصتتت
متتييابتتد ک ت بتتا داد هتتا گتتردآوه شتتد تتتال

متتيکدتتد میتتاهيم مستتيير ده آن ها بازشداستتد

(مدصتتوهيان  .)7 :1391ده ايتت ،پتتهوهش نيتتز محق ت بتتا برهستتي چدتتدباه کيتتاب مقيتتل لهتتو ،و
اسيخراج يک يک عباهاتي کت بت نتوعي داها میهتوم تربييتي بتود انتد و بترا هستيدن بت نقطت
اشتباع نظتر داد هتا کيتاب مقيتل نیتي المهمتوم ها کت يكتي از حجتيمتتري ،مدتاب مقاتتل استتت
موهدبرهستتي قتتراه داد و بتترا هتتر میهتتوم و عبتتاهت يتتک «کتتد» ده نظتتر گرفتتت و آنهتتا ها ده
جتتدولي بتتا نتتام جتتدو کدگتتذاه بتتاز جتتا داد ده ايتت ،مرحلتت بتتا بتتازبيدي مكتتره استتاتيد و
صتتاحبنظتتران باههتتا و باههتتا عدتتاوي ،کتتدها تغييتتر يافي ت و ب ت نزديتتکتتتري ،عدتتوان بتتا میهتتوم
تثبيت شد .حاصل کاه ده اي ،مرحل  226کد است.
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جدو  .1کدگذاه باز
شناسه

داد ها

1

آن مولود شریف را حسین نام نهاد

2

3

4

5

6

7

10

11

12
300

ص 81

تربیت فرزند

فاطمه پسر بزاید و به تو خواهم
داد تا دایهاش باشى

ص 82

شخصى چون من با چون اویى

مسلک اول ترجمه لهوف،

نقش خودآگاهی در

بیعت نکند

ص 87

تربیت

به خدا دوست ندارم که سلطنت

مسلک اول ترجمه لهوف،

دنیا از آن من باشد

ص 87

دو رکعت نماز گزارد و از خدا

مسلک اول ترجمه لهوف،

استخار (طلب خیر) در

خیر امور را خواست

ص 94

تربیت

مسلک اول ترجمه لهوف،

نقش والیتپذیری در

ص 96

تربیت

اصالتم را در میان خود چگونه

مسلک اول ترجمه لهوف،

اصالت خانوادگی و

مىبینید؟

ص 97

تربیت

اطاعت از امام بر آنان واجب است

جنگ با یزید افض از جهاد با
مشرکان است

9

مسلک اول ترجمه لهوف،

اهمیت نام نیک در

مسلک اول ترجمه لهوف،

سوگند راست مىخورم که جهاد و
8

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

مسلک اول ترجمه لهوف،
ص 97

او را عطوفتى با خردساالن و

مسلک اول ترجمه لهوف،

مهربانىاى با سالخوردگان است

ص 98

با باران پند و رهنمایى چنان

مسلک اول ترجمه لهوف،

شستشو داد ام

ص 99

وعدۀ احسان بهشرط اطاعت داد

عدم جا طلبی و تربیت

نقش جهاد در تربیت

خلق نیکو ثمر تربیت

پند و موعظه در تربیت

مسلک اول ترجمه لهوف،

جایگا تشویق در

ص 100

تربیت

مسلم که از پستان شجاعت شیر

مسلک اول ترجمه لهوف،

مکید

ص 105
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شناسه

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

مسلم بدو فرمود :اگر مرا بکشى
(عجیب نیست) چه بدتر از تو بود
که بهتر از مرا کشته است ،و اگر مرا
13

به بدترین وضع و قبیحترین نحو
مثله کنى حکایت از خباثت درون و

مسلک اول ترجمه لهوف،
ص 106

تأثیر ظاهر بر باطن

فرومایگی تو دارد ،چه اینگونه
جنایات درخور توست
14

امربهمعروف و نهى از منکر نماییم

15

قوت و نیرویى جز به خدا نباشد

مسلک اول ترجمه لهوف،

جایگا امربهمعروف و

ص 107

نهی از منکر

مسلک اول ترجمه لهوف،
ص 111

توک در تربیت

آرایش مرگ بر فرزند آدم چون
آرایش گردنبند بر گردن دوشیزگان
16

است ،گرایش و اشتیاقم به زیارت

مسلک اول ترجمه لهوف،

حالوت مرگ در

اسالفم (جدّ و پدر و مادر و

ص 111

دیدگا انسان کام

برادرم) چون اشتیاق یعقوب به
یوسف است
17
18
19
20

گریزى از آنچه بر قلم تقدیر رفته

مسلک اول ترجمه لهوف،

نیست

ص 111

خشنودى خدا را خرسندى خود

مسلک اول ترجمه لهوف،

کسب رضای الهی

دانسته

ص 111

موجب خرسندی

بر بالیش صابریم

مسلک اول ترجمه لهوف،
ص 111

هر کس که در را ما خون نثار و

مسلک اول ترجمه لهوف،

بذل مىکند

ص 111

تقدیرگرایی

صبر در تربیت
ایثار در تربیت
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شناسه

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

محمد حنفیه به خدمت امام
مشرّف گردید و عرض کرد:
برادرم! بىوفایى مردم کوفه را به
21

پدر و برادرت مىشناسى ،و

مسلک اول ترجمه لهوف،

مهارتهای شنیداری در

مىترسم با تو آن کنند که با

ص 112

تربیت

پیشینیان کردند ،اگر در حرم اقامت
فرمایى ،عزت و حرمت و مناعتت
نیازى به بیان ندار
22
23

حرمت حرم شکسته و درید شود

مسلک اول ترجمه لهوف،

وجوب رعایت حرمت

ص 112

حرم

دلهایشان با تو و شمشیرهایشان

مسلک اول ترجمه لهوف،

در استخدام بنیامیه بود

ص 115

نفاق

امام علیهالسالم فرمود« :برادر
24

اسدى درست گفته :همانا خدا

مسلک اول ترجمه لهوف،

آنچه را بخواهد مىکند و حکم هم

ص 115

اراد الهی

ارادۀ اوست»
25

در رؤیا دیدم که هاتفى مىگفت
خدا تو را بهترین پاداش که هر

26

فرزندى را در برابر پدر مىدهد
بدهد

27

28

29
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مسلک اول ترجمه لهوف،
ص 115
مسلک اول ترجمه لهوف،
ص 115

نقش رؤیای صادقه

نقش دعا در تربیت

خدا لباس ذلت فراگیر را بر آنان

مسلک اول ترجمه لهوف،

ذلت و عزت به دست

پوشاند

ص 115

خداوند

دنیاپرستان و ارباب حرص و آز از

مسلک اول ترجمه لهوف،

امام جدا

ص 117

اه و خیار اصحابش با وى

مسلک اول ترجمه لهوف،

بپائیدند

ص 117
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دنیاپرستی و آز و
حرص سبب جدایی از
امام
وفاداری

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه
30
31

داد ها

سند

او وظیفهاش را به پایان برد و

مسلک اول ترجمه لهوف،

وظیفۀ ما باقى است

ص 117

قطعاً ثواب خدا برتر و ارزشمندتر

مسلک اول ترجمه لهوف،

برترین پاداش ثواب

است

ص 117

الهی

32

اگر بدنها براى مرگ پدید آمد اند

33

شهادت در را خدا برتر است

34

قسمت ارزاق مقدر است

35
36
37
38
39
40
41
42
43

مسلک اول ترجمه لهوف،
ص 117

مسئولیت

پذیرش مرگ

مسلک اول ترجمه لهوف،

فضیلت شهادت بر

ص 118

مرگ

مسلک اول ترجمه لهوف،
ص 118

حرص کم در تالش چه زیباتر

مسلک اول ترجمه لهوف،

است

ص 118

چرا شخص باید در اموال متروك

مسلک اول ترجمه لهوف،

بخ بورزد

ص 118

دنیا متغیّر گردید  ،چهرۀ نازیباى

مسلک اول ترجمه لهوف،

خود را به ما نشان مىدهد

ص 120

مؤمن «در را خدا» راغب لقاء

مسلک اول ترجمه لهوف،

پروردگارش (با شهادتش) گردد

ص 121

ما قیام در رکابت را ،بر دنیا و آن

مسلک اول ترجمه لهوف،

زندگى برمیگزیدیم

ص 121

هموار بر نیات و بینشهای خود

مسلک اول ترجمه لهوف،

استوار

ص 121

با دوستت دوست و با دشمنت

مسلک اول ترجمه لهوف،

دشمنیم

ص 121

جدّ تو شفیع ما باشد

مفهوم (کدگذاری باز)

مسلک اول ترجمه لهوف،
ص 121

سخن کسى است که به مرگ خود

مسلک اول ترجمه لهوف،

یقین دارد

ص 122

معین بودن رزق
مذموم بودن حرص
مذموم بودن بخ
حقیقت دنیا
رغبت به لقای الهی
انتخاب صحیح
پایداری در عقید
تولی و تبری در تربیت
شفاعت
یقین به مرگ

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شناسه

داد ها

44

خود را به آرامش خدا تسلّى د

45

مسلک اول ترجمه لهوف،
ص 123

خواهرم عنان بردبارى را از کف

مسلک اول ترجمه لهوف،

مد

ص 124

ممکن بود امام به علّت دستگیرى
46

سند

اه حرم از مقام واالى سعادت
شهادت باز ماند

مسلک اول ترجمه لهوف،
ص 125

مفهوم (کدگذاری باز)
آرامش در پرتو یاد خدا
جایگا صبر در تربیت

تدبیر منزل

ابن زیاد اصحابش را براى جنگ
با حسین علیهالسالم فرا خواند و
آنها پیرویاش کردند و با آنکه
47

سبکشان مىشمرد باز هم فرمانش
بردند ،دین و دنیاى عمر بن سعد

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 129

تحقیر شدن و تسلیم
بودن نشانه تربیت
نادرست

را خرید و به فرماندهى سپا
برگزیدش ،و او پذیرفت
امام علیه السّالم برخاست و به
قائمۀ شمشیرش تکیه داد ،با
48

صداى بلند ندا درداد و فرمود:

مسلک دوم ترجمه لهوف،

«شما را به خدا سوگند مىدهم آیا

ص 129

عقبه و نسبه در تربیت

مرا مىشناسید؟» گفتند :آرى تو
فرزند رسول اللّه و سبط اویى
امام فرمود« :شما را به خدا آیا
مىدانید على علیه السّالم اوّل
انسان است که اسالم آورد ،او که
49

علمش از همه فراگیرتر و حلمش
از همه برتر بود و اینکه او ولىّ
هر مؤمن و مؤمنه مىباشد؟» گفتند:
خداوندا آرى
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مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 130

