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 مقدمه

مى خــانواده، نخســتين بســتر رشــد همه و از ديربــاز، نقش جانبــه انســان محســوب و شــود هــا

و كاركردهای خانواده مـورد توجـه روان و متخصصـان تعلـيم . تربيـت بـوده اسـت شناسـان

و هيچ انسان سـالمى اجتماعى،انسان توانـد بـدون داشـتن نمى ترين موجود روی زمين است

و جـامع كامـل. ارتباطات با ديگران به حيات خود ادامه دهـد ترين نمـود ايـن ارتبـاط، ترين

در سبك زنـدگى، بيان.)1: 1394كبيری،(ازدواج است  كننـده بخشـى از فرهنـگ اسـت كـه

ای در زندگى دارد؛ چراكه بـا مسـائل حساسـى همچـون هويـتع امروزی نقش عمدهجوام

و فعليت و اجتماعى بخشيدن به قدرت، تشخيصو انتخاب يا حـداقل ايجـاد احسـاس فردی

ترين وجـوه انسـانى را بيـان ای از اساسـى آزادی عمل، پيوند خورده است؛ مسائلى كـه پـاره

س بدين. كند مى های ترين اليـه بك زندگى در اين اسـت كـه سـطحىترتيب، اهميت مفهوم

و بـدن را بـه عميـق و ژسـت صـورت و لباس گرفته تا حالـت بيـانى ترين زندگى از آرايش

مى اليه و ويژگى در يك نگاه كالن در بحـث مفهـومى، تعريف. زند های آن پيوند هـای هـا

و سبك زندگى نشان مى ن دو مفهـوم وجـود دهد، امكان ذاتى برقراری رابطـه ميـان ايـ دين

و ترجيحات دارد؛ زيرا سبك زندگى مطابق تعريف الگو يا كليت رفتاری ناشى از تمايالت

و ترجيح. است و بـاز هـم مـى تمايالت از ها، ناشى از نظـام معنـايى افـراد اسـت دانيم يكـى

ــايى نظام ــای معن ــت، ه ــن اس ــايى، آموزه. دي ــام معن ــان دارای نظ ــوم ادي و عم ــا و نهاده ــا ه

مى شان را در ايجاد سبك زندگى مبتنى بر آن توان كه پيروان رهايى هستندساختا . كننـد مند

مى سبك گونه اين  توان سبك زندگى دينى ناميد های زندگى ناشى از يك فرهنگ دينى را

.)18: 1387مهدوی كنى،(

های غربـى بـه ابعـاد مختلـف سـبك هجمـه عظيمـى از سـوی رسـانه،های اخير در سال

ا و. ايرانى صورت گرفته است- سالمىزندگى پـادزهر اصـلى مقابلـه بـا ايـن هجمـه، احيـا

و ترويج سبك زندگى اهل بيت اسـت؛ البتـه ايـن هجمـه، اختصـاص بـه:روزآمدكردن

و اسالمى نـدارد، بلكـه همـه دنيـا از آن ناراضـى و حتـى ملت سبك زندگى ايرانى هـای اند

مى اروپائى هم از اينكه سبك زنـدگى آمريكـايى و هويـت در كشورشـان رواج پيـدا كنـد

مىو ملى بومى ما. برد، ناراحت هستند شان را از بين هدف اصلى ايـن حمـالت،ولى كشور
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مى. قرار دارد طور قطـع در كشـور ای بـه دو يا سه هزار شبكه ماهواره: گويد برخى از آمارها

ع و و اغلب اينها به زبان فارسى نيسـتند  فهمنـد كـه مـوم مـردم مـا نمىما قابل دريافت است

ــا چــه مى مى اينه ــد، ــا دارن ــق كــاركردی كــه اغلــب اينه ــا از طري ــد؛ ام ــد گوين ــوان فهمي  ت

 عنوان بـه. كردن سـبك زنـدگى جامعـه مخاطبـانش را در دسـتور كـار دارنـد كه دگرگـون

ــال ــيون: مث و دكوراس ــى ــدل، طراح و م ــد ــايش م ــص، نم ــوزش رق ــيقى، آم  پخــش موس

و و يــا نيــاز بــه فهــم زبــان باشــد، هنرهــايى ... خانــه  هســتند كــه بــدون اينكــه حرفــى بزننــد

تــرين بنــابراين، يكــى از مهم. شــود كــه همــه از مصــاديق ســبك زنــدگى هســتند منتقــل مى

و روزآمدكردن سبك زندگى است  نقـل: 1391شـريفى،(پادزهرهای مقابله با اين هجمه، احيا

.)2: 1394از ايمانى، 

و ضرورت  بيان مساله

كمبا و مشـكالت زوجـين، هـای سـبك زنـدگى بـودن آموزش توجه به افزايش آمار طالق

و فرزنـدان آنهـا،  و مرد و اهميت ويژه اين مسئله در زندگى زن و فرزندپروری دينى زوجى

و زوج بسياری از خانواده و سبك زندگى اسـالمى ها و قابل های جوان مسلمان به الگو اتكـا

و  هـای يكـى از ايـن روش. بهبـود روابـط خـانوادگى نيـاز دارنـد مستند، برای رشـد، تعـالى

و كامـل بــه در ايــن روش، انسـان. تربيتـى، روش ارائـه الگــو اسـت  عنوان های پـاك، موفــق

مى نمونــه معرفــى مى و ديگــران آن شــوند آن تواننــد از رفتــار و مثــل  هــا هــا سرمشــق گرفتــه

و شناسى به اين مسأله توجه شده اسـت در روان. شوند كـه انسـان احتيـاج بـه الگـوی رفتـار

و به  نكتـه جالـب توجـه.)1393راد، كـامرانى(طور فطری نيازمنـد راهنماسـت نمونه عمل دارد

و علمـى و كارآمـدی بـرای رويـارويى اين است كه جامعه ايـران از پيشـينه فرهنگـى  غنـى

و كلمـات تـرين سـتون دينـى در ايـران يعنـى مهم. با مسائل خانواده برخوردار اسـت قـرآن

ــامبر ــا عصــر حاضــر، سرشــار از توصــيه:و معصــومين9پي و متناســب ب ــد  های كارآم

ــه. اســت و ب ــانواده ــط اعضــای خ ــونگى رواب ــاره چگ ــالم درب ــاليم اس و تع ــوق عبارتى حق

آن مسئوليت و.و اخالقى فراوانـى دارد های الزامى ها، توجيه های متقابل سـخنان معصـومين

توجهى در بر دارد كه هـر چنـد جزئـى بـه نظـر ظرايف رفتاری جالبسيره خانوادگى آنان، 
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، نقـل از رضـايى، 1387فر، ساالری(های خانواده، نقش اساسى دارد رسد، گاه در تحكيم پايه مى

عنوان جانشينان برحق ايشان، كـانونى به:و ائمه اطهار9در واقع وجود پيغمبر.)1389:4

 بـر ايـن اسـاس، الگوهـای.ش زنـدگى اسـتخراج كنـيماست كه ما بايـد از ايـن كـانون، رو

 هـای منزلـه تئوری به9عنوان جانشـينان بـر حـق رسـول خـدا منبعث از سـيره معصـومان بـه

و بـديعيان گـورتى،(تربيتى متقنى است كه در سيره ايشان جامـه عمـل پوشـيده اسـت نـوروزی

1388 :91(.

