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بنا بر اعتقاد بسیاری از اندیشمندان سبک زندگی اساساً وابسته به مکتب و ایدئولوژی است. بدین ترتیب بروز و ظهور 
یک فرهنگ در بعد اجتماعی، زمانی رخ می دهد که سبک زندگی مردمان مطابق با مکتب حاکم باشد مکتب تشیع نیز 
با بهره گیری از مفهوم والیت در کنار توحید اسالمی برای تمام شئونات فردی و اجتماعی شیعیان برنامه عملی ارائه 
می کند. در حقیقت نوع قابل تمایزی از سبک زندگی را در ادوار مختلف پیشنهاد می کند که فارغ از وابستگی به شرایط 
زمانی و مکانی، هویت متمایزی ایجاد می کند. در فرایند تربیت، مبانی نظری و مهارت های فردی و جمعی وابسته به 
مکتب تشیع از نسلی به نسل بعد انتقال می یابد. پژوهش حاضر ضمن شناخت نقش تربیت به عنوان عامل ترویج و تداوم 
سبک زندگی شیعی، اهمیت حسینیه ها را به عنوان ظرف مکانی با کارکرد تربیتی-آموزشی یاد شده بیان می کند؛ و برای 
اثبات این مدعا نقش حسینیه های شهر کاشان در شکل گیری و تداوم سبک زندگی شیعی را نشان می دهد. برای تدوین 
چارچوب نظری در پژوهش حاضر از راهبرد استدالل منطقی و برای نمایش مصداقی آن از راهبرد موردپژوهی بهره گیری 
شده است. بدین ترتیب شاخصه های برگرفته از سبک زندگی و تربیت اسالمی در انطباق با ویژگی های معمارانه شامل 

کارکرد، کالبد و ارتباط با بستر طبیعی و شهرِی حسینیه های کاشان، به عنوان مصداق قرار گرفته است.
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مقدمه 
مهم ترین  از  علیه السالم  حسین  امام  عزاداری  مراسم 
در  مراسم  این  می باشد.  شیعیان  بخش  هویت  مناسک 
گذشت  با  تنها  نه  و  آن  یافته  دوام  و  قوام  تاریخ  طول 
زمان رو به زوال نرفته؛ بلکه با شور و شعور افزون شونده 
یکی  را  آن  می توان  که  به طوری  است.  نموده  پیشرفت 
ارکان سبک زندگی شیعی محسوب نمود  بنیادی ترین  از 
حفظ  با  مراسم  این  که  آنجا  از   .)104  ،1399 )رضایی 
اصول، در بعد مکانی و زمانی صورت های مختلفی به خود 
گرفته است و در بزنگاه های مهم تاریخی همچون انقالب 
اسالمی، جنگ تحمیلی و دفاع از حرم نقشی اساسی در 
ایجاد انسجام و انتظام اجتماعی ایفا نموده است؛ می توان 
از آن به عنوان مکتبی انسان ساز یاد نمود )محمد میرزایی 
عوامل  از  یکی  است  بدیهی   .)181  ،1393 ابوطالبی  و 
توفیق این مکتب کارکرد و کالبد فضای برگزاری مراسم 
در محرم و تداوم کارکرد اجتماعی این فضا در طول سال 
به عنوان یک اندام شهری می باشد )امین زاده 1387، 60(. 
نگرش های  همچون  تربیتی  علوم  نوین  دیدگاه های  در 
پروژه مبنا می توان به بازتعریف ابعاد تربیتی مراسم  محرم 
پرداخت و آن را به عنوان یک پروژه تربیتی- اجتماعی که 
اثرگذار  می تواند در در سه الیه معنویت، اخالق، و رفتار 
باشد؛ در نظر گرفت )مشایخ 1399، 141(. بنابراین مراسم 
محرم با حفظ کارکرد اجتماعی به طور ضمنی ابعاد تربیتی 
نیز می یابد. چنین فضایی را می توان با معیارهای تربیت گاه 
مطلوب اسالمی سنجید. با چنین نگرشی پژوهش حاضر 
کالبدی  و  فرهنگی  مذهبی،  ارزش های  تایید  ضمن 
حسینیه ها، به دنبال کشف ابعاد تربیتی متجلی در فضای 
حسینیه می باشد و حسینیه را به مثابه تربیت گاه مطلوب 

می کند. تعریف  شیعی 
چارچوب نظری

موضوع سبک زندگی، تربیت، و مکان مورد توجه بسیاری 
معماری  معماری می باشد.  و  انسانی  اندیشمندان علوم  از 
همزمان با اینکه فضایی انسان ساخت است؛ متقاباًل سازنده 
انسان نیز می باشد. بدین ترتیب یکی از مهم ترین مواردی 
است؛  موثر  زندگی  سبک  از  خاصی  نوع  ترویج  در  که 

زمینه  این  در  می باشد.  انسان ساخت  مکان  ویژگی های 
می توان به موضوع تربیت نیز اشاره کرد که سبک زندگی 
را دربین نسل ها ترویج و تداوم می بخشد. منابع مطالعاتی 
پژوهش حاضر شامل سه دسته کلی می باشد؛ پژوهش های 
آن؛  متغیرهای  و  اسالمی  زندگی  سبک  با  مرتبط 
پژوهش های مرتبط با علوم تربیتی به ویژه تربیت اسالمی و 
عوامل تشکیل دهنده آن، دسته آخر، منابع مرتبط با معماری 
مثل حسینیه ها.  عمومی  و  فضای شهری  به ویژه  اسالمی 
از  با مطالعه منابع مختلف سبک زندگی اسالمی می توان 
سطح به عمق، سه الیه رفتار، اخالق، و معنویت را به عنوان 
عوامل کلی تشکیل دهنده سبک زندگی اسالمی و شیعی 
برشمرد؛ تربیت اسالمی نیز دارای دو بُعد گفتاری و رفتاری 
در حالت کلی می شود که خود دارای زیرمجموعه هایی از 
انواع روش های گفتاری و رفتاری می باشد. فضای معماری 
بستر  با  ارتباط  کالبدی،  کارکردی،  متغیرهای  شامل  نیز 
به  این متغیرها هم  از  طبیعی و شهری می باشد. هر یک 
ارائه شده،  مدل  در  می باشد.  تقسیم  قابل  جزئی تر  عوامل 
شامل  پژوهش  موضوعی  قلمروهای  بین  ارتباط  می توان 
سبک زندگی، علوم تربیتی و معماری را مشاهده نمود. این 

مدل اساس پژوهش حاضر نیز می باشد )نمودار 1(. 

نحوه ارتباط قلمروهای موضوعی مختلف در پژوهش )مأخذ: نگارندگان(

روش تحقیق
و  اسالمی  دیدگاه  حاضر  تحقیق  بر  حاکم  کلی  نگرش 
و  عقلی  دیدگاه های  بر  عالوه  مبانی  در  که  است  شیعی 



21محمدرضا عطایی همدانی و همکاران / کارکرد تربیتی حسینیه ها در ترویج...

تجربی، منابع نقلی شامل قرآن، حدیث و سیره پیامبر)ص( 
و امامان معصوم)ع( را معتبر می داند. روش شناسی تحقیق 
و طبقه بندی  تحلیل  به  آن  در  که  است  کیفی  نوع  از  نیز 
می شود.  پرداخته  تصویری  و  نوشتاری  اسناد  و  گزاره ها 
راهبرد تحقیق در مبانی نظری از نوع استدالل منطقی و در 
موردپژوهی راهبرد میدانی مورد استفاده قرار گرفته است. 
روش گرداوری داده ها در مبانی، کتابخانه ای، و در مصداق، 
نوع  از  نیز  داده ها  تحلیل  روش  می باشد.  میدانی  مشاهده 
قیاس است. قلمروی موضوعی تحقیق شامل علوم انسانی 
اسالمی، علوم تربیتی اسالمی، و معماری اسالمی می باشد. 
واقع  کاشان  شهرستان  محدوده  پژوهش  مکانی  قلمروی 
بررسی  زمانی آن در  قلمروی  استان اصفهان و  در شمال 
نمونه ها حسینیه های دوره قاجار هستند. از آنجا که نمونه ها 
از دوره قاجار تا کنون بی وقفه کارکرد خود را حفظ نموده اند 
و اکنون نیز مورد استفاده قرار می گیرند؛ تغییرات کالبدی 
و کست افزود هایی در آنها رخ داده است. همچنین در این 
پژوهش نگرش اکنونی به تاریخ حاکم است. پایایی و روایی 
نیز  و  تأیید  مورد  و  معتبر  منابع  از  استفاده  با  نیز  پژوهش 

ارتباط منطقی بین مبانی و مصادیق حاصل شده است.