نقش امام در تربیت

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه
50

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

همۀ اینها را مىدانیم ،و تو را رها

مسلک دوم ترجمه لهوف،

نقش غفلتورزی در

نکنیم

ص 131

تربیت

فرزندان امّ البنین فرمودند :چه کار
دارى؟ گفت :اى خواهرزاد هایم،
51

شما در امانید ،خود را با برادرتان
به کشتن ندهید ،و مالزم خدمت

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 132

تضمین نیاز به امنیت

یزید بن معاویه امیر المؤمنین باشید
52

دستهایت برید و اماننامهات

مسلک دوم ترجمه لهوف،

ترجیح امنیت اخروی

ملعون بادا

ص 132

به امنیت دنیوی

چون حسین علیه السّالم دید که
53

اثربخشی پند و موعظه کم ،و

مسلک دوم ترجمه لهوف،

شتاب دشمن براى جنگ زیاد

ص 134

است
54

من نماز و تالوت کتابش را

مسلک دوم ترجمه لهوف،

دوست دارم

ص 134

تربیت ناصحیح
اثربخشی پند و موعظه
کم
حب نماز و قرآن

امام به برادرش عباس فرمود« :اگر
توانستى که جنگ را امروز به
تأخیر اندازى این کار را بکن،
باشد که امشب را براى
پروردگارمان نمازگزاریم ،چه او
مىداند که من نماز و تالوت
55

کتابش را دوست دارم .عباس این

مسلک دوم ترجمه لهوف،

خواسته را با آنان در میان نهاد،

ص 134

قومیت و تربیت

عمر بن سعد سکوت کرد ،عمرو
بن حجاج زبیدى گفت :اگر اینان
ترك و دیلم بودند و این تقاضا را
مىخواستند ،ما مىپذیرفتیم،
حالآنکه اینان آل محمدند .این
تقاضا پذیرفته شد
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شناسه

داد ها

سند

56

در شب عاشورا امام فرمودند« :امّا
بعد ،حقّا که من اصحابى بهتر از
شما ،و نه اه بیتی برتر و
نیکوکارتر از اه بیتم نمىبینم،
خداوندا از من به شما پاداش نیکو
دهد ،این شب است که سیاهى و
تاریکى آن شما را فرا گرفته ،پس
آن را چون شتر رهوارى گرفته ،و
هر یک از شما دست یکى از
اه بیتم را گرفته و در این تاریکى
شب پراکند شد از صحنه بیرون
شتابید ،و مرا با دشمن واگذارید
چه آنان جز مرا نخواهند»

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 134

آگاهی بخشی و آزادی
در انتخاب

57

دربارۀ ما مردم چه خواهند گفت

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 135

اهمیت قضاوت مردم

58

59

306

اگر مىدانستم که در را تو کشته
مىشدم و بعد زند به آتش کشید
مىشدم و خاکسترم به باد داد
مىشد و هفتاد بار این وضع تکرار
مىشد ،هرگز از حضرتت جدا
نشد تا در پیش رؤیت شاهد مرگ
و شهادت را در آغوش کشم
سعید بن عبد اللّه حنفی برخاست
و به عرض رسانید :نه به خدا اى
فرزند رسول اللّه صلی اللّه علیه و
آله ،هرگز تنهایت نگذارم ،تا خدا
بداند که ما وصیت پیامبرش محمد
را دربارۀ تو حفظ و رعایت
نمودیم ،و اگر مىدانستم که در را
تو کشته مىشدم و بعد زند به
آتش کشید مىشدم و خاکسترم
به باد داد مىشد و هفتاد بار این
وضع تکرار مىشد ،هرگز از
حضرتت جدا نشد .
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مفهوم (کدگذاری باز)

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 136

یقین به انجام یک کار

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 136

پایداری در رکاب
والیت

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

جمعى از اصحاب نیز چنین سخن
گفتند :جانهای ما به فدایت ،تو را
60

با همۀ وجودمان پاس داریم ،و

مسلک دوم ترجمه لهوف،

چون در راهت به شهادت رسیم

ص 137

ذوب در والیت

وفاى به عهد کرد و پیمان خویش
را به پایان برد ایم
61
62
63

وفاى به عهد کرد و پیمان خویش

مسلک دوم ترجمه لهوف،

را به پایان برد ایم

ص 137

در آن نور ریخت ،و داخ شد تا

مسلک دوم ترجمه لهوف،

موى بسترد

ص 137

خندۀ من از سر شادمانى از آن

مسلک دوم ترجمه لهوف،

است که در این را قرار گرفتهایم

ص 138

وفای به عهد و تربیت
پاکیزگی جسم و تربیت
شادمانی و رضایت

آرى و اللّه که نیرنگ و بىوفایى
شما قدیم بود که ریشههاى شما
64

بر آن بالید و شاخههاى شما از آن

مسلک دوم ترجمه لهوف،

پوشش یافت ،شما بدترین غم

ص 139

تداوم حیلهگری

براى بینند و ناگوارترین لقمه
براى غاصب باشید
اال همانا من با این خانواد ام با
65

قلّت عدد و یاران اندکم به سوى
شهادت و خدا مىروم

مسلک دوم ترجمه لهوف،

تعداد موافقان کم یک

ص 139

عم نیک

امام اشعار فروۀ بن مسیک مرادى
را با سخنش پیوند مىدهد :و ترس
66

را در وجود ما راهى نیست ولیکن
مرگ ما دولت دیگران را در پى

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 139

شجاعت

دارد

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شناسه

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

امام صادق علیه السّالم فرمود :از
پدرم شنیدم که مىفرمود :چون
امام حسین علیه السّالم با عمر بن
سعد تالقى نمودند و جنگ بر پا
شد ،خداوند نصرت خود را فرو
67

فرستاد تا آنجا که بر سر حسین
علیه السّالم سایه گسترد ،و آنگا

مسلک دوم ترجمه لهوف،

انتخاب صحیح در

ص 141

تربیت

امام مخیّر شد بین پیروزى بر
دشمنانش و بین مالقات و لقاى
پروردگارش ،او لقاى پروردگارش
را برگزید
حرّ گفت :به خدا خود را در
گزینش بهشت و دوزخ مخیّر
68

مىبینم ،به خدا قسم که جز بهشت
را برنگزینم گر چه قطعهقطعه و

مسلک دوم ترجمه لهوف،

انتخاب صحیح در

ص 142

تربیت

سوزاند شوم
امام اجازتش فرمود ،حرّ به جنگ
پرداخته و جنگى زیبا نمود و
جمعى از شجاعان و ابطال دشمن
را به خاك هالکت افکند و بعد
69

شهید گردید ،پیکر پاکش را نزد

مسلک دوم ترجمه لهوف،

آزاد بودن در دنیا و

حسین علیه السّالم آوردند و امام

ص 142

آخرت

خاك از چهر اش پاك مىکرد و
مىفرمود« :تو حرّى آنگونه که
مادرت حرّت نام نهاد ،تو حرّى-
آزاد مردى-در دنیا و آخرت»
70

308

جز بهشت را برنگزینم
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مسلک دوم ترجمه لهوف،

انتخاب صحیح در

ص 142

تربیت

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه

داد ها

71

طرفدار حقّ طرفدار باط

72

مادرم راضى شدى؟

73
74
75
76
77
78
79
80

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 143
مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 143

دستهبندی افراد جامعه
رضایت مادر در تربیت

بهراستیکه به این آقا وصیت

مسلک دوم ترجمه لهوف،

مىکنم

ص 143

به خدا که بویم بد و نژادم پست و

مسلک دوم ترجمه لهوف،

عدم نژادپرستی در

رنگم سیا است

ص 143

تربیت

روزى که پشت کنید و بگریزید

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 146

نقش وصیت در تربیت

عدم پایداری در عقاید

خداوندا! گوا باش ،به تحقیق

مسلک دوم ترجمه لهوف،

ارزش اعمال نیک در

جوانى به جنگ و مبارزت شتافته

ص 148

جوانی

مسلک دوم ترجمه لهوف،

توصیه به صبر در

ص 149

مصیبت

نوجوانى که گوئیا صورتش چون

مسلک دوم ترجمه لهوف،

اهمیت دور نوجوانی و

پارۀ ما مىدرخشید

ص 149

زیبایی صورت و سیرت

آیا فریادرسى هست که به امید

مسلک دوم ترجمه لهوف،

آگاهی دادن به دلهای

رحمت خدا به فریاد ما برسد؟

ص 149

ناآگا

فقط این طف باقیماند که از

مسلک دوم ترجمه لهوف،

حق رفع نیازهای اولیه

عطش به خود مىپیچد

ص 150

در کودکان

مسلک دوم ترجمه لهوف،

جایگا انسانیت و

ص 152

آزادگی در دنیا

مسلک دوم ترجمه لهوف،

بازگشت به ریشههای

ص 152

قومی

شکیبایى کنید ،صابر باشید

81

در این دنیا آزاد باشید

82

به احساب و نژادتان باز گردید

83

بر زنان گناهى نیست

84

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 152

آنچه بر تو گذشت صابر باش و

مسلک دوم ترجمه لهوف،

خیرش بدان

ص 154

حفظ حقوق زنان
خیر دانستن اتفاقات

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شناسه
85

86

87

داد ها

سند

زیر لباسم پوشید مرا از آن برهنه

مسلک دوم ترجمه لهوف،

نکنند

ص 154

چهر اى نورانىتر از او داشته باشد

90

تأثیر باطن بر ظاهر

من از این همه بىرحمى و

مسلک دوم ترجمه لهوف،

سنگدلى به شگفت آمد

ص 157

تربیت ناصحیح

حضرمى یا جابر بن یزید اودى-به
غارت برد و او نیز دیوانه شد.

