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 چكيده
پژوهش حاضر با هدف تحليل ابعاد تربيتي واقعه عاشورا، به دنبال واكاوي اين حادثـة عظـيم از   

تحليلـي  −به شيوه توصـيفي   هدف نويسندگان مقالهمنظر خودگرداني است. در راستاي تحقق اين 
هاي پژوهش  آفرينان واقعه عاشورا بر مبناي خودگرداني هستند. يافته به دنبال تحليل رفتاري نقش

گانـه   هـاي سـه   شناسي خودگرداني و مـالك  به دو بخش قابل تفكيك است. بخش اول به مفهوم
و يـارانش   به تحليل سيرة امام حسين هاي بخش دوم مربوط خودگرداني اختصاص دارد. يافته

هاي  گانة خودگرداني (اصالت، عقالنيت و اراده) شكل گرفته است. يافته هاي سه بر مبناي مالك
و يـارانش مصـداق بـارز     مرتبط با بخش دوم پژوهش مبين آن است كه عملكرد امام حسين

طـاي آزادي و پـرورش   تحقق خودگرداني منبعـث از تعـاليم قرآنـي اسـت. رويكـرد امـام در اع      
 هـاي  يافتـه شـود.   عقالنيت نيز از مصاديق بسترسازي در جهت تحقق خـودگرداني محسـوب مـي   

گانه خـودگرداني در   هاي سه مرتبط با تحليل رفتاري دشمنان نيز مبين آن است كه فقدان مالك
ن عملكرد عوام و خواص به خوبي مشهود است. بر اين اسـاس دشـمنان امـام مصـداق بـارز انسـا      

دگرگردان هسـتند. جـبن و فقـدان بصـيرت و آگـاهي در مـردم و ارعـاب، تبليغـات مسـموم و          
  . شود هاي بسترساز دگرگرداني محسوب مي هواپرستي حاكمان در اين گروه نيز از زمينه
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  . مقدمه١

چنـان کیفیـت  آن ولـی از ؛عظیم تاریخی اسـت کـه بـه ظـاهر کمیتـی محـدود دارد ۀعاشورا حادث
شـود؛ است که زمان، مکان و دین و مذهب نتوانسته مانع گسترش فرهنگ آن  نامحدودی برخوردار

با عمل است که مکتـب حسـین بـر مبنـای آن شـکل  توأمیک تفکر  .عاشورا یک حادثه نیست زیرا
؛ از مکتبی بر مبنای اصول متقن تربیتی منبعث از تعالیم الهـی ؛)١، ج١٣٧٨(مطهری،  گرفته است

 ؛دگان آننـنگرش حماسی و عاطفی محض به این واقعه، جفایی اسـت مضـاعف بـر آفرین رو، این
زیرا سیدالشهدا  ؛یی و تهییج عواطف مردم برای احیای مکتب حسینی کافی نیستسرا هبنابراین مرثی

؛ ٨٩، ص۴، ج١۴٠٣شـهر آشـوب،  (ابـن 1الح امـت اسـالمدر آغاز حرکت انقالبی خویش، اصـ
را هدف اصلی خود عنوان نمودند. هدفی که خود مؤید بعد تربیتی قیام  ،)٣۶٠، ص١٣۶٢نجفی، 

پرداختن به بعد حماسی و عاطفی این قیام عظیم و غفلت از ابعاد تربیتـی آن ، عاشوراست. بنابراین
تحریـف معنـوی ایـن واقعـه صـد بـار «ود و شـ مـی نوعی تحریف معنوی واقعه عاشورا محسـوب

  ).١٠۴، ص١، ج١٣٧٨(مطهری، » تر از تحریف لفظی واقعه عاشوراست خطرناک
عملکردهـای منفعالنـه در  تـأثیرسـاز قیـام عاشـورا مبـین  تحلیل و بررسی بسترهای شخصیت

و  هسـتند ی این حادثه است. افرادی که فاقد توانایی درونی برای حفظ اسـتقالل خـویشگیر شکل
، در اصــطالح هســتندعامــل تصمیماتشــان هــای پیرامونشــان  افــراد و جریانخواســته و ناخواســته 

شوند. این در حالی است که با گسترش وسایل ارتبـاط جمعـی، دگرگردانـی و  می نامیده 2دگرگردان
ر عصـ تربیتـی دریافتی به یکـی از معضـالت اتخاذ رویکرد انفعالی در برابر حجم عظیم اطالعاِت 

مخاطبـان در برابـر حجـم عظـیم تبلیغـات  ۀزیـرا عملکـرد منفعالنـ ؛اسـت شـدهحاضر نیز مبدل 
اطالعات دریافتی، آنها را به بردگان انتخابگری مبدل نمـوده اسـت کـه بـدون  و ی گروهیها هرسان

  دهند.  می ی خود قرارها ورزی اطالعات دریافتی را مالک انتخاب هبصیرت و اندیش
ی ها هدر حالی که این رسـان ؛شوند ظاهر انتخابگر و آزاد تلقی می هب وم افراد،در این شرایط، عم

کننـدگان خـود، مـدیریت  هی اطالعاتی جهانی هستند کـه در راسـتای منـافع ادار ها جمعی و شبکه
هـای دگرگـردان، افـراد مسـتقل، آزاد،  انسـان مقابـِل  ۀدر نقطـ های ایشان را بر عهده دارند. انتخاب

 تأمـلبـا ، قرار دارند که ضمن تحلیل اطالعـات دریـافتی و وقـایع پیرامـون 3خودگردان وانتخابگر 
گاهانه انتخاب، عقالنی و بازنگری مدام و  ینحسـ امام ۀرویکردی که در سیر ؛کنند می آزادانه و آ

   یارانشان به خوبی مشهود است.
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2. heteronomy  

3. autonomy  
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مناسـب در  یارائه الگوو ضرورت حاضر با توجه به اهمیت تربیت متربیان خودگردان در عصر 
عاشـورا بـا محوریـت  ۀپـژوهش حاضـر بـا هـدف اسـتنتاج اسـتلزامات تربیتـی واقعـ ،این حـوزه
تحلیل و رفتارشناسـی  خودگردانی، شناسی ممفهو هدفی تربیتی شکل گرفت. عنوان به 1خودگردانی

عث از رفتارشناسی خودگردانی و استنتاج استلزامات تربیتی منب ۀعاشورا از دریچ ۀواقع آفریناِن  شنق
 شود. می حاضر در راستای تحقق اهداف مقاله محسوب ۀبینی شده در مقال های پیش گام

  
 شناسی. روش٢

تحلیلی در بستر یک رویـداد −توصیفی ۀهای کیفی است که به شیو پژوهش ۀپژوهش حاضر در زمر
اطالعات، شیوه بررسـی آوری  گردپژوهش، روش  بستر تاریخی به با توجهاست.  اجرا شدهتاریخی 

