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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The purpose of this research is to analyze the 

educational history of Hazrat Zeinab (PBUH) in order to 

develop a desirable theoretical model for the moral education 

of girls. 
Materials and Methods: Considering its topic, this research 

is among applied research and its method is comparative 

qualitative content analysis. 
Findings: The most important findings of the research, 

including the most important foundations, are: monotheistic 

nature, human dignity, wisdom, courage, the attraction of 

beauty and virtue, the effect of the outer veil on the inner, 

guideability and purposefulness of man. And the most 

important goals are: reaching growth and perfection, purity 

and good life, acquiring moral virtues, self-refining, the spirit 

of patience, fostering responsibility. Also, the most important 

principles are: honesty and integrity, chastity, readiness to 

fulfill the role of wife and mother, trust, inner transformation, 

self-respect, responsibility, neglect and sacrifice. And at the 

end, the most important methods are: raising awareness of the 

single origin and resurrection, benevolence, debate, telling 

moral stories, honoring, generosity, good nature, sitting with 

good people and following their example. 
Conclusion: Zainab Kobri is one of the prominent educational 

and moral figures of the Islamic world, so we can prepare a 

very good example of her educational life, especially for the 

moral education of girls. 
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 و همکاران  سالمی فرشته  134

 هب( س) زينب حضرت تربيتی سيره تحليلی بررسی

 دختران اخالقی تربيت الگوي تدوين منظور

 1سالمی فرشته
 زادآ دانشگاه تحقيقات، و علوم واحد تربيت، و تعليم فلسفه گروه

 .ايران تهران،، اسالمی
 

 *2بهشتی سعيد
 تهران، ،طباطبايی عالمه دانشگاه تربيت، و تعليم فلسفه گروه استاد،
 (مسئول نويسنده)ايران

 
 3صمدي معصومه
 موزشآ مطالعات، پژوهشگاه تربيت، و تعليم فلسفه گروه دانشيار،

 .ايران تهران، تحقيقات، و علوم دانشگاه و پرورش و
 

 چکيده
 حضرت تربيتی یسيره تحليلی بررسی پژوهش، اين هدف: هدف
 اخالقی تربيت مطلوب نظری الگوی تدوين منظوربه( س) زينب

 .است دختران
 یزمره در آن، موضوع به توجّه با پژوهش اين: ها روش و مواد

 یقياس نوع از کيفی محتوای تحليل آن روش و کاربردی تحقيقات
 .است
 اندعبارت مبانی ترينمهم شامل پژوهش هایيافته ترينمهم :ها يافته

 یجذبه شجاعت، خردورزی، انسانی، کرامت توحيدی، فطرت: از
 و پذيریهدايت باطن، بر ظاهر حجاب اثرگذاری فضيلت، و حُسن
 رشد به رسيدن: از اندعبارت اهداف ترينمهم و. انسان داربودنهدف

 ،نفس تهذيب اخالقی، فضايل کسب طيّبه، حيات و طهارت کمال، و
 اصول ترينمهم چنينهم. پذيریمسئوليت پرورش صبر، یروحيه
 انجام برای آمادگی دامنی،پاک درستکاری، و صداقت: از اندعبارت

 نفس، عزّت باطن، تحوّل ، توکّل مادری، و همسری نقش
 هاروش ترينمهم انتها در و. ايثار و زدايیغفلت پذيری،مسؤليت
 مناظره، احسان، معاد، به و واحد مبدأ به بخشیآگاهی: از اندعبارت

 اب نشينیهم خلقی،خوش سخاوت، تکريم، اخالقی، هایداستان بيان
 .ايشان از الگوپذيری و نيکان
 القیاخ و تربيتی یبرجسته هایچهره از کبری زينب :گيري نتيجه
 تیتربي یسيره از خوبی بسيار الگوی توانمی لذا است، اسالم جهان
 .کرد تهيّه دختران اخالقی تربيت برای مخصوصاً ايشان

 
 الگو دختران، اخالقی تربيت تربيتی، یسيره: کليدي واژگان

 

 18/03/1400تاريخ دريافت: 
 27/08/1400 تاريخ پذيرش:

 :نويسنده مسئولbeheshti@srbiau.ac.ir-s 

 مقدمه
 شدناجتماعی و يادگيری هایروش ترينمهم از الگوپذيری شکبی

 علل از يکی که است ذکر شايان .رودمی شماربه فرزندان
. است نادرست الگوبرداری کاری،بزه و اجتماعی هایناهنجاری

 و ساالنهم و دوستان تأثير تحت حد از بيش دوره، اين در نوجوان
 طريق از ويژهبه) جامعه و مدرسه خانه، چهچنان. است بانفوذ افراد

 فرآيند دهند، قرار او اختيار در نادرست الگوهای( هارسانه
گرفت.  خواهد صورت نامطلوبی طريق به نوجوان الگوبرداری

 جامعه سقوط برای را زمينه دختران در مخصوصاً اخالق سقوط
 تراندخ تربيت و تعليم به مکتبی هر از بيش سازد. اسالممی فراهم
 که حقی کرد، ذکر حقّی عنوان به را او تربيت و گماشت همّت
 که شد مطرح زمانی در حق اين و است بدهی ديدی از والدين برای

 رزشا او برای بابت اين از و بوده محروم تربيت از تاريخ طول در زن
 ق،ح اعطای اين سايه در که دهدمی نشان اسالم تاريخ و اندنبوده قائل

 اندرسيده درجاتی به کمال و فضل مراتب در که اندآمده پديد زنانی
 حضرت زنان، اين جمله از .اندشده مجتهد حتی و تخصّص صاحب و

 را بزرگی مسئوليت کربال، نهضت در حضور با که بود( س) زينب
 .گرفت عهده بر

 شيدک تصوير به خود عصر زنان به نسبت متفاوتی نقش( س) زينب
 ریفک بلوغ از نشان اين که داشت خود یجامعه بر بسزايی تأثير و
 اين ودشسؤالی که مطرح می اما بود، ايشان تأثيرگذاری و تربيتی و

 کامل الگويی وجود با مسلمان زنان و دختران امروز چرا که است
 خالقیا تربيت در ایکنندهتعيين نقش نتوانستند( س) زينب نظير

 .باشند داشته خود یجامعه
 بيتیتر هایآموزه استخراج برای غنی منبعی حضرت تربيتی یسيره

 يتیترب نکات توانمی آن یمطالعه با و است اخالقی تربيت ويژهبه
 تربيت در. داد قرار مربّيان اختيار در و کرد استخراج را ارزشمندی

 قرار عنايت وتوجّه  مورد عصری هر هایآسيب بايد دختران اخالقی
 برای پاسخی که است اين هدف حاضر پژوهش در رواين از. گيرند

 ر تربيتام در که مشکالتی و نقايص بهتوجّه  با: که بيابد مسئله اين
 را مناسبی الگوی چه دارد، وجود ايران کشور در دختران اخالقی

 تدوين( س) زينب حضرت تربيتی یسيره از زمينه اين در توانمی
 علّامه چون انديشمندانی سوی از( س)زينب  یسيره یکرد؟ درباره