89

ص 157

حیا و حفظ حرمت تن

از بین رفتن شفقت در

عمامهاش را اخنس بن مرثد بن علقمه
88

مسلک دوم ترجمه لهوف،

مفهوم (کدگذاری باز)

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 158

اینان ذرّیّۀ مصطفىاند که چون

مسلک دوم ترجمه لهوف،

اسیران برد شوند

ص 160

ابن زیاد به آنان جایز اى ناچیز داد

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 161

مکافات عم

رنج خاندان رسول

ثمن بخس

یافتیم که همگان زنازاد اند و اینان
هم آناند که گرفتار مختار شد که
91

مختار دستها و پاهاى آنان را با

مسلک دوم ترجمه لهوف،

میخهای آهنین به زمین کوفته و

ص 161

وراثت در تربیت

پشت آنان اسب تاخته تا هالك
گردیدند.
92

93

310

لیکن سیاهیلشکر بودى

مسلک دوم ترجمه لهوف،
ص 162

سیا لشگر بودن

آنکس که مىداند با آنکه نمىداند

مسلک دوم ترجمه لهوف،

مکافات عم دانایان و

همانند نیست

ص 162

نادانان
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نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

عمر بن سعد ماندۀ آن روز و
فردایش را تا وقت ظهر در کربال
توقف کرد ،بعد با بازماندگان
خاندان حسین علیه السّالم از کربال
حرکت کرد ،و اه البیت را که
94

سپرد هاى خیر األنبیاء بودند بر

مسلک سوم ترجمه

عدم رعایت حرمت

پالس پاالنهای شتران درحالیکه

لهوف ،ص 167

خاندان امام

پوشش چهر هاى آنان مکشّفه بود
بین دشمنان برنشاند ،و آنان را
آنچنانکه اسرار ترك و روم راند
مىشدند با آنهمه رنج و مصائب
همى راندند.
زيدب دتت علي علي السّالم ده آن
95

هوز ک ب سخ ،پرداتت ديدم و

مسلک سوم ترجمه

حضور اجتماعی زنان

ندیدم زنى باحیا و عفیفهاى را که

لهوف ،ص 167

با حفظ حریم

سخنورتر ازو باشد
96

اى اه نیرنگ و بىوفائى! آیا

مسلک سوم ترجمه

دورویی و نیرنگ

مىگریید؟!

لهوف ،ص 170

خالف تربیت

ای اه کوفه آیا در شما جز
چاپلوسى و آلودگى به تباهى ،و
97

ارتجاع و کینهتوزى ،و تملّقى چون
تملّق کنیزان ،و رنج و درد دشمنان

مسلک سوم ترجمه
لهوف ،ص 170

چاپلوسی ضد تربیت

است؟!
98

ارتجاع و کینهتوزى

99

تملّقى چون تملّق کنیزان

مسلک سوم ترجمه
لهوف ،ص 170
مسلک سوم ترجمه
لهوف ،ص 170

کینهتوزی ضد تربیت
تملق نشانه ضعف

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

311

تدوین الگوی تربیت اسالمی جریان عاشورا؛ رهیافت نظریه زمینهای

شناسه
100

هرگز تکّههاى این عار و ننگ را

مسلک سوم ترجمه

شستشو نتوانید داد

لهوف ،ص 170

101

کاالیتان قرین خسران باد

102

نس شما بهترین نس هایند

103

که تنها با زبان مسلمان بودند

104

112
113
114

لهوف ،ص 171
مسلک سوم ترجمه
لهوف ،ص 171

اسالم زبانی

بازنداشته

لهوف ،ص 171

سرزنشها

مسلک سوم ترجمه

بیاعتنایی به ظواهر

لهوف ،ص 171

دنیوی

مسلک سوم ترجمه

آزمایش الهی برای همه

لهوف ،ص 171

در دنیا

علم خود و فهم را نزد ما نهاد

مسلک سوم ترجمه

امامان و اه بیت مظهر

است

لهوف ،ص 171

علم خدا در دنیا

مسلک سوم ترجمه

تأثیر ظاهر بر باطن

لهوف ،ص 173

انسان

گروهى که خدا آنان را تزکیه

مسلک سوم ترجمه

تزکیه و هدایت از

فرمود

لهوف ،ص 173

جانب خدا

همانا براى هر مرد همان چیزى

مسلک سوم ترجمه

خواهد بود که به دست آورد

لهوف ،ص 173

بر آنچه خدا از فضیلت به ما داد

مسلک سوم ترجمه

حسادت ورزیدید؟!

لهوف ،ص 173

خدا براى او نورى قرار ندهد مر او

مسلک سوم ترجمه

را نورى نخواهد بود

لهوف ،ص 173

106

111

مسلک سوم ترجمه

تفاوت نس ها

سرزنش سرزنشگرى او را از هدف

آزمایش ما را نیکو قرار داد

110

لهوف ،ص 170

خسران

مسلک سوم ترجمه

105

109

مسلک سوم ترجمه

ننگ ابدی

استقامت در برابر

زاهد در دنیا ،بىاعتنا بر آن

108

312

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

جگرهاتان زمختى یافته

درون ما را سوزاندى
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مسلک سوم ترجمه
لهوف ،ص 173

ارث ادب از پدران
حسادت
هدایت الهی
پشیمانی از گنا

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه
115

داد ها

سند

رحمت از دلهایتان رخت بربسته

مسلک سوم ترجمه

است

لهوف ،ص 173

116

حرمتم را هتک کردید

117

چه او الگوى نیکوى ماست

118
119

نیست!

لهوف ،ص 175

شهوت

از شما همینقدر بسند کنیم که له

مسلک سوم ترجمه

و علیه ما مباشید

لهوف ،ص 176

121

125
126
127
128

لهوف ،ص 175

روش الگویی در تربیت

چه حیلهها که بین شما و شهواتتان

بنگر پیروزى از آنچه کسى خواهد

124

مسلک سوم ترجمه

بیاحترامی

مسلک سوم ترجمه

120

123

لهوف ،ص 175

دل بیرحم

حیله ورزی از روی

جز زیبا ندیدم

122

مسلک سوم ترجمه

مفهوم (کدگذاری باز)

مسلک سوم ترجمه
لهوف ،ص 176
مسلک سوم ترجمه
لهوف ،ص 176

اى امیر ،او زن است و زن به

مسلک سوم ترجمه

گفتهاش مؤاخذ نگردد

لهوف ،ص 176

با آرایه سخن مىگوید

ترجیح بد از بدتر
مثبت نگری
پیروزی حقیقی
تبعیض جنسیتی

مسلک سوم ترجمه

نفوذ کالم با

لهوف ،ص 176

آرایهپردازی

تو را آن جرئت است که جوابم را

مسلک سوم ترجمه

بگویى

لهوف ،ص 177

هیچکس را حالت انکار یا درد

مسلک سوم ترجمه

بیتفاوتی احساس

فاجعه نبود

لهوف ،ص 178

نسبت به فاجعه

دهانهای ناپاکشان از گوشت ما

مسلک سوم ترجمه

مىخورد

لهوف ،ص 190

تفو بر تو و دین تو ،دین من از

مسلک سوم ترجمه

دین تو نیکوتر است

لهوف ،ص 193

آیا از مار جز مار زائید شود

مسلک سوم ترجمه
لهوف ،ص 196

جرئت ورزی در تربیت

رزق حالل و تربیت
همگانی بودن دین
اهمیت مادر در تربیت

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

313

تدوین الگوی تربیت اسالمی جریان عاشورا؛ رهیافت نظریه زمینهای

شناسه

داد ها

129

امّا مال تو را نمىخواهم

130

کدام گوش که این ثلمۀ وارد بر
اسالم را بشنود و کر نگردد؟

لهوف ،ص 200

ندای حق

132

حسن نیت او سپاس گزارد

135
136
137
138

141

314

لهوف ،ص 200
مسلک سوم ترجمه
لهوف ،ص 201

نیت در اعمال

دلم در گرو مکارم اخالق آنان قرار
گرفته

لهوف ،ص 201

در لباس غربا در میان دشمنان

مسلک سوم ترجمه

درآمد

لهوف ،ص 202

اگر من مساعدت خردمندان را از

مسلک سوم ترجمه

مساعدت خردمندان

کف داد

لهوف ،ص 202

زمینهساز تربیت

اضطراب و قلق براى غیبت اه و

مسلک سوم ترجمه

اضطراب باعث عذاب

ساکنانم روحم را رنج مىدهد

لهوف ،ص 203

روح

نومیدم از اینکه شکیب و صبر

مسلک سوم ترجمه

بتواند وضعم را

لهوف ،ص 203

مادرش او را به ناگوارى آبستن

ترجمه نفس المهموم ،ص

اهمیت دوران قب از

داشته و ناگوارش فروگذاشته

32

تولد در تربیت

ترجمه نفس المهموم ،ص

خواندن اذان و اقامه در

32

گوش نوزاد هنگام تولد

راستش اذان گفت و در گوش
چپش اقامه

140

مسلک سوم ترجمه

مذمت دروغ در تربیت

مسلک سوم ترجمه

روایت شد که پیغمبر در گوش
139

لهوف ،ص 196
مسلک سوم ترجمه

131

134

مسلک سوم ترجمه

امتناع از لقمه حرام
ضمیر پاك و توجه به

چیزى جز دروغبافی نیست

133

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

دو کبش املح بر او عقیقه کرد

ترجمه نفس المهموم ،ص
32

باید رادمردان را ستود و نیکان را

ترجمه نفس المهموم ،ص

شناساند

35
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مکارم اخالق در تربیت
آثار نفاق

ناامیدی مخالف تربیت

عقیقه برای نوزاد
ستایش اسطور ها

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه

داد ها

142

شجاعت حسین ضربالمث است

143

عالم شهود غیب را معاینه کنند

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

ترجمه نفس المهموم ،ص

شجاعت از فضای

42

اخالقی

ترجمه نفس المهموم ،ص
42

درك شهودی

هدف آنها را درنیابد و به روش
آنان موفق نشود اینها خصائصى
144

است که آفرینند بدانها عطا
فرمود و مخبر صادق آنان اعالم

ترجمه نفس المهموم ،ص

داشتن هدف و روش

42

در زندگی

کرد
145

146

147

148

149

150

151

152

هر آنچه از کار خیر و نیک کردند

ترجمه نفس المهموم ،ص

پدرها از پدرها ارث بردند

45

هر بخشند شجاع است ،و هر

ترجمه نفس المهموم ،ص

ارتباط بخشندگی و

شجاع بخشند

45

شجاعت

دوستى ،رابطۀ وسیع و پرمعناى

ترجمه نفس المهموم ،ص

جامعۀ بشرى است

45

اگر در دنیا پناهگاهى هم نباشد،

ترجمه نفس المهموم ،ص

گذشتن از امنیت برای

من با یزید بن معاویه بیعت نکنم

98

خودشکوفایی

همانا براى اصالح امّت جدم بیرون

ترجمه نفس المهموم ،ص

اصالح و تربیت نیاز

شدم

99

همه جوامع

با بیّنه هالك شود و با بیّنه هدایت

ترجمه نفس المهموم ،ص

شود

99

امام به همۀ مردم و همۀ مسلمانان،

ترجمه نفس المهموم ،ص

مقاصد خویش را بفهماند

104

اگر رأى بزرگان و خردمندان و

ترجمه نفس المهموم ،ص

جایگا فضال و

فاضالن شما چنان است

104

خردمندان جامعه

وراثت در تربیت

احساس و تربیت

هدایت با دلی

بعد جهانی تربیت

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

315

تدوین الگوی تربیت اسالمی جریان عاشورا؛ رهیافت نظریه زمینهای

شناسه

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

حسین ،مسلم بن عقی بن
ابیطالب را طلبید و با قیس بن
مسهر صیداوى و عمارۀ بن عبد
اللّه سلولى و عبدالرحمن بن عبد
153