  اسناد و مدارک است.
دوم.  تاول و منـابع دسـ دستآوری اطالعات به دو دسته تقسیم شد: منابع  گردمنابع مربوط به 

» اند هشود که توسط یکی از شـاهدان واقعـی حادثـه ارائـه شـد اول به منابعی گفته می تمنابع دس«
که در مستندات (مشاهدات حاضران در واقعه  در مورد حادثه عاشورا در درجه اول. )١٣٨١(دالور، 

آوری اطالعات  گرد ،است در این بخش . گفتنیمرجع اصلی محسوب شد )معتبر ضبط شده است
 ،بیت حاضر در واقعه عاشـورا در کتـب حـدیث معتبـر روایـت شـده لکه از زبان اه هایی و گزارش

راوی که در آن «شود  حسوب میدوم منبعی م تمنبع دس ،. در پژوهش تاریخیدارداهمیت بیشتری 
ها یا سوابق تاریخی که توسط دیگران تهیه شده  توصیف براساسشاهد آن نبوده است و  ،یا گزارشگر

آوری اطالعات در گرددوم دومین منبع  منابع دست .)١٣٨۶(گال، » پردازد است به ارائه گزارش می
اول  البتـه در پـژوهش حاضـر اسـتفاده از منـابع دسـت .جنبه تاریخی واقعه عاشورا محسوب شـد

  دوم تنها در حد ضرورت بهره گرفته شد.  تو از منابع دس دارداهمیت بیشتری 
بـر مبنـای  ینی نو از خودگردانییمبنی بر طرح تب بخش دوم پژوهش، با توجه به هدف نهایی در
تجزیـه و تحلیـل  ۀگانـ میان رویکردهای سـه در جریان واقعه عاشورا، از ینحس امامتربیتی  ۀسیر
 کـه توسـط تجریـدی) −تفسـیری و رویکـرد تفسـیری−رویکرد توصیفی، (رویکرد توصیفیها  هداد

که مستلزم  مبنا قرار گرفتتجریدی −) ارائه شده است، رویکرد تفسیری١٩٩٨( 2استراس و کوربین
  . )١٩٩۴باالترین میزان تفسیر است (میکات، مورهاس، 

                                                           
1. personal autonomy  

2. Strauss & Corbin 
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  شناسی مفهوم. ٣

به معنـای خـود و  1»آتو«یونانی، مرکب از  ۀای با ریش آتونومی است. واژه ۀخودگردانی بازگردان واژ
اسـتقالل، خودمختـاری، خـودکنترلی،  ).٢٠١۶بـرن،  (بلـک اسـتبه معنـای قـانون  2»نوموس«

شـود.  مـی معـادل آن در زبـان فارسـی محسـوب یهـا هواژ تـرین هخودقانونی و خودگردانی، عمـد
برای تنظیم آزادانه رفتار شخصی و عمل بـر  ظرفیت یا توانایی بالقوه ،تربیت ۀدر حوز 3خودگردانی،
تواند مبنـای انتخـاب  می عقل و عواطف .)١٩٧۵گرفته از درون است (دیردن،  نشئتمبنای دالیل 

 فهـم ذیـل عملکردهـای نبایـد اخالقـی طرفداران محوریـت عواطـف معتقدنـد ادراک. قرار گیرد
درحالی کـه  ؛)١١، ص٢٠٠٧احساسات باشد (هیوم،  و ها ذوق مقوله از باید بلکه ؛شود یبند قهطب

 عنوان بـهدانند. کانت با مطـرح نمـودن انسـان  می فکران او عقل را مبنای انتخاب انسان همکانت و 
کیدموجودی آفریننده و مقنن، بر توانایی انسان برای رهایی از تابعیت و پیروی محض  کند. به  یم تأ

بلکه باید واضع قـوانین خـود باشـد (کانـت،  ؛اعتقاد وی، موجود عاقل نه تنها باید تابع قانون باشد
). توجه به منشاء درونی عملکرد و پرهیز از تبعیت بدون اندیشه را کانت ویژگی خودمختاری ١٩٧٢

  ). ٣٣۶ص ،۶، ج١٣٧۴ 4کند (کاپلستون، می آن را اصل اعالی اخالق بیان واراده معرفی 
 عقل محوریت با خودگردانی طرح در معاصر اندیشمندان های دیدگاه بسترساز کانت، های دیدگاه
 این بر. شود می محسوب نیز حاضر پژوهش محور که دیدگاهی ؛)١٣٨٧ حیدری،( شود می محسوب
 آزاد انتخـاب بسـتر در خودگردانی. است تعقل محوریت با خودگردانی خودگردانی، از منظور اساس،
 ایـن بـر. گـردد می آن یافتن فعلیت بستر اراده، و یابد می مشروعیت تحلیل و آگاهی با و گیرد می شکل
 طرح. رود می شمار به فردی خودگردانی گانۀ سه ارکان 7اراده قدرت و 6عقالنی تأمل 5اصالت، اساس،

 معاصـر فیلسـوف دو 9دیردن، اف. آر و 8پیترز. اس. آر های دیدگاه از برگرفته که گانه سه های مالک این
 هـای مؤلفـه انتخـاب عامـل ،)١٣٨٧ حیـدری،( حـوزه این پژوهشگران دیگر آثار در است انگلیسی،

  . است حاضر پژوهش در خودگردانی گانه سه های مالک عنوان به گفته پیش

                                                           
1. autos  

2. nomos  

 سـندگانیزعم نو  ) داللـت دارد، بـه١، ج١٣۶٢ ن،یبر کنترل کردن و اداره کردن (معـ» گرداندن« یمصدر فارس  که یی. از آنجا٣
 .رسد یتر به نظر م مناسب ینیاستقالل و خودآئ ،یخودمختار رینظ یآتونوم یفارس یها معادل ریاز سا یخودگردان

4. Copleston 

5. authenticity 

6. rational reflection 

7. power of will 

8. R.S.Peters 

9. Dearden. R.F 

                                                          



      ٣۵  : ...تربیتی نوین های دیدگاه تبلور عاشورا

 

  های خودگردانی . مالک١−٣

  . اصالت١−١−٣
دالیـل  ). این١٣٩۵، (بهمنی و همکاران داللت داردشاخص اصالت بر درونی بودن منبع انتخاب 

ر آن به فرد یبیرونی است که از طریق ستایش یا سرزنش، تشویق و تنبیه و نظا دالیلمتمایز از  درونی
خودگردان زندگی خود را بر مبنای انتخاب  شخِص  بنابراین؛ )١۵، ص١٩٧٣(پیترز،  شوند می القاء