الگوهـايى معصـوم بـرای زنـدگى مـا عنوان را بـه:كه دين اسالم، ائمـه با توجه به اين

مى معرفى مى و سـيره اهـل كند، اين سوال به ذهن و سـنت آيـد كـه آيـا مراجعـه بـه كتـاب

و حتى آينده مفيد كه سبك زندگى آنها را به ما نشان مى:بيت دهد، برای دوران معاصر

و قابل الگوگيری مى  باشد يا خير؟ است

روی زندگى زمينى معصومين كار كـرده باشـيم، ما بيش از اينكه: حكيم معتقد است كه

طـور جـا افتـاده اسـت معنى كه در جامعه اين ايم؛ بدين روی زندگى آسمانى آنها كار كرده

و بـرای مـا غيرقابل انسان:كه ائمه و مقام بـااليى دارنـد شـناخت های خيلى خوبى هستند

هستند؛ چون آنها موجـودات شده كه غيرقابل الگوبرداری حتى در ذهن ما نهادينه. باشند مى

مى آسمانى هستند، در حالى  خـورد كـه در قـرآن تأكيـد شـده كـه پيـامبر هماننـد شـما غـذا

ــه ــىو در كوچ به. رود ها راه م ــومين، ــه معص ــث ائم ــا در احادي ــام رض  در7خصــوص ام

ــون اخبارالرضــا ــه عی ــده اســت ك ــد ش ــه: تأكي ــد مى:ائم مى متول ــوند، ازدواج ــد، ش  كنن

مى كارهای عادی و مانند بقيـه هسـتند بشری را انجام  بنـابراين، ايـن امـام كـه هماننـد. دهند

مى بقيه افراد بشر زندگى مى تواند برای ما الگـو باشـد؛ البتـه مـا معتقـديم كـه ائمـه مـا كند،

از: 1385حكيم،(زدند العاده نمى اند ولى هميشه دست به انجام امور خارق معجزاتى داشته نقـل

اعـم از رابطـه ايشـان بـا-7بنابراين، با بررسى سبك زندگى امام حسـين.)2: 1394ايمـانى، 

و فرزندانشان و زيبـايى از روابـط درون خـانواده را ارائـه مى-همسر كوشـيم الگـوی جـامع

بـر اسـاس. بيانجامـد هـا در جامعـه ايـران اسـالمى دهيم تا به بهبـود سـبك زنـدگى خانواده

ا بررســى ــاكنون در ــق، ت ــههای محق ــران پژوهشــى كــه ب ــه بررســى ســبك ي  طور مســتقيم ب

 پرداختــه شــده باشــد، يافــت نگرديــد، بــا ايــن وجــود،7زنــدگى خــانوادگى امــام حســين



 1395تابستان، اول، شماره چهارمسال 68

به پاره مى ای از تحقيقاتى كه باشـند، بـه شـرح صورت غير مستقيم با پژوهش حاضـر مـرتبط

.هستند زير 

مى بررسى و رضـايت از زنـدگى بـا شـادی دهـد بـين سـبك زنـدگى اسـالمى ها نشـان

با شـادكامى، طوری كه سبك زندگى اسالمىبه. دانشجويان شهر اصفهان رابطه وجود دارد

و معنـاداری دارنـد كجبـاف؛ سـجاديان، كاويـانى، انـوری،( رضايت از زندگى، همبستگى مثبـت

و شـوهر را مـورد.)70: 1390  پژوهش ديگری، رابطه پايبندی مذهبى با الگوهای ارتباطى زن

و نـوع الگوهـای يافته. توجه قرار داده است ها، حاكى از آن بود كـه ميـان پايبنـدی مـذهبى

همچنـين، تفـاوت معنـاداری. رابطه معناداری وجود دارد)01/0p(ارتباطى زوجين در سطح 

گيری، ارتبـاط كنـاره/ ارتبـاط سـازنده متقابـل، ارتبـاط توقـع(بين الگوهای ارتباطى زوجين 

و ارتباط اجتنابى متقابل كناره/ توقع زن  ، در افراد پايبند به مذهب در مقايسـه بـا)گيری مرد

تـوان از طريـق پايبنـدی مـذهبى،مى. افراد ناپايبند به مذهب، تفاوت معنـاداری وجـود دارد

و احتماالً بـا تغييـر آن، الگوهـای ارتبـاطى را نيـز الگوهای ارتباطى زوجين را پيش بينى كرد

و روايت«.)112: 1390بزرگى، مهدويان،ى، جانتناگوي(تغيير داد  به»اخالق همسرداری در قرآن ،

و روايـات پرداختـه و مرد برای رسيدن به آرامـش از ديـدگاه قـرآن وظايف هر يك از زن

و ترين راهكارهای عملى زنان برای رسـيدن بـه سـعادت مهم،در اين مقاله. است مندی دنيـا

بىعدم انتظ: آخرت مواردی از قبيل جـا از شـوهر، آراسـتگى، مـديريت خانـه، رازداری، ار

و تحسين شوهر، بيرون ترين وظايف مـردان، تـامينو مهم... نرفتن از منزل مگر به اذن شوهر

ــر الزامــى معــاش وخوش ــايف غي ــان وظ و از مي ــا زن ــاری ب و رفت ــدخلقى او ــر ب او، صــبر ب

ــه مى عجل ــزش ــدی،(باشــد نكردن در آمي ــوان در پژوه.)1392امي ــا عن ــيره«شــى ب بررســى س

. در خانواده پرداخته شـده اسـت:، به بررسى سيره اهل بيت»:خانوادگى ائمه طاهرين

چگونـه بـوده:ترين سوال تحقيق اين بوده است كه سـبكو سـيره خـانوادگى ائمـه مهم

و  ــژوهش، اهميــت خــانواده در اســالم، ازدواج ــاره كليــات پ ــاحثى درب و شــامل مب اســت؟

و تربيت فرزند در سـيره معصـومان:واده در سيره ائمهگيری خان شكل :، مراحل تعليم

و حس مسئوليتو در نهايت وظيفه و مرد در سيره ائمه مداری سـلمانى(اسـت:پذيری زن

.)1392گواری، 
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و بررسى تاثير آمـوزش تدوين مدل سبك زندگى زوجى اسالمى«در پژوهشى با عنوان

، بـه تـدوين مـدلى از سـبك زنـدگى»زوجين شـهر اصـفهانمبتنى بر اين مدل بر سازگاری

كننـده بـه پرداخته شده است كه با آموزش اين مدل بر روی زوجـين مراجعه زوجى اسالمى

و بررسى تاثير آن بر سازگاری زناشويى، يافته ها نشان داد كـه سـبك مركز مشاوره اصفهان

و شـوهر زندگى زوجى اسالمى، بر سازگاری زناشـويى، تـاثير معنـادا و هرچـه زن ری دارد

شـدن سـوق دهنـد، سـازگاری زوجـىتر سـوی اسالمى تالش كنند سبك زندگى خود را به

در پژوهشى به بررسـى)1392(همچنين، همت بناری.)1392حيرت،(ها ارتقا خواهد يافت آن

7پرداخته است كه نتايج آن حاكى است كه امام حسين7شيوه تربيت فرزند امام حسين

ز سازی تربيت فرزند قبل از انعقاد نطفه تا اظهار محبت بـه فرزنـدان، تشـويق فرزنـدان مينهبه

و مربيـان ها، اهميت آموزش در برابر كار خوب آن و قدردانى از معلمان های دينى فرزندان

و  و توجه به نيازهای مـادی و احترام به انتخاب جوانان در امر ازدواج، تربيت عملى فرزندان

و غيره توجه داشتهروانى فر .)6: 1392همت بناری،(اند زندان

هايى كه درباره سـبك زنـدگى در خـارج از كشـور انجـام شـده، طور كلى، پژوهش به

و تناســبى بــا فرهنــگو های نظريــه ســبك زنــدگى مبتنــى بــر ديــدگاه پردازان غربــى اســت

و در داخل كشور هم درباره سبك زندگى های جامعه اسالمى ارزش 7امـام حسـين ندارد

به به و خانوادگى ايشان و ويژه سبك زندگى زوجى صـورت كـاربردی توجـه جـدی نشـده

كنيم ولـى زندگى مـى لذا با توجه به اينكه ما در جامعه اسالمى. پژوهشى انجام نگرفته است