 رفتهگ صورت تأليفاتی محققان، ديگر و الشّاطی بنت دکتر نقدی،
 يافتهن دست پژوهشی به موضوع اين تحقيق باب در محقّق ليکن. است
 اين موضوع به غير مستقيم که هست آثاری اخير دوران در. است

 :است پرداخته پژوهش
 زينب از حضرت نقش» عنوان با ایمقاله در( 1395)آقايی و رستمی
 تیتربي نقش به که نخست بخش در و ،«اجتماعی و خانوادگی منظر

 اين یشدهبزرگ او آمده است، است، شده داده اختصاص حضرت
 مانند هاغم و بالها آماج با مقابله در کودکی از که است مکتب
 که او است. آموزدمی همگان به را آزادگی درس و ايستاده کوهی

 خوبیبه را خويش برادر با همراهی یوظيفه مادر، وصيّت طبق بر
 (1) .دهدمی انجام

 در آئينه دختران تربيت» عنوان با ایمقاله در( 1395) شمشيری
 در دختران تربيت هایروش بررسی به «)ع( معصومين روايات
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 گرفته که نتيجه نهايت در محقّق. است پرداخته معصومين روايات
 تربيتی اصول و اهداف مبانی، چونهم مالحظاتی اسالمی روايات در

 هایروش و گرفته قرار نظر مدّ جنسيتی هایتفاوت و دختران یويژه
 تاس عبارت هاروش اين از برخی. است شده معرّفی مناسب تربيتی

 تمرين و تکرار تغافل، همکاری، و تعاون عملی، و عينی آموزش: از
 معطوف هایروش و علم به معطوف هایروش دسته دو به که... و 
 (2) .باشد نزديک واقعيت به آن اجرای تا اندشده تقسيم عمل به

 در «روان سالمت الگوی زينب» عنوان با ایمقاله در ،(1392)زارعی
 ک،ب شناختی ديدگاه از کربال، یواقعه به را زينب نگرش بوده صدد
 ضرتح سخنان تحليلی، توصيفی رويکرد با و دهد قرار بررسی مورد

 ساسا بر آن تبيين با سپس. نمايد استخراج کربال حادثه خالل در را
 را حضرت بودناسوه بک، ی شناختینظريه اساسی یمؤلّفه سه

 براساس اين که دارد آن از حکايت پژوهش هایيافته. نمايد ترسيم
 ترلکن و روان سالمت موفّق تربيتی الگوی يک حضرت ،مؤلّفه سه

 یزمينه در کارآمد، الگوی يک عنوان به تواندمی که است تکانه
 (3معرّفی گردد. ) ديدگیداغ و ایضربهپس اختالالت مديريت

  پژوهش روش
تحقيقات کاربردی و  یموضوع آن، در زمره بهتوجّه  با پژوهش اين

 . است روش آن تحليل محتوای کيفی از نوع قياسی
  سيره لغوی معنای
 هب سيره یکلمه خود و است رفتن معنای به «سير» یکلمه از سيره

 (4. )باشدمی هيأت و طريقت و سنّت و رفتار و روش معنای
 اخالقی تربيت مفهوم

 پرورش و کارگيریبه چگونگی معنای به «اخالقی تربيت»
 یپسنديده صفات تثبيت و رشد جهت انسان درونی استعدادهای
 از دوری و اخالقی یپسنديده رفتارهای انجام منظور اخالقی به

 به انسان برای هاويژگی اين که طوری به است؛ اخالقی رذايل
  (5. )درآيد ملکه صورت

 انحراف دختران بسترهای و هاعلّت
 پی گونان بسترهايی در بايد را جوان دخترهای انحراف هایعلّت

 -2 ؛ اجتماع -1: نهيممی بررسی به را بستر سه جااين در جست
 (6. )فرد -3 ؛ خانواده

  اجتماع -1

 دارند،دين و اخالق با فرهنگ، با مردمانش که اجتماعی در آدمی
 مردمانی و است آفرين جرم که ایجامعه در اما شود،می صالح

 .شد خواهد رهنمون گمراهی به دارد، اخالقبی و فرهنگبی
 خانواده -2

 شکل را او رفتارهای و دارد احاطه فرد بر همه از بيش که نظامی
 اعضای ساير با رابطه در که رفتارهايی. است خانواده نظام دهدمی

 فتارر بلکه نيست، بهنجار رفتار به منحصر کند،می بروز خانواده
 (.7) دهدمی شکل خانواده هم را نابهنجار

 فرد -3
 تأثير دارد جا اند،جوان دختران حاضر، پژوهش مخاطب که آنجا از

 ذرگره اين از و نهيم بحث به کاریبزه و کاریدرست در را فرد خود
  .بازنماييم جوان فراروی در روشن راهی

 و حساس یروحيه از برخورداری دليل به دختران: دوست - الف
 فردی هاآن دوست و کنند اشتباه دوست انتخاب در اگر عاطفی
 انحراف و گناه سوی و سمت به نيز هاآن باشد، کارگناه و گمراه
 .شوندمی کشيده

 امامان )ص( و پيامبر از مختلفی روايات: لعب و لهو مجالس - ب
 و است شده نقل گناه در جلسات شرکت از اجتناب یدرباره )ع(

 رب فسق و دينیبی لعاب و رنگ که مجالسی در شرکت از عاقالن
 .کنندمی امتناع دارد، چهره

 و تجربگیبی و جابی اعتماد گاهی: لوحیساده و تجربگیبی - ج
 شتبازگ راه ديگر که ایگونه به کندمی تباه را دختران لوحیساده

 .ماندنمی برايشان
 را خويش دختران بکوشند بايد مادران، و پدران: عاشقی و عشق -د
 زودگذر هایهوس پيامدهای از و نمايند آشنا عشق راستين معنای با

 (.8) سازند آگاه
 را دخترانش دارد وظيفه مادر و است مهم خيلی مادر الگويی نقش

 فاسد که باشد او اخالق مراقب بايد و دهد سوقعفّت  و پاکی به
 (.9)باشد  داشته نظر زير را او وکرامتعفّت  و نشود

 (س) زينب حضرت
 که است (س) زهرا حضرت و( ع) علی امام دختر زينب، حضرت

 بن همسرعبداهلل وی. شد متولد مدينه در هجری ششم يا پنجم سال
 ماما برادرش کنار در فرزندش دو با کربال یواقعه در و بود جعفر
 شهادت به جنگ اين در فرزندانش. داشت حضور( ع) حسين

 ماما کاروان بازماندگان ديگر و وی جنگ، يافتن پايان با. رسيدند
. شدند برده شام به جاآن از و کوفه به و درآمدند اسارت به

 وی. است معروف ،(يزيد مجلس در) شام و کوفه در او هایخطبه
 (.10) درگذشت قمری 62 سال در