  کنند. می چه دیگران به او دیکتهنآکند نه بر مبنای  می خود مدیریت
  
  تأمل عقالنی. ٢−١−٣

 و انتخـاب بـر عقـل حاکمیـت بـه تأمل، با همراه بازنگری مبنای بر انتخاب و قضاوت در فرد محوریت
  . شود می محسوب رفتار نادرستی و درستی مبنای معیار، عنوان به عقل اساس این بر. انجامد می قضاوت

  
  اراده .٣−١−٣

 ،شـود و رکـن سـوم می شناختی محسوب ۀخودگردانی در حوز ۀارکان دوگان عقالنی تأملاصالت و 
و  ها هشرط تحقق آن است. اراده در فرد، قـدرت و جسـارت مقاومـت در برابـر خواسـت ،یعنی اراده

). ١٩٧٣(پیتـرز،  آورد مـی نظیر تمسخر،ارعاب و طرد شدن را پدیـد ،ی غیرمنطقیها العمل سعک
) ١٩٧۵(دیـردن،  است ها و انتخاب ها انی جدیت فرد در پایبندی به قضاوتبنابراین مالک خودگرد

  رساند. می ظهور ۀکه اندیشه اصیل و مستقل فرد را در دنیای بیرون از ذهن به منص
  
  های اسالمی های خودگردانی در بستر آموزه . مالک٢−٣

 ایـدئولوژی مبنـای بـر و اسـت غربـی اندیشـمندان هـای دیـدگاه از منبعـث خـودگردانی که آنجایی از
 راسـتای در اسـالمی فرهنـگ در خودگردانی گانۀ سه های مالک بازبینی است، گرفته شکل غیرتوحیدی

 کنـد؛ می آشکار را چندی اشتراک و تشابه وجوه بررسی، این. است ناپذیر اجتناب پژوهش هدف تحقق
 رفتـار اصـالت بـه توجـه بارز مصداق عمل، و نیت انطباق مبنای بر عمل به اعتباربخشی اساس، این بر

 از نهـی. اسـت اصـل همـین مؤیـد نیز 1عمل ظاهری حسن وجود با ریاکاران اعمال اعتباری بی. است
 اهمیـت بـر نیـز 4)نفس هوای( درونی غیراصیل نیروهای و 3گمان و ظن 2پیشینیان، از ناآگاهانه پیروی
  .دارد اشاره) اصالت( رفتار درونی منشأ

                                                           
ذِ *  َن یِلْلُمَصلِّ  ٌل یْ َفَو . «١ ذِ *  ساُهوَن  َصالِتِهْم  َعْن  ُهْم  َن یالَّ   ).۶−۴(ماعون،  »راُؤَن یُ  ُهْم  َن یالَّ
ِبُعوا َلُهُم  َل ی. َو ِإذا ق٢ ْنَزَل  ما اتَّ

َ
هُ  أ ِبُع  َبْل  قاُلوا اللَّ ْلفَ  ما َنتَّ

َ
  آباَءنا هِ یْ َعلَ  نایْ أ

َ
 ).١٧٠(بقره،  ْهَتُدونیَ  ال َو  ئاً یْ َش  ْعِقُلوَن یَ  ال آباُؤُهْم  کاَن  َلْو  َو  أ

ِبُع یَ . َو ما ٣ نَّ ال  تَّ ا ِإنَّ الظَّ ْکَثُرُهْم ِإّال َظنًّ
َ
 ).٣۶ ونس،ی(  ْفَعُلوَن یَ ِبما  ٌم یِإنَّ الّلَه َعل ًئایْ ِمَن اْلَحقِّ َش  یْغنیُ أ

َعْت . 4 خ َقْتَل   َنْفُسهُ  َلهُ  َفَطوَّ
َ
ْصَبَح  َفَقَتَلهُ  هِ یأ

َ
 ).٣٠ مائده،(  نیاْلخاِسر  ِمَن  َفأ
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تفکـر و  با محوریـت دعـوت بـه  آیه ١١٧بیش از  دارد. نزولای  جایگاه ویژه تعقل نیز در اسالم
روی بدون اندیشه از  ید این نکته است. تصریح قرآن به تفکر و تعقل، در کنار نهی از دنبالهؤم تعقل

عقالنی دروندادهای فکری در راسـتای  تأملتفکرات و تعصبات قومی و نژادی نیز مؤید بازنگری و 
صحت اندیشه تنها عامل رهنمون شـدن  ،آیات قرآن براساس ،از سوی دیگر یشه است.استقالل اند

که  ای گونه به ؛صحیح موجب خسران است ۀظهور نرساندن اندیش ۀبلکه به منص ؛به سعادت نیست
  1خواهد بود. عذاب الهی ترس و سکوت در جمع گمراهان، ،ارادگی پیامد بی

منبعـث از  هـای خـودگردانِی  مالک تر ن دقیقیراستای تبی، در گفته پیشوجوه تشابهات  با وجود
پذیرش حجیت  با وجوددر اسالم  که چنانتوان نادیده انگاشت.  نمیتعالیم اسالمی، وجوه تمایز را 

در  ،ی عقل مغفول نمانده است. بر این اساسها حجت درون، محدودیت عنوان بهعقل و معرفی آن 
های بیرونی  ماند، حجت می طریق بازش از طی ا ی ذاتیاه اسالم هر جا عقل در حصار محدودیت

وحـی قـدرتی  ۀواسـط بـه. عقل در اسالم حجتـی اسـت کـه کند می به مدد وحی مسیرش را هموار
نیـز در همـین  2انبیا و اولیـا، یابد تا به هدایت انسان بینجامد. دعوت به تبعیت از خدا می مضاعف

ول اعتقادی خود را بر مبنای تحقیق و نه تقلیـد انتخـاب راستا قرار دارد. انسانی که مکلف است اص
ی عقل خویش را به مدد اتصال به منابع الیزال وحی به فرصت رشـد و بالنـدگی ها محدودیت ،کند

قـرآن پـذیرش  زیـرا ؛نیـز بـه همـین امـر اشـاره دارد 3کند. دعوت به تفکر در آیات الهـی می تبدیل
فکر و  ه کاربرد افراد را ب بلکه ؛پذیرد نمی تفکر و تعقل را نیزاحکام و معارف قرآنی، بدون  کورکورانه

حقیقت امر کشف شود و با نـور عقـل راهشـان در ایـن سـیر و  مسئلهکند تا در هر  می عقل توصیه
  ). ٢٩۵ص، ٢ج، ١٣٧۵، (طباطبایی شودسلوک روشن 
سـان بـه رسـمیت ان ۀانسانی نیز هرچند به نص صریح آیـات قـرآن اختیـار و اراد ۀاراد ۀدر حوز