سبک زندگی
و  تعامالت  خاص  محتوای  و  ماهیت  بر  زندگی  سبک 
مبیِّن  و  دارد؛  داللت  جامعه  هر  در  اشخاص  کنش های 
اغراض، نیات، معانی، و تفاسیر فرد در جریان عمل روزمره 
در  که  دهد  می  نشان  مفهوم  این  است.  روزانه  زندگی  و 
می  چه  فرهنگی  خرده نظام  در  موجود  ارزش های  بطن 
گذرد. در واقع با به کارگیری مفهوم سبک زندگی و تعمق 
و  باورها،  اذهان،  در  پنهان  هنجارهای  از  می توان  آن  در 
رفتارهای مردم یک جامعه، سر در آورد و از جهت گیری-ها 
الگوهای موجود یا در حال شکل گیری، تفسیر واقع بینانه ای 
معنای  در   .)1385 آقابخشی  و  )رحمت آبادی  کرد  ارائه 
تحت اللفظی، سبک زندگی یعنی روش نوعی زندگی فرد، 
گروه یا فرهنگ، روش خاصی از زندگی یک فرد یا شخص 
شیوه  یعنی  زندگی  سبک  اصطالحی  معنای  در  گروه.  یا 
زندگی که منعکس کننده گرایش ها و ارزش های یک فرد یا 
گروه است. آنچه در بین مفاهیم مختلف سبک زندگی دیده 
می شود آمیخته بودن این معنا با فرهنگ، اخالق، ارزش ها، 
تاریخی و  اختصار سیر  به  زیر  و نگرش هاست. در جدول 
تمرکز تعاریف مختلف سبک زندگی آمده است )جدول 1(.
دوره 
نی ما ز

تمرکز اصلی نظریه نظریه
 پرداز

دوره 
نی ما ز

تمرکز اصلی نظریه نظریه
 پرداز

نیمه دوم قرن 20

اساس  بر  زندگی  سبک  ایجاد  و  رقابت  ایجاد  انگیزش های 
انگیزش ها این 

وبلن

نیمه 
اول 
قرن 20

تأثیر وجوه روانشناختی بر سبک زندگی آدلر

کنندگان  مصرف  مشترِک  رفتاری  ویژگی های  بر  تمرکز 
خاص محصوالت 

کالکهون تأثیر طبقه و منزلت اجتماعی بر سبک زندگی وبر

محیط  از  کرده  احاطه  را  انسان  که  همه چیز هایی  بر  تمرکز 
عینی تا  ذهنی 

بوردیو تأثیر ارزش های خاص فردی و ایجاد تمایزات اجتماعی بر سبک 
زندگی

زیمل

فرهنگ مصرف عامل ایجاد سبک زندگی و  دوگالس 
ایشرود

نیمه 
دوم 
قرن 20

تمرکز بر مفاهیم بنیادین موثر بر رفتار همچون انگیزش و تأثیر 
آن بر سبک زندگی.

گیدنز

شهرسازی و مصرف گرایی مدرن عامل ایجاد تمایز در سبک 
زندگی- در جوامع سنتی سبک زندگی مطرح نیست.

کمپل تمرکز بر الگوی مصرف و خرید کاال و دسته بندی سبک زندگی لیزر

تأثیر فرهنگ و کاالهای فرهنگی بر سبک زندگی پترسون تمرکز بر ترجیحات مصرف گرایانه یاسرمن

تمرکز بر فرایند جامعه پذیری و هنجارهای اجتماعی موثر بر 
سبک زندگی

ونزل تمرکز به عوامل بسیاری که بر سبک زندگی موثر است سویل

تمرکز بر باورهای اجتماعی موثر بر سبک زندگی مک کی تمرکز به مجیط اجتماعی و انفعال فرد در برابر جامعه و پذیرش 
سبک زندگی اجتماعی

سولومون

تمرکز بر الگوی مصرف کاال در تعریف سبک زندگی لسلی تمرکز بر پوشش و ظاهر، مدل مو، تفریح، و ُمد بررسی تأثیر آن 
بر سبک زندگی

ایسا برگر

جدول 1. نظریات مختلف غربی در رابطه با سبک زندگی )مأخذ: نگارندگان(
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سبک زندگی در مکتب امام حسین)ع(
است  مناسبی  وسیله  زندگی  سبک  دینی،  جامعه  یک  در 
تا با بهره گیری از آن، هویت خویش را به نمایش بگذارد 
و باور ها و ارزش های دینی خود را در بدنه زندگی مردم 
حفظ کند. در دیدگاه اسالمی، هدف از طرح بحث سبک 
زندگی، بسیار فراتر از برخی اهداف اثبات گرایانه غربی است 
)ولی زاده 1392، 48(.  سبک زندگی اسالمی شامل گستره ی 
وسیعی از رفتارها و گفتارها می شود که پیامبر اسالم)ص( و 
پس از ایشان، اهل بیت)ع( در زندگی خود  به کار می برده اند 
و می توان امروزه از آنها برای زندگی شایسته بهره گرفت 
سبک   .)1009  ،1393 موسوی  و  مزرعه شاهی  )محمدی 
ارزش های  و  باورها،  رفتار،  و  آداب  یعنی  حسینی  زندگی 
جامعه بر اساس یک الگوی برتر که اینجا امام حسین)ع( 
است تنظیم شود. در مکتب امام حسین)ع( مهم ترین ویژگی 
ظلم ستیزی و حمایت از مظلوم است. یکی از نتایج سبک 
زندگی حسینی در جامعه این است که از لحاظ اخالقی ظلم 
و جنایت کاهش یابد. در بُعد فردی، دوری از تکبر و غرور 
انسان  دارد. چیز دیگری که جلوی طغیان  اهمیت  درونی 
را می گیرد و انسان را متواضع می کند روضه ی اباعبداهلل 
است. )پناهیان 1392( برای سبک زندگی حسینی می توان 

سه مولفه ذکر نمود: معنویت، اخالق، و رفتار.
دارای  معنویت  حسینی:  زندگی  سبک  در  معنویت 
در  هدف  و  معنا  فرامادي،  بُعد  مانند  اساسی  ویژگی هایی 
زندگی، داشتن رسالت در زندگی، تقدیس زندگی، اهمیت 
یا  ایدئالیسم  دوستی،  نوع  مادي،  ارزش هاي  به  ندادن 
آرمان گرایی است )الکینز و دیگران 1388، 10(. »معنویت، 
احساس حضور معنا در خود و ظهور آن در رفتار است که 
مترتب بر شناخت صحیح برآمده از وحی نسبت به هستی 
و مبدأ شکل گیري آن )خدا( و منتهاي نظام آفرینش )معاد( 
و نیروهاي ناپیداي فعال در نظم بخشی و جریان بخشی به 
به  است؛  غیب(  )عالم  آفرینش  متن  در  مندرج  سنت هاي 
گونه ای که روابط چهارگانۀ انسان با خود، خدا، همنوعان، 
)نوبری  دهد«  تغییر  معنوي  رشد  با  متناسب  را  طبیعت  و 
می توانند  که  معنوی  بنیآن های  مهم ترین   .)50  ،1396
سبک زندگی حسینی را ایجاد نمایند عبارتند از پاسداشت 

معصوم)ع(،  ائمه  به  جویی  توسل  معاد،  به  اعتقاد  توحید، 
پاالیش روح، و  والیت پذیری، شهادت طلبی، کمال گرایی، 