                                           پژوهش هایيافته
 رتحض تربيتی یسيره از مستخرج اخالقی تربيت ترين مبانیمهم

 )س( زينب
 و اساس که است هايیويژگی و هاتوانمندی تربيتی، مبانی از منظور

 را اهروش و اصول و شده،تربيت و تعليم نظام برای الگويی یپايه
 هایويژگی از يکی «مبنا»هر  در. دهدمی سامان اهداف جهت در

 (11) .گيردمی قرار بحث مورد انسانعمومی
 توحيدی فطرت از انسان مندیبهره -1

 و عبا آل تنپنج طاهر و طيّب یسالله و چکيده )س( زينب حضرت
 وپرت در و توحيدی اشتعليم توحيدی، اشتربيت و بود کسا اهل

 در و )س( فاطمه و )ع( علی از ،«کامل موحّدان» افاضات و عنايات
 بوده )ع( حسين امام و حسن امام چون راستين موحّدان پايدار معيّت

 توحيدمدار نباشد. توحيدشناس و وی که ممکن نيست است؛ پس
 انسانی  کرامت -2

 است )ع( بيت اهل و رسالت پاک دودمان از بزرگوار بانويی زينب
 الدّين شرف سيّد علّامه .است شده نقل ايشان از بسياری کرامات و

. ستا نشده ديده زينب از ترنجيب و اصيل کريم، بزرگوار،: »فرموده
  (12. )«بود الهی آيات از آيتی وی
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 و همکاران  سالمی فرشته  136

 1400 پاييز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

  خردورزی -3

 یهقوّ مخلوقات، ساير با او تمايز بلکه و انسان هایويژگی از يکی
 ظهور یمنصه به مالک اين با انسان انسانيت و او است تعقّل

 (13. )است «عاقله» زينب القاب جمله از چنينهم. رسدمی

 ایرتبه در و زندمی عصمت پهلوی به پهلو باال است، علمی او مقام
 و دانش آوریجمع سرگرم دائماً او. است برادران واليت به قريب

 نظرانصاحب از بسياری یگفته به که رسيد شأنی به و بود فضيلت
 .پرداختمی احاديث و روايات نقل به حجر، ابن جمله از و
 درتق او برای که بود تيزبين و خردمند زنی او سيوطی یگفته به 

 ( 14) .بود قوی استنباطی و ادراک

 یعقيله» حضرت عقالنی، و ادراکی باالی توانمندی دليل به
 . است گرفته نام «هاشمبنی

 شجاعت -4

 علی بسان شجاعتی است، «شجاعت» حضرت، عظيم هایويژگی از
 یافشاگرانه هایخطبه بود. نياز مورد سخت کربال قيام در که )ع(

 برای هافرصت در اشکوبنده گفتار و امويان دستگاه ضدّ بر ايشان
 همه ،شام و کوفه در ايشان نظيربی صالبت و حسينی، نهضت از دفاع

 دشمن قصد سوء که هنگام حضرت آن. است ايشان شجاعت بيانگر
 هاآن برابر در استوار کوهی چون بيند،می )ع(سجّاد  امام جان به را

 کشت نخواهيد را او خدا به» :فرمايدمی هاآن به خطاب و ايستدمی
 شجاعت که حضرت شخصيتی ويژگی اين (15. )«بکشيد مرا اينکه تا
 و آموزشی هایمسئوليت یبهينه انجام در است ايشان شهامت و

 .است داشته مؤثّری نقش وی تربيتی
 فضيلت و حُسن یجذبه -5

 یزينب هم تو و آورممی زبان بر زينبی من: »کرده نقل مامقانی عالمه
 ایدار هاشمبنی عقيله وی کيست؛ زينب که دانیمی چه اما شنوی،می

 مادرش جز زنان از احدی که چندان است؛ بوده ایحميده صفات
 از که است ماهی زينب (.16) «نيستند و نبوده صفاتی چنين دارای

 ار،سرش زکاوت پاک، یريشه کرده؛ نور کسب تابان خورشيد پنج
 را در زينب جهان، بزرگ حوادث یتجربه و بزرگ، مربّيان

  داد. قرار انسانيت مراتب ترينعالی
 باطن  بر ظاهر حجاب اثرگذاری -6

 حفظ در پاسداری بانوان، وظايف ترينمهم از يکی اسالم، منظر از
 عفاف و حجاب الگوی زنان برای زينب. استعفّت  و حجاب حريم
 ربيتیت یسيره با که بود بصيرت و بينش از سرشار بانويی او. است
 تعرّض مورد را امروز و ديروز حجابیبی و برهنگی فرهنگ خود،
 اريادگ به خويش شخصيت از ماندگار الگويی کار، اين با و داد قرار

 هميشه برای را ارزشی ضد و ارزشی حرکت معيارهای و گذارد
فاطمه  مادرش مانند عفّت، و حجاب در حضرت (17. )کرد ترسيم

 و عاشورا از پيش تا. دادمی اهمّيّت بسيار مهم اين به و بود )س(
 بود. نديده نامحرمی ايشان را اسارت، ماجرای

 ی قویاراده -7

 خدا بهتوکّل  و ايمان از مملو دلی با شام یحضرت زينب در خطبه
 ارروزگ انگيزشگفت بازی به آخر، فرازهای در نفس، به اعتماد و

 ار صفتانطاغوت غلط هایانديشه مناسب هايیمثال با و کرده اشاره
 ازانسحماسه پيام و ياد جاودانگی به خدا بهتوکّل  با و داده توضيح

 فرهنگ اين با مقابله در را ستمگران ناتوانی و پردازدمی عاشورا
 تمام که ستمگری طاغوت مقابل در او. شودمی خاطرنشان آسمانی
 سخن قوی یاراده با چنان دارد خود یسيطره زير اسالمی را ممالک

 آوردمی در لرزه به را وجودش تمام و او قدرت، ارکان که گويدمی
بر  و داد فريب را تو که کس آن زودیبه! »يزيد ای: فرمايدمی و

 برای: که فهميد خواهد( معاويه يعنی) کرد سوار مردم گردن
 شاجايگاه شما از يک کدام و است انتظار در بدی عوض کارانستم
  (18. )«است ترناتوان اشسپاه و بدتر

 انسان  پذيریهدايت -8
 کليدی مبنای اخالقی مکارم و اهلل الی سير جهت در انسان هدايت

 و رهبری کبری زينب توسّط حسينی نهضت دوّم یاست. مرحله
 امش و کوفه خطبه در بود گفتنی و الزم را آنچه ايشان. شد هدايت

 و شد کامل آنان رسالت )ع(،سجّاد  امام خطبه با و داشت بيان خود
 دش پشيمان ظاهر، در که گرفت قرار تنگنا در چنان معاويه فرزند

 را او و انداخت زياد ابن گردن به را حسين)ع( امام قتل و جنايت و
 فرمان )ع( حسين قتل به من»: گفت و کرد لعنت خود مجلس در

 به گرچه کوفيان (19. )«داد انجام را کار اين زياد ابن بودم، نداده
 خود روشنگر یخطابه حضرت با اما زدند دست ناپسندی اعمال
 از الهام با آنان، بعدی هاینسل که نمود ايجاد آنان در تحولی چنان