كردن سـبك زنـدگى هـای اسـالم نيسـت، كـاربردی سبك زندگى، كامًال مطـابق بـا آموزه

های مسلمان، بهبود روابـط آنـان، ضـروری برای آموزش به زوج7ينخانوادگى امام حس

. رسد به نظر مى

 سوال پژوهش

با تاكيد بر روابـط بـا7كه گفتيم هدف اين مقاله، واكاوی سبك زندگى امام حسين چنان

و فرزندان مى از همسر های سـبك زنـدگى مولفه: باشد، بنابراين سوال پژوهش عبارت است

؟چيست7امام حسين
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 روش پژوهش

ها در اين روش، نگرش بـه پديـده. در اين پژوهش، از روش كيفى تحليل محتوا استفاده شد

و به روش استقرايى، داده و دينى تـا سـال های حاصل از متون علمى به شيوه تمام معيار بوده

و پژوهشـى مـرتبط بـا سـبك زنـدگى امـام 1394 و پيشينه نظـری ، مورد مطالعه قرار گرفت

و انتخـابى مرسـوم، الگـوی تحقيـق بـه7حسين از طريق سه نوع كدگذاری باز، محـوری

و احاديـث معتبـر مربــوط بـه سـبك زنـدگى امــام بـدين.دسـت آمـد منظور، ابتــدا روايـات

و فيش كه در منابع اسالمى7حسين و مطالب مرتبط، شناسـايى بـرداری آمده است، مرور

بندی گرديدنـد؛ بـا توجـه بـهط بـا هـم دسـتهشدند، سپس اين مطالب در قالب كدهای مرتب

،در نهايـت،تاكنون انجام شـده اسـت كه درباره سبك زندگى اسالمى1های بومى پژوهش

هـا، كـدهای مـذكور پس از كدگذاری اوليـه داده. بندی گرديدند در هفت بعد اصلى دسته

ر يـك دسـتهد-موضوعاتى كه با هم ارتباط بيشتری داشتند-تر صورت موضوعات كلى به

سپس موضوعاتى كه در ابعاد يكسان با هم ارتباط داشتند، نيـز در يـك مقولـه. قرار گرفتند

و به . در آمدند7صورت ابعاد كلى سبك زندگى امام حسين قرار داده شد

 جامعه آماری

مى اگرچه اصطالح جامعه آماری، در پژوهش رود، اما در اين پـژوهش بـه های كّمى به كار

ت و محـدوده ای، بـه عبير جامعه مورد مطالعـه بـرای متـون كتابخانـهمسامحه، كار گرفتـه شـد

بر اين اساس، جامعه مورد مطالعه اين پـژوهش در مباحـث. مطالعاتى مورد نظر را معين كرد

:نظری عبارت بود از

و درجه اولـ العقـول، بحـاراالنوار، مناقـب، المسـتدرک، تحفماننـد: متون دينى معتبر
و کشف الغمهنورالبص .و غيره ار

نامه، پايان3و حضرت زهرا7، تدوين بسته آموزشى سبك زندگى زوجى حضرت على)1394(ايمانى،ط.1
و روان كارشناسى  شناسى، دانشگاه اصفهان؛ ارشد، دانشكده علوم تربيتى
ع نى بر اين مدل بر سـازگاریو بررسى تأثير آموزش مبت، تدوين مدل سبك زندگى اسالمى)1393(حيرت،

و روان زوجين شهر اصفهان، پايان .شناسى، دانشگاه اصفهان نامه دكتری، دانشكده علوم تربيتى
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و كتابـ و سبك زندگى امام حسين متون دانشـنامه: ماننـد7های دينى در زمينه سيره
بن7هایی از اخـالق امـام حسـین، آموزه7امام حسین ،7علـ�، کلمـات القصـار حسـین

.و مانند آن7، ده گفتار از امام حسین7پیشوایان هدایت، تاریخ زندگان� امام حسین

و  گيری روش نمونهنمونه

و مطالعــه قــرار گرفــتبه تمــام متــون معتبــر علمــى ايــن. صــورت موضــوعى مــورد بررســى

به جست و بررسى هم و فيش وجو و هـم بـا اسـتفاده از كتابخانـه صورت دستى های بـرداری

و های مناسب، مطالب مورد نياز، جسـت صورت كه با كليد واژه به اين. الكترونيك بود وجو

و متونى كه به موضوع پژوهش ارتباط بيشتری داشته، انتخـاب شـدند كـه شـامل مطالعه شد

مى كتاب المهمــوم،، بحــاراالنوار، مناقــب، نفس7دانشــنامۀ امــام حســین: شــود هــای زيــر
هــایی از اخــالق امــام، آموزه7المســتدرک،، ارشــادالقلوب، تــاریخ زنــدگان� امــام حســین

ح7، ده گفتار امام حسـین7حسین بن، کلمـات قصـار ، پیشـوایان هـدایت،7علـ� سـین
و همسران امام حسـین7تحف العقول، زنده جاوید حسین و7اخالق حسین� ، بازکـاوی
مـدار الگوی روابط انسـانى عـزت: های همچنين مقاله،7پژوهش� درباره همسر امام حسـین

در واقعـه عاشـورا،7، تربيت دينى در سيره امام حسـين7بر سيره امام حسين7با تاكيد

آن2و1و تربيت فرزندان7مام حسينا .و مانند

 های تحقيق يافته

و جمــع و روايــات زنــدگى امــام حســين بــر اســاس تحقيــق ،7آوری مطالــب از احاديــث

از آموزه و الگـوگيری های مطلوبى درباره سبك زندگى ايشان به دست آمد كه بـا اسـتفاده

ــدگى اســالمى پژوهش ــه ســبك زن ــ هــايى كــه در زمين ــه صــورت گرفت ه، ايــن الگوهــا را ب

ــه ــت مولف ــاطفى: هف ــناختى، ع ــاعى، ش ــاطى، اجتم ــاختاری، ارتب ــاری، س و-رفت ــانى  هيج

و مولفه مولفه. ديمكربندی معنوی تقسيم آن های اصلى ها در جـدول زيـر آورده های فرعى

.شده است
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7هايى سبك زندگى امام حسين بندی مولفه طبقه:1-1جدول
1

 مصاديقها مولفه

 زيستى، خدمت به خلق رفتاری، ساده خلق، خوش رحم، حسن آراستگى، صلهیرفتار

سازی اطاعت از همسر، وفاداری به همسر، مديريت مالى، رازداری، مدارا، زمينه ساختاری

 تربيت فرزند

 كردن، بخشودگى، خطاب نيكو فن بيان، نصيحت ارتباطى

ا اجتماعى در انتقادگر، در برابر بدی، ماليمت بهخوبى و نهى از منكرمر  معروف

 مندی، اصالح خودعزت شناختى

و تفريح، كنترل خشم، محبت هيجانى- عاطفى و فرزندان اوقات فراغت  كردن، عالقه به همسر

از خود، شكرگذاری، راست معنوی و گذشت آوری گويى، مناجات، مرگ آگاهى، تاب ايثار

)صبر(

ر جايى كه پژوهشيك از آن مىسوال اصـلى و مولفـها در بـر سـبك های گيـرد، ابعـاد

و7زندگى امام حسين در جـدول ذيـل ارائـه شـده اسـت كـه شـامل هفـت مولفـه اصـلى

مى زيرمولفه .باشد های آن

و بررسـى7تدوين بسته آموزشى سبك زندگى خانوادگى امام حسـين(ارشد نامه كارشناسى اقتباس از پايان.1
.، مولف)اثر آن بر كيفيت زندگى زوجين شهر اصفهان
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 منابع احاديثها مولفه

 رفتاری

 آراستگى

و انگشـت از-نماهر كس لبـاس شـهرت
در قيامـت،بپوشد-هر جهت او را ، خداوند

از آتش مى .پوشاند لباسى

ج کــــــــــاف� ،6:445،
دانشـــــــنامه امـــــــام

ج7حسین ،14:397

ــد ــتور دادن ــرت دس ــورا، حض روز عاش در
و مشك فراوان آوردنـد خيمه بر پا كنند ای