داوری 1390، 83( )تقی زاده  نفس  تزکیه 
اخالق در سبک زندگی حسینی: اهمیت اخالق نیکو 
تا جایی است که رسول گرامی اسالم)ص( هدف از بعثت 
خویش را اتمام مکارم اخالقی اعالم نموده است. »اخالق« 
ریشۀ اعمال آدمی است؛ بدین معنی که هر عمل و رفتاری 
که از انسان صادر می شود مبتنی بر چگونگی اخالق اوست. 
»اخالق« به صفات پایدار در نفس آدمی گفته می شود که 
این صفات موجب صدور افعالی متناسب با آن ها، به طور 
ناخودآگاه می شود. اگر این صفات پایدار به گونه ای باشند 
که اعمال زیبا و پسندیده از نظر عقل و شرع، به سهولت 
از آنها صادر شود؛ آن ها را »اخالق نیک« می نامند؛ و اگر 
موجب صدور اعمال زشت شوند؛ »اخالق بد« گویند )فیض 
امام حسین)ع( می توان  کاشانی 1339، 95/5(. در مکتب 
توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، ترویج گذشت 
و ایثار، گشاده رویی و صبر، کمرنگ کردن فاصله طبقاتی، 
از  حمایت  انقالبی،  روح  اشاعه  و  حفظ  پذیری،  مسئولیت 
در  ویژگی های  چنین  نمود.  اشاره  عدالت طلبی  و  مظلوم، 
)تقی زاده  دارند  بسزایی  نقش  زندگی حسینی  ایجاد سبک 

داوری 1390، 85-84(.
رفتار در سبک زندگی حسینی: »رفتار« را می توان 
قابل سنجش ترین مؤلفۀ سبک زندگی دانست؛ زیرا یک امر 
از  منظور  دارد.  آزمایش  و  مشاهده  قابلیت  و  است؛  عینی 
مکتب  این  در  است.  حسینی  شعائر  رعایت  حسینی  رفتار 
رفتارهایی نظیر پاسداشت و اقامه شریعت نظیر اقامه نماز 
انگاره های  ترویج  به صورت جمعی،  دعا  و  ذکر  و  جماعت 
دگر خواهانه مثل نذری دادن، احسان کردن، صدقه دادن، 
بودن،  مودب  و  دیگران  با  محبت آمیز  تعابیر  بکارگیری 
رفتارهای همکاری و همدلی که روح همبستگی را ترویج 
می کند؛ ارتقای رفتارهای نظارتی که موجب ارتقای امنیت 
مقبول  و  هنجارمند  رفتارهای  ارتقای  و  می شود  اجتماعی 
عرف رفتارهایی هستند که در انطباق کامل با ویژگی های 
معنوی و اخالقی یاد شده می باشند )تقی زاده داوری 1390، 
یاد  ظاهری  تا  زیربنایی  ساحت  ترتیب  بدین   .)86 و   85
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شده در قالب معنویت، اخالق و رفتار، سازنده سبک زندگی 
با ارزش های شیعی و حسینی می باشد. منطبق 

نقش تربیت در اصالح سبک زندگی
تربیت  زندگی،  سبک  مقولۀ  بر  تاثیرگذار  عوامل  از  یکی 
است. انسان برای رشد نیازمند آموزش های ضروری زندگی 
سه گانه  مولفه های  بر  اجتماعی  عوامل  اثرگذاری  است. 
ویژگی های  از  رفتار(  و  اخالق،  )معنویت،  زندگی  سبک 
انحراف های  رواج  است.  انسانی  جامعۀ  اجتناب ناپذیر 
اجتماعی در جوامع مدرن، آسیب های متعددی را به جامعه 
وارد نموده و آنان را به ورطۀ سقوط و انحطاط کشانده است. 
راه رهایی از این آسیب ها اینست که متناسب با فشارهای 
محیطی و تغییرات، روش های تربیتی نیز به روز گشته و 
گسترش یابند. )رضایی و دیگران 1399، 98-99(. تربیت 
بر اساس ارزش های معنوی باعث می شود هر فرد از جامعه 
لحظات  در  تصمیم گیری  برای  روشنگری  شاهد  و  دلیل 
حساس زندگی داشته باشد. اعتقادات باعث می شود که فرد 
انفعال خارج شده و مداخله فعاالنه ای در روابط  از حالت 
انطباق  از طریق  و  ارادی  به طور  و  باشد  داشته  اجتماعی 
شرایط موجود با ارزش ها، با عوامل اجتماعی مواجه شود. 
دخالت  خویش  به شخصیت  دادن  در شکل  این گونه  وی 
می کند. بدین ترتیب بر خالف برخی از مکاتب که اصالت را 
یا به فرد می دهند یا به جامعه، تربیت شیعی موجب می شود 
در بزنگاه های حساس بر اساس ارزش ها و اصول ریشه دار 

تنظیم شود.  رفتارها 
تلقی می کند  را فی نفسه موجود  انسان  برخالف غرب که 
را  زندگی  سبک  تا  می پردازد  وی  پسندهای  بررسی  به  و 
تعریف کند؛ در اسالم، آدمی طی فرایند تربیت، با شناختی 
عمیق از معبود، هستی، خود و دیگران روابط چهارگانه )با 
خدا، طبیعت، خویشتن، و جامعه( را بر اساس غایات الهی 
تعریف و تنظیم کرده و سبک زندگی خود را پیدا می کند. 
به  توجه  با  اما  دارد؛  اصول  در  ثابت  ریشه ای  که  سبکی 

یافته است1. زمانی و مکانی تجلیات متنوعی  شرایط 
آموزه های  اساس  بر  تربیت  و  تعلیم  روش های 

سنت و  قرآن 
از قرآن کریم تعلیم و تربیت به عنوان مهم ترین  آیاتی  در 

دوم  آیه  در  است.  گرفته  قرار  تاکید  انبیامورد  بعثت  هدف 
نیز  و  الهی و حکمت  آموزش کتاب  و  تعلیم  سوره جمعه، 
تزکیه روح از صفات رذیله، به عنوان مهم ترین هدف بعثت 
رسول خدا)ص( شمرده شده است2. امام علی)ع( نیز انگیزۀ 
آدمیان و  پنهان در ضمیر  بروز قوه های  را  پیامبران  بعثت 
شکوفا نمودن استعدادهای فطری و الهی دانسته است که 
خود نشانگر مسئولیت تربیتی پیامبران است )شریعتمداری 

)10 ،1385
تعالی  و  رشد  یابد  تحقق  اهداف  این  اگر  که  است  روشن 
بشر به سوی کمال نهایی اش یعنی قرب به خداوند حاصل 
ابعاد  در  می توان  واال  هدف  این  به  رسیدن  با  می شود. 
اخالقی و رفتاری که تشکیل دهنده سبک زندگی فرد است 

را داشت. الوهیت  انتظار تجلی  نیز 
با واژۀ  ارتباط آن  به  تبیین معنای لغوی تربیت،  راغب در 
رب اشاره کرده است و تربیت را به معنای متحول نمودن 
به  رسیدن  تا  پیوسته،  و  گام  به  گام  صورت  به  چیز  یک 
کمال دانسته است )راغب اصفهانی 1412ق، 336(. تربیت 
در اصطالح یعنی ایجاد شرایط الزم و کمک به شخص تا 
بتواند استعدادهای نهفته اش را به طور هماهنگ پرورش 
دهد و به تدریج به سوی کمال حرکت کند )امینی 1380، 
گوناگون  جنبه های  شامل  عام  مفهوم  در  تربیت   .)14
و  اخالقی،  اجتماعی،  عقالنی،  عاطفی،  روانی،  جسمانی، 

.)192-191  ،1374 )شریعتمداری  است  دینی 
در  است3.  خلیفه اهلل  مقام  به  رسیدن  تربیت  اصلی  هدف 
اگر  و  است  آمده  با هم  راستا  تربیت هم  و  عبادت  اسالم 
عبودیت  مقام  به  رسیدن  خلقت  از  هدف  می شود  گفته 
بنا  است.  مدنظر  نیز  ربوبیت  مقام  به  نیل  همزمان  است 
ناپیدا  عبودیت  مقام  در  آنچه  امام صادق)ع(  از  حدیثی  بر 
شود در مقام ربوبیت هویدا گردد و هر مقدار که  از مراتب 
و صفات ربوبیت پوشیده شود در مراحل عبودیت جلوه گر 
شود4. اهداف تربیت از منظر رویکرد تلفیقی5 عبارت است 
نیازهای  و  عالئق  بر  تأکید  مفاهمه،  روحیۀ  پرورش  از: 
مشترک، پرورش عقالنیت ارتباطی در مناسبات آموزشی، 
برای  سازی  زمینه  بین االذهانی،  نگرش  و  بینش  ایجاد 
دیگران  و  )اسالمی  همدالنه  تعامل های  آوردن  فراهم 
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مکتب  در  تربیت  و  تعلیم  مختلف  مضامین   )180  ،1397
به  امر  اجتماعی،  عدالت طلبی  به  می توان  حسین)ع(  امام 
و  اسالمی، گذشت  شعائر  برپایی  منکر،  از  نهی  و  معروف 
فداکاری، مسئولیت پذیری، پاسداشت ارزش های انسانی و 