انسـانی  ۀی ارادها الهـی یکـی از شـاخص ۀبـه اراد وابسـتگی ارادهایـن، با وجود  ؛شود می شناخته
انسـان  ۀزیرا اراد ؛نفی اختیار انسان نیست ۀمنزل بهالبته این امر . )١٣٩۵(بهشتی،  شود میمحسوب 

ن انسـان خـودگردان بنابرای ؛)٣٧۴، ص١ج، ١٣۶۵در طول اراده خداوند قرار دارد (مصباح یزدی، 
از  ؛سو عقالنیتش، به مدد اتصال به وحی به عقالنیت متعـالی تبـدیل شـده اسـت در اسالم از یک

خود را از عوامل مخرب  ۀدر عین اتصال به ذات حق در بستر تعالیم الهی فکر و اندیش ،سوی دیگر
او را از ضـعف  ۀنیز ارادعالی ت باریبر ذات  4در این مسیر، توکل کند. می بیرونی و درونی محافظت

  .دارد می و سستی مصون
                                                           

ا. ١ ُروا ما َنُسوا َفَلمَّ ْنَج  ِبهِ  ُذکِّ
َ
ذ َنایْ أ وءِ  َعِن  ْنَهْوَن یَ  َن یالَّ َخْذَنا َو  السُّ

َ
ذ أ  ).١۶۵(اعراف،   ْفُسُقونیَ  کاُنوا ِبما ٍس یَبئ ِبَعذاٍب  َظَلُموا َن یالَّ

  ای. «٢
َ
ذ َهایُّ أ ط آَمُنوا َن یالَّ

َ
هَ  ُعوایأ ط َو  اللَّ

َ
ُسوَل  ُعوایأ ولِ  َو  الرَّ

ُ
ْمرِ  یأ

َ
 ).۵٩(نساء،  »ِمْنُکم اْأل

ُکْم  اِت یاآل  َلُکُم  اللهُ  ُن یِّ بَ یُ َکذِلَک . «٣ ُروَن  َلَعلَّ  ).٢١٩(بقره،  »َتَتَفکَّ
ْل یَ َمْن . «4 هِ  َعَلی َتَوکَّ  ).٣(طالق،   »َحْسُبه َفُهَو  اللَّ
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  آفرینان واقعه عاشورا . رفتارشناسی نقش۴

   خودگردانی گانۀسه های مالک مبنای بر یارانش و حسین امام رفتارشناسی. ١−۴

  . اصالت رفتار١−١−۴
رفتـار  ،درونی اشـاره دارد. بـر ایـن اسـاس ۀگرفت نشئت دالیلاصالت رفتار به توجیه رفتار بر مبنای 

ی تجویزی بر مبنای وابستگی به مراجع قدرت یا ترس از ها ناشی از تبعیت از قوانین و دستورالعمل
. اثرناپـذیری از تلقـین، تهدیـد، فشـارهای اجتمـاعی و فرهنگـی نداردتنبیه و طمع تشویق اصالت 

عاشورا  ۀدر جریان واقع ینحس امامرد شود. بررسی رویک می مهم رفتار اصیل محسوب ۀشاخص
ی منسـجم و غیرمنسـجم در راسـتای اثرگـذاری بـر ها ن وجود جریانآن مبیّ  و رخدادهای منتهی به

رفـتن بـه کوفـه  عباس برای منصرف کردن امام از ناست. تالش عبدالله ب ینحس امامتصمیمات 
ــری ــ٣٨۵ص، ۵، ج١٩٧٩، (طب ــ ۀ)، نام ــر بن هعبدالل ــوی  ،جعف ــر عم ــرتپس ــخنان  ،حض و س
تـا،  بی مسـعودی، عمر برای راضی کردن امام برای مانـدن در مکـه (ابـن بن هزبیر و عبدالل بن هعبدالل

آمیز اطرافیان امام برای تغییر تصمیم ایشان بود که هیچ  های مسالمت )، از جمله تالش۵۶، ص٣ج
هـای شـفاهی و  قالب توصـیهالقائات فکری که در  بر افزون خللی در تصمیم قاطع امام وارد نکرد. 

امکانـات خـود را بـرای  ۀال یزید نیـز کلیـو دشمنان امام صورت گرفت، عّم  کتبی از سوی دوستان
به والـی مدینـه   نامه در ارسال اقدام یزید پس از مرگ معاویه .اثرگذاری بر تصمیم امام به کار بستند

را وادار به بیعت نمایـد و در صـورت عـدم پـذیرش سـر از  ینحس امامخواهد  می از او که در آن
توسط حر، بستن آب بـر  بستن راه امام در مسیر کوفه، تالش برای ترور امام در مکه 1،تنش جدا کند

بـا  اجرا شد.امام و یارانش و سرانجام جنگ، همگی در راستای اثرگذاری بر تصمیم امام و تغییر آن 
گیـری از  ناپـذیری امـام در انتخـاب و تصـمیمتأثیریان وقایع مبـین عملکرد امام در جراین، وجود 
آنچه غیر اوسـت  و اثرناپذیری از هر تسلیم و رضا در برابر خدا. و فشارهای پیرامون است ها جریان

بارزترین نمودهای اصالت در رفتار است. نمودهای اصالت رفتـار در عملکـرد یـاران امـام نیـز بـه 
از  پـسآمـده  پـیشبشـیر حضـرمی از شـرایط عـاطفی  ناپذیری محمدبن تأثیر .خوبی مشهود است

ناپـدیری  ) و خلـل٣٩۴، ص۴۴، جق١۴٠٣ ،اسارت فرزندش و تداوم همراهی بـا امـام (مجلسـی
طاووس،  (ابن نامه شمر با وجود امان ینحس امامو برادرانش در یاری  تصمیم حضرت عباس

از اینکه ایشان بیعت خود را از آنها برداشتند و آنهـا  پس ،) و باقی ماندن یاران امام٧٩، صق١۴٠۴
عوامـل درونـی و بـا وجـود زیـرا  ؛نیز مؤید منشأء درونی رفتـار آنهاسـت ،را در رفتن مخیر نمودند

  تا پای جان ماندند.  بر سر انتخاب خود بیرونی اثرگذار بر انتخابشان،
                                                           

ُمُرهُ یَ  دِ یَاْلَولِ  ِإَلی ُد یزِ یَ  َکَتَب . «١
ْ
ْخِذ َاْلبَ  أ

َ
ًة َعَلی َعةِ یْ ِبأ ْهِلَها َو َخاصَّ

َ
َالُم  هِ یْ َعلَ  ِن یْ َاْلُحَس  َعَلی أ َبی َعلَ  ُقوُل یَ َو  السَّ

َ
َفاْضِرْب ُعُنَقُه  َک یْ ِإْن أ

ِسهِ  یَّ َو ِاْبَعْث ِإلَ 
ْ
 ).٣٢۴ص، ۴۴جق، ١۴٠٣ ،یمجلس(» ِبَرأ
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اعطـای آزادی بـه همراهـان بـرای برای تحقق خودگردانی در بستر  در اینجا بسترسازی امام
گاه نمودن همراهان از مسـائل و رخـدادهای  انتخاب، جای تأمل دارد. ایشان از ابتدای قیام ضمن آ

کیـدرو، همواره بر حق انتخاب آنها برای ماندن و رفـتن  پیش داشـتند و ایـن خـود مصـداق بـارز  تأ
  بسترسازی برای انتخابگری است.