. برداشتند گام کمال و هدايت سوی به عصمت بانوی آن سخنان
 هایدهه در آن یثمره که پاشيد کوفيان دل در را بذری حضرت

 شد.  آشکار بعدی
 دار بودن انسانهدف -9

 هبلک نرسيد، پايانی هدف به حسين)ع( امام شهادت با عاشورا نهضت
 از حضرت. بود علی دختر کفايت با دست به آن رهبری و هدايت
 خود وصايای )ع( طیّ علی امام و يافته را وظيفه اين برادر جانب
 برانگيختن حسينی نهضت هدف. بود فرموده ايشان به را مسائل

 آنان یخفته هایوجدان کردن بيدار و مسلمانان مذهبی حسّاسيت
 و دبلن صدای با و شد حاضر جمع ميان در استوار قلبی با زينب. بود

 با را مردم و نموده آشکار )ع( را حسين امام قيام اهداف شيوا
 (20) )ع( انداخت. علی امام ايام ياد به خود کالم نفوذ و صراحت

 بزرگوارش برادر شهادت از پس عاشورا، عصر همان از قهرمان زينب
 تا ردک بسيار کوشش و گرفت عهده بر را عاشوراييان خطير رسالت

 راستیبه و رساند ظهور یمنصه به را او مقدّس هدف برادر، بسان
 از را خويش صبر فراوان، هایسختی وجود با حضرت. کرد چنين
 و کوفه مردم با اسالم، دين یاشاعه راه در فداکاری با و نداد دست
 ن،امويا یچهره از نقاب برافکندن با و گفت بسيار هایسخن دمشق

 قحقاي و داد باد بر پيامبر خاندان یدرباره را آنان ناروای تبليغات
 نیعي شد. نمود متذکّر را برادرش اندک سپاه با کوفه سپاه جنگ
 راه در کهطوریبه بود متجلّی حضرت زندگی در هدف به ايمان

 .باشد او راه سدّ نتوانست مشکلی و مصيبت هيچ هدف، به رسيدن
 )س( زينب حضرت تربيتی یسيره در اخالقی تربيت ترين اهدافمهم

 قلبی درجات و مراتب افزايش اسالم، در اخالقی تربيت از هدف»
 رّبتق برای را الزم شايستگی شخص تا است الهی معرفت یسايه در
  (21. )«آورد دست به خدا به
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 137   ...به( س) زينب حضرت تربيتی سيره تحليلی بررسی  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

 غائی اهداف - الف
 عبوديت – 1

 و عبوديت برکت به شد نايل مقامی که و درجه هر به کس هر
 .ناختش بايد او بندگی و عبادت به را کس هر یمرتبه و بوده بندگی
 زندگی زينت و جوهر عبادت، که يافت پرورش ایخانه در زينب

 رانینو و باصفا ایخانه ملکوتی فضای در حضرت آن شخصيت و بود
 مازن به مادرش گويی که ايستادمی نماز به گونهآن گرفت؛ شکل

 زنده هاخاطره در را پدر ياد که دادمی سر ناله چنان و است ايستاده
 خويش برادران با طوالنی، هایسجده و داریزنده شب در و کردمی

 چنان و بود رسيده عبوديت مقام به حضرت (22) .کردمی هماوردی
 کند،می وداع او با )ع( وقتی حسين امام که بود رفته پيش مقام آن در
 حضرت( 23«. )نکن فراموش شب، نماز در مرا! خواهرم: »فرمايدمی

 تمام نموده، چراکه بندگی و عبادت در صرف را خود عمر تمام
 ناشی از عبوديت او بود. اشممات و حيات سکنات و حرکات

 کمال و سعادت به انسان رسيدن – 2
 مالک و رشد به انسان يابیدست اسالم، تربيتی نظام در غايی هدف

 مبارزات و زندگانی تاريخ هرکس»است.  اهلل الی قرب و معنوی
 فرک )ع( عليه حسين که يابد که نهضتیدر می کند، بررسی را زينب

 پس ار خود سنگين وظايف و بودنمی زينب اگر کرد، پا بر ارتداد و
 اسارت مراحل در را امر زمام و دادنمی انجام برادر شهادت از

 و يافتنمی سازمان چنين اين گرفت،نمی دست در پيغمبر یخانواده
 خلود آری. رسيدنمی مطلوب ینتيجه چنين به خونين رستاخيز آن
 گبزر بانوی اين عالی همّت گرو در تنها حسينی نهضت جاودانگی و

 و قرون با بال یفاجعه آن پيوند و اتّصال یحلقه واقع در که است
که همگان و به  است ایاسوه زينب (24. )است شده آينده هاینسل

علم عبادت، هایزمينه در وی از الهام با توانندمی ويژه دختران
 و شکيبايی و صبر عفاف، و حجاب پايداری، و استقامت آموزی،
 .برسند کمال و سعادت به و بگيرند سرمشق شجاعت

 حيات طيّبه و طهارت - 3
 اعمال و اخالق و اعتقادات شامل که وسيع معنای اين به طهارت

 با هدف رواين از. استاسالمی  تربيت در غايی هدف يک شود،می
 یزندگ معنای به طيّبه حيات. است ياد شده نيز «طيّبه حيات» عنوان
 گيرد،دربرمی را انسان شئون جميع طهارت، چونهم و است پاک

 یاجتماع اخالقی، عقلی، فکری، تا جسمی گرفته طهارت و پاکی از
  (.25) سياسی و

 يتیترب مکتب شاگرد فاطمی و و علوی روح یپرورده زينب حضرت
 دهش تربيت که انسانی دو بود؛ ناطق قرآن و مکمل و کامل انسان دو

 جاودانه و کامل شريعت و دين صاحب و الهی رسوالن االنبيا، خاتم
 و ممتاز موقعيت از عملی، و نظری حکمت حيث از لذا. بودند

 تا ودب مندبااليی بهره وجودی ظرفيت از و بود برخوردار ایبرجسته
 یشجره به خويش وجود زمين و ضمير در را وصال تا کمال بذر

 وَالبَلدُ» که سازد بدل عرفانی شهود و شناخت یطيّبه
 (26) ....«رِبهَ بِاذِن نباتهَُ يخرجُالطَيبُ

 ای واسطه اهداف – ب
 رذايل از نفس تهذيب -1

 به انسان رسيدن موانع از يکی همواره نفسانی اميال و امّاره نفس
 اهداف یزمره در نيز هااين از رهايی لذا. است بوده رشد و کمال

 يشخو راه امّاره، نفس با مبارزه طريق از بايد انسان و است تربيتی
: قدین جعفر شيخ قول کند. به هموار تربيتی واالی اهداف سوی به را
 همت زينب تهذيب و سازیفرهنگ و تربيت به عبا آل تنپنج»

 (27«. )باشند آموزگار و کننده ادب هاآن که بس همين و گماردند
 و حضرت، اخالق مکتب تربيتی هایشاخصه جمله از ترديد بدون

 نباشد نفس تهذيب و اخالق اگر که چرا است انسانی هایکرامت
 خويش خالق با که چرا خورد،نمی انسان درد به ديگری چيز هيچ