در آن خيمه، استعمال و در ظرفى ريخته و
.عطر نمودند

ــام ــدگان� ام ــاریخ زن ت
ج7حســــــین ،1:4،

ــــــایی از آموزه؛133 ه
اخـــــــــالق امـــــــــام

.7:308حسین

 رحم صله

و ديدوبازديدكننده كننده رحم صله ترين ترين
مردم نسبت به خويشان، كسـى اسـت كـه

او قطع رابطه صله رحم نمايد با كسى كه با
.كرده است

ج بحاراالنوار ،5:121

 خلق حسن
و بچه رفتار باشـد، اش خوش هركس با زن
.دعمرش طوالنى شو

ج ارشــــــادالقلوب ،1:
323

با ساده زيستى توام
توجه به خواست 

 همسر

آمدنـد،7ای به منـزل امـام حسـين عده
و پشتى ناگاه فرش در ها و زيبا را های فاخر

عـرض. منزل آن حضرت مشاهده نمودنـد
در منـزل! ای فرزند رسول خدا: كردند مـا

و چيزهايى مشاهده مـى كنيم شما، وسايل
در(خوشايند ما نيست كه وجود اين وسايل

حضـرت!..) دانيم منزل شما را مناسب نمى
پس از ازدواج، ما مهريه زنان راپرداخت: فرمود

و آنها هر چه دوست مى داشـتند، بـرایكنيم
از وسـايلىهيچ يـك. كنند خود خريداری مى

از آِن ما نيست .كه مشاهده نموديد،

دانشـــــــنامه امـــــــام
ج7حسین ،14:189
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 منابع احاديثها مولفه

 خدمت به خلق

بدانيد كه نيازهای مردم كه به شما مراجعه

از جمله نعمت مى هـای خـدا كنند، خودش

از مراجعه مـردم بـه خودتـان.به شماست

در حدود توانـايى و و دلتنگى نكنيد ماللت

در از كارگشايى شانه خالى نكنيد كـه خود

های شما بـه بسا نعمت غير اين صورت، چه

و بدبختى و فرصتنقمت از تبديل شود ها

.دست شما برود كه پشيمانى سودی ندارد

ـــــام ـــــار از ام ده گفت
کلمـــات،7حســـین

حســــــــین قصــــــــار
7:68عل� بن

از همسر  اطاعت

از كنار بينوايانى گذشت7على حسين بن

های نان خشك مشغول كه به خوردن پاره

بفرمــا ای فرزنــد:بينوايــان گفتنــد. بودنــد

ازاما! رسول خدا و بر آن سفره نشسـت م

و سـپس ايـن آن پاره های نان تناول كـرد

هـر آينـه خداونـد،«: آيه را تالوت فرمـود

ســپس» بينــان را دوســت نــدارد خودبزرگ

اينـك. من دعوت شما را پـذيرفتم: فرمود

و بـه] شما هم دعـوت مـرا پـذيرا باشـيد

پـذيرا شـديم ای: گفتنـد] سرای من آئيـد

و بـهفرزند رسول خـدا، سـپس برخاسـتند

او فرود آمدند بـه7امـام حسـين. سرای

در همسر خود دستور داد كه بـا هـر آنچـه

كن خانه از آنان پذيرايى هر آنچه(داری، يا

).ای، بياور پسنداز كرده

44/189: بحاراالنوار
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 منابع احاديثها مولفه

 ساختاری

وفاداری به همسر

از امـام نقل شـده اسـت كـه ربـاب پـس

از قـر7حسين يش، خواستگاران زيـادی

او ــداد، ــه ازدواج ن ــه رضــايت ب داشــت ك

و مى و بـه پيوسته اندوهگين بود گريسـت

روز7سبب همدردی بـا امـام كـه سـه

هـای داغی شـريفش بـر روی ريگ جنازه

در كربال باقى مانده بود، روزهای تابسـتان

و سايه داشتند به سـر خانه هايى كه سقف

اند كه تنها چنـد گرچه برخى گفته(برد نمى

از عاشورا زنده بود روزی ).پس

هــایی از اخــالق آموزه
7:148امام حسین

 مديريت مالى
و مال تو تو برای مال خود، باقى نمى مانى

آن نيز برای تـو، بـاقى نمى را مانـد؛ پـس

از .آنكه تو را بخورد بخور پيش

کلمات قصار حسـین
.7:69عل� بن

 رازداری
حسـینکلمات قصار.رازداری، امانت است

7:36عل� بن

 مدارا

روی كسى و كـه بـر اثـر آوردن مشـكالت

ها دچار سرگردانى شود، كليد حل گرفتاری

و مـدارا بـا مـردم اسـت؛ مشكلش، نرمـى

.چراكه مدارا نشانه خرمدمندی است

کلمات قصار حسـین
7:34عل� بن

سازی تربيت زمينه

 فرزند

در شـبى كـه از همبسترشدن با همسرتان

در اثر) زيرا(سفر داريد، بپرهيزيد؛ قصد اگر

چپ(آن، فرزندی روزی شود، احول )چشم

.خواهد شد

دانشـــــــنامه امـــــــام
ج7حسین ،14
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 منابع احاديثها مولفه

 ارتباطى

و سخنوری فن بيان

7عاص به امـام حسـين روزی عمرو بن

از شــما بيشــتر: گفــت ــا ــدان م چــرا فرزن

 است؟

ُكندپرواز جوجه: امام فرمودند های پرندگان

د بهفروان نـدرت ارند ولى شاهين تيزپـرواز

.آورد جوجه به دنيا مى

هــایی از اخــالق آموزه

7:130امام حسین

 كردن نصيحت

از آن پــوزش بخــواهى؛ كــاری مكــن كــه

مى زيرا مومن نه بد مى و نه عذر طلبـد كند

روز بــد مى و عــذرو منــافق هــر كنــد

.خواهد مى

248: العقول تحف

 خطاب نيكو

در وصـف دختـر خـود7امام حسين كه

ســكينة، فغالــب«: ســكينه فرمودنــد و امــا

مع اّهللاٰ .»عليها االستغراق

21: نوراالبصار

 بخشش
در كسى كه بخشش تو را بپـذيرد، بـه تـو

.بخشندگى كمك كرده است

کلمات قصار حسـین

7:152عل� بن
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 منابع احاديثها مولفه

 اجتماعى

در برابر بدی خوبى

و بـه مسـجد رفـتم .روزی به كوفه آمـدم

در آنجـا ديـدم كـه7علـىبن حسين را

و شـمايلش خوشـم. نشسته بـود از شـكل

.آری: تو فرزند ابوطالبى؟ فرمود: گفتم. آمد

او با7پدرش ناسزا گفتم اما حسينو به

و فرمود و شفقت به من نگريست :نگاه رحمت

آری،! آری: آيا تـو از شـاميان هسـتى؟ گفـتم

.ام سرشتى است كه از پدرانم به ارث برده

او رفته بـود، بر در آنچه در من پشيمانى را

و فرمود بر تو سرزنشى: احساس كرد امروز

مى. نيست كارهايتبرای. آمرزد خدوند شما را

گونـه كـه بـا به ما مراجعه كن كه ما را آن

مى نگاه خوش . بينى، خواهى يافت بينانه

او جدا نشدم، مگر آنكه هـيچ كـس از من

از نزد زمين، محبوب و پدرش نديدمتر .او

هــایی از اخــالق آموزه
،7امـــــام حســـــین

دانشـــــــنامه امـــــــام
ج7حسین ،14:171

در برابر ماليمت

 انتقادگر

در تـو: گفـت7مردی بـه امـام حسـين

او فرمـود. بينم تكبری مى در پاسخ به :امام

از آن خـدای يگانـه و بزرگـى همه كبريـا

او وجود ندارد در غير و خدای تعـالى. است

از آن: فرمايد مى و ارجمنـدی پـس عـزت

و مومنان است و رسولش .خدا

آموزهــایی از اخــالق
.7:182امام حسین
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 منابع احاديثها مولفه