اللّه ارحبى به کوفه فرستاد و
دستور داد تقوى پیشه کند و کار

ترجمه نفس المهموم ،ص
109

اتفاقنظر جمعی

خود را مخفى دارد و باریکبین
باشد و اگر دید مردم متّفق و مورد
اعتمادند زود به او خبر دهد.
154
155

پیشرفت سیاست و تقدم در امور

ترجمه نفس المهموم ،ص

دنیوى است

110

ولى نمىخواهم کشته شوم و بد

ترجمه نفس المهموم ،ص

دارم که دروغ گویم

113

در طاعت خدا ضعف نشان دهم
156

بهتر است که در معصیت او
نیرومندى کنم

157
158
159

160

316

114

قوت معصیت

غمخوار

119
ترجمه نفس المهموم ،ص
119

از دیدار نور حق کور نباشید و به

ترجمه نفس المهموم ،ص

پرتگا باط سرازیر نشوید

119

کوتاهى کند فرزندش خوار و
بیکسوکار شود

161

ترجمه نفس المهموم ،ص

بر خردان مهربان است و بر بزرگان

به خدا هر کس از یاریاش

گرگى لباس میش به تن کند
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صداقت در گفتار
برتری ضعف طاعت بر

ترجمه نفس المهموم ،ص

موعظه و پند از او تبلیغ شود

سیاست معادل دنیاداری

غمخوار مهربان
موعظه و پند در تربیت
حق و باط در تربیت

ترجمه نفس المهموم ،ص

تأثیر اعمال نادرست

119

پدران بر فرزندان

ترجمه نفس المهموم ،ص
119

نفاق آدمیان

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه
162
163
164
165

166

167
168

داد ها

سند

براى فریبخورد نظر و اراد اى

ترجمه نفس المهموم ،ص

نیست

147

آنچه کرد از روى بصیرت و

ترجمه نفس المهموم ،ص

انجام عم از روی

بینائى بود

156

بصیرت

محیط اجتماع ،مزرعهاى است که

ترجمه نفس المهموم ،ص

محیط اجتماعی و

در آن ،نهال بشریت کشته مىشود

160

تربیت فرد

ترجمه نفس المهموم ،ص

عم تبلیغی برای

209

هدایت جامعه

جهاد امام حسین جهاد استماته بود
رفتن حسین (ع) به سوى عراق

ترجمه نفس المهموم ،ص

برخالف نظر دوست و دشمن بود

213

مفهوم (کدگذاری باز)
مهندسی ذهن در فریب

عدم تحت تأثیر قرار
گرفتن بعد از
تصمیمگیری درست

ترجمه نفس المهموم ،ص

امام بهمثابه چراغ

218

هدایت

قصدشان از متابعت او رسیدن به

ترجمه نفس المهموم ،ص

قصد نادرست از انجام

مال و منصب بود

229

عملی درست

تو چراغ هدایت و امید مؤمنانى

حسین (ع) ابن زیاد اشراف کوفه
را بازرسى کرد و عبیداهلل بن حر را
ندید و پس از چند روز نزد او
169

آمد ،به او گفت :یا بن حر کجا

ترجمه نفس المهموم ،ص

بودى؟ گفت :بیمار بودم ،گفت:

244

بیماری دل

بیمار دل یا تن؟ گفت :دلم که
بیمار نیست و تنم را خدا عافیت
داد
170

171

همى دست به پشت دست مىزد و

ترجمه نفس المهموم ،ص

مىگفت :با خود چه کردم

245

بروید و اینجا نمانید و فریاد مرا

ترجمه نفس المهموم ،ص

نشنوید

252

ندامت پس از جنایت

کاستن مسئولیت

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

317

تدوین الگوی تربیت اسالمی جریان عاشورا؛ رهیافت نظریه زمینهای

شناسه
172
173
174

داد ها

سند

داللت بر یک مکاشفهاى دارد که

ترجمه نفس المهموم ،ص

غیر از رؤیا و خواب است

252

به مقام شامخ تهذیب نفس برسد و

ترجمه نفس المهموم ،ص

تهذیب نفس و دین

روح خود را نیرومند کند

252

لسانی

مردم دنیاپرستاند و دین سر زبان

ترجمه نفس المهموم ،ص

استفاد از دین برای

آنها است

258

منافع دنیوی

ترجمه نفس المهموم ،ص

کیفیت وجود در مقاب

258

کمیت موجود

175

هر کدام از هزار مرد بهترند

176

دریغا که نرود میخ آهنین بر سنگ

177
178
179
180
181

دوازد تن یاران مخصوص که به
نام حواریون معروفاند تربیت کرد

286

اینجا هم باید حق را در نظر گرفت

ترجمه نفس المهموم ،ص

و عدالت را منظور داشت

286

اگر همۀ روز سخنرانى کند رشتۀ

ترجمه نفس المهموم ،ص

سخن از دست ندهد و وانماند

305

در تبلیغ و موعظه و ارشاد

ترجمه نفس المهموم ،ص

مىکوشد

306

بههیچوجه خود را نباخته و دل از

ترجمه نفس المهموم ،ص

دست نداد

306

آیند ،اخالق فاضله را از دست
بدهند

183

184

318

272
ترجمه نفس المهموم ،ص

هر مردمى که زنبار و هرز کار بار
182

ترجمه نفس المهموم ،ص

ترجمه نفس المهموم ،ص
309

مفهوم (کدگذاری باز)
کشف شهودی و تربیت

قابلیت تربیتپذیری
یارپروری در تربیت
عدالت
سخنوری و تربیت
جهد در تبلیغ
شجاعت و استقامت

زنا بهمثابه رذیله اخالقی

راندگى از حزب که در آن تاریخ

ترجمه نفس المهموم ،ص

در مسجدها تشکی مىشد

309

تملق مىگفتند و هرگونه امرى را

ترجمه نفس المهموم ،ص

تملق و چاپلوسی

اجرا مىکردند

309

خالف تربیت
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مسجد جایگا تربیت

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

دلبستگی و عشق مفرط به یک
چیزى حواس انسان را صرف آن
185

مىنماید و شخص را از خود
بىخود مىکند و درد و الم وارد را

ترجمه نفس المهموم ،ص

تعطیلی حواس پیامد

315

عشق مفرط

درك نمىکند
186

در توبه براى هر کس باز است
چون عقید به واقعیتى نداشت،

187

براى خود زیان و ضررى در این
کار نمىدید
مردان مسامحهکار و خودخوا و

188

با عنوان همیشه لنگر جنایتها
مىشوند

189

190

191

192

193

320

در تربیت

ترجمه نفس المهموم ،ص
329

ترجمه نفس المهموم ،ص
336

سستی عقید در رفتار
مسامحهکاری و
خودخواهی خالف
تربیت

روى رفاقت از او حرفشنوى

ترجمه نفس المهموم ،ص

حرفشنوی از رفیق

مىکرد

339

بدون دلی عقلی

به رگ بىغیرتى شمر برخورد و

ترجمه نفس المهموم ،ص

غیرت و مردانگی در

دست از خیمه برداشته

339

تربیت

مرحبا بر شما ،نزدیک من بیایید

ترجمه نفس المهموم ،ص
350

تشویق کالمی در تربیت

محاربه و جنگ با امام بدترین

ترجمه نفس المهموم ،ص

مخالفت با امام بدترین

انواع ارتداد و کفر است

350

نوع کفر

موقع تبلیغ و نصیحت گذشته و

ترجمه نفس المهموم ،ص

امید بازگشتى در این لشکر نماند

353

چگونه و از چه کسانى این مطلب
194

ترجمه نفس المهموم ،ص

را بازگشت برای همه

دریافت شد است تا تدوین شد
و به صورت تاریخ درآمد

اصالحناپذیری

ترجمه نفس المهموم ،ص

اهمیت راویان حوادث

358

تاریخی

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

319

تدوین الگوی تربیت اسالمی جریان عاشورا؛ رهیافت نظریه زمینهای

شناسه

داد ها

195

مادران پارسا فرزندان باتقوا آورند

196

تربیت قرآن است

366

ترك و آقا و بند و بزرگ و خرد
در این رجز دریا و فضا و محیط
اخالقى را به میان آورد و با یک
فکر وسیعترى آن را سرود
و از طرفى کماالت معنوى این

199

360

عمومیت دعوت اسالم و شمول

در نهضت حسینى شرکت داشتهاند
198

ترجمه نفس المهموم ،ص

ترجمه نفس المهموم ،ص

سیا و سفید و عجم و عرب و
197

سند

غالم ترك که حفظ قرآن نمود
است او را شایستۀ این مقام کرد

مفهوم (کدگذاری باز)
نقش خصوصیات
درونی مادر در تربیت
کودك
عمومیت تربیت اسالمی

ترجمه نفس المهموم ،ص

شرکت بینالمللی در

366

جبهه امام

ترجمه نفس المهموم ،ص

وسعت فکر و نظر در

370

تربیت

ترجمه نفس المهموم ،ص
370

تأثیر قرآن در غالم ترك

خدایا گوا این مردم باش ،جوانى
200

برابر آنها رفت که شبیهترین مردم

ترجمه نفس المهموم ،ص

خلق و خُلق در منطق

است به پیغمبر تو در خلقت و

388

وراثتی

اخالق و گفتار
بعضى گفتهاند :حسین (ع) زبان
على را در کام گرفت تا به او
201

بنماید که کام وى از کام او
خشکتر است و با این همدردى

ترجمه نفس المهموم ،ص

همدلی و همدردی امام

389

با فرزند

او را تسکین دهد
خوى حیوانى چون بر کسى چیر
202

گردید ،شعور و عاطفۀ انسانى از او

ترجمه نفس المهموم ،ص

خوی حیوانی و از بین

سلب مىشود و مانند درند اى

406

رفتن صفات انسانی

دست به هرگونه جنایت مىزند

320
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نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