 کند.می پيدا فاصله
 گذشتگان  از آگاهی و مطالعه -2

 یکس» کندمی تضمين را آينده و حال سالمت گذشته، از آموزیدرس
 پيدا ينايیب که کسی و شودمی بينا بگيرد، عبرت گذشته وقايع از که

 زينب حضرت (28. )«شودمی عالم بفهمد، که کسی و فهمدمی کند،
 زدايیتحريف و حسين امام انقالب از صيانت در را نقش مؤثّرترين

 هک بود اين حضرت اقدامات ترينمهم از يکی. داشتند شناسیدشمن و
 و کند دنبال را هاآن راه و برساند جاهمه به را کربال شهيدان پيام
 کوفه در ايشان هایخطبه در را حضرت بخشیآگاهی و رسالت اوج

 کوفيان یمؤاخذه به حضرت کوفه، یخطبه در. بينيممی شام و
 يزيد شام، در و نکردند ياری را زمان امام و بيتاهل که پردازدمی
 اللاستد با مقابل در و کندمی معرّفی ديگران برای و خودش برای را
 .پردازدمی رسالت خاندان معرّفی به برهان و
  حکمت فراگيری -3

 و آمده اميرالمؤمنين نزد به کوفه مردان از گروهی آمده تاريخ در
 علوم و آمده دخترت نزد به تا بده اجازه ما زنان به»: داشتند عرضه

 بزين و پذيرفتند حضرت. «بياموزند وی از را قرآن تفسير و دين
 شدند خانه وارد اميرالمؤمنين روزی. نمودند هازن تدريس به شروع

 و قرآن یمقطّعه ی حروفدرباره زنان به زينب که شنيدند و
 سخن «کهيعص» مريم یسوره ابتدايی حروف یدرباره خصوصاً

 نور: »فرمود خود دختر به حضرت آن درس پايان از پس گفت،می
 است وقايعی از اینشانه و رمز حروف اين که دانیمی آيا ام،چشم

 ؟«گرديد خواهد واقع حسين برادرت و تو بر کربال سرزمين در که
 دريافت در علمی ايشان ظرفيت و جايگاه از حاکی شواهد اين (.29)

  .است هاآن از پاسداری و نشر شريعت، علوم
  باحيا بودن -4

 باشدمی اخالقی تربيت ساززمينه و هدف اولين «حيا» یقوّه پرورش
 امام .کار بستبه کودکان در اين قوّه پرورش در زيادی اهتمام بايد و

 آموخت او مکتب در را حيا (س) زينب که کس ، آن(ع)حسين
  (30. )«ندارد هم حيا ندارد، دين کهآن: »فرمود

 به زينب در مجلس يزيد در سخنان سراپا حيايش که مهمی ینکته
 ديزي زنان که است اين است آزرده سخت آن از و کندمی تصريح آن

 بيت اهل زنان و او ولی محفوظ، هاآن حيای و حرمت و اند،پوشيده
 کاخ در تو زنان گويدنمی جهت همين به نامحرمان، ديد معرض در
 و نهات بلکه اند،گرسنه اسيران و سير تو زنان يا اندکوخ در اسيران و
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 و همکاران  سالمی فرشته  138

 1400 پاييز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 خود اين که دارد اصرار حيا و حرمت حفظ و حجاب بر تنها
 هک باشد ما یجامعه بانوان برای دختران و درس بزرگترين تواندمی
 دارند، پاس را خويش حرمت حريم و حفظ را حيا مرز حال هر در
 در هاآن مقابل در و بزنند فريادعفّت  و حيا مرز مهاجمان بر و

 .باشند اسير و بند در اگر حتّی نباشند، ساکت حالیهيچ
 اخالقی فضايل کسب -5

 ت،اس اخالقی فضايل کسب اخالقی، تربيت اهداف ترينمهم از يکی
 هایکرامت کمال و تکامل را خود بعثت هدف پيامبر کهچنان

 یهمه اعتراف به (س) زينب حضرت (31. )داندمی اخالقی و انسانی
 اخالقی واالی هایخصلت و فضايل یهمه به آراسته نويسان،تاريخ

 اشجدّه مانند شخصيت و وقار در( س)کبری  زينب. بودند الهی و
 و رسايی در ،(س)فاطمه  مادرش چونهمعفّت  و حيا در خديجه
 امام چون بردباری و حلم در ،(ع)علی  پدرش امام مانند بيان، شيوايی
 .بود (ع) حسين امام مانند قلب، قوّت و شجاعت در و( ع)حسن 

 ها سختی برابر در مقاومت و ی صبرپرورش روحيه -6

 از ،(س)زينب  صبر .است پايداری و صبر عالی ینمونه( س)زينب 
 هک صبر است، جميل صبر و دارهدف صبر است، انبيا صبر یگونه

 ستا الصّبر جميل او بلکه و آمدند شگفت به آن از آسمان یمالئکه
 رد ويژهبه مشکالت، و مصايب برابر در شکيبايی و مقاومت (.32)

 از انسانيت کرامت و دين حريم از پاسداری راه در عاشورا، نهضت
 برای سالگی 5 از باشد زيرامی بزرگ بانوی اين بارز هایخصيصه

 در زينب ولی شد؛ شروع ديگری از پس يکی کاهجان مصايب وی
 .کرد صبر و برافراشت قامت ها،مصيبت اين یهمه برابر

 پذيریمسئوليت احساس پرورش -7

 که ردب نام پذيربانويی مسئوليت عنوان به بايد( س)زينب  حضرت از
 و هاازنقش برخی. است داشته حسينی یحماسه در بديلیبی نقش

 انقالب از صيانت: از اندعبارت خالصه طوربه ايشان هایمسئوليت
 تقويت دشمن، ماهيت افشای و زدايیتحريف و( ع)حسين  امام

 رسوايی و رسانیايشان، پيام همراهان ديگر و امام بيت اهل روحی
 مدبّرانه و هدايت مردم، نقش حضرت در بخشیآگاهی و يزيديان
 از حمايت در حضرت اسرا، و دلداری به ايشان، نقش از حفاظت

  .عاشورا تاريخ واليت و در ثبت
 )س( زينب حضرت تربيتی یسيره در اخالقی تربيت ترين اصولمهم

 رد توانمی آن، داشتندردست با که است کلّی یقاعده و معيار اصل 
 به عيارم اقتضای به نظر با ترتازه و ترپيچيده وضعيت با رويارويی

 بانیم بر اصول بنابراين،. کرد اقدام مناسب تربيتی هایروش ابداع
  (33. )دارد تکيه

 کاری درست و صداقت -1

 به صديقين یسلسله در ايشان باشد،می زينب القاب در چهچنان
 «صدّيق» اوّالً دانست بايد که،آن اجمال اين توضيح. است بوده شمار

 قوالا و سکنات و حرکات تمام که کسی يعنی است؛ صدق در مبالغه
 الهی است منصبی صديقه و است، درستی و راستی بر مبنی او افعال و