و نهى امربه معروف

از منكر

 تو آگـاهى! خداوندا: فرمود7امام حسين

در رقابـت بـرای، نـه داديم انجام آنچه كه

نهو مقام جاه كسب و  چيزهـاى بـرای بود

بي پوچ  بـود كـه اين برای دنيا، بلكه هودهو

مفاسد(و دهيم را ارائه دينت راه های نشانه

 تا بنـدگان كنيم تو اصالحدر شهرهای) را

در امنيت مظلوم و بـهو آسايش تو  باشـند

.كنند تو عمل احكام

239 : العقول تحف

 شناختى

 مندی عزت

ی اينكـهخداوند بندگان را نيافريد مگر برا

او را شـناختند،او را بشناسـند، هنگامى كـه

از پرسـتش او و با پرستش پرستشش كنند

.نياز شوند ديگران بى

کلمات قصار حسـین
7:132عل� بن

 اصالح خود

و از خانه خود بيرون آيى ادب اين است كه

او را با هيچ كس برخورد نكنى مگـر آنكـه

از خودبينى .برتر

قهــایی از اخــال آموزه
7:141امام حسین

- عاطفى

 هيجانى

 اوقات فراغت

همنشـينى: فرمود7حضرت امام حسين

و رذل ــا اشــخاص پســت و،ب ســبب شــّر

و ــينى و همنش ــت ــد گش ــدبختى خواه ب

و مجالست با معصيت كاران موجـب شـك

شدبدبينى . خواهد

:78ج : بحــــــاراألنوار

122



و فرزندان7واكاوی سبك زندگى امام حسين  79 با تأكيد بر روابط با همسر

 منابع احاديثها مولفه

- عاطفى

 هيجانى

درسـت9در نگاه من اين سخن پيـامبر

از نمـاز،: است كه فرمود بهترين عمل پس

كردن دل مومن، چيزی اسـت كـه شادمان

در آن نباشد . گناهى

دانشـــــــنامه امـــــــام
ج7حسین ،2:161

چقـدر: گفتـه شـد7الحسين به على بن

!فرزندان پدرت اندك است

او بـه دنيـا:دفرمو از شگفت، اين كه مـن

در يك شـبانه!ام آمده روز، هـزار ركعـتاو

پس كى وقتى بـرای زنـان. خواند نماز مى

!!داشت؟

دانشـــــــنامه امـــــــام
ج7حسین ،2:161

 كنترل خشم

، خطايى7از غالمان امام حسين غالمى

7امـام. سزاوار مجازات انجـام داده بـود

او را تنبيه كن موالی:او گفت.ندفرمان داد

رهايش: فرمود.و فروخورندگان خشم! من

ــد ــت. كني ــالم گف ــن: غ ــوالی م در! م و

از مردم .از تـو گذشـتم: فرمـود. گذرندگان

من: گفت و خداونـد نيكوكـاران را! موالی

و: فرمود. دوست دارد در راه خدا، آزادی تو

دادم، بـه به تو مـى) هميشه(دو برابر آنچه

. دهم تو مى

انشـــــــنامه امـــــــامد
ــــــــین ج7حس ،14:

ج121 2:103؛
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 منابع احاديثها مولفه

- عاطفى

 هيجانى

 كردن محبت

و دسـته او آمد از كنيزان امام نزد گلى يكى

:امام به كنيـز فرمـود. به ايشان هديه كرد

هـر گـاه:و فرمود)در راه خدا آزاد هستى«

ــا از آن ي ــر ــد، بهت ــت گوين ــه شــما تحي ب

.گونه پاسخ بدهيد به همان)كم دست(

:44ج، بحــــــاراالنوار

جکشـف الغمــه،195 ،

2:206.

اظهار عالقه به

و فرزندان  همسر

ــداّهللاٰ بن مى عبي ــه ــد عتب ــزد حســين: گوي ن

7حسـين بودم كـه علـى بن7على بن

را7امـام سـجاد،7حسـين. وارد شد

ــينه ــه س و ب ــت در آغــوش گرف صــدا زد،

و دو چشــمش را بوســيد ــان چســبانيد، مي

درپدرم بـه فـدايت بـاد، چقـ: سپس فرمود

و زيبايى !خوشبو

ـــوار ج بحـــار االن ،19:

46

 لعمرك اثنى الحب دارا

و الرباب  تكون بها سكينه

و ابذل جل مالى  احبهما

و ليس لعاتب عندی عتاب

ای را دوسـت من خانـه! به جان تو سوگند

در آن باشند، آنـان و رباب دارم كه سكينه

و عمد� امـوالم را بـه آنـان را دوست دارم

ــم مى ــهبخش ــرزنش كســى توج ــه س و ب

.كنم نمى

هــایی از اخــالق آموزه
7:147امام حسین
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 منابع احاديثها مولفه

- عاطفى

 هيجانى

و مهرورزی  ايثار

در3بنا به برخى روايات، حضرت زينـب

در اتاقى از ظهر زمان كودكى، ساعتى قبل

بـه آن7امام حسين. به خواب رفته بود

از و مشاهده كرد كـه آفتـاب حجره درآمد

بر چهره خـواهر مى و پنجره حـرارت تابـد

پس عبايش را بـر پنجـره. دهد آزارش مى

در برابر آن ايستاد تـا مـانع انداخت يا خود

بر صـورت نـازنين وی رسيدن اشعۀ آفتاب

حضــرت زينــب بــا احســاس تغييــر. شــود

از ــس و پ ــود ــمانش را گش وضــعيت، چش

و دلسـوزانۀ امـام، مشاهد� كار محبـت آميز

بــا خــود عهــد كــرد كــه روزی ايــن

و فـــدا كاری بـــرادر بزرگـــوارش راايثـــار

.جبران كند

هــایی از اخــالق آموزه
7:105امام حسین

 شكرگذاری معنوی

سپاس نعمت گذشته، نعمت آينده را پـيش

ــى ــده.آورد م ــد بن ــر بخواه ــدا اگ ای را خ

مى غافل او دهد گير سازد، نعمت فراوان به

ـــپاس ـــق س ـــلبو توفي او س از گزاری را

.كند مى

سـینح کلمات قصار
7:83عل� بن

 گويى راست
دروغ راست گويى ناتوانى گويى عزت است،

.است

هــایی از اخــالق آموزه
7:66امام حسین
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 منابع احاديثها مولفه

 انديشى مرگ

از يـك چشـم بـر و مرگ، بـيش ميان تو

زدن فاصله نيست، پس به انجام كـاری هم

روز رستاخيز برايت محفـوظ در بكوش كه

.بماند

ــين ــار حس ــات قص كلم

7:130على بن

)آوری تاب(صبر

ـــام ـــام وداع، ام در هنگ ـــورا روز عاش در

دختـرش سـكينه را بـه سـينه7حسين

و فرمود بدان كه پـس! ای سكينه: چسباند

ای طــوالنى خــواهىاز مــرگ مــن، گريــه

در پيكـر! دخترم. داشت تا وقتـى كـه روح

ــرا ــا اشــك حســرتت دل م مــن اســت، ب

پس آنگاه كـه كشـته شـدم، تـو. مسوزان

ين كسى هستى كـه بـرايم گريـهسزاوارتر

.كنى، ای بهترين زنان مى

از اخالق امام آموزه هايى

7:341حسين

 های پژوهش بحث درباره يافته

اسـتخراج شـد، آراسـتگى7های رفتاری كه از سبك زنـدگى امـام حسـين از جمله مولفه

و خضـاب بـه سرمه7امام حسين. باشد مى و بـوی خـوش دنكر كشـيدن، اسـتفاده از عطـر

زيسـتى زوجـين اند؛ البته آنچه از آراستگى، سـفارش شـده اسـت، تـوأم بـا ساده تاكيد داشته