از امیر المؤمنین (ع) روایت شد
است که از برادرش عقی که از
203

انساب و خانواد هاى عرب مطلع

ترجمه نفس المهموم ،ص

بود خواست زنى از نژاد شجاعان

406

عرب براى او بجوید تا او را بگیرد

خصوصیات روحی و
اخالقی مادر قاب انتقال
به فرزند

و پسر پهلوانى برایش بزاید
حسین به برادرانش گفت :او را
204

پاسخ گویید گرچه فاسق است،
زیرا یکى از اخوال شما است

ترجمه نفس المهموم ،ص
418

احترام حتی به فاسق

بدان که شجاعت ،صفتى است
205

نفسانى ،دل آن را دریابد نه دید ،

ترجمه نفس المهموم ،ص

خودش محسوس نگردد و از

430

آثار شجاعت در عم
شجاعانه

مشاهدۀ آثارش دانسته شود
یکى از شاهکارهاى نظامى ابى عبد
اللّه الحسین (ع) و اخالص
اصحاب وفادارش این بود که در
206

آن غوغاى لشکر بسیار دشت

ترجمه نفس المهموم ،ص

حفاظت از فرماند تا

کربال ،تا آخرین کس از یاران

435

آخرین لحظه

حسین (ع) زند بودند ،دست
لشکر خونخوار کوفه به آن
حضرت نرسید
حضرت زینب نیابت در تبلیغات و
مراجعات امامت را داشته و از این
حدیث مقام بزرگى براى آن
207

مخدر به دست مىآید و داللت
دارد که زن استعداد ترقى تا مقام

ترجمه نفس المهموم ،ص

نقش تبلیغی حضرت

439

زینب

نیابت تبلیغى از طرف امام زمان را
دارد

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تدوین الگوی تربیت اسالمی جریان عاشورا؛ رهیافت نظریه زمینهای

شناسه

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

برخى حیوانات مانند انسان داراى
نفوس مجرد هستند ،و در بعضى
208

اخبار هم رسید که بعضى

ترجمه نفس المهموم ،ص

حیوانات اه بهشت خواهند بود و

448

بنابراین ،استعداد ترقّى معنوى و

استعداد ترقی روحی و
معنوی حتی در
حیوانات

روحى در حیوان هست
209

نور طلعت و جمال هیبت او مرا از

ترجمه نفس المهموم ،ص

اندیشۀ کشتن او بیرون برد

459

نورانیت چهر

مردم کوفه که همرا عمر بن سعد
به دشت کربال آمدند و در برابر
امام مظلوم ایستادگى کردند ،به
210

مقامى از انحطاط اخالقى دچار

ترجمه نفس المهموم ،ص

آثار قساوت و سنگدلی

شدند که همهچیز را فراموش

461

باال

کردند و از دست دادند و خون
بىگناهان چشم و گوش آنان را
مسدود کرد
امتیاز روشن دستورات اسالم بر
سائر ادیان از این را است که در
211

تشریعات خود تا حد نهائى

ترجمه نفس المهموم ،ص

ابعاد اجتماعی تربیت

تشکیالت اجتماعى را درج کرد و

464

اسالمی

بشر را یکسر به اجتماع و الفت و
همکارى سوق داد است
گاهى براى کفار مکاشفهاى رخ
مىدهد و فرشتگان خدا را به
صورت مناسبى مىبینند و نتیجۀ
آن تثبیت حجت الهى است که
212

مقدمۀ نزول عذاب است چنانچه
براى قوم لوط این مکاشفه دست
داد و فرشتگان خدا را دیدند و
گاهى وسیلۀ هدایت و توبه
مىشود

322
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ترجمه نفس المهموم ،ص

مکاشفه تثبیت حجت

464

الهی

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

زینب جسارت زنان و شهامت
مردان و توان والیت را با خود
213

داشت و در هر پیشامدى بهخوبی
از عهدۀ انجام وظائف خود

ترجمه نفس المهموم ،ص

شهامت و توانمندی

480

زینب

برمىآید
مردمى که آلت دست ستمگران
مىشوند و بهوسیلۀ آنها جنایات
بزرگى به نفع آنان انجام مىشود
214

تا حدّ بالغى ساد و احمق هستند
و سیاستمداران زبردست از همین

ترجمه نفس المهموم ،ص
483

حماقت و سادگی

سادگى و جهالت آنها سوءاستفاد
مىکنند
تأسفى که براى آن مردم گمرا بر
وجود امام که شمع هدایت است
215

مستولى شد و مالحظه کرد که این
مردم تا آنجا در تیرگى و ظلمت

ترجمه نفس المهموم ،ص
493

تأسف مربی و هدایتگر
از عدم هدایتپذیری
متربی

ظلم ،فرو شد اند
کاش وقتى سر حسین (ع) به او
رسید احترامش کرد بود و بر او
نماز خواند بود و در طشتش
216

نگذاشته و چوبش نزد بود با آنکه
مقصود خود را از کشتن او به

ترجمه نفس المهموم ،ص
559

کینهتوزی

دست آورد بود ،ولى کینههاى
جاهلیت در نهادش بود
این رسم عدالت است که زنان و
کنیزان خود را پشت پرد نشانى و
دختران رسول خدا را اسیروار
217

برانى؟ پرد از آنها برگیرى و
آنها را آشکار نمائى ،دشمنان آنها

ترجمه نفس المهموم ،ص

بیعدالتی و بیحرمتی

569

به خاندان حسین

را از شهرى به شهرى ببرند و اه
هر آبگا و منزل به آنها بنگرند؟
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تدوین الگوی تربیت اسالمی جریان عاشورا؛ رهیافت نظریه زمینهای

شناسه
218

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

این از خاندانى است که علم را از

ترجمه نفس المهموم ،ص

فض علمی خاندان

کودکى با شیر مکید اند

569

حسین

«کام بهائى» از کتاب «حاویه» نق
کرد که :اه بیت نبوت ،شهادت
219

پدران را از کودکان نهان مىداشتند
و به آنها مىگفتند :پدر شما سفر

ترجمه نفس المهموم ،ص
584

مراعات شرایط کودکان

کرد
به قصد عبدالملک بیرون آمدم ،به
او رسید بود که من آن مال را
تلف کردم ،چند روز بر در خانۀ او
ماندم و اجازۀ دخول به من نداد،
با معلّم اوالد او الفت گرفتم ،او به
220

فرزند او مىآموخت که پیش پدر

ترجمه نفس المهموم ،ص

دستمزد در تعلیم و

خود چه سخنى گوید ،من به

612

تربیت

مؤدّبش گفتم :برابر آنچه امید دارى
عبدالملک به تو جایز دهد ،من
به تو مىدهم که به این بچه تعلیم
کنى که چون نزد پدرش برود براى
من سخنى گوید
على بن موسیالرضا (ع) فرمود:
اى دعب  ،هر که بگرید یا بگریاند
بر مصیب ما گو اینکه یکى را
221

اجرش با خدا است؛ اى دعب  ،هر
کس اشک در چشمش بگردد و

ترجمه نفس المهموم ،ص
713

فضیلت گریه بر حسین

بگرید در مصیبتى که ما از دشمنان
دیدیم ،خدا او را با ما محشور کند
آن حضرت به برادرش محمد
حنفیه فرمود :پیامبر را در خواب
222

دیدم و به من فرمود خدا
میخواهد تو را کشته و خانواد ات
را اسیر ببیند

324

سال سیام | شماره پنجاه و پنجم | تابستان 1401

لهوف ،ص  ،128به نق از

آیند نگری در رؤیای

صادقی ()1392

صادقه

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه

داد ها

سند

مفهوم (کدگذاری باز)

امام در روز عاشورا به یارانش
223

فرمود «بلند شوید و به سوی

لهوف ،ص  ،158به نق از

مرگی که چار ای از آن نیست،

صادقی ()1392

دعوت به شهادتطلبی

رهسپار شوید»
اینان گروهی بودند که خداوند
224

شهادت را برای ایشان تقدیر کرد
بود ،پس آنها به سوی جایگا
ابدیشان شتافتند

لهوف ،ص  ،210به نق از
برومند اعلم و همکاران
()1394

تقدیر شهادت یاران
حسین از سوی خدا

بهدرستی که خدا هرگز زمین را از
رهبری که مردم به را خیر بخواند
225

و راهنمایی که را نجات را به
مردم نشان دهد خالی نمیگذارد
شما حجت خدا بر خلقید و امانت

لهوف ،ص  ،65به نق از
برومند اعلم و همکاران
()1394

خالی نبودن زمین از
حجت خدا

او بر روی زمین هستید
امام علیهالسالم فرمودند :در هواب
226

هاتفی را دیدم که میگفت :شما
میروید و مرگ شما را به بهشت
تندتر حرکت میدهد

لهوف ،ص  ،99به نق از
برومند اعلم و همکاران

مکاشفه

()1394

 )2کدگذاه محوه  :فرآيدد مرتبط کردن مقول ها ب مقول ها فرعتي کدگتذاه محتوه
ناميد مي شود زيرا کدگذاه ده محتوه يتک مقولت صتوهت متي گيترد و مقولت هتا ها ده ستط
ويهگي ها و ابعاد ب يكديگر مرتبط ميکدد .از لحا علمي کدگذاه محوه عمل مرتبط کردن
مقول ها با زيرمقول ها ده هاسيا ويهگي ها و ابعاد آن ها است (اسيراوس و کوهبي.)148 :1397 1،
ده اي ،پهوهش نيز پس از تثبيت کدها مرحل کدگذاه باز ابيدا محق بتا طبقت بدتد میتاهيم
نزديک ب هم ده يک دسي يک میهوم ها ک گويا تمام معاني آن دسي بود ب آن ها اتيصتا
1. Strauss and Corbin

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تدوین الگوی تربیت اسالمی جریان عاشورا؛ رهیافت نظریه زمینهای

داد و ده قدم بعد با تباد نظر اساتيد و صاحب نظران اي ،مؤلی ها تثبيت شدند .ده نهايتت تعتداد
 60مؤلی ب عدوان مقول محوه فرعي ده جدو جا گرفت.
جدو  .2کدگذاه محوه
شناسه

کدها

مؤلفهها

Concepts

Components

نقش مادر +رضایت مادر در تربیت +اهمیت مادر در
195 +128 +72 +2 +138+12

تربیت +نقش خصوصیات درونی مادر در تربیت+
نقش دایه +اهمیت دوران قب از تولد

160+111

ارث ادب از پدران+تأثیر اعمال نادرست پدران بر فرزندان
اهمیت نام نیک+عقیقه برای نوزاد+حق نیازهای اولیه

219+140+80+51+139+1

کودك+مراعات شرایط کودکان +تضمین نیاز به
امنیت+خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد هنگام تولد