 زا معدودی اشخاص بلکه نباشد جليل منصب آن دارای کسی هر که
 چون (34) .اند رسيده منصب اين به ابراهيم و يوسفحضرت  جمله

 یصدّيقه وی به بود، مشهور کبری یصدّيقه به زهرا فاطمه مادرش
 گفتند. می صغری

 دامنی پاک و پيشگیعفّت -2

. بود روزگار دختران سرآمد عصمت وعفّت  از پاسداری در زينب
 اهل و )ص( پيامبر هایآموزه طبق و قرآن آسمانی پيام از الهام با وی

 زن يک برای ارزشمند گوهری مانند را عفاف و حجاب بيت
 خود خدای هنگامی به زن که بود باور اين بر و دانستمی مسلمان
 غير به – بيگانه مردان ديد معرض از را خود که است ترنزديک

 آورددست دامنی،پاک عفّت و (35) .نمايد حفظ – ضروری موارد
 وعفّت  اوج در که طلبيداش میذاتی حيای و است زينب حيای
 وعفّت  حيا، آمدپی و ثمره بارزترين که چرا باشد، دامنیپاک
 دامنی است.پاک

 مادری  و همسری نقش انجام برای آمادگی -3

 هب احتياج را زندگی درس که بود شده تربيت مادری دامن در زينب
 تنهايی به خود فاطمه مادرش زندگی زيرا نداشت آموختن

 پدرش گيرچشم هایپيروزی دانستمی او بود، صامت آموزگاری
 مادرش دست به هاآن صميميت و صفا با کانون در رزم، ميدان در

 با هاجبهه در )ع( علی پدرش اگر که ديدمی او. شدمی ريزیشالوده
 پدرش جهاد تا نمودمی جهاد خانه در مادرش کردمی جنگ شمشير

 رسيدگی و جعفر بن عبداهلل خانه در او باشد. مديريت ثمربخش
 درخور وتوجّه  قابل امور از همسر هایخواسته و حوائج به کامل
 ايمان نور که گرفت شکل ایخانه در زينب است. شخصيتدقّت 

 معنويت از آکنده و صميميت و صفا از سرشار و درخشيدمی آن در
 يابد.می دست اخالقی فضائل و دينی تربيت به بود و خدا به عشق و

 ودقّت  مهم، ینکته اين به زهرا مادرش چونهم راستا اين در زينب
 دو و کرد تربيت اینمونه فرزندان رو اين از داشت، کاملتوجّه 
 طلبیشهادت عالی یروحيه دارای چنانآن عون ومحمّد  پسرش
 .شدند عاشورائيان کاروان با داستان هم و همراه که بودند

 توکّل -4
 ايشان. است زينب زندگی الينفک عنصر توکّل و خدامحوری

 حالی در و گذردمی است عزيزتر اشجان از که حسين از وارابراهيم
 برادر خونين پيکر به نگاه با است قراربی برادر فقدان از اشجان که
 عارفی زينب. «کن قبول ما از را قربانی اين پروردگارا: »گويدمی

 روهمين از و داندمی حق گاهجلوه را جهان یهمه که است وارسته
 ابن هک هنگام آن بنابراين. بيندنمی چيزی زيبايی جز مصائب اوج در

 کار مورد در نظرش پرسدمی و دهدمی قرار خطاب مورد را او زياد
 چيزی زيبايی جز: »فرمايدمی چيست بيتش واهل برادر با خدا

 . است پشتيبان برترين خداوند زينب ديدگاه از( 36. )«نديدم
 عزّت نفس -5

 پدر تربيت از و زهرا دامان در را خويشعزّت  و اقتدار زينب
 اب کربال از بعد زينب حال عين در. بود آورده دست به بزرگوارش

 کي کربال از بعد زينب يعنی است متفاوت کربال از قبل زينب
 به شودمی ديگری زينب او( 37. )دارد بيشتری عظمت و شخصيت

 عزّتی و اقتدار چنان آن از اسارت زنجير و غل در که ایگونه
 ترينمهم. ندارد شخصيتی او مقابل در احدی که است برخوردار

 حضرت مقدّس وجود در اقتدار وعزّت  یاستوارکننده عوامل
 رد صبر اقتدار، وعزّت  یسرچشمه به اتّصال و: توکّل از اندعبارت

 خلق. از جستن نيازیبی و گرايیحق شجاعت، مصائب،
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 باطن تحوّل و تغيير -6

 کوفيان در دوباره را ايمان روح هجری، 61 سال در زينب یخطابه
 سخنان چنينداد. هم ثمره بعد سال پنجاه در زحمات آن و کرد زنده

 عوض را دمشق اوضاع آنان، هایافشاگری و بيت اهل ساير و زينب
 را او و نمود متاثر و منفعل را يزيد ساخت، بيدار را مردم و کرد

 را ارک اين گناه و بگيرد خود به طلبانه حق یقيافه که کرد مجبور
 ار ديگران و سعد بن عمر و زياد ابن و بياندازد آن و اين گردن به

 نطقم از برخاسته که زينب حضرت کالم تأثير .کند قلمداد مقصر
 د،بو ايشاناسالمی  هایارزش و اصول بر مبتنی اسالمی و عقالنيت و
 تغيير در عميق تحوّلی دچار را ملعون يزيد که رسيد حدّی به

 باعث زينب، حضرت بيان در خصوصيت اين و نمود وی هایعقيده
 باشد جاری تاريخ ذهن در هميشه برای کربال و عاشورا پيام تا شد

  .دارد حضرت آن پاک هایانديشه عمق از نشان اين و
 فداکاری  و ايثار -7

 نبزي و نيست جان ايثار از باالتر یدرجه گفت توانمی هم ايثار در
 حاضر متعدّد هایصحنه در چهچنان بود دارا را ايثار از مراتب اين
 جان حفظ برای او. کند فداسجّاد امام  راه در را اشجان حتّی شد

 بر را ديگران ها،صحنه تمام در و خردمی جان به را خطر ديگران،
 خويش آب سهميه از حتی کربال ماجرای در او. داردمی مقدم خود

 (38. )دادمی کودکان به نيز را آن و کردنمی استفاده

 بيان ايشان ضعف را حضرت خواندننافلهنشسته سببسجّاد  امام
 امعمّه چرا که شدم نگران منازل از يکی در: »فرمايدمی و داردمی

: فتگ پرسيدم را ضعف اين سبب دارد، اشتغال نافله به نشسته زينب
 و دهممی خردسال اطفال به را خود غذايی سهم که است شب سه»

 (39. )«ندارم را پايم روی ايستادن قدرت گرسنگی نهايت از امشب
 جاودانه و ماندگار تاريخ در زينب ايثارحضرت و فداکاری آری
 .ردبگي قرار دنيا مسلمان تمام دختران زندگی یسرلوحه بايد و است

 زدايیغفلت -8

 غرق چنان ماديات در و روزمره زندگی در حسين امام عصر مردم
 و ودب گرفته قرار شانديدگان برابر در غفلت حجاب که بودند شده
 زينب حضرت. آمدند نبرد ميدان به خود عصر معصوم امام برابر در
 غفلت خواب به جامعه که کرد آغاز را گفتن سخن شرايطی در