و همچشمى است، نه اينكه اين آراستگى و بازديـدها فـراهم كنـد ها، زمينه چشم . را در ديد

و تحكـيم پيونـدهای صله رحم، مولفۀ ديگری است كه توصيه بـه آن سـبب شـادی زوجـين

و در نهايـــت مىخــانوادگى و خـــوش. شـــود، تـــامين حمايـــت اجتمـــاعى زوجـــين خلقى

به رفتاری مولفه خوش و طور فطری انسان از آن بهره های ديگری هستند كه گاهى مند اسـت



و فرزندان7واكاوی سبك زندگى امام حسين  83 با تأكيد بر روابط با همسر

ــا نزديكــان خوش مى گــاهى حاصــل مجالســت ب و شــوهر. باشــد خلــق پــس از ازدواج، زن

سوره نساء بـه مـردان مـؤمن19در آيه کریم قرآن. توانند بر اخالق يكديگر تاثير بگذارند مى

و عاشـروهن(های پسـنديده معاشـرت كننـد دهد كه بـا همسـران خـود بـه شـيوه دستور مى

مى) بالمعروف و«: فرمايدو سپس خطاب به آنان فـان كرهتمـوهن، فعسـى ان تكرهـوا شـيئاً

آن»يجعل اّهللاٰ فيه خيراً كثيراً  م بـه فـوراً تصـمي(دلخـوش نبوديـد،) همسران خـود(ها؛ اگر از

چه)جدايى نگيريد آن؛ و خداوند برای شما خيـر فراوانـى در بسا چيزی خوشايند شما نباشد

و فرزنـدش خوش: فرماينـد نيز مى7امام حسين. قرار داده باشد رفتـار هـر كـس بـا همسـر

ج(شود باشد، عمرش طوالنى مى و، چه)13:151كنزالعمال، بسا، اخالق خوِش يكى از زوجين

و مدارا بهگذشت و اصالح شود يش، خـدمت بـه خلـق،. تدريج بر همسرش موثر واقع شود

و رضـايت خـدا مى . شـود مولفۀ رفتاری است كـه باعـث توسـعه روابـط اجتمـاعى زوجـين

. رعايت اعتدال در اين اصل در زندگى مشترك حائز اهميت است

مسـئله به7شده از سبك زندگى امام حسين های ساختاری استخراج در بحث از مولفه

و زمينه مى تمكين زن، وفاداری، رازداری، مدارا، مديريت مالى . رسـيم سازی تربيـت فرزنـد

خواهنـد، آنچـه در خانـه از همسرشـان ربـاب مى7در روايات آمده است كه امام حسـين

و همسرشـان7انداز كرده است را به مستمندانى ببخشد كه مهمان امام حسـين پس هسـتند

ج 1383مجلسى،(دهد اين كار را انجام مى ، چراكه مديريت مالى زنـدگى بـه عهـده)44:189،

و امام حسين بهترين مال آن اسـت كـه: فرمايند در روايان متعددی مى7مرد خانواده است

مى. به وسيلۀ آن، آبرو حفظ شود كردن امـوال بـرای اگـر جمـع: فرمايند يا در جای ديگری

نس،كردن آن است ترك كردنـى اسـت، بخـل بت به ايـن چيـزی كـه تركچرا انسان آزاده

نشـانۀ خردمنـدی،مدارا: فرمايند همچنين درباره مدارا مى7امام حسين.)374: همان(بورزد 

اگر زوجين در زندگى مشترك خود اين حديث ارزشمند را به كـار)34: 1362حالت،(است 

و زنـدگى بهتـر گيرند، بسياری از مسائل خـود را به ی بـرای خـود رقـم تـدريج حـل كـرده

و خانواد  خـود. زنند مى و مسائل خصوصى خانه و شوهر بايد رازدار هم باشند از طرفى زن

بـه تربيـت7در مولفه ساختاری سـبك زنـدگى امـام حسـين. را با كسى در ميان نگذارند

.اند ايشان حتى به شرايط انعقاد نطفه هم توجه داشته. فرزند هم بسيار توجه شده است
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م ــى ــينبررس ــام حس ــانوادگى ام ــدگى خ ــبك زن ــاطى در س ــه ارتب ــاس7ولف ــه اقتب ب

و نصيحت مولفه زير در های فن بيان و بخشش منجر شد؛ خـوب اسـت زوجـين جـوان كردن

و غيركالمى(های ارتباطى اكتساب مهارت از) اعم از كالمى بكوشند، به اين دليل كه يكـى

به عوامل مشكل و تفـاهم اسـت عبارتى ساز، اختالل در ارتباط، يا . اخـتالل در فراينـد تفهـيم

و نسـبت بـه مسـائل وقتى زوجين نتوانند به درستى مسائل خـود را بـا هـم در ميـان گذاشـته

بنـابراين. شود زندگى مشترك به اتفاق نظر برسند، زمينه برای اختالفات زناشويى فراهم مى

و با مهربانى به طرف مقابل، ابـراز خوب است زوجين، نصايح خود را دور از چشم ديگران

و گذشت را سرلوحۀ زندگى خود قرار دهند . كنند

خـوبى در برابـر: های نيـز شـامل زيرمولفـه7مولفۀ اجتماعى سبك زندگى امام حسين

و امر به و نهى از منكر است بدی، ماليمت در برابر انتقادگر در زنـدگى مشـترك،. معروف

 دنبال تالفـى رفتـار طـرف يـك از زوجـين بـه اين است كه هـيچ،آنچه اهميت بسياری دارد

و سعى كنند بدی را با خوبى پاسـخ داده، در شـرايطى از هـم انتقـاد كننـد كـه مقابل نباشند

و دور از چشـم ديگـران، عيـوب يكـديگر را   نقاط مثبت طرف مقابل را هـم در نظـر داشـته

و مهر و اگــر بــا انتقــاد همســر خــود مواجــه شــدند بــا ماليمــت بــانى، ســعى در بيــان كــرده

و همواره بكوشند پوشاننده عيوب يكديگر باشند برطرف امام. كردن عيب خود داشته باشند

طور مثـال، بـه. اند كردن اعضای خانواده هم توجـه داشـته همچنين به نيكو خطاب7حسين

»و امـا سـكينه، فغالـب عليهـا االسـتغراق مـع اّهللاٰ«: ايشان در وصف دخترشان سكينه فرمودند

بىموم( .)21:تان شبلنجى،

هـای ايـن تـرين بخش، يكى از مهم7هيجانى سبك زندگى امام حسين-مولفه عاطفى

مى تحقيق به و فرزندان7آيد؛ چراكه ناظر بر روابط عاطفى امام حسين شمار شـان با همسـر

ــه. باشــد مى ــه زيرمولف ــه را ب ــن مولف ــرل خشــم،: يى شــامل اي ــريح، كنت ــات فراغــت، تف اوق

و فرزنـدان تقسـيم كـردهكردن محبت نسـبت بـه چگـونگى گذرانـدن. ايم، عالقه به همسـر

و تفريح، تاكيد امام حسين و نيز اجتناب بر شادمان7اوقات فراغت كردن دل مومنان است

و رذل اســت كــه موجــب نافرمــانى خــدا مى ــراد پســت ــا اف كــه چنان. شــوند از همنشــينى ب

غ: فرمايند مى دلمبرترين اعمال بعد از نمـاز، و واردكـردن شـادی در هـای زدايـى از مـردم

جايى كه ايشان به مناجات با پروردگار بسيار عالقـه داشـتند،؛ آن)1362حالت،(مؤمنان است 
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نسـبت بـه7سبك زندگى امام حسـين. پرداختند در فراغت خود نيز به عبادت خداوند مى