.)112  ،1399 دیگران  و  )رضایی  نمود  اشاره  دینی 
قرآن  در  تربیت  و  تعلیم  گونه شناسی شیوه های 

و سنت
از نظر فعلیت می توان دو گونه تربیت برای انسان برشمرد: 
انفعالی  تربیت  اسالم  در  فعال7.  تربیت  و  انفعالی6  تربیت 
مورد نکوهش قرار گرفته و بهترین نوع تربیت فعال قلمداد 
شده است؛ چراکه در آن فرد با اراده و اختیار کامل پس از 
کشف حقیقت آن را بر می گزیند )ادیب 1363، 90-91(. در 
یک تقسیم کلی می توان شیوه های تعلیم و تربیت در قرآن 
و سنت را به دو گونه گفتاری و رفتاری تقسیم کرد. شیوه 
تقسیم  و دو سویه  گفتار یکسویه  به دو گونه  نیز  گفتاری 
می شود. گفتار یک سویه نیز خود به دو گونه خصوصی و 

عمومی تقسیم می شود.
 اما گفتار یک سویه خصوصی، گاه در قالب امر به معروف 
و  تبیین  قالب  در  گاه  و  می گیرد  انجام  منکر8  از  نهی  و 
و  خطابه  همان  نیز  عمومی  یک سویه  گفتار  و  توضیح9 
سخنرانی است10. اما گفتار دوسویه در سه قالب پرسش و 
پاسخ11، مناظره و مباحثه12، و مجادله13 انجام می گیرد. 
صورت  دو  در  نیز  رفتاری  روش  به  تربیت  و  تعلیم  شیوه 
ایجابی در  رفتار  است.  تقسیم  قابل  ایجابی14 و سلبی15 
قالب نمایش رفتارهای صحیح باید انجام گیرد که گاه از 

از  نیز  گاهی  و  نمایش،  از طریق  گاه  و  الگو،  ارائه  طریق 
طریق مشاهده رفتارهای خوب دیگران صورت می گیرد؛ و 
در رفتارهای سلبی نیز باید به ایجاد محدودیت در ارتباط با 
عوامل مخرب فرهنگی همت گماشت. افزون بر آنچه که 
در باره دو روش گفتاری و رفتاری گفته شد؛ ابزارهایی نیز 
وجود دارند که با کمک آنها بهتر می توان از این شیوه های 
گفتاری و رفتاری بهره جست. مثال بهره گیری از مکان16 
از  بهره گیری  یا  و  تربیت،  و  تعلیم  در  مناسب  زمان17  یا 
عواطف19،  از  بهره گیری  تنبیهی18،  و  تشویقی  عوامل 
استدالل  از  بهره گیری  و  تمثیل20،  و  قصه  از  بهره گیری 

عقلی21.
مکان مناسب تربیت

توجه به مکان مناسب در تعلیم و تربیت نقش مهمی در 
از  رسول خدا)ص( پس  دارد.  آن  اهداف  تحقق  و  پیشبرد 
آن که جمعیت مسلمانان رو به فزونی نهاد؛ به جهت اینکه 
ارتباط دیداری با حاضران برقرار گردد دستور ساخت منبر را 
در مسجد مدینه صادر نمودند. در غدیر خم نیز برای محل 
سخنرانی رسول خدا)ص( از زین شتران، مکان مرتفعی را 
ساختند تا مردم به خوبی آن حضرت را ببینند. همچنین در 
به درستی  آن که مسلمانان  برای  حجه الوداع، رسول خدا 
بتوانند چگونگی انجام طواف توسط آن حضرت را ببینند؛ 
با بررسی  بر روی شتر و به صورت سواره، طواف کردند. 
منابع مختلف می توان ویژگی های مکان مناسب تربیت را 
نمود  دسته بندی  بستر  با  ارتباط  و  کالبد  کارکرد،  قالب  در 

)جدول 2(. 

منابع عوامل، اندام ها، و عناصر موثر مولفه مکانی متغیرهای
 مکانی

پورباقر،  )1396(؛  دیگران  و  عالقه مند 
عظمتی، و صالح صدق پور )1398( حیاتی 
سلطانزاده  و  فعلی  )1398(؛  غالمی  و 
سلطانزاده  و  مومنی،  بمانیان،  )1395(؛ 

)1392(

ورودی،  مانند  مکان هایی  نظام مند  توالی 
گنبدخانه،  شبستان،  صحــن،  هشتی، 
و  کتابخانه  نمازخانه،  ایوان،  حجره، 

نه خا وضو

فضاهای  از  سلسله مراتبی  ایجاد 
ع متنو

)تنوع فضایی(
کارکرد

پورباقر،  )1392(؛  دیگران  و  هوشیاری 
)1398(؛  صدق پور  صالح  و  عظمتی، 
)1396( مظفر  و  صالحی،  عالقه مند، 

جهت گیری به سمت قبله و عناصر معرف 
گنبدخانه،  محراب،  مثل  نیایشی  فضای 

و... ، وجود نخل،  شبستان 
توجه به فضای نیایشی



25محمدرضا عطایی همدانی و همکاران / کارکرد تربیتی حسینیه ها در ترویج...

جدول 2. ویژگی های مکان مناسب تربیت در نگرش اسالمی )مأخذ: نگارندگان؛ برگرفته از مشایخ 1399، 133(

متغیرهای مکانی مولفه مکانی عوامل، اندام ها، و عناصر 
موثر

منابع

عالقه مند و دیگران )1396(؛ پورباقر، عظمتی، 
غالمی  و  حیاتی   )1398( صدق پور  صالح  و 
)1398(؛ فعلی و سلطانزاده )1395(؛ بمانیان، 

)1392( و سلطانزاده  مومنی، 

وجود سلسله مراتبی از فضاهای باز، 
پوشیده، و بسته، که در تمام اوقات 
سال و شبانه روز امکان بهره برداری 
مناسب  هندسه  بکارگیری  دارند؛ 
کارکردهای  می توان  که  فضایی 
متفاوتی در مواقع خاص به فضا داد 

)پاسخگویی(.

و  انعطاف پذیر  فضاهای  طراحی 
ی د عملکر چند

کارکرد

وثیــق و قراملکی )1395(؛ پورباقر، عظمتی، 
و صالح صدق پور )1398(

وضوخانه،  به  دسترسی  سهولت 
بهداشتی سرویس  امکانات  دسترسی آسان به فضاهای خدماتی

ابراهیمی )1397(؛ ممانی، یاری، و حقیر 
)1397(؛ پارسایی خصال، و گرکانی )1398(؛ 
وثــوق زاده و حسنی پناه )1398(؛ احمدخانی 
ملکی و حق پرست )1395(؛ حیاتی و غالمی 

)1398(

وجود نور، تزئینات، گچبری و 
کاشیکاری خطوط، توجه به ابعاد 
زیباشناختی آب، رنگ و نور و 

استفاده از آنها.