 ایاحي برای و حسين امام هایآرمان تحقق برای حضرت .بودفرورفته
 کرد تالش بسيار اسالمی یجامعه از زدايیغفلت و معروف به امر

 به ار کوفيان او. است آن گربيان شام و کوفه در ايشان هایخطبه و
 را امامت و نبوّت  کنانسرزنش و اندازدمی قيامت و مرگ ياد
 هک کوبدمی آنان یزدهغفلت هایگوش و غبارگرفته هایدل خاطربه

 حالی در بشوييد خود دامان از را ننگ یلکّه اين خواهيدمی چگونه
 ریکب زينب کشتيد؟ سخنرانی را )ص( خدا رسول یجگرگوشه که

 و خود وضع به را مردم جريان، و حال و وضع برمالکردن و
 شاندرون در کينه و خصومت از آتشی. کرد آشنا خود حکومت

 خاندان به آشکار و علنی نفرت ابراز آن حاصل که آورد وجودبه
 .بود آنان از تبرّی و آنان تکفير و لعن و اميهبنی

 بزين حضرت تربيتی یسيره در اخالقی تربيت هایترين روشمهم
 چيست؟ )س(

 به هاآن از که است، نياز عملی هایروش به اصول، شدنپياده جهت
  (40. )شودمی ياد تربيتی هایروش عنوان
 سلبی  هایروش -الف 

 سودجو  نامحرمان و رذائل صاحبان با معاشرت از پرهيز -1
 عمر فرمان با کربال از بيت اهل دادنحرکت برای آمده تاريخ در

 رانداززي بدون شتران بر را ايشان تا گرفتند را زنان دور مردانی سعد
 عدس پسر ای: »فرمود ديد را اوضاع اين زينب چون. پرده سوارکنند و

 خدا پيامبر يادگارهای که را ما دهیمی فرمان خود مردان به آيا
 رديگيک خود ما شوند، دور ما از بگو آنان به کنند؟ سوار هستيم

 ( 41. )«کنيمسوارمی را
 جنگ، مدت طول در کربال در حاضر بانوان ديگر و زينب حضرت

 از و ندادند دست از اختيار سوزجان هایمصيبت برابر در هرگز
 هجوم و حسين امام شهادت از پس حتی. نشدند خارج عفاف حريم
 سعی تمام بيت اهل حرم دختران و زنان ها،خيمه به گرغارت لشکر

 .نمودند خويش کرامت و حجاب حفظ صرف را خويش تالش و
 رديگ و خويش عفاف و کرامت حفظ جهت در زينب تالش بنابراين

 نامحرمان و رذائل صاحبان با معاشرت از پرهيز و دختران و زنان
 خود ديگرسو از رسواگر و آتشين هایخطابه و سويک از سودجو
 کربال. در الشّهداء سيّد یحماسه کنار در است ایحماسه

 نه گفتن به هواهای نفسانی -2

 جهاد اهل که داشتند حضور زينب چون کسانی عاشورا، یصحنه در
 شريک و دخيل آنان یانگيزه در هوسی و هوا هيچ و بودند نفس با

 رفاه، و عافيت شهوت، مقام، مال، هایجاذبه بر رو،همين از. نبود
 حضرت .شدند پيروز... و  شدن کامياب و نوشيدن زيستن، و ماندن

 جايگاه از درک اين به طهارت و عصمت خاندان از پذيریاسوه با
 اخالق و عفاف ورع، زهد، تجسّم و رسيد هستی عالم در ممتازش

 و تزکيه با توانستند ايشان. شد اسالم دين هایاسوه از يکی و الهی
 دهپسندي صفات و کمال هایدرجه ترينعالی به را نفس، خود تهذيب
 که الهی بزرگ هایآزمون در بانو اين سربلندی. برسانند
 و تهذيب ینتيجه کرد، پيدا نمود عاشورا روز در اشترينبزرگ
 ائقف مشکالت و مصائب یهمه بر توانستند که بود نفس یتزکيه
 آيند.
 ايجابی هایروش
 ايجابی هایروش -الف

  واحد مبدأ به بخشیآگاهی -1
 شکبی. باشدمی زينب آگاه، خدا انسان بارز هاینمونه از يکی
 شخصيت مختلف ابعاد بيان بر عالوه کل، در حضرت کماالت یهمه

 دوران همان دارد. در داللت او خداشناسی باالی یدرجه به ايشان،
 نبزي «يک: بگو! دخترم: »فرمود او به بزرگوارشان پدر کودکی،

 نبزي لحظه اين در «دو: »بگو فرمودند علی )ع( گاهآن«. يک» :گفت
! رمدخت: »کشيد پدر فرمودند طول ايشان سکوت چون .کرد سکوت
 توان يک، امگفته که زبانی با پدرجان: »کرد عرض «کردی؟ سکوت

 دخترشان عميق بسيار پاسخ اين از اميرمؤمنان«. ندارم را گفتن دو
 ردمو نبودند، بيش طفلی حال اين در که را او و شدند خوشحال خيلی
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 و همکاران  سالمی فرشته  140

 1400 پاييز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 زينب ذهن در واحد یکلمه چون (42) .دادند قرار محبّت و تفقّد
 جهان یاداره در که است خدا همان که است ایزمينه پس دارای
 ندارد. دوّمی هيچ هستی

 معاد  و مرگ به بخشیآگاهی -2

 شب آخرين در )ع( علی پدرش گويدمی بارهدراين زينب حضرت
 بسيار و قراربی بود مهمان زينب دخترش یخانه در که اشزندگی

 ار کمر: »فرمود عبادت مدّتی از بعد سپس پدر بود. ذکر حالت در
 مالقات تو با مرگ حتماً که ببند محکم مرگ با مالقات برای

 جزع آمدنش از که مبادا آمد تو نزد به مرگ چون و کرد خواهد
 نيز گريه به خنداند، را تو که سانهمان زمانه که چرا. کنی زاری و

 (43. )انداخت خواهدت

 کوفه زده غفلت مردم به خطاب خود خطبه در حضرت همچنين
 مانه که ایتوشه ايد؛فرستاده آخرت برای ایتوشه بد چه: »فرمودند

. «بود خواهيد جاويدان عذاب در و است خدا سخط و خشم
 و عدل معاد، نبوّت،  توحيد، مقام بيان در حضرت جز هایخطبه
 .بود داده جای خويش سخنان در را دين فروع حتی او نبود، امامت

 اخالقی  هایداستان بيان -3

 نقش اخالقی محتوای با هایداستان اند کرده ثابت تربيتی تحقيقات
 که آمده، تاريخ در نمونه عنوان دارد. به اخالقی تربيت در مهمی
 ضمن آمد، او نزد )ع( علی کرد،می تالوت را قرآن آيات زينب روزی
 در که را زينب مصائب از هايیگوشه کنايه، و اشاره با هايی،پرسش
 ناي قبالً من: کرد عرض زينب. رسانيد او آگاهی به داده،می رخ آينده