  
  تأمل عقالنی .٢−١−۴

 بـازنگری و عقالنـی تأمـل پیامد گویی، حقیقت و کور تعصبات از گذر فکری، جمود با مبارزه آزادی،
 را عقـل هـای محـدودیت بـر غلبـه مسیر الهی، تعالیم با قابلیت این شدن مؤید. است عملکرد مداوم
 تـا گشـاید می انسـان فـراروی بشـریت وسـعت به اندازی چشم انسان دید افق بسط با و کند می فراهم

 تحقـق راستای در عقالنی تأمالت شرایطی، چنین در. کند ارزیابی ای گستره چنین در را خود عملکرد
 و هـا انتخاب ایـن، وجـود بـا. نیسـت توجیـه قابل عادی های انسان نگاه در که است فرازمانی اهداف

  .شود می عظیم تحوالت منشأ و نوردد درمی را مکان و زمان حصار تأمل، نوع این حاصل تصمیمات
 شـهره تـدبیر بـه کـه امـام، برادر حنفیه، محمدبن و عباس ابن چون افرادی عاشورا  واقعه جریان در
 پاسـخ در ایشـان. کنند منصرف خود تصمیم از را ایشان اوضاع، تشریح ضمن برآمدند درصدد بودند
اشـراف و  ینبه آنهـا مبـ. پاسخ امام 1»دانم یمن نم دانی یآنچه را تو م کنی یگمان م یاآ« :فرمودند آنها
اقدام خود  یامدهاینسبت به پ یبا علم و آگاه یشانا داد یموجود بود و نشان م یطبر شرا یشانا یآگاه

امام مصداق  یراز نهد؛ ینم یسوداگرانه را وقع یها یشیاند مصلحت 2ی،متعال یتحقق هدف یدر راستا
در  یشهـا یـابیعقـل رهـا شـده و ارزمعمول  یها یتاست که از محدود یمتعال یتبارز تحقق عقالن

 طـول در را فـتح تـرین بزرگ ظـاهری، شکستی بستر از امر همین. یستحصار زمان و مکان محدود ن
  .کرد مبدل فرادینی و فرازمانی الگویی به را امام و زد رقم ایشان برای تاریخ

 ۀاست کـه فلسـف فرازی از زیارت اربعین، یکی دیگر از مصادیق تبلور عقالنیت در قیام عاشورا
در  3کنـد. احیـای عقالنیـت و رهـایی مـردم از جهالـت می قیام امام را رهایی مردم از جهل معرفی

طلبـی  عـتفعقل خواص در حصار من حجاب تبلیغات مدفون شده بود و عصری که عقول عامه در
  ساز آزادی ایشان از بردگی پنهان بود. زمینه ،بودشده به انفعال کشانده 

گـاهی اسـت، چـه آنچـه از سـر  حسین امامو یاران  بیت اهلعملکرد  نیز تبلور عقالنیت و آ
گاهی، تقلید در حالی که اقدامات و گفتار ایشـان از روی  ؛ارزش است و تعصب محقق شود بی ناآ

                                                           
 ).١٠٠ق، ص١۴٠۴طاووس،  (ابن» َتُظنُّ َانََّک َعِلْمَت ما َلْم َاْعَلْمهُ . «١
ِة َجّدی. «٢ مَّ

ُ
ما َخَرْجُت ِلَطَلِب اْالْصالِح فی أ  ».ِإنَّ

الَلهِ  َرِه یْ َوَح  اْلَجهاَلهِ  ِمَن  ِعباَدَک  ْسَتْنِقَذ یَ لِ  َک یَوَبَذَل ُمْهَجَتُه ف«. ٣  ).نیاربع ارتی(ز  »الضَّ
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بـا  ،سـاز عاشـورا حماسـه عباس ،از عمویش بینی بود. توصیف امام صادق بصیرت و روشن
بـه معنـای  زیرا بصیرت در لغت عرب ؛جای بسی تأمل دارد 1ن راسخعمیق و ایما اوصاف بصیرت

گـاهی انجـام از علم و دانایی است. و منظور  عمل با بصیرت، عملـی اسـت کـه از روی قصـد و آ
). توصیف نماد شـجاعت و رشـادت و ایثـار در ٢۵۴−٢۵٣ص، ١،جق١۴٠۴فارس،  شود (ابن می

گاهی از سوی امام معصوم مؤید تبلور عقالنیت متعالی در ایشان است.  حادثه کربال به بصیرت و   آ
بصـیرت و علـم آنهـا  در روز عاشورا و اشتیاق آنها برای شـهادت نیـز از عملکرد یاران امام

گاه بودند نسبت به وظیفـه روند، برای چه آمده می کجا ،فهمیدند می گرفت. آنها می سرچشمه   اند. آ
). گذر از زندگی مادی در راسـتای تحقـق هـدفی ۵۵، ص١۵ج ،١٣۶٨خدایی خود (امام خمینی، 

گاهی حماسه   سازان عاشورا محقق شد. متعالی تنها در بستر بصیرت و آ
عقالنیت متعالی و گذر از عقل معاش در راستای تحقق انسانیت ناب در عملکرد  ۀهرچند جلو

آخـرین لحظـات سرنوشـتی نـو  تائبی که در اما حر ؛ستایشان مشهود ا بیت اهلو  ینحس امام
حر پـس از بسـتن راه بـر  مصداق بارز بازنگری عملکرد در پرتو عقالنیت است. ،برای خود رقم زد

ای شد برای ذهن تحلیلگر  امام، مدت زیادی در کنار ایشان بود و ایشان را شناخت و این امر مقدمه
راه درسـت را  دهـد وسـره را از ناسـره تشـخیص  یه رها کنـد وام او تا خود را از حصار تبلیغات بنی

  و تا پای جان بر سر انتخاب خود بایستد. انتخاب کند
  

  اراده .٣−١−۴
پایـداری بـر عقیـده و تـالش در راسـتای  ،اراده عامل بروز و ظهور خودگردانی است. بر این اساس
در  ،محمـد بـن حنفیـه ،امام به بـرادرش ۀتحقق آن با وجود فشارهای خارجی تبلور اراده است. نام