نقش تربیتی
مادر
نقش تربیتی پدر
نیازهای تربیتی
کودك

نقش خودآگاهی در تربیت+تحقیر شدن و تسلیم بودن
47+175+3

نشانه تربیت نادرست+کیفیت موجود در مقاب کمیت

خودشناسی

موجود
عدم جا طلبی و تربیت +حقیقت دنیا +دنیاپرستی و آز
28+37+105+154+4

و حرص سبب جدایی از امام  +بیاعتنایی به ظواهر

دنیا شناسی

دنیوی +سیاست معادل دنیاداری
15
44+18

توک در تربیت
کسب رضای الهی موجب خرسندی+آرامش در پرتو
یاد خدا

واگذاری امور
به خداوند
خداباوری

نقش والیتپذیری در تربیت+ذوب در والیت+امامان
و اه بیت مظهر علم خدا در دنیا+امام بهمثابه چراغ
225+167+108+60+49+192+59+6

هدایت+خالی نبودن زمین از حجت خدا+نقش امام در

والیت مداری

تربیت+مخالفت با امام بدترین نوع کفر +پایداری در
رکاب والیت
55+82+48+7
326

اصالت خانوادگی و تربیت+عقبه و نسبه در تربیت+
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نقش تربیتی

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه

217+178+74+8
157+147+63+9
56+79
10 +73+53

کدها

مؤلفهها

Concepts

Components

بازگشت به ریشههای قمی +قومیت و تربیت

اص و نسب

نقش جهاد در تربیت +عدم نژادپرستی +عدالت+
بیعدالتی و بیاحترامی به خاندان حسین
خلق نیکو ثمر تربیت +شادمانی و رضایت +احساس
و تربیت +غمخوار مهربان
آگاهی دادن به دلهای ناآگا  +آگاهی بخشی و آزادی
در تربیت
پند و موعظه در تربیت +تربیت ناصحیح اثربخشی پند
و موعظه کم +نقش وصیت در تربیت

عدالت مداری
حسن خلق
آگاهی بخشی
موعظه ورزی

جایگا تشویق در تربیت+برترین پاداش ثواب الهی+
93+90+88+31+11

ثمن یخس +مکافات عم  +مکافات عم دانایان و

تشویق

نادانان
109+86+13
79+14

تأثیر ظاهر بر باطن +تأثیر باطن بر ظاهر +تأثیر ظاهر به

تأثیر متقاب

باطن انسان

ظاهر و باطن

جایگا امربهمعروف و نهی از منکر در تربیت +آگاهی
دادن به دلهای ناآگا

امرونهی

حالوت مرگ در دیدگا انسان کام  +پذیرش مرگ+
43+38+33+32+16

فضیلت شهادت بر مرگ  +رغبت به لقای الهی +یقین

یاد مرگ

به مرگ
224+104+17
77+45+19

تقدیرگرایی +تقدیر شهادت یاران حسین از سوی
خدا +استقامت در برابر سرزنشها
صبر در تربیت +جایگا صبر در تربیت +توصیه به
صبر در مصیبت

تقدیر
صبر

ایثار در تربیت +پیروزی حقیقی +بیتفاوتی احساس
+125+205+66+181+146+190
121+20+142+130

نسبت به فاجعه +ضمیر پاك و توجه به ندای حق+
شجاعت از فضای اخالقی +آثار شجاعت در عم

شجاعت و ایثار

شجاعانه +شجاعت +شجاعت و استقامت +ارتباط
بخشندگی و شجاعت +غیرت و مردانگی در تربیت
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شناسه
27+21
46+94+22

Concepts

Components

مهارتهای شنیداری در تربیت +ذلت و عزت به
دست خداوند
وجوب رعایت حرمت حرم +تدبیر منزل +عدم
رعایت حرمت خاندان امام

161+135+23
113+110+24

کدها

مؤلفهها
عزت
حریم منزل

نفاق +آثار نفاق +نفاق آدمیان

نفاق

اراد الهی +تزکیه و هدایت از جانب خدا +هدایت

اراد الهی در

الهی

هدایت

نقش رؤیای صادقه +کشف شهودی و تربیت+
226+212+172+222+143+25

مکاشفه تثبیت حجت الهی+مکاشفه +آیند نگری در

شهود

رؤیای صادقه +درك شهودی
197+206+223

دعوت به شهادتطلبی +حفاظت از فرماند تا آخرین
لحظه+شرکت بینالمللی در جبهه امام

شهادتطلبی

نقش دعا در تربیت +حب نماز و قرآن +پایداری در
40+54+75+199+26

عقید  +عدم پایداری در عقاید +تأثیر قرآن در غالم

عبادت

ترك
61+29
104+58+171+30

وفاداری +وفای به عهد و تربیت
مسئولیت +یقین به انجام یک کار  +استقامت و
مسئولیت +کاستن مسئولیت

129+126
36+35+220+34
52+148+51

وفای به عهد
مسئولیتپذیری

رزق حالل و تربیت +امتناع از لقمه حرام

لقمه حالل

معین بودن رزق +مذموم بودن حرص +مذموم بودن

نفی بخ و

بخ  +دستمزد دز تعلیم و تربیت

حرص

تضمین نیاز به امنیت +ترجیح امنیت اخروی به امنیت
دنیوی +گذشتن از امنیت برای خودشکوفایی

نیاز به امنیت

آگاهی بخشی و آزادی در انتخاب +انتخاب صحیح در
70+68+67++119+56

تربیت +انتخاب صحیح در تربیت +انتخاب صحیح در

انتخاب

تربیت +حق و باط در تربیت +ترجیح بد از بدتر
69+81+56
328

آگاهی بخشی و آزادی در انتخاب +جایگا انسانیت و
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آزادگی در دنیا +آزاد بودن در دنیا و آخرت

آزادی

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه

کدها

مؤلفهها

Concepts

Components

فضیلت گریه بر حسین+فض علمی خاندان
218+117+207+117+213+221

حسین+روش الگویی در تربیت +شهامت و توانمندی

نقش الگو در

حضرت زینب+نقش تبلیغی حضرت زینب+روش

تربیت

الگویی در تربیت
42+41

تولی و تبری در تربیت +شفاعت

تولی و تبری

101+50

نقش غفلتورزی در تربیت +خسران

غفلتورزی

71+65+57
78+76
62
193+176+215
214

اهمیت قضاوت مردم +تعداد موافقان کم یک عم
نیک +دستهبندی افراد جامعه
ارزش اعمال نیک در جوانی+اهمیت دور نوجوانی و
زیبایی صورت و سیرت
پاکیزگی جسم و تربیت
تأسف مربی و هدایتگر از عدم هدایتپذیری متربی+
اصالحناپذیری +قابلیت تربیتپذیری
حماقت و سادگی
دورویی و نیرنگ خالف تربیت+چاپلوسی ضد

184+118+99+97+96

تربیت+تملق نشانه ضعف+حیله ورزی از روی
شهوت+تملق و چاپلوسی خالف تربیت

95+85+83
204+116
194+102+141

حفظ حقوق زنان +حیا و حفظ حرمت تن  +حضور
اجتماعی زنان با حفظ حریم
بیاحترامی +احترام حتی به فاسق
ستایش اسطور ها +اهمیت راویان حوادث تاریخی+
تفاوت نس ها

قضاوت مردم
جوانی
آراستگی ظاهر
هدایتپذیری
حماقت
نفی تملق و
نیرنگ
حیا
احترام
تاریخ

آثار قساوت و سنگدلی باال +خوی حیوانی باال و از
87+202+169+100+210

بین رفتن صفات انسانی +از بین رفتن شفقت در

بیماری دل

تربیت ناصحیح +بیماری دل +ننگ ابدی
198+208+209
186+170+137+114

نورانیت چهر  +استعداد ترقی روحی و معنوی حتی

وسعت فکر و

در حیوانات +وسعت فکر و نظر در تربیت

نظر

پشیمانی از گنا  +ناامیدی مخالف تربیت +ندامت پس

را بازگشت در

از جنایت +را بازگشت برای همه در تربیت

تربیت
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شناسه
200+145+91
120+5+84
166+187+89

کدها

مؤلفهها

Concepts

Components

وراثت +وراثت در تربیت +خلق و خلق در منطق
وراثتی
خیر دانستن اتفاقات +مثبت نگری +استخار (طلب
خیر) در تربیت
رنج خاندان رسول +عدم تحت تأثیر قرار گرفتن بعد
از تصمیم گیری درست +سستی عقید در رفتار

وراثت
مثبت نگری
رنج

نیت در اعمال +داشتن هدف و روش در زندگی+
168+163+144+132

انجام عم از روی بصیرت +قصد نادرست از انجام

نیت

عملی درست
185+189

حرفشنوی از رفیق بدون دلی عقلی +تعطیلی حواس
پیامد عشق مفرط

عشق

محیط اجتماعی و تربیت فرد +عم تبلیغی برای
هدایت جامعه +سیا لشگر بودن +اتفاقنظر جمعی+
+127+94+14+196+211+16151
92+165+153+188+177+183

مسامحهکاری و خودخواهی خالف تربیت +مسجد
جایگا تربیت +یارپروری در تربیت +همگانی بودن

تربیت اجتماعی

دین +بعد جهانی تربیت +اصالح و تربیت نیاز همه
جوامع +ابعاد اجتماعی تربیت اسالمی +عمومیت
تربیت اسالمی

135+152
103+173+174
123+150+180+179
124+155+136+131+133+112
98 +131+182+4+216

330

جایگا فضال و خردمندان جامعه +مساعدت خردمندان

خردمندان

زمینهساز تربیت

جامعه

استفاد از دین برای منافع دنیا +تهذیب نفس و دین
لسانی+ا سالم زبانی
سخنوری در تربیت +هدایت با دلی  +جهد در تبلیغ+
نفوذ کالم با آرایهپردازی
صداقت در گفتار +اضطراب باعث عذاب روح+
مکارم اخالق در تربیت
حسادت +کینهتوزی +کینهتوزی ضد تربیت +مذمت
دروغ در تربیت +زنا بهمثابه رذیله اخالقی +عدم
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دین لسانی
سخنوری
مکارم اخالق
رذای اخالقی

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

شناسه

کدها

مؤلفهها

Concepts

Components

جا طلبی و تربیت

پاسخ به سؤاالت اول تا چهارم پژوهش
 )3کدگذاه انيخابي :ده آتري ،مرحلت از کدگتذاه کت بت کدگتذاه انيختابي معترو،
است پهوهشگر با توج ب مراحل قبلي ب اسيحكام بيشير میتاهيم و مؤلیت هتا متيپتردازد .ده ايت،
مرحل ده يک دسي بدد کليتر داد ها سازماندهتي شتد ده قالتب مؤلیت هتا گونتاگون ده
«ابعاد» محدودتر دسي بدد متي شتوند .ده ايت ،پتهوهش ده مرحلت کدگتذاه انيختابي وجتو
مشيرک مؤلی ها حاصل شد از مراحل قبلي شداسايي شد و با توج بت اشتيراک هتا آن هتا ده
دسي بدد کليتر و محدودتر ساماندهي شد اند .برا هريک از اي ،دسي ها با مصاحب اکيشتافي
از تبرگان عدوان هايي (کدهايي) انيخاب مي شد ک بترا دستييابي بت ايت ،هتد ،از هو
هأيي اسيیاد شد .هو