ه كنترل خشم نيز نمونه ممتازی برای الگوگيری زوج و های جوان م در ارتبـاط بـا يكـديگر

اگر زوجين جوان بتوانند با پيروی از ايشان در زندگى. هم در زمينه فرزندپروری آنان است

آلود خود را كنترل كننـد، در برابـر كـالم خصـمانۀ طـرف مقابـل، مشترك، هيجانات خشم

و پاسخ ق تری حكمفرماست بـه تعويـ گويى را به وقت مناسبى كه شرايط آرام سكوت كنند

مى بياندازند، روابط خانوادگى سالم و خودشـان، الگـوی تنظـيم هيجـان تری را شكل دهنـد

مى فرزندان و مهربـانى بـا7سبك زندگى امام حسـين. شوند شان همچنـين دربـاره محبـت

و فرزندان كـه ايشـان از سـرودن اشـعار عاشـقانه بـرای شان الگوی زيبايى دارد؛ چنان همسر

و فرزندان و مهربـانى خـود را نثـار خـانواد  خـود. يى نداشتندشان ابا همسر و محبـت توجـه

و در ناگوار مى و های زندگى ترين لحظه كردند شان يعنى واقعه عاشورا نيز از توجه بـه آنـان

و آرام مى از مهم. كردنـد شـان كوتـاهى نمى كردن ابراز محبت توانـد بـه تـرين عـواملى كـه

و محبـت در پيشگيری از روابط فرازناشويى در زند گى مشترك منجـر شـود، تـدوام عشـق

و بـه حـد اعـالی رشـد خـود  زندگى است كه فرزندان نيز در سايه اين عشق، شـكوفا شـده

ايـن مولفـه،.، مولفـه معنـوی اسـت7آخرين مولفه سـبك زنـدگى امـام حسـين. رسند مى

آن های بسـياری دارد كـه بـه مهم زيرمولفه مى تـرين رين ارزش ايثـار، واالتـ:شـود هـا اشـاره

تنها نمونـه اعـالی يـك انسـان ايثـارگر بـرای خـانواده نيز نه7انسانى است كه امام حسين

هـا، امـروزه يكـى از مباحـث مولفـۀ شـكرگذاری نعمت. خود، كه برای تمام بشريت اسـت

به روان عنوان نعمتى از طرف خداوند ببينند شناسى مثبت است؛ وقتى زوجين، همسر خود را

هــای خــوب همسرشــان، از خداونــد سپاســگزاری نماينــد، هميشــه ايــنىو بــه خــاطر ويژگ

و قدردان همسر خود هستند ويژگى زيرمولفه ديگر سبك زنـدگى امـام. ها را در نظر داشته

و،گويى راست: فرمايند، صداقت است، حضرت، درباره صداقت مى7حسين عزت اسـت

قت در زنـدگى مشـترك بـر كسـى نقش صدا.)1385:66بحرانى،(ناتوانى است،گويى دروغ

از ديگـر. آورد پوشيده نيست؛ چراكه صـداقت زمينـۀ اعتمـاد متقابـل زوجـين را فـراهم مـى

و جلـوه ويـژه7مسائل مهم كـه در سـبك زنـدگى امـام حسـين ای دارد، تمركـز بـر دعـا

مى. مناجات است تنها كردن اين مولفـه در زنـدگى خـود، نـه توانند با پر رنگ زوجين جوان

از ويى برای فرزندانالگ و پـاداش معنـوی حاصـل شان باشند بلكه خـود از آرامـش روحـى
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،7دو زيـر مولفـۀ آخـر سـبك زنـدگى امـام حسـين. منـد شـوند بودن بهره معنويت با خدا

و صبر مرگ ای معنـوی اسـت كـه در همـه آگاهى، مولفـه مرگ. است) آوری تاب( آگاهى

در معنای اهمال آگـاهى، بـه مرگخـورد، به چشم مى7لحظات زندگى امام حسين كـاری

و غفلت از آن نيست، بلكه به تر بـه آينـد  جاويـدی اسـت معنای توجه افزون زندگى دنيوی

زوجين جوان اگر هميشه به مسئله مرگ توجه داشـته باشـند،. كه پيش روی انسان قرار دارد

زي كنند، از ستم در زندگى تنها به خداوند توكل مى هـا دسـت خواهى ادهكردن بر يكـديگر،

مى مى هم كشند بلكه سعى بـودن كنند در زندگى خود بـا نـيم نگـاهى بـه آينـده از در كنـار

و در عـين حـال در سـختى و قدر لحظات زندگى خـود را بداننـد و مشـكالت لذت برده ها

و صـبر را پيشـه مى و خـود را بـه او سـپرده و بـا زندگى بـه خـدای يكتـا تكيـه كـرده كننـد

های سـبك زنـدگى در بحـث از مولفـه. آينـد كاستى در زندگى از پا در نمى ترين كوچك

بندی نهـايى در جـدول برخى از مولفه با يكديگر همپوشانى داشتند كه جمع7امام حسين

. اند شده، در ذيل يك عنوان كلى تعريف شده ارائه

 گيری نتيجه

ت7هدف اين پژوهش، واكاوی سبك زندگى خانوادگى امام حسين اكيد بـر روابـط بـا با

و فرزندان ايشان بود از از آنجا كه در جامعه. همسر ای با الگوهای كامل دينـى، الگـوگيری

ترين عوامل تحكيم بنيان خانواده است، در اين پـژوهش اجتماعى از مهم-های دينى سرمايه

هـای اسـالمى به يكـى از مجهـوالت آموزه7سعى شد با مطالعه سبك زندگى امام حسين

و كتابر بعد روابط خانوادگى ايشان پاسخ روشنى داده شود؛ چراكه در پژوهشد  هـای هـا

و انديشـه7مرتبط با زندگانى امام حسين ، واقعه عاشورا چنان تاثير شگرفى بر روح جامعه

نويسندگان داشته است كه كمتر به روابط خانوادگى ايشان پرداختـه شـده اسـت؛ هـر چنـد

نه ژه در ارتباط با مولفۀ تابوي خود واقعه عاشورا به 7تنها برای فرزندان امـام حسـين آوری

و در اين پژوهش نيز بـه آن پرداختـه شـد ای نتيجـه. كه برای تمام بشريت درس بزرگى بود

7شود اين است كـه سـبك زنـدگى خـانوادگى امـام حسـين كه از اين پژوهش گرفته مى

و معنوی خانواده در تمام در. ادوار تاريخى اسـتمتناسب با حيات مادی بـه ايـن دليـل كـه

، خـود بـه آراسـتگى7امام حسـين. تنها به آراستگى زن برای مرد توجه نشده است،اسالم
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رحم بـا صـله. های زناشـويى مـوثر اسـت آراستگى در افـزايش جـذابيت؛اند داده اهميت مى

آن،تقويت حمايت اجتماعى و فرزنـدان مى سـبب شـادی زوجـين وخل خـوش. شـود هـا قى

و تحمل سختى خوش و فرزندان در دوام زندگى سبك. ها بسيار موثر است رفتاری با همسر

، سرمشق زوجـين جـوان در مسـئله تمكـين زن، وفـاداری بـه همسـر،7زندگى امام حسين

و تربيـت فرزنـد مى هـای تقويـت توانايى. باشـد رازداری در كانون خانواده، مدارا با همسـر

هـای ايـن پذيری در بسـتر خـانواده از آموزهو نصـيحت نصيحتو آموختن فرهنگ كالمى

و شيوه تربيتى فرزندان مى . تواند نقش داشته باشـد سبك زندگى است كه در تفاهم زوجين

و امـر بـه رعايت اصل بخشش، بذل و ماليمـت در نقـد از يكـديگر از خوبى و نهـى معروف

در خـانواده سـبب افـزايش اسـت كـه7هايى از سـبك زنـدگى امـام حسـين منكر، نمونـه

مى دوســتى و تعــالى در مســير زنــدگى در. شــود ها، محبــت، پيشــرفت و تقســيم اوقــات روز