مصداق بارز این رکن است. ایشـان در  ،ین چرایی قیام و اعالم عزم مصمم خود در احیای اسالمیتب
کید میاین نامه  تنهایی و با صبر و استقامت کند: حتی اگر هیچ کس مرا در این مهم یاری نکند به  تأ

ها و عقاید ناب سرچشمه  برای تحقق اندیشه نیحس امامدر مکتب تربیتی  2به پیش خواهم رفت.
قـوی و  ۀشـود. و ایـن امـر مبـین اراد نمـی از بذل جان و مال نیز فروگذار گرفته از عقالنیت متعالی

یزید ریاحی که راه را  های متعالی است. پاسخ امام به حربن استقامت در راه تحقق اهداف و اندیشه
رویکـرد تربیتـی  3مؤیـد ایـن ادعـا اسـت. ،دهـد مـی بـیم کند و او را از کشـته شـدن می بر او سد

نیز مبین نقش استقامت و پایداری در حفـظ اسـتقالل اندیشـه و پاسداشـت عقایـد  ینحس امام
                                                           

َنا الَعّباُس بُن َعلِ . «١  ).۴٣٠ص، ٧ج تا، یب ،ی(عامل »ماِن یاإل  ُصلَب  َرِة یناِفَذ الَبص یٍّ کاَن َعمُّ
ی  یَّ َو َمْن َردَّ َعلَ . «٢ ْصِبُر َحتَّ

َ
هُ  َی ْقِض یَ َهَذا أ ، ۴جق، ١۴٠۵ آشـوب،شهر  (ابن »َن یاْلحاِکمِ  ُر یْ َخ  ُهَو  َو  ِباْلَحقِّ  اْلَقْوِم  َن یْ بَ  َو  ینِ یْ بَ  اللَّ

 ).٨٩ص
نِ  َس یْ لَ . «٣

ْ
َن   یَشأ

ْ
ْهَوَن  َما. اْلَمْوَت  َخاُف یَ  َمْن  َشأ

َ
 ).۶١٠ص، ١١ج، ١٠١٩ ،ی(شوشتر »اْلَحقِّ  آءِ یَ َوإْح  اْلِعزِّ  ِل یْ نَ  ِل یَسبِ   یَعلَ  اْلَمْوَت  أ
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 1،دارد می یی که انسان را در مسیر حق نگهها توصیه ایشان به پایداری بر نامالیمات و سختی است.
  بر این نکته اشاره دارد.
مقاومت در برابر شرایط نامطلوب اجتماعی و پایداری در راسـتای  ،حسیندر مکتب تربیتی 

ضـمن پرهیـز از بیعـت بـا یزیـد در  رو، از ایـن ؛تحقق اهداف متعالی کلید عزت و سربلندی است
های خود در مورد حکومت  حضور در مکه ضمن انتقال دیدگاه گزیند تا با مدینه راه هجرت را برمی
  بعد فرهنگی و سیاسی ادامه دهد. یزید مبارزات خود را در

هرگـز بسـته  ینحسـ امامباب مبارزه با شرایط نامطلوب حاکم بر جامعـه در دیـدگاه تربیتـی 
شـود و بـا  سازی افکار عمومی و انذار عامالن تباهی آغاز می مبارزه با شفاف ،بنابراین؛ نخواهد شد

این مقاومت، ابـراز  .یابدجان ادامه می جانبه تا پای هنپذیرفتن شرایط حاکمان و هجرت و مقابله هم
و  ادسـج امامو در عملکرد  و پاسداشت عقاید و اثرگذاری بر شرایط، پس از شهادت سیدالشهدا

یابد. ایشان به جای اتخاذ رویکـرد انفعـالی و مسـکوت گذاشـتن  می نیز تبلور حضرت زینب
ــدگاه ها هاندیشــ ــادی خــود در اســارت، شــجاعانه از و دی ــادات خــود و عملکــرد  هــای اعتق اعتق
ایشـان  ۀای که یزید هم در برابر منطق شـجاعان گونه به ،کنند می و شهدای کربال دفاع ینحس امام

). مقاومـت جانانـه یـاران سیدالشـهدا بـا ٨۶، ص۴ج ق،١٣٨۵اثیر،  (ابن شود می وادار به سکوت
هـا  ان در پاسداشت اندیشهوجود کثرت دشمنان و شهادت ایشان نیز مبین عزم و اراده مستحکم ایش

 و باورهای درونی ایشان است کـه در پرتـو عقالنیـت متعـالی اعتبـار یافتـه اسـت و هـیچ نیرویـی
  تواند آن را مسکوت بگذارد و صاحبانش را به انفعال بکشاند. نمی

  

  

  

  

  

  و یارانش ینحس امامهای خودگردانی در عملکرد  تجلی مالک :١نمودار 
                                                           

ا ُتِحبُّ فِ  ْلَزُمَک یَ  َمایِاْصِبْر َعَلی َما َتْکَرُه فِ . «١ ، َو ِاْصِبْر َعمَّ  ).٣٢۶ص، ١٣٧۵ ،یومی(ق» َاْلَهَوی هِ یْ ِإلَ  ْدُعوَک یَ  َمایَاْلَحقُّ

اصالت
اثرناپذیری از عوامل غیراصیل
درونی و بیرونی در انتخاب

تأمل عقالنی
گاهی و بصیرت  هدف به نسبت آ

بازنگری شرایطوتحلیلمبنایبر

اراده
مقاومت و ایستادگی تا پای 
جان بر سر انتخاب و عقیده
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  های سه گانۀ خودگردانی بر مبنای مالک ینحس امامرفتارشناسی دشمنان  .٢−۴

  اصالت. ١−٢−۴
 فشـارهای تـأثیر بـدون و فـردی ابتکـار قـوۀ براساس که دارد اصالت رفتاری کرد ادعا توان می هنگامی
 در اصـالت رکـن فقـدان مبـین کوفه مردم رفتارشناسی). ١٩٧۵ دیردن،( گیرد شکل روانی و اجتماعی
 ارسـال. آنهاسـت پیـاپی مواضـع تغییـر در روانـی و اجتمـاعی فشـارهای آفرینـی نقش و آنها عملکرد

 کـه بشـیر بن نعمان حکومت زمان در و معاویه، مرگ از پس امام، به کوفه مردم سوی از فراوان های نامه
 حکومـت مخالفـان بـا برخورد در نعمان تسامح. ادعاست این مؤید بود، کار محافظه و رو میانه فردی
 بـر روز روزبـه و برد می پیش حکومت مخالفان نفع به را کوفه عمومی فضای معاویه مرگ از پس اموی

 امـام کننـدگان دعوت انبوه که است حالی در این. افزود حسین امام کنندگان دعوت و یزید مخالفان
 بـه بلکـه کشـیدند؛ امام یاری از دست تنها نه و گشتند او مرعوب کوفه، جدید حاکم زیاد، ابن ورود با