چدتد

چدد هأيي (ه أ گير ) يک ف ،تصميم گير گروهي است و وقيي ب کاه

گرفي مي شود ک قبالً ده جريان هو ها ايد آفريدي مثل طوفان مغز و ...فهرستيي طتوالني از
گزيد ها ممك ،ب دست آمد باشد و بخواهيم اي ،گزيد ها ها اولويتبدد کرد مواهد مهمتر و
عمومي تر ها مشخص کديم .با اسيیاد از اي ،هو
نييج موهدنظر ميهسيم .ده اي ،هو

تيلي سري و بدون مشاجر و اتتيال ،نظتر بت

هم ايد ها و ها حلها هو تابلو نوشي ميشوند و از گترو

تبرگان تواسي مي شود دوسوم از گزيد ها ها انيخاب کددد .پتس از جمت آوه هأ هتا بتا هو
چوب تط تعداد هأ ها اتيصا

يافي ب هر گزيد معي ،مي شتوند و گزيدت هتايي کت بتاالتري،

هأ ها آوهد اند نوشي شد و بقي حذ ،مي گردند .مجدداً از گرو تواسي متي شتود دو ستوم از
گزيد ها باقيماند ها انيخاب کددد و همي ،طوه تا زمتاني کت تعتداد ها حتل هتا بت ميتزان دلختوا
کاهش يابد هأ گير ادام مييابد و ده پايان گزيد ها مهمتر باقي ميماندد (لويي.)158 :1997 1
1. Lowi
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جدو  .3کدگذاه انيخابي
مقوله محوری فرعی

مقوله محوری اصلی

جایگا در مدل پارادایمی

مقوله هسته

نقش تربیتی مادر
نقش تربیتی پدر

وراثت

نقش تربیتی اص و نسب
وراثت
خودشناسی
دنیاشناسی
آگاهی بخشی
موعظه وزری

شناخت و آگاهی

سخنوری
شهود

عوام زمینهساز

خردمندان جامعه
تربیت اجتماعی
نقش الگو در تربیت
قضاوت مردم
جوانی
تاریخ
تقدیر
انتخاب
آزادی
را بازگشت در تربیت
هدایتپذیری

محیط

تربیت اسالمی

زمان و زمانه

انتخاب و آزادی

اراد الهی در هدایت

هدایت

والیت مداری
نیازهای تربیتی کودك

نیازسنجی

نیاز به امنیت
واگذاری امور به خداوند

عوام مؤثر
توحید

خداباوری
عبادت
تأثیر متقاب ظاهر و باطن
آراستگی ظاهر

تأثیر متقاب ظاهر و باطن

لقمه حالل
332
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تغذیه

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

مقوله محوری فرعی
تولی و تبری
امربهمعروف و نهی از منکر

مقوله محوری اصلی

جایگا در مدل پارادایمی

مقوله هسته

فروع دین

رنج
دین لسانی

عم گرایی

مسئولیتپذیری
حریم منزل

استحکام خانواد

تشویق

روش تربیت

غفلتورزی
نفاق
حماقت
بیماری دل

رذای اخالقی

عوام بازدارند

نفی نیرنگ و تملق
نفی بخ و حرص
رذای اخالقی
شجاعت و ایثار
وفای به عهد
مکارم اخالق
حسن خلق
عشق
احترام

مکارم اخالقی

عزت
پیامدها و نتایج

حیا
صبر
عدالت مداری
وسعت فکر و نظر
مثبت نگری

خردورزی

نیت
یاد مرگ
شهادتطلبی

شهادتطلبی
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 )4اهائ الگو پيشدهاد  :با توج ب مؤلی ها پديداه شد از د داد ها ده موهد هتتدادها و
موفقيت ها تصوير غدي تر از میاهيم و مؤلیت هتا فتراهم متي گتردد .ده همزگتذاه گزيدشتي بت
پااليش يافي ها قبلي پرداتي مي شتود و طتي ايت ،فرآيدتد ده نهايتت چهتاهچوب نظتر و متد
میهومي پديداه مي شود (چاهمز .)83 :2006 1ده اي ،پتهوهش بعتد از مشتخص شتدن مقولت هتا
محوه اصلي ک ده جريتان کدگتذاه انيختابي استيخراج و تثبيتت شتد بودنتد ده چهتاهچوب
الگو پاهادايمي نظري داد بدياد ده قالب عوامل زميد ساز مؤثر بازداهند و پيامدها و نيايج جا
گرفت ده اي ،مرحل نيز محق با صر ،وقت زياد و تیكر پيرامون داد ها اسيخراج شتد آن هتا
ها ده هر گرو از عوامل جا داد همچدي ،با همیكر اساتيد و صاحبنظران باهها و باهها مقول ها
جابجا شدند تا هر کدام ده جايگا تود قراه گرفت .الگوساز مرحل ا است ک نياز بت دقتت و
داد و ده نهايتت

تالقيت فراوان داهد و ب همي ،مدظوه محق وقت زياد ب اي ،مرحل اتيصا

الگو تربيت اسالمي ها بر اساس واقع عاشوها اهائ داد .هرچدد ک ماي گرفي ،میاهيم از داد هتا
مشخص اصلي هاهبرد نظري زميد ا است تالقيت پهوهشگر نيز ده ايت ،هاهبترد جزئتي اساستي
محسوب ميشود .تحليل عباهت از ميان کدش مابي ،پهوهشگر و داد هاست ک اي ،تود آميز ا
از دانش و هدر محسوب ميشود .حیظ دقت و اعيباه ده يتک حتد معتي ،و مايت گترفي ،تحليتل از
داد ها ميكي ب دانش تحليل است و توانتايي پهوهشتگر ده متوهد نتام گتذاه مداستب مقولت هتا
پرسيدن سؤاالت برانگيزند مقايس و اسيدياج طرحي نو يكساهچ و واق بيدان از انبو داد ها تام
و سازمان نيافي تالقيت و ها ميجلي مي کدتد .ده ايت ،مرحلت بتا انجتام دقيت و مدستجم مراحتل
کدگذاه ها ب سؤاالت پهوهش پاس داد شد است .الگو پاهادايمي ده هو
دهبرگيرند شش مؤلی /طبق است ک با اسيیاد از آنها ميتوان ب هو

نظري زميد ا

مدظم دهباه داد ها فكتر

کرد و آنها ها ب صوهتي پيچيد ب يكديگر مرتبط نمود اي ،مؤلی ها عباهتاند از:
 )5شرايط علي : 2شرايطي ک ب وجود آوهند مقول اصلي است.
 )6مقول اصلي : 3حادث يا اتیاقي ک سلسل مدش ميقابل 4ب کدير و اداه کردن آن معترو،
ميگردد.
1. Charmaz
2. Causal Conditions
3. Core Category
4. Interaction
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.1

شرايط زميد ا  : 1شرايط بسيرساز تا

.2

شرايط واسط ا  : 2شرايط بسيرساز عام مؤثر ده هاهبردها.

.3

هاهبردها : 3کدش ها 4يا کدش ها ميقابلي کت بترا کديتر اداه برتتوهد و پاست بت

مؤثر ده هاهبردها.

مقول اصلي انجام ميشود.
.4

پيامدها : 5ه آوهد ب کاه بسي ،هاهبردها (ههبريان و همكاهان .)216 :1393
نموداه  .1الگو تربيت اسالمي

بحث و نتیجهگیری
ده اي ،پهوهش با برهسي مداب مقاتل ب وهاثتت محتيط شتداتت و آگتاهي زمتان و زمانت و
انيخاب و آزاد ب عدوان عوامل زميد ساز تربيت دست يافييم .ده عبتاهات مقاتتل بت کترات بت دو
1. Contextual Condition
2. Mediator Conditions
3. Strategies
4. Reaction
5. Consequences
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عامل وهاثت و محيط اشاه شد است .ده اکثر تحقيقاتي ک ب برهسي عوامتل زميدت ستاز تربيتت
مي پردازند؛ ب دو عامل مهم وهاثت و محيط اشاه داهند .وهاثت عباهت است از انيقا صتیات و
تصوصتتيات جستتمي و هوانتتي و حتتاالت و ويهگتتيهتتا اتالقتتي و هفيتتاه از پتتده و متتاده و يتتا
تويشاوندان و اجداد ب نسلها بعد اي ،ويهگيها و تصوصيات ب نحو مقيضي ده جهت مثبت
يا مدیي ده افراد تأثير مي گذاهند و البي وهاثت عامل مهمي ده تربيت است ولي عامل مسلط نيست
و تحت تأثير عوامل ديگر تغيير ميکدد دهاي ،باه هسو تدا صلياهلل علي و آل فرمود اند« :گاهي
توشبخت بدبخت ميشود و گاهي بدبخت ب ها توشتبخيي متيهود( »1مجلستي  : 1403ج :5
 .)159ده کداه وهاثت زميد مهم ديگر ک ميتوان از آن ياد کرد محيط استت .تتأثير محتيط بتر
تربيت انسان ب حد است ک ده هوايات آمد است ک انسان ده بدو تولد با فطرت الهي و پتاک
ميولد ميشود ولي بعدها تحت تأثير محيط از سير اسالم و ح مدحر ،متيشتود .حضترت هستو
اکرم (

) ده اي ،زميد مي فرمايدد :انسان با فطرت پاک الهي ميولد مي شود بعد والتدي ،او ها بت

سمت عقايد ديگر مي کشاند (مجلسي  : 1403ج  .)159 :5موهد ديگر ب عدوان عامتل زميدت ستاز
تربيت شداتت و آگاهي است .تودآگاهي يكي از مهم تري ،عرص هتا تعلتيم و تربيتت استالمي
انسان است و افزون بر اي،ک ب ساحتها فكر و هفياه و عتاطیي انستان مترتبط استت ستاير
عرص ها آگاهي و شداتت انسان ها نيز جهت مي دهد .پيداست محوه تعلتيم و تربيتت ده فلستی
هسيي همانا انسان و احيرام ب آزاد انيخاب اوست .بدياد هرگون انيخاب حقيقتي آگتاهي آدمتي
است ب امكان ها تود و شكوفا کردن آن هتا (حيتده ثابتت  .)277 :1381ده ايت ،پتهوهش بت
عوامل هدايت نيازسدجي توحيد تأثير ميقابتل هتاهر و بتاط ،تغذيت فتروع ديت ،عمتل گرايتي
اسيحكام تانواد و هو