زیبایی و جذابیت بصری

کالبد
پارسایی خصال و گرگانی )1398(؛ وثوق زاده 
و حسنی پناه )1398(؛ عالقه مند صالحی و 

مظفر )1396(؛ حیاتی و غالمی )1398(

دسترس مناسب به آسمان، نور، 
آب، گیاه در عین حال بهره گیری از 
سایه جداره ها و سایبآن ها در چهار 

جبهه بنا )اهمیت سیر آفاقی(

توجه به مرکزیت حیاط

خوانایی و دعوت کنندگی کالبدی
ایجاد نمود شهری به وسیله گنبد و 
مناره و قرارگیری در مسیر حرکت 

بازار

هوشیاری و دیگران )1392(؛ 
پورباقر، عظمتی، و صالح صدق پور 

)1398(؛ عالقه مند، صالحی، و 
مظفر )1396(

توجه به جامعه پیرامونی

در دسترس بودن و قرارگیری در 
مرکز محله؛ پایگاه عبادی مشترک، 

آزاد بودن مردم در استفاده از 
نیایشگاه و تربیتگاه، و برعکس

وثیــق و قراملکی )1395(؛ حیاتی 
و غالمی )1398( شهری

ستر
با ب

ط 
رتبا

ا

تأکید بر حضور طبیعت
وجود حیاط مرکزی و تاکید بر 

آسمان )اهمیت سیر آفاقی(

پارسایی خصال و گرگانی )1398(؛ 
وثوق زاده و حسنی پناه )1398(؛ 

عالقه مند صالحی و مظفر )1396(؛ 
حیاتی و غالمی )1398(

طبیعی
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حسینیه به مثابه تربیتگاه مکتب شیعی
ظاهراً  ندارد.  وجود  قدیمی  نوشته  های  در  حسینیه،  واژه 
حسینیه ها، در امتداد ساختارهای مسجد، زاویه و تکیه، و در 
نتیجه تلفیق و باز تولید بخشهایی از ساختار و کارکردهای 
آنها، به  وجود آمده اند. به احتمال زیاد، نخستین  حسینیه  ها 
از عصر صفوی به بعد و در حوزه فرهنگی شیعی ایران پدید 
 آمده است )دایره المعارف جهان اسالم، ذیل واژه حسینیه(. 
در فرهنگ لغات واژه حسینیه به معنی محل و مکانی برای 
)دهخدا 1328،  است  آورده شده  امام حسین)ع(  عزاداری 
ذیل واژه حسینیه(. حسینیه ، از پرشمارترین فضاهای دینی 
در  تقریبًا  که  طوری  به  است؛  تشیع   جهان  در  مذهبی  و 
وجود  دائم  حسینیه  یک  دست کم  شیعی  محله های  همه 
اجرای  در  حسینیه ها  مساجد،  زیاِد  اهمیت  وجود  با  دارد. 
و  روضه خوانی  )سینه زنی،  شیعی  سوگواری  ویژه  مراسم 
وعظ، و در برخی مناطق، تعزیه  خوانی( جایگاهی ویژه دارد. 
بارزترین کارکردهای حسینیه ها عبارتند از برپایی سوگواری 
امام  برای  صفر   28 تا  محّرم  اول  یا  محّرم  اول  دهه  در 
حسین)ع(؛ مراسم سوگواری یا میالد، برای پیامبر)ص( یا 
مراسم  قمری،  روزهای سال  دیگر  در  معصومان)ع(  دیگر 
قرائت  مجالس  قدر،  شب های  در  ویژه  به   رمضان،  ماه 
قرآن، اجرای مجالس ترحیم شهروندان، و سایر برنامه  های 
چون   .)1380 )میرمحمدی  می باشد  فرهنگی  و  مذهبی 
حسینیه های هر محل، معموال حائز هویِت محلی هستند؛ 
ایجاد  ساکنان  میان  در  را  ریشهداری  و  عمیق  مناسبات 
می کنند. نام گذاری چنین فضایی در فرهنگ های مختلف 
تابع مناسبات و ادبیات محلی بوده است )امین زاده 1378، 

.)58
کارکردی  شهری،  اندام های  از  یکی  مثابه  به  حسینیه ها 
تربیت  فضاهایی  چنین  در  دارند.  اجتماعی  اختیاری- 
به صورت ضمنی ترویج شده و کاربران با اشتیاق و میل خود 
در فضا حضور می یابند. بدین جهت ابعاد تربیتی حسینیه ها با 
مدارس تفاوت دارد. شرط فعلی بودن تربیت -که در مبانی 
اشاره شد- در حسینیه ها بارزتر است. در حسینیه ها کاربران 
در یک موقعیت جمعی فعالند و آن اجرای صحیح و منطبق 
بر اصول مراسم است. این موضوع از مهم ترین ویژگی های 

آموزش پروژه  مبنا22 می باشد. چهار محور اصلی در زمینه 
مراسم  در  می توان  که  دارد  وجود  مبنا  پروژه  یادگیري 
عزاداری محرم در حسینیه ها نیز آنها را معرفی نمود. محور 
نخست کنشگران موثر بر یادگیري23؛ محور دوم مسائل 
فرهنگی24؛ محور سوم ساختارهاي انگیزشی25، و محور 
چهارم سازوکارهاي یادگیري خود به دو گونه موقت و دائم 
موقت  یادگیری  کار  سازو  نیز  در حسینیه ها  می یابد؛  نمود 
در هنگام انجام مراسم؛ و به صورت یادگیری دائم در تمام 
ایام سال و در مناسبت های مختلف -در حسینیه به عنوان 
یکی از اندام های شهری- برگزار می شود؛ صورت می پذیرد 
)صبحیه و دیگران 1397، 5-6(. مراسم سوگواری به طور 
یادگیری  نوعی  عام،  به طور  سال  طول  در  نیز  و  خاص 
پروژه مبنا به حساب می آید. این مراسم هم از نظر گفتارِی 
دوسویه  گفتارِی  و  مستمعین(،  و  )بین سخنران  یک سویه 
)در هنگام انجام مراسم بین کاربران(، و هم از نظر رفتاری 
و  ترویج  در  و  می باشد؛  تربیتی  فضایی  سلبی(  و  )ایجابی 
تداوم سبک زندگی شیعی تأثیر به سزایی داشته است. در 
به عنوان  کاشان  حسینیه های  اجمالی  معرفی  ضمن  ادامه 
فضای  ویژگی های  با  آن  انطباق  به  موردی  نمونه های 

تربیتی پرداخته خواهد شد. 

حسینیه های شهر کاشان
کاشان -که از دیرباز به شهر مریدان اهل بیت)ع( معروف 
محرم  ایام  در  سوگواری  خاص  مراسم  دارای  می باشد- 
)گفته  سرپره  نخل  شامل  نخل  پنج  کاشان  در  می باشد. 
می شود قدیمی ترین نخل کاشان است(، نخل درب فین، 
نخل درب باغ، نخل کلهر، و نخل باباشرف وجود دارد که 
قدمت آنها را بیش از یک قرن می دانند. در این پژوهش 
ولی  نام های صدره سرفره،  به  کاشان  مهم  چهار حسینیه 
گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  پانخل  و  باغ،  درب  سلطان، 
حسینیه صدره در محله گذر دروازه اصفهان واقع شده است 
که از محله های قدیمی شهر کاشان است. حسینیه صدره 
در دوران صفویه تأسیس شده است؛ اما بنای این حسینیه، 
بعد از زلزله بزرگ کاشان در دوره قاجار بازسازی شده است. 
معماری خاص و منحصربه فرد این حسینیه و آیین معروف 
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نخل برداری آن شهره شهر است. نخل سرفره در این حسینیه نگهداری می شود؛ و مراسم نخل برداری شب عاشورا در این 
حسینیه در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است. حسینیه ولی سلطان در محله ای به همین نام قرار دارد 
سال ساخت این بنا به اوایل دوره قاجار می رسد. حسینیه درب باغ در محله گذر درب باغ واقع شده است. حسینیه پانخل 
در راسته بازار کاشان قرار گرفته است؛ و به دلیل اهمیت مراسم بازار کاشان این حسینیه از اهمیت خاصی برخوردار است. 
قدمت این حسینیه مربوط به دوره قبل از قاجار است. حسینیه پانخل برخالف دیگر حسینیه ها فضای حیاط مرکزی ندارد. 
همچنین وجود سنگاب قدیمی در ورودی و مقابل جایگاه نخل در این حسینیه از ویژگی های این حسینیه است. در ادامه با 
انطباق ویژگی های فضای تربیتی مطلوب در اسالم و فضای حسینیه های معرفی شده می توان این فضاها را به عنوان نوعی 
تربیتگاه -که موجب ترویج و تداوم سبک زندگی شیعی طی قرون متمادی شده اند- معرفی نمود. هر آنچه در جدول 2 با 
عنوان فضای تربیتی مطلوب بر اساس سبک زندگی اسالمی و شیعی آمده است را می توان در انطباق با نمونه های مورد 
بررسی قرار داد و به طور نسبی به این نتیجه رسید که این نمونه ها می توانند الگوی مناسبی برای تحقق فضای تربیتی 

اسالمی و شیعی باشند )جدول 3(.
وجود فضای نیایشی در کنار فضای آموزشی )عطف به جدول 2(

تصویر 1. حسینیه صدره کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 2. حسینیه ولی سلطان کاشان )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 4. حسینیه درب باغ کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 5. حسینیه پانخل کاشان )مأخذ: نگارندگان(
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تنوع فضایی و وجود سلسله مراتبی از فضاهای باز، پوشیده و بسته )عطف به جدول 2(