 بـا جنگید، امام با که سپاهی که ای گونه به گرفتند؛ قرار امام مقابل جبهۀ در مقام و مال به دستیابی طمع
 ق،١٣٨۵ اثیـر، ابن( نبـود آنان با نیز شام اهل از نفر یک و بودند کوفیان از همه ها، حجت اتمام وجود

  .گشت بدل شهادتش برای اجماعشان به امام یاری برای آنها جزم عزم و) ٢ج
 أروی از نفس اماره و غرائز بـا وجـود منشـ اما دنبال ؛درونی رفتار مبین اصالت رفتار است منشأ

مسـکوت گذاشـته شـدن  ۀمنزلـ بـهزیرا محوریت هوای نفس  ؛درونی آنها مصداق دگرگردانی است
یعنی عقل،  ،گیری است و با توجه به مسکوت ماندن عامل بازنگری رفتار منابع درونی تصمیم دیگر

 کـه ایـن ییکشـاند، از آنجـا مـی بردگی نفس ۀورط هزیرا فرد را ب ؛اصالت رفتار محقق نخواهد شد
مـانع حاکمیـت  −رود مـی که تعبیر نفس اماره در اسالم برای آن به کـار−نیروهای غیراصیل درونی 

پـذیری از آنهـا نیـز مـانع تحقـق اصـالت تأثیربنـابراین  ؛عقالنیت متعالی بر عملکرد انسان اسـت
هـای  جلـوه  از جملـه آنهـا یدر راستای ارضـا شود. حب جاه و مقام و مدیریت رفتار می محسوب

با سپاه  ، همگرایی اشراف کوفه و سکوت و یا همراهیرود به شمار میبر انسان  حاکمیت نفس اماره
) و تصـمیم ٣۴۵، ص٢ج، ١٣۵۴و دریافـت رشـوه (بـالذری،  پـس از تطمیـع زیـاد در کـربال ابن

نمودهـای بـارز رفتارهـای  ،بـه طمـع فرمـانروایی ری ،عمرسعد در پذیرش فرماندهی لشکر کوفـه
  گیرد. می غیراصیلی است که بر مبنای پیروی از هوای نفس شکل

  
  . تأمل عقالنی٢−٢−۴

خـود و  ۀعبرت گـرفتن از گذشـت، تأمل عقالنی با نقد و ارزیابی همراه است. ارزیابی مدام عملکرد
از پیامدهای تأمل  مقطعی اندیشِی  لحتنگری به جای مص تحلیل صحیح رخدادها و غایت دیگران،

نشـان از  ،در بدو ورود به کوفه ،زیاد شود. عملکرد مردم کوفه در مواجهه با ابن می عقالنی محسوب
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زیـاد بـدون سـپاه و بـا  زیـرا در حـالی کـه ابـن ؛نگری است ناتوانی آنها در تحلیل رویدادها و آینده
هـای روانـی و تبلیغـات  وتاهی توانست با فرافکنیدر زمان ک ،شمار وارد کوفه شد همراهان انگشت

  دست گیرد.  مسموم کنترل شهر را به
شناختی گریبـانگیر  ۀاندیشی مقطعی و فقدان دوراندیشی آفت دیگری بود که در حوز مصلحت

در حالی که ایـن  ؛زیاد را برگزیدند مردم کوفه بود. آنها برای حفظ جان و مال خویش همراهی با ابن
گریبانگیر آنها شد و در جریان قیام مختار و حوادث پـس از آن  ،ای نه چندان دور ر آیندهد ،همراهی

  . کشاندمال و جان آنها را به تباهی 
 عقالنی مردم عادی کوفه تأملآفت اندیشه، قدرت بازنگری و  عنوان بههرچند ارعاب و تبلیغات 

خواهی اشراف و  ، طمع و زیادهشدرا سلب کرد و مانع انتخاب صحیح آنها در جریان واقعه عاشورا 
 نمونـه،رسـد. بـرای  می تری به نظر سران کوفه در بازداری آنها در انتخاب مسیر صحیح، عامل مهم

، ١٣٧٨(مطهـری،  منصب، پول و لذت بـود طمِع  کور و کرِ  ،سپاه یزید ۀفرماند عنوان به ،عمر سعد
ق ئفـا ،برای پرهیز از جنگ بـا امـام ،مع فرمانروایی بر دالیل عقلی خودط بهبنابراین  .)٩۵، ص٢ج

زیـاد او را تهدیـد کـرد در صـورت سـرپیچی از جنـگ بـا حسـین  زیرا ابـن ؛آمد و راهی کربال شد
سـعد  تبعیت ابن با وجود). حکومتی که ٣، ج١٣۵۴(بالذری، داد  دحکومت ری را از دست خواه

  گاه برای او محقق نشد. چهی
  

  . اراده٣−٢−۴
قـوی و شـجاعت کـافی در مقابـل  ۀشرط تحقق اندیشه است. انسان خـودگردان بایـد بـا اراد اراده

). فقـدان ١٣٨٧بیرونی ایستادگی کنـد (حیـدری،  ۀتمایالت غیرمنطقی درونی و نیروهای بازدارند
کوفـه اسـت. در کراهـت بـاطنی کوفیـان در ی بارز مردم ها ویژگی اراده برای دفاع از عقاید یکی از

 زیاد دادنـد در مخالفـت بـا او هایی که اهل کوفه در تبعیت ابن اگر کشته ،جنگ با امام شکی نیست
اند چندین هزار نفر مسلح موافق داشـت کـه  هانی گفته ۀامیه حتمی بود. دربار سقوط بنی ،دادند می
) و این امر ناشی از فقدان اسـتقامت ٢، ج١٣٧٨ با یک تهور همه را مرعوب کرد (مطهری، زیاد ابن

 و پایداری برای تحقق هدف است. 
در جریان قیام مسلم در کوفه نیز در کمتر از یک روز اثری از خیل عظیم همراهان مسـلم بـاقی 

توصیف فرزدق از  ای مرعوب سپاه دروغین شام. شدند و عده زیاد ابنتبلیغات  ۀای فریفت عده .نماند
هایشــان بــا توســت و  دل«: نیــز مؤیــد ایــن امــر اســت ینحســ امامدر مواجهــه بــا  مــردم کوفــه

به زیبایی علت این رویکرد  ینحس امام). ٢۴۵، ص١٣۶٨(دینوری،  »امیه شمشیرهایشان با بنی
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کند: شما ستمگران را در مقام خود جای دادید و امور حکومـت خداونـد را بـه آنـان  می آنها را بیان
است آنان را بر ایـن مقـام  شدهروند. آنچه سبب  ها ها کار کنند و به راه شهوت شبههواگذاشتید تا به 