تربيت ب عدوان عوامل مؤثر تربيت دست يافييم؛ ک مشاهد متي شتود ده

جريان عاشوها تمام عوامل مؤثر فرد و اجيماعي تربيت لحا شد است ک با توج ب هتر کتدام
از آن ها تأثير تربيت بر انسان دوچددان ميشود و يكي از مهمتري ،آن ها هو
ده هر بره ا از زمان نيازمدد تربيت و قطعاً نيازمدد هو

تربيت است انستان

تربييي ميداسب با آن زمان است يكتي از

باهزتري ،جلو ها تربييي جريان عاشوها توجت بت همتي ،انتواع هو هتا تربييتي استت .ده ايت،
 .1یُسلَکُ بِالسَّعیدِ فی طَریقِ األَشقِیا.
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پهوهش ب عامل مهمي ب عدوان بازداهند تربيت دست يافييم و آن هذايل اتالقي است ب تجرب نيز
ثابت شد هرگا انسانها غر ده هذايل اتالقي شدند؛ تربيت ايشتان کتاه بتس دشتواه استت و
اولي ،مرحل بايد زدودن هذايل اتالقي باشد .امام حسي ،علي الستالم نيتز ده واقعت عاشتوها تأکيتد
داشيدد ک عواملي ده اي ،ک انسان صدا ح ها نشدود و تربيت نسذيرند دتيل است ک مهمتري،
آنها عادت نیس ب هذايل اتالقي است .پيامدها و نيايج تربيت ده واقع عاشتوها مكتاهم اتتال
تردوهز و شهادت طلبي است ک اگر هر کدام از ايت،هتا بت تدهتايي برهستي شتوند نشتاندهدتد
تصوصيات يک فرد تربيت يافي کاملاند .ده حديث معروفي از پيامبر اکرم آمد استت :مت ،تدهتا
برا تكميل فضايل اتالقي مبعوث شتد ام( 1فتي

کاشتاني  : 1428ج  )89 : 1417 5و چت

بجاست ک امام حسي ،علي السالم ده واقع عظيم عاشوها هتد ،از بعثتت جتد بزهگواهشتان ها بت
زيبايي ب تصوير مي کشدد .تردوهز نيز همواه موهدتوج اسالم و تربيت اسالمي است آنجا کت
ده قرآن همواه انسان ها ها ب تیكر پيرامون تود دعوت ميکدد و ده نهايت جلو حقيقتي تربيتت
ده شهادت طلبي است ک اوج هغبت انسان ب سو کما تويش است .عاشوها يک مكيتب غدتي
تربيت اسالمي است ده جا جا جريان عاشوها دهسي از ابعاد مخيلف تربيت وجود داهد .مقاتل
حادث عاشوها برنام تربييي مداسبي برا افراد و جامع ده نظر داهد کت ده صتوهت توجت بت ايت،
مواهد بسياه از مشكالت حوز تربيت تسهيل تواهد شد .ده بي ،مكيب ها تربييي غيرالهي شايد
هيچ مكيبي تاکدون نيوانسي يک الگو کامل تربييي و يتک شخصتيت جتام تربييتي اهائت کدتد
الگويي شايسي ک بيوان با ده نظر گرفي ،جدب ها مخيلف شخصييي و مقول ها اساسي تربيت
ها اسيخراج و بترا استيیاد عمتوم مطترح کترد بدتابراي ،توجت بت ابعتاد شخصتييي امتام حستي،
علي السالم و واقع عاشوها از یروهيات بحثها تربييي محسوب ميشود .واقع عاشوها واقع ا
بس عظيم است ک ابعتاد تربييتي فراوانتي داهد پترداتي ،بت ابعتاد تربييتي واقعت عاشتوها يكتي از
یروه تري ،نيازها زندگي بشر امروز است بشر امروز ک غتر ده تكدولتوژ استت و فضتا
مجاز بخش اعظم زندگي و ها تشكيل داد است نبايد آموز هتا استالمي بترا و تدهتا بت
صوهت تكراه وقاي صده اسالم آن هم فقط از بعد عاطیي موهدتوج قراه گيرد .بلك بايد با توج
 .1انی بعثت التمم المکارم االخالق.
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ب جدب ها کاهبرد اي ،حوادث تاهيخي ک جدب مذهبي هم داهند از آنها برا هدايت و تربيت
نسل بشر امروز اسيیاد کرد .امروز آدميان بيش از هر زمان ديگر نيازمدد الگوها تربييي اصيل
و هيش داه هسيدد الگوهايي ک برگرفي از عقايد ديدي و ملي ايشان است و با الگوها صرفاً علمي
و فلسیي از جانب بيگانگان ميیاوت است .ب واق ده بي ،مكيبها غيرالهتي شتايد هتيچ مكيبتي
تاکدون موف نبود شخصيتها برجسي ا ها ک نمايدد و الگو و مظهر آن مكيب باشدد معرفتي
کدد .البي ده تاهي بود اند افراد ک انديش هتا بلدتد داشتي انتد و صتیات برجستي ا هتم ده
شخصييشتتان وجتتود داشتتي و همتتي ،برجستتيگيهتتا ديگتتران ها تحتتت تتتأثير قتتراه متتيداد و آنهتتا
ميتوانسيدد از اي ،طري پاه ا از تعاليم تود ها ب مردم القا کددتد و متردم ها بت پتذير

افكتاه و

انديش هايشان واداهند .جامعييي ک ما ده افكاه و انديش ها و ب طوهکلي ده شخصيت مربيتان الهتي
مييابيم ده شخصيت افراد غيرالهي حيي برجسيگان آنها ب هيچوج نميبيديم .ده اسالم عالو بتر
بعد معدو و اتالقي بعد اجيماعي و بعد عقالني و عاطیي نيز نقش تعيي ،کددتد داهد .حيتي جدبت
بدني و فيزيكي انسان نيز ده اسالم موهدتوج قراه گرفي است ما معيقديم چت پيتامبر اکترم (

)

چ ائم (ع) و چ ههبران واقعي دي ،مظهر اي ،جامعيت تربييي بود اند .ده بعتد معدتو ايت ،هتا ده
زمان حيات تود و بلك ده تمام طو تاهي سرآمد بود اند (شريعيمداه

 .)34 :1376بت جرئتت

مي توان گیت ک قيام عاشوها از حيث «تأثيرگذاه » ده طو تاهي بينظيراست؛ يعدتي نمتي تتوان
قيام و نهضيي ها ده عالم پيدا کرد ک تا اي ،انداز الگو و اسو

آزادمردان و سبب تحتو ايشتان

 .)25 :1384صحد عاشوها ده هم ابعاد

آموزند است و هر يک از افراد

باشد (حائر شيراز

حایر ده اي ،صحد از کودک و نوجوان و جوان و پير و از زن و مرد اسو ها و الگوهتا تربييتي
هسيدد .عاشوها ده حقيقت يک دانشگا است و برا هم انسانها و ن تدها مسلمانان داها پيامها
انساني و تربييي است .ما مي توانيم از سخدان و عملكرد امام حسي( ،ع) و ياهانشان الگوها تربييتي
اسيدبا کديم و ب دنيا اهائ دهيم .گردآوه و تحليل داد ها مقاتل واقع عاشوها بر اساس هو
نظري ت زميد ت ا

ايتت ،بختتش از واقعيتتات تربييتتي و کتتاهبرد واقع ت عاشتتوها ها نمايتتان ستتاتت و

بهر برداه از اي ،الگو تربييي ده عرص ها مخيلف آموزشي نگرشي عمي و جديد نستبت بت
دي ،و آموز ها ديدي ايجاد تواهد کرد.
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مجلة البحث العلمي في قضايا التربية اإلسالمية

تجميع نموذج التربية اإلسالمية خالل عاشوراء .نهج النظرية المتجذرة
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الصيف ١٤٤3

الملخص
الغرض من هذه المقالة هو تقديم نموذج للتربية اإلسالمية في تفسير عاشوراء .يمكن أن يساعد التعامل مع هذه
القضية في إثراء خطاب ونموذج التربية اإلسالمية .الهدف الواضح من هذا البحث هو التعرف علـى أبعـاد ومكونـات

ورقة البحث

التربية اإلسالمية في رواية حادثة عاشوراء .لذلك  ،من ناحية  ،يعتبر البحث الحالي بحثًا أساسيًا من حيـث الغـرض
منه  ،ومن ناحية أخرى  ،يعتبر نوعًا من البحث التطبيقي من حيث تطبيق نتائج البحث فـي التعلـيم والمسـاعدة فـي

الواردة:
 27رجب ١٤٤2

اتخاذ القرارات المتعلقة بالنظام التعليمي .تم استخدام طريقة النظرية األرضية للعثور علـى إجابـات ألسـئلة البحـث.

المقبولة:

المجتمع اإلحصائي للبحث الحالي جميع المقاتلين الذين روا أحداث عاشوراء .في هذا الصدد  ،مع طريقة أخذ عينات

 8رمضان ١٤٤2
صص29١-3٤١ :

الحالة  ،كان مصدر جمع البيانات هو وفاة السيد بن طاووس .طبعا للوصول الى التشبع النهائي للبيانـات تـم فحـص
كتب المقتل نفس المحموم  ،موهان االبرار  ،ابي مخنف  ،قمقام زخار  ،صمصام بطار ومكتل الحسين (عليه السـالم).
تحليلها .أشارت النتائج إلى أن "الوراثة" و "البيئة" و "المعرفة والوعي" و "الوقت والوقت" و "االختيار والحريـة"
هي العوامل األساسية للتعليم  ،وعوامل "التوجيـه"  ،و "تقيـيم االحتياجـات"  " ،التوحيـد  ،التفاعـل بـين المظهـر
والداخلية " ،التغذية" " ،أفرع الدين" " ،العملية" " ،قوة األسرة" تم االعتراف بها كعوامل فعالة في التعليم .كمـا تـم
العثور على عامل مهم ليكون عقبة أمام التعليم  ،وهو "الرذائل األخالقية" .استندت نتائج ونتائج التعلـيم فـي حـدث
عاشوراء إلى "مكارم أخالق" و "خردزاري" و "سعي شاهدات".
الكلمـــــات الرئيســـــية :نمـــــوذج  ،التربيـــــة اإلســـــالمية  ،عاشـــــوراء  ،النظريـــــة الســـــياقية.
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