تصویر 6. حسینیه صدره کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 7. حسینیه ولی سلطان کاشان )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 8. حسینیه درب باغ کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 9. حسینیه پانخل کاشان )مأخذ: نگارندگان(

در دسترس بودن و قرارگیری در مرکز محله؛ پایگاه عبادی مشترک، آزاد بودن مردم در استفاده از نیایشگاه و تربیتگاه و برعکس )عطف 
به جدول 2(

تصویر 10. حسینیه صدره کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 11. حسینیه ولی سلطان کاشان )مأخذ: نگارندگان(
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وجود حیاط مرکزی و تاکید بر آسمان )اهمیت سیر آفاقی( )عطف به جدول 2(

تصویر 14. حسینیه صدره کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 15. حسینیه ولی سلطان کاشان )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 16. حسینیه درب باغ کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 17. حسینیه پانخل کاشان )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 12. حسینیه درب باغ کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 13. حسینیه پانخل کاشان )مأخذ: نگارندگان(



فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی /  شماره سه /  پاییز1401 /  سال دهم 30

در دسترس بودن و قرارگیری در مرکز محله؛ توجه به جامعه پیرامونی )عطف به جدول 2(

تصویر 18. حسینیه صدره کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 19. حسینیه ولی سلطان کاشان )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 20. حسینیه درب باغ کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 21. حسینیه پانخل کاشان )مأخذ: نگارندگان(

زیبایی و جذابیت بصری؛ تزئینات، گچبری، و کاشیکاری که جذابیت زیبایی شناختی داشته و همچنین اذکار به کار رفته به شکل نسخ خطی 
در کتیبه ها که جنبه تربیتی دارند )عطف به جدول 2(

تصویر 22. حسینیه صدره کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 23. حسینیه ولی سلطان کاشان )مأخذ: نگارندگان(
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طراحی فضاهای انعطاف پذیر و چند عملکردی، که در تمام اوقات سال و شبانه روز امکان بهره  برداری دارند )عطف به جدول 2(

تصویر 26. حسینیه صدره کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 27. حسینیه ولی سلطان کاشان )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 28. حسینیه درب باغ کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 29. حسینیه پانخل کاشان )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 24. حسینیه درب باغ کاشان )مأخذ: نگارندگان( تصویر 25. حسینیه پانخل کاشان )مأخذ: نگارندگان(
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نتیجه گیری
امروزه بناهای مذهبی متعددی در کشور بازسازی و ساخته 
رسمیت  برای  مذهبی  تشکل های  از  بسیاری  و  می شود 
یافتن فعالیت های خود به ساخت بنا روی آورده اند. خیرین 
بسیاری هم برای ساخت چنین مکان هایی هزینه می کنند. 
بنا می شوند؛  با عنوان حسینیه  ابنیه  این  از  بخش اعظمی 
آنچه  با  کمتر  بستر  با  ارتباط  و  کالبد،  کارکرد،  نظر  از  اما 
از  تبعیت  به  ابنیه  این  مشابهند.  داشته  وجود  گذشته  در 
می شوند  ساخته  معماری  و  شهرسازی  مدرن  رویکردهای 
در شهر های سنتی جاری  آنچه  نسبت  به  لحاظ  بدین  و 
بوده است؛ اثربخشی کمتری دارند. از مهم ترین موضوعاتی 
و  ترویج  برای  مناسبی  ظرف  را  سنتی  حسینیه های  که 
تربیتی  جایگاه  است؛  نموده  شیعی  زندگی  سبک  تداوم 
نمودن  دخیل  با  که  اجتماعی  و  میباشد؛  فضاهایی  چنین 
همگان عالوه بر انجام مناسک، جاری کننده فرهنگ شیعی 
انطباق  در  که  همانطور  می باشد.  مختلف  نسل های  در 
کاشان  سنتی  حسینیه های  با  تربیتی  مکان  ویژگی های 
اندام های  با  قدری  به  حسینیه  بنای  می شود؛  مشاهده 
شهری همچون میدان، بازار، و... در تعامل قرار گرفته است 
که گویی جزئی از آنهاست و ساکنان محله در هنگام گذر 

از میدان و بازار خود را در صحن حسینیه می بینند. در مورد 
ارتباط با بستر شهری، صحن حسینیه بیشترین ارتباط را با 
آسمان -که معنوی ترین جلوه از طبیعت را ایجاد می کند- 
)همچون  باشد  پوشیده  فضای شهری  چنانچه  نیز  و  دارد 
حسینیه پانخل(؛ وجود سنگ آب ارتباط با طبیعت را مقدور 
می سازد. از نظر کارکردی وجود صحن، حجره ها، و شبستان 
سلسله مراتبی از فضاهای باز تا بسته ایجاد می کند؛ چنین 
تنوع فضایی موجب می شود حسینیه در طول سال ظرف 
نیایشی  تا  تجاری  از  انواع کارکردها  برپایی  برای  مناسبی 
باشد. از نظر کالبدی وجود تزئینات و کتیبه های نوشتاری 
فضا  نیایشی  اهداف  نخل،  مناسب  جایگاه  همچنین وجود 
را اعالم می کند و موجب می شود ارتباط انسان با مفاهیم 
عبادی در طول سال حفظ شود. همچنین فرم ایوآن های 
بر  و  نموده  تاکید  حسینیه  شهری  جلوه  بر  اطراف صحن 
خوانایی آن در شهر موثر است. بدین ترتیب انتظار می رود 
کارفرمایان، سیاست گذاران، و طراحان حسینیه ها به جایگاه 
شیعی  زندگی  سبک  تداوم  تضمین  و  فضاها  این  تربیتی 

بدهند.  نشان  بیشتری  اهتمام 

پی نوشت
ابراهیم آیات 24 و 25 خداوند کلمه پاک و حقیقت را به درخت پاکیزه ای تشبیه می کند که  در سوره مبارکه   .1
ریشه دار باشد و ریشه های خودش را در اعماق زمین فرو برده باشد؛ و از مواد خوب و صالح زمین، از آب، از رطوبت، از 
مواد خوب زمین استفاده بکند. ریشه اش در زمین فرو رفته است تنها و شاخه هایش روبه باال آمده است. درختی است با 
ریشه و با تنه و با شاخه ها و درختی است میوه ده. .... آن کلمه طیبه ای که قرآن می گوید؛ توحید است. قرآن معتقد است 
که باید اندیشه خدا را در جامعه بشری زنده کرد. این اندیشه ای که عین حقیقت است و بشر در عمق وجدان و فطرتش با 
آن آشنایی دارد. رستگاری بشر از این پایه باید آغاز بشود؛ باغی دیگر، این ها شاخه ها هستند؛ میوه ها هستند؛ همه برگ و 

شاخه و میوه از ریشه مایه می گیرد؛ از ریشه تغذیه می کند )مطهری 1392، 48(.
»اوست آن کس که در میان بیسوادان فرستاده اي از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان   .2

بودند«. آشکاري  گمراهي  در  آن  از  پیش  قطعًا   ] آنان   [ و  بیاموزد؛  بدیشان  حکمت  و  کتاب  و  گرداند 
همانگونه که در قرآن آمده است »إِنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخلِیَفًۀ« یعنی باید انسان به جایی برسد که مقام خلیفه اهلل   .3

را به دست آورد.
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4.  بندگی جوهری است که اساس و ذات آن ربوبیت است. پس آنچه در مقام عبودیت ناپیدا شود؛ در مقام ربوبیت 
شود. جلوه گر  عبودیت  مراحل  در  شود؛  پوشیده  ربوبیت  و صفات  مراتب  که  از  مقدار  هر  و  گردد؛  هویدا 

رویکردی که نه اصالت را به فرد مي دهد؛ و نه به جامعه.  .5
در این نوع تربیت انسان تحت تأثیر عوامل خارجی و بدون اراده و از روی عادت کاری را انجام دهد. چنین   .6
عادتی منفور اسالم  است و برای این که مسلمانی در احکام دین دچار این گونه عادت نشود در صدر بسیاری از افعال نیت 
را به عنوان رکن آن قرار داده است. امام صادق)ع( فرمودند: »به طول رکوع و سجود فرد نگاه نکنید که آن چیزی است 
که عادت کرده است و اگر آن را ترک کند وحشت می کند. بلکه به راستی در  گفتار و ادای امانت او بنگرید«.  چنین عادتی 