). دنیـاطلبی و ١۶٩ص، ١٣٩۴(حرانـی،  تان به دنیاسـت مسلط کنید گریز شما از مرگ و دلبستگی
 ،مقاومت و تالش برای تحقق اهداف متعالی را از آنهـا سـلب نمـوده ۀطمع برای زندگی بیشتر اراد

  ذلت و خواری کشاند. ۀورطآنها را به 
  
  
  

  

  

  

  بر دگرگردانی در رفتار دشمنان امام های عملکرد مبتنی زمینه: ٢نمودار 

  
  گیریبحث و نتیجه

کـد ائمـه ؤم ۀپاسداشـت و احیـای توصـی احیاگر اسالم و سراج مبین آزادگان است که کربال ۀحادث
بسندگی به تـرویج وجـه حماسـی و عـاطفی ایـن واقعـه بـزرگ،  این، است. با وجود نامعصوم

کند. با توجـه بـه رویکـرد  می آن محروم ۀتحریفی معنوی است که همگان را از آثار و برکات فزایند
عاشـورا و  ۀمغفـول مانـدن بعـد تربیتـی حماسـ در جریـان واقعـه عاشـورا، ینحسـ امامتربیتی 

تحلیـل تربیتـی  ،بنابراین ؛آفرینان این مکتب نقشر بظلمی است مضاعف  ،دستاوردهای تربیتی آن
ن الگوهـای یو یارانشان در جریان واقعـه عاشـورا در راسـتای تبیـ ینحس امامقولی و عملی  ۀسیر
  عهده دارند.  تربیتی رسالتی است که پژوهشگران عرصه تعلیم و تربیت بر ۀعمل پوشید ۀجام

ی، همـواره در معـرض انبـوه اطالعـات و اطالعات ۀساخت در عصری که بشریت در حصار خود
شعاع قرار گیـرد، پـرورش متربیـان خـودگردان ال تبلیغات قرار دارد تا فکر، اندیشه و انتخابش تحت

ایـن در حـالی اسـت کـه  رهایی از استیالی فکری صاحبان رسانه و سـرمایه اسـت.  متدین تنها راه
عاشورا با محوریت خودگردانی مبین تحقق خودگردانی  ۀدر جریان واقع ینحس امام ۀسیر تحلیل

فقدان اصالت
اثرپذیری از عوامل بیرونی و 
درونی غیراصیل در انتخاب

نگریسطحی
گزینی ضعف تحلیل، هدف

مقطعی، دنیامحوری در تعقل

ضعف اراده
جبن، ترس و ناتوانی در تحقق
اندیشه و ایستادگی بر انتخاب
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یکـی از ارکـان رفتـار مبتنـی بـر  عنوان بـهای کـه عقالنیـت  گونه متعالی در عملکرد ایشان است. به
یابـد. ایـن  مـی به عقالنیت متعالی ارتقا ،به مدد اتصال به معارف الهی ،ایشان ۀخودگردانی در سیر
ای که ایشـان عملکـرد  هگون به ؛آورد یق برای ایشان به ارمغان میافزایی و بینش عم امر نوعی بصیرت

کننـد.  می های انسانی و جهانی و نه فردی و قومی مدیریت خود را در راستای تحقق اهداف و آرمان
قابـل فهـم  ،عبـاس نظیر ابن ،عصر ایشان شود عملکرد ایشان در نظر عقالی هم می این امر موجب

پـرده از  ،این حرکـت بـه وقـوع پیوسـت تأثیربعد تحت  یها ها و سده دههاما وقایعی که در  ؛نباشد
  برداشت. ،بر آنچه از منظر دیگران مغفول مانده بود ینحس امامبصیرت و علم 

ایشـان بـر  ۀی و تصمیم امام از عوامل انسـانی و اجتمـاعی پیرامـون و عـزم و ارادأناپذیری ر اثر
افکنـی، ارعـاب، تهدیـد و  تبلیغات سیاسی، شـبهه ،تربیتی امام است ۀوجه دیگر سیر ،تحقق هدف

بخـش کـوچکی از تـدابیر دشـمنان امـام بـرای اثرگـذاری بـر انتخـاب ایشـان و  ،سرانجام جنـگ
امام و همراهانشان که در پرتو عقالنیت متعالی بر صـحت انتخـاب این، همراهانشان بود. با وجود 

پوالدین و قوی با شجاعت برای  ۀمخرب سد کردند و در سایه اراد راه را بر عوامل ،خود یقین داشتند
تحقق هدف خود قیام کردند و در این راه از بـذل جـان نیـز فروگـذار نکردنـد و ایـن تجلـی کامـل 

 شـود؛ می رشـدیافته در بسـتر تعـالیم الهـی محقـق خودگردانی است که تنهـا در بسـتر عقالنیـِت 
وحـی بـر  ابی مـدام عملکـرد خـود و محـیط پیرامـون در پرتـوعقالنیتی که بر مبنای تحلیل و ارزی

  آید.  ق میئهای انسانی فا محدودیت
خودگردانی در عملکرد مؤید دگرگردانی است. رویکردی که در رفتار  ۀگان ی سهها فقدان مالک

امـا  ،شد. آنها به ظاهر متمسک به دین اسالم بودنـد می وضوح دیده بهو مردم کوفه  دشمنان امام
بستند.  می ای برای تحقق آن داشتند و نه در راستای عملکرد صحیح، اندیشه و خرد را به کار اراده نه

گزینی موروثی بدون تدبر و تعمق در تعالیم دینی، اکتفا به ظاهر دین و مستمسک قرار دادن دین  دین
رشناسـی ی تحقق دگرگردانی اسـت کـه در رفتاها بستر ،برای دستیابی به مطامع شخصی و گروهی

  دشمنان امام به خوبی مشهود است.
 تحریـک و تحـریض عوامل از یکی متربیان به شده پوشیده عمل جامۀ الگوهای ارائه که آنجایی از
 آفرینـان حماسـه دینِی  و ملی، فراقومی، مقبولیت به توجه با و است تربیتی اهداف به دستیابی برای آنها

 در کـه یافته تحقق متعالی خودگردانی نمادهای عنوان به آنها تربیتی رویکرد از متربیان الگوگیری کربال،
 سر بر جان پای تا و نیاوردند فرود تسلیم سر نیرویی هیچ برابر در خداوند برابر در تسلیم و اتصال عین
 محسـوب جامعه آن تبع به و فردی استقالل حفظ برای مناسب راهکاری ماندند، خود انتخاب و عقیده
 عاشـورا زان سـا حماسه تربیتـی وجـه ایـن بـا جـوان، نسـل خاصه مردم، نمودن آشنا بنابراین شود؛ می

  .رود می شمار به کشور غیررسمی و رسمی تربیت و تعلیم متصدیان خطیر رسالت



      ۴۵  : ...تربیتی نوین های دیدگاه تبلور عاشورا
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