كنتـرل. در بهبود روحيه اعضـای خـانواده مـوثر اسـت،نظرگرفتن بخشى از آن برای تفريح

و عالقه، عنصر كليدی پايبندی اعضـا بـه كـانون مقـدس خـانواده اسـت و ابراز عشق . خشم

و صادقايثار و فرزند بودن بـا آنـان،و از خود گذشتگى زوجين، شكرگذاری نعمت همسر

و توجه بـه مسـئله مـرگ بـرای در لحظه و در نظرگرفتن بخشى از زمان برای عبادت زيسـتن

و صبر در مشكالت زندگى، از ديگر آموزه لذت های متعـالى بردن از زندگى بر مبنای دين،

ويژه گويای توجه حضـرت بـه تمـام ابعـاد زنـدگى بـهبود كه7سبك زندگى امام حسين

و فرزندان است و محبت به همسر . ابراز آشكار عشق
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.135ش

وُحسن(دو اصــل اخالقــى شــاخص در روابــط همســران«،)1391(ـــــــــــــــــــــــ.9  معاشــرت

.3ش:، سال سوممعرفت اخالق�، ماهنامه»)پاكدامنى همسران

و، فصـلنامه»سبك اهـل بيـت در همسـرداری«،)1394(ـــــــــــــــــــــ.10 ، شناسـ� رواناسـالم

.16ش

 انتشارات بهجت:، قم7کلمات قصار حسین ابن عل�،)1362(حالت، ابوالقاسم.11



و فرزندان7واكاوی سبك زندگى امام حسين  89 با تأكيد بر روابط با همسر

و عدی غريباوی.12 حضـرت امـام؛ سیدالشـهدا۵-پیشـوایان هـدایت،)1388(حكيم، سيدمنذر

قم:، ترجمه7حسين .:انتشارات مجمع جهانى اهل بيت: عباس جاللى،

ــا.13 هــای زنــدگ� زناشــویی مبتنــ� بــر آموزشــ� مهارتهای تــدوین بســته،)1392(حيــدری، فريب
و آموزه نظریه و مقایسه تأثیر این دو بسته بر رضایت زناشویی های مشاوره ازدواج های اسالم

ارشد مشاوره، دانشكده علوم تربيتى نامه كارشناسى پايان:و کیفیت زندگ� زوجین شهر اصفهان

.و مشاوره، دانشگاه اصفهان

و بررس� تأثیر آموزش مبتن� بـر ایـن تدوین مدل سبW زندگ� اسالم�،)1393(حيرت، عاطفه.14
نامه دكتـری، دانشـگاه اصـفهان، دانشـكده علـوم، پايانمدل بر سازگاری زوجین شهر اصفهان

و روان .شناسى تربيتى

و،)1391(دالوندی، اصغر.15 و ادراکـات اسـاتید، روحـانیون و تبیـین نظـرات، تجـارب بررسـ�
:، تهرانهای زندگ� سالمت محور در فرهنگ اسالم� Cاه در خصوص سبWدانشجویان دانش

و توانبخشى .دانشگاه علوم بهزيستى

ــش، عصــمت.16 ــزايش ســازگاری زناشــويى زوج«،)1389(دان از اف ــا مشــاوره هــای ناســازگار ب

ش مطالعات روان شناخت�،»انداز اسالمى چشم ،2.

.نشر فرهنگ اسالمى:، تهران7حسینزندگان� امام،)1372(رسولى محالتى، سيدهاشم.17

محور بـا تأکیـد بـر نظـام خـانواده بـر تاثیر آموزش سبW زندگ� اسالم،)1389(رضايى، جواد.18
و صمیمت زوجین اراک دانشـكده علـوم: ارشـد دانشـگاه اصـفهان نامه كارشناسى، پايانتعهد

و روان .شناسى تربيتى

و،)1391(شريفى، احمدحسين.19 نهاد نمايندگى:، قمسبW زندگ� اسالم� همیشه بهار، اخالق

.ها، دفتر نشر معارف مقام معظم رهبری در دانشگاه

و تحقيقات اسالمى:، قمتفسیرالمیزان،)1377(طباطبايى، سيدمحمدحسين.20 .دفتر انتشارات

.انتشارات مرتضوی:، تهرانالبحرین مجمm،)1375(طريحى، فخرالدين.21

و،)1392(طيبى، ناهيد.22 علم: تهران،7پژوه� درباره همسر امام حسینبازکاوی .انتشارات

و سیره امام حسین،)1381(عزيزی، عباس.23 .انتشارات صالة:، قمدر کالم بزرگان7فضایل

على غفوری.24 فجر:، تهران7ده گفتار از امام حسین،)1368(گلزاده، .نشر

.قلم مكنون:، قم7الحسین االمام حیاة،)1385(قرشى، باقر.25
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وزارت فرهنگو ارشاد: شعرانى، تهران بوالحسنا: ترجمه،مالمهمو نفس،)1385(عباس قمى،.26

.اسالمى

.نشر مدين:، قمتذکرة الشهدا،)1385(اّهللاٰ كاشانى، حبيب.27

ــامرانى.28 ــين ك ــالم�،)1393(راد، سيداميرحس ــدگ� اس ــاری در ســبW زن ــای رفت ، نقــش الCوه

.پايگاه تخصصى الگوشناسى: انتشارات

آن سبW زندگ� اسالم�،)1391(محمد كاويانى،.29 .مركز نشر اسراء:، قمو ابزار سنجش

و حسـن انـوری.30 و بـا شـادكامى رابطـه سـبك زنـدگى اسـالمى«،)1390(كجباف، محمـدباقر

مجله»رضايت از زندگى دانشجويان شهر اصفهان و دین روان، ش شناس� ،4.

.االسالميه دارالكتاب:، تهراناصول کاف�،)1366(كلينى، محمد.31

.و فرهنگى شركت انتشارات علمى: پرويز مرزبان، تهران: ترجمه، سیر تمدن،)1388(لينتون، رالف.32

قم:، ترجمهبحاراالنوار،)1383(مجلسى، محمدباقر.33 .بوستان كتاب: سيدهاشم رسولى محالتى،

.انتشارات سرور:، قمتاریخ چهارده معصوم،)1383(ــــــــــــــــــ.34

و تـاریخ7دانشنامه امام حسین،)1388(شهری، محمدریمحمدی.35 ، بر پایـه قـرآن، حـدیث

قم: ترجمه .انتشارات دارالحديث: عبدالهادی مسعودی،

.مركز نشر االعالم اسالمى:، تهرانمیزان الحFمه،)1379( ــــــــــــــــــ.36

.صدرا:، تهرانانسان کامل،)1368(مطهری، مرتضى.37

دارالتعلـيم القـرآن:، اصـفهان7زنده جاوید حسـین،)1387(الحكيم القرآنموسسه دارالتعليم.38

.الحكيم

و گسـتره آن در علـوم اجتمـاعى«،)1386(كنى، محمدسعيد مهدوی.39 ،»مفهـوم سـبك زنـدگى

ش مطالعات سبW زندگ�فصلنامه ،1.

و سـبW زنـدگ�،)1387( ــــــــــــــــــ.40 ات كنندگان در جلسـ مطالعـه مـوردی شـركت(دیـن

.7دانشگاه امام صادق:، تهران)مذهبى

و راضيه بديعيان.41 در واقعه7تربيت دينى در سيره امام حسين«،)1388(گورتى نوروزی، رضا

ش اندیشه دین�مجله» عاشورا ،33.

.38، فرهنگ کوثر،»و تربيت فرزندان7امام حسين«،)1379(بناری، على همت.42

ش فرهنگ کوثرو تربيت فرزندان،7امام حسين«،ـــــــــــــــــــــ.43 ،39.