در حقیقت ارزش اخالقی یک کار را از بین می برد و نمی تواند مالک انسانیت و ایمان باشد )ادیب 1363، 91-90(.
تربیت فعال تربیتی است که انسان بدون آن که تحت تأثیر عوامل خارجی قرار گرفته باشد؛ با اراده و اختیار   .7
خودش به انجام کاری  اقدام نماید. هنرها و فنون از این گونه عادت ها است. نقش  عادت این موارد آسان تر کردن کار 
است.  چنین عادتی نه تنها مورد تأیید اسالم است؛ که از دید عقلی نیز از آن ناگزیریم؛ زیرا بسیاری از کارها را انسان 
نمی تواند یکباره انجام دهد.  بلکه به مرور و تدریج باید با آن خو گرفته و عادت کند. علمای اخالق نیز که تأکید می کنند 
باید  فضایل به صورت خوی و ملکه در آید منظورشان همین نوع عادت است. پس از نظر اسالم تربیت به معنی پرورش 

است؛ نه عادت )ادیب 1363، 91-90(.
این اصل یکی از امتیازات تعالیم ادیان الهی است که در صورت عمل انسان ها به آن، نوعی نظارت اجتماعی   .8
صورت می پذیرد. در آیه 104 از سوره آل عمران چنین آمده است: »باید باشد از شما گروهي که دعوت کنند به نیکي؛ 
و امر کنند به خوبي؛ و نهي کنند از بدي؛ و آنانند رستگاران«. در آیه 110 از این سوره چنین آمده: »بودید بهترین امتي 
که برون آورده شدید؛ براي مردم امر مي کنید؛ به نیکي و نهي می کنید؛ از زشتي و ایمان مي آورید به خدا؛ و اگر ایمان 
مي آوردند اهل کتاب همانا بهتر بود ایشان را از ایشانند ایمان آرندگاني و بیشتر ایشانند نافرمانان«. در آیه 71 از سوره توبه 
چنین آمده است: »مردان مؤمن و زنان مؤمنه برخي از ایشانند. دوستان برخي فرمان کنند به نیکي؛ و بازدارند از بدي؛ و 
بپاي دارند نماز را؛ و بدهند زکات را؛ و فرمان برند خدا و پیمبرش را. آنان را به زودي رحم کند خدا و هر آینه خدا است 
عّزتمند حکیم«. رسول خدا)ص( در حدیثی فرمودند: »هر که امر به معروف و نهی از منکر کند؛ او جانشین خدا در زمین 
و جانشین رسول خداست« )نوری 1367، ج 12، 179، ح 13817(. روشن است که مراد از جانشینی در اینجا، به مفهوم 
عام آن یعنی مقام خلیفه اللهی است که برای هر انسانی ممکن است. امیر المؤمنین علی)ع( نیز فرمودند: قوام شریعت به 
امر به معروف و نهی از منکر و برپاداشتن حدود الهی است« )اآلمدی 1367، ح6817(. با توجه به تاکیدات قرآن و روایات 
در باره اصل امر به معروف و نهی از منکر، نقش تعیین کننده آن در تعلیم و تربیت به خوبی آشکار می شود. در موضوع 
این پژوهش که مربوط به تربیت نونهاالن در مهد کودک است نیز؛ باید مربیان، متناسب با اقتضائات سّنی متربیان و 

تربیت پذیران از اصل امر به معروف و نهی از منکر بهره گیرند.
در تعلیم و تربیت مهمترین اصل آن است که فرد آموزش و تربیت پذیر به خوبی در جریان مضامین معرفتی و   .9
اخالقی قرار گیرد. این، از آن جهت دارای اهمیت است که انسان عاقل در صورتی که نسبت به حقایق دینی و اخالقی 
و معرفتی و اعتقادی آگاهی الزم را کسب کند؛ به صورت فطری و ناخودآگاه نسبت به عمل بر اساس آن حقایق، رغبت 
و تمایل پیدا می کند. در آیه 9 سوره مبارکه زمر فرموده: »بگو آیا یکسانند آنان که مي دانند و آنان که نمی دانند«؛ امام 
صادق)ع( فرمودند: »اگر مردم می دانستند که علم چه فوایدی دارد؛ همانا در جستجوی آن بر می آمدند؛ گرچه در راه آن 
خون دهند و در ژرفای دریاها فرو روند« )ری شهری 1393، ج 2، ص 875، ح 4479(. بر اساس همین حقیقت است که 
خداوند متعال، پس از وظیفه دریافت وحی از سوی رسول خدا)ص(، وظیفه تبیین و تشریح آن برای مردم را مهم ترین 
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وظیفه دانسته است )نحل/ 44(. پس از رسول خدا)ص( این وظیفه بر عهده جانشینان به حق آن حضرت یعنی امامان 
معصوم)ع( و در عصر غیبت بر عهده عالمان و دانشمندان دارای پرهیزکاری و تقواست )ابن بابویه 1354، 484(.

در این روش، فردی در مقام سخنرانی و خطابه، آموزه های تربیتی، اعتقادی و اخالقی را برای جمعیتی که به   .10
منظور شنیدن سخنان او گرد آمده اند القا می کند. رسول خدا)ص( و امیرالمؤمنین)ع( در مقام بیان حقایق دینی، خطابه های 
متعددی ایراد کرده اند. آن دسته از آیات قرآن که در آنها کلمه قل به معنی بگو خطاب به پیامبر آمده را، می توان ناظر به 

این روش تبلیغی تلقی کرد.
در این روش، گفت و گویی دوسویه میان معلم و متعلم در قالب پرسش و پاسخ صورت می گیرد. در قرآن کریم   .11
به آیاتی برمی خوریم که با تعبیر یسئلونک آغاز شده است؛ یعنی ای پیامبر از تو درباره فالن مطلب سوال می شود و تو 
چنین پاسخ بده. این نکته نشان گر آن است که پرسیدن و پاسخ گرفتن نه تنها مورد تایید قرآن، بلکه مورد تاکید آن است 
زیرا مقدمه علم آموزی و کسب معرفتی برتر و باالتر است. در سیره معصومان)ع( می یابیم که دیگران را ترغیب به پرسش 
می کردند. امیرالمومنین)ع( می فرمود: »از من بپرسید قبل از آن که مرا از دست بدهید« )نهج البالغه، خطبه 189؛ بصائر 

الدرجات 286 ؛ کامل الزیارات 155(.
مناظره عبارت است از »گفت و گوی دو نفر درباره موضوعی معین، با هدف دستیابی به حقیقت«. این شیوه در   .12
قرآن و روایات و نیز در سیره معصومان مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. آیاتی که با واژه قل آغاز می شود؛ گویای تایید 
این روش از سوی قرآن کریم است. در سیره معصومان)ع( و شیعیانشان نیز نمونه های متعددی از انجام مناظرات به چشم 
می خورد؛ و حتی امامان معصوم گاه بعضی از اصحابشان که تبحر الزم برای مناظره داشتند را به انجام مناظره با مخالفان 

تشویق می کردند )یاوری سرسختی 1390، 153(.
مجادله نیز همچون مناظره میان دو نفر یا دو گروه انجام می گیرد؛ ولی تفاوت آن با مناظره در هدف از انجام   .13
آن است. در مجادله، هدف صرفا غلبه بر طرف مقابل است؛ حتی اگر از مسیر باطل عبور شود! اما آیا جدال با تعریفی که 
گذشت می تواند ابزار و شیوه ای در راستای تبلیغ آموزه های دینی و تعلیم و تربیت قرار گیرد؟ پاسخ آن است که جدال به 
خودی خود، ابزاری است در مسیر باطل، و مورد سفارش دین نیست. اما در برابر کسی که جدال می کند؛ باید متقابال برخورد 
مشابه داشت تا او متوجه نادرستی مسیری که در پیش گرفته است بشود. در قرآن کریم به هر دو گونه از جدال اشاره شده 
است. جدال اهل باطل در این آیات مورد اشاره قرار گرفته است: »و از مردم است آنکه مي ستیزد در خدا بي دانش؛ و پیروي 
مي کند هر شیطان سرکشي را« ) حج/ 3(. »نستیزند در آیت هاي خدا جز آنان که کفر ورزیدند پس نفریبدت گردش آنان 
در شهرها« )غافر/ 4(؛ و به جدال احسن در این آیه اشاره شده است: »بخوان بسوي راه پروردگار خویش با حکمت و پند 
نیکو و در ستیز با ایشان بدانچه آن است نکوتر همانا پروردگار تو داناتر است بدانکه گم شده است از راه او و او است داناتر 
به هدایت شدگان«. امام عسکری)ع( فرمودند: »از جدال به طور مطلق نهی صورت نگرفته است، بلکه از جدال غیر احسن 

نهی شده است« )مجلسی 1277، ج 2، 125، ح2(.
در متون دینی به خوبی به این نوع از روش تعلیم و تربیت اشاره و مورد تاکید قرار گرفته است. در جریان قتل   .14
قابیل توسط برادرش هابیل در قرآن کریم می خوانیم که خداوند کالغی را فرستاد تا با دفن کالغ مرده ای در زیر خاک، به 
قابیل آموزش داد که چگونه جسد برادرش را دفن کند. همچنین رسول خدا)ص( به مسلمانان می فرمود: »بنگرید ببینید 

آن گونه که من نماز می خوانم شما نیز نماز بخوانید« )مجلسی 1277، ج 82، 279؛ الرازی 1360، ج 1، 189(.
روش سلبی بدین معنا است که مربی و معلم باید با پرهیز از رفتارهای نادرست به طور مداوم و مستمر، تربیت پذیر،   .15
و شاگرد خود را بر این اساس تربیت کرده و آموزش دهد. همواره رفتار بزرگترها و نیز مربیان و معلمان به طور دقیق مورد 
رصد و توجه خردساالن و تربیت پذیران است. قرآن انسان ها را از این که چیزی بگویند که خود عمل نمی کنند نهی کرده 
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است: »اي آنان که ایمان آوردید چرا گویید آنچه را نکنید«؛ »گران است خشمي نزد خدا که گویید آنچه را نکنید« )صف/ 
2-3( پیامبر اسالم)ص( به یکی از یارانش چنین می فرماید: »ای پسر مسعود! از کسانی نباشی که مردم را به خیر هدایت 
می کنند و آنان را به نیکی دستور می دهند در حالی که خود از آن خیر غافل هستند« ) مکارم االخالق، 457(. همچنین 
فرمود: »کسی که به مردم نیکی بیاموزد و خود عمل نکند؛ مانند چراغی است که خود را می سوزاند و دیگران را روشن 

می سازد« امام صادق)ع( فرمودند: »عالم بدون عمل همچون تیرانداز بدون وتر است« ) ابن بابویه 1354، 621(.
توجه به مکان مناسب در تعلیم و تربیت نقش مهمی در پیشبرد و تحقق اهداف تعلیم و تربیت دارد. به عنوان   .16
مثال، موقعیت مکانی کالس و محیط تربیتی باید از امکانات مناسبی برخوردار باشد؛ به گونه ای که عوامل منحرف کننده 
اذهان تربیت پذیران به حداقل برسد. مثاًل از نظر وسایل سرمایشی و گرمایشی و نور کافی و راحتی مکان نشستن -اعم 
از فرش یا صندلی- وضعیت باید کاماًل مناسب باشد. همچنین نوع قرار گرفتن معلم و مربی باید به گونه ای باشد که در 

معرض دید و نگاه دانش آموزان و متربیان باشد.
برای تربیت انسانی با شخصیت سالم، نیازمند آن هستیم که با زمان مناسب برای تربیت کردن آشنا باشیم. باید   .17
بدانیم در چه وقت نصحیت کنیم؛ چه هنگام تشویق کنیم؛ و چه زمانی فرزند خود را تنبیه کنیم. مناسب ترین زمان القای 
یک بسته آموزشی و تربیتی به آموزش و تربیت پذیر هنگامی است که او در شرایط روحی و روانی مناسبی قرار داشته 
باشد. بنابراین به هنگام خواب آلودگی، خستگی، ناراحتی، و عصبی بودن ناشی از یک مشکل، و موارد مشابه نباید توقع 

داشت که آموزش و تربیت کارآیی الزم را داشته باشد.
بهره گیری از عوامل تشویق و تنبیه، نقش بسیار مهمی در پیشبرد تعلیم و تربیت دارد. اصل تشویق و تنبیه   .18
به عنوان امری مسلم در تربیت اسالمی شناخته و پذیرفته شده است. خداوند در قرآن می فرماید: »ای پیامبر به کسانی که 
ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند؛ بشارت بده که جایگاه آنان در قیامت، باغستان هایی است که نهرهای آب در آن 
جاری است« )بقره/ 25(. و حضرت علی)ع( در فرمان خود به مالک اشتر دستور می دهد: مبادا نیکوکار و بدکردار پیش تو 
یکسان باشند! زیرا چنین روشی نیکوکار را از کردار نیک دور ساخته و بدکردار را به کار بد سوق می دهد )ابن ابی الحدید 
1337، نامه 53(. یکی از روش های مؤثر در تربیت، تشویق کارهای خوب کودک است. تشویق در روح و روان کودک اثر 
می گذارد و او را به انجام اعمال نیک تحریض و ترغیب می کند. تشویق عاملی ترغیب کننده می باشد که به انسان نیرو 

می دهد.
بهره گیری از روابط عاطفی مناسب نیز نقش انکار ناپذیری در آموزش و تربیت دارد. انسان ها نسبت به کسانی   .19
که از آنها مهربانی و عطوفت ببینند همواره احساس نوعی عالقه و وابستگی یا دلبستگی پیدا می کنند. رسول خدا)ص( 
که نماد رافت و رحمت الهی بود؛ به دلیل مهربانی و عطوفت فوق العاده اش به انسان ها به طور طبیعی زمینه جذبشان را 
فراهم می آورد. این نکته در قرآن کریم چنین انعکاس یافته است: »به دلیل رحمت الهی بود که با خلق مهربان گشتی و 
اگر تندخو و سخت دل بودی مردم از ِگرد تو متفرق می شدند؛ پس از )بدِی( آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش کن و 
)برای دلجویی آنها( در کاِر )جنگ( با آنها مشورت نما! لیکن آنچه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده! که خدا آنان 

را که بر او اعتماد کنند دوست دارد«.
یکی از ابزارهای تسهیل و تسریع کننده آموزش و تربیت، بهره گیری از قصه و حکایت و تمثیل است. از آنجا   .20
که ذهن انسان ها با امور روزمره درگیر است؛ اگر در مقام تعلیم و تربیت، ربط منطقی میان آنچه انسان ها با آن خو گرفته 
و آشنا هستند؛ و آموزه ها و معارف تربیتی و علمی برقرار شود؛ مراحل آموزش و تربیت آسان تر طی می شود. درست به 
همین دلیل است که قرآن کریم آموزه های وحیانی را آکنده از قصه ها و تمثیل ها کرده است. در قرآن برای بیان فلسفه 
بهره گیری از تمثیل در ) عنکبوت/ 43( همچنین در چرایی نقل داستان های پیشینیان ) یوسف/ 111( را بر همین اساس 
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رخدادهاست و کنجکاوی خاصی در این باره دارد. در متون دینی نیز همواره بر بعد عقالنی انسان ها تاکید شده و آنها به 

بهره گیری از عنصر عقل و تعقل در تمام آنات زندگی دعوت شده اند.
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Abstract
Many philosophers believe that lifestyle is fundamentally dependent on worldview and ideology.
 Thus, the emergence of a culture in the social dimension occurs when people's lifestyles are in
 line with common thinking.Using the concept of guardianship along with Islamic monotheism,
 the Shiite school offers a practical program for all individual and social aspects of Shiites.In this
 program, regardless of time and place, it creates a distinct identity. In the process of education, the
 theoretical foundations and individual and collective skills of the Shiite school are passed down
 from generation to generation. This study, while recognizing the role of education as a factor in
 promoting and perpetuating the Shiite lifestyle, expresses the importance of husseiniyahs as a
 place with the mentioned educational function and to prove the role of husseiniyahs in Kashan
 in the formation and continuation of Shiite lifestyle. The theoretical framework in this study is
 logical reasoningandthe findings of logical reasoning research are shown in case studies. Finally,
 the indicators of Islamic lifestyle and education have been adapted to architectural features
including function, form and relationship with natural and urban context.
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