 بنابراين، (.44) بودم شنيده مادرم از دهد،می رخ برايم که را حوادث
 درش را متربّی اخالقی بصيرت و آگاهی هم داستان، گفت توانمی
 را اخالقی مثبت هایانگيزه و هاگرايش آن، بر افزون هم و دهدمی
 پرورد.می او در
  مناظره -4

 حضرت یمناظره است، آمده تاريخ در که روش اين بارز ینمونه
 انسخن و مناظره اين که است اين مهم نکته است. زياد ابن با زينب

 به پيامبر رحلت از بعد که است فکری جريان دو زينب و عبيداهلل
. امجميل دنبال به من گويد،می مناظره در زينب. است آمده وجود
 هم کرباليش کار بود جميل خدا. جمال مظهر و امجميل خودم
 قدرت من گويدمی گويد؟می چه مناظره در او طرف اما. بود جميل
 شما از را احد و بدر انتقام من. کنممی نمايیقدرت قادرم، دارم،

و  اسالمی عرفان زينب مناظره در بگوييم اگر بنابراين. گيرممی
 ربالک است. داستان است درست کرده تجلّی زشتی مقابل در زيبايی
 هنر، ادب، طرف يک در. است سقوط مقابل در کمال تجلّی داستان
 د،فسا قلدری، ديگر طرف در و است شده گذاشته فضيلت و کمال

  .تاس گذاشته نمايش به را خود رذيلت و باری و بندبی اخالقی،بی
 اخالقی  مطلوب هایعادت و هاگرايش پرورش هایروش -ب
 ايشان  از الگوپذيری و نيکان با معاشرت و نشينیهم -1

 حضرت بانوان، و دختران برای خصوصبه نمونه الگوهای از يکی
 بسيارتوجّه  مورد خردسالی دوران همان از زينب .باشدمی زينب

 آيات دوران همان از زينب مادر و چنين پدرهم و بودند پيامبر )ص(
 در هک اینکته دادندمی آموزش ايشان به را آيات اين تفاسير و قرآن

 اين در افراد رشد و فکری بلوغ گيرد قرارتوجّه  مورد بايد ميان اين

 مسلمان زن يک به حضرت شودمی باعث همين که است خانواده
ديد و الگو می خود مادر از وی چهآن .شود تبديل مبارز و مؤمن

 داخ راه در انفاق ايثار، واسات،م پارسايی،: از بود عبارت گرفتمی
 ميان متقابل احترام شاهد وی. بود اسير و يتيم و مسکين اطعام و

 ترضاي تحصيل راه در تالش و زندگی سختی بر صبر مادر و پدر و
 کانني با معاشرت و نشينیهم روش به عمل بود. بنابراين پروردگار

 ايیسزبه نقش متربّيان شخصيت ساختن در ايشان از الگوپذيری و
 .دارد

 احسان -2

 کار به او تربيتی یسيره در تربيتی روش اين که الگوهايی از يکی
 مادر، شهادت از بعد او. باشدمی زينب حضرت شده گرفته

 نقش حسن امام برادرش شهادت در بود. برادران و پدر بخشروحيه
 و حسين امام محبت اما. کرد ايفا بازماندگان تسالی برای را مهمی
 برای حسين امام دوستی. بود استثنايی و متقابل ایعالقه زينب

 و غيب جهان از محبّت اين بلکه نبود، عاطفه سر از تنها خواهر،
زينب  جان در حسين امام عشق گرمی. گرفتمی سرچشمه ملکوت

 محبّتی چنين جوشيدن و بود شعور و عاطفه عشق، ايمان، از ایآميزه
 امام شهادت از پس .شد کارساز بسيار عاشورا قيام بخشیسامان در

 هورظ بيشتر زينب نيکوی صفت اين اسارت، دوران طول در و حسين
 گاهلقت گودی از بود، اسيران پناه و ديدگانغم ياور پيوسته او. کرد

 یدهکستم تا زياد ابن مجلس از کوفه، تاريک و تنگ هایکوچه تا
 احسان و محبّت ايشان به و بود اسرا نجات یفرشته جاهمه در يزيد،

 نمود.می
 هارذيلت از نهی و هافضيلت به امر -3

 تربيتی روش اين از گهربارش هایخطبه و سخنان در حضرت زينب
 چه: »دفرمو کوفه مردم به خطاب نمونه، عنوانبه. کرد استفاده بسيار

 سخط و خشم همان که ایتوشه ايد؛فرستاده آخرت برای ایتوشه بد
 زار کنيد؟می گريه. بود خواهيد جاويدان عذاب در و است خدا
 گرييدب بسيار پس کنيد، گريه بايد که سوگند خدا به آری زنيد؟می
 جنايتی عار و ننگ به را خود دامان که چرا. بخنديد کمتر و

 .«شست نتوانيد ابد تا خود دامان از را آن پليدی و ننگ که ايدآلوده
 زا اخالق و دين تبليغ و شد آغاز کربال از حضرت رسالت و وظيفه
 دادند انجام کربال از پس که بود ايشان هایرسالت و وظايف جمله

 منکر از نهی و معروف به امر عنوان به را موضوع اين بايد هم ما و
 .کنيم پياده خود زندگی در
 احترام و تکريم -4

 ميرالمؤمنينا پيامبر، تربيتی مکتب یيافتهتربيت که زينب حضرت 
 اماحتر و تکريم مورد مناقبش و فضايل خاطربه بود و حضرت زهرا

 جای از امام شد،می وارد خود پدر بر که هنگامی زينب .بود همگان
نشاند. می خود جای در زياد احترام با را ايشان و خاستمی بر

 منزلت و احترام از حسين امام و حسن امام نزد زينب چنينهم
 زينب و حسين امام احترام و محبّت اما. بود برخوردار ایويژه

 ارهایفش کاهش برای چنين زينببود. هم استثنايی و متقابل ایعالقه
ديگران و  شخصيتی و روانی سالمت حفظ و جسمی، و روانی

 رقرارب آنان با را عاطفی تعامل نيکوترين خصوص اسرا و اهل بيت،به
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 و داشت محترمانه و قوی احساسی کالمی، ارتباط هاآن با. کردمی
 داشت.می مقدّم خود بر را ديگران ها،صحنه تمام در
 پسنديده رفتارهای به خود وادارسازی -5

 پسنديده رفتارهای به را ديگران و خود همواره زينب حضرت
 و مثالً در حجاب بود آن انجام پيشقدم در خودش و کردمی توصيه

 دو و پدرش زمان در را او دامنی نمونه بود و تنپاک وعفّت  و
ايی، شکيب و صبر در زينب نديد. و مردان تا کربال از کسی برادرش
 خدا از بریفرمان و اطاعت و تقوا و ايمان نيروی ايستادگی، ثبات و

زبان  از گويی سخن، رسايی و فصاحت در زينب بود و يگانه
 ی صغری نبود هرچنين اگر صديقهگفت. همسخن می اميرالمؤمنين

 ماما که روزگاری را پيشوايی سنگين بار از ایپاره حسين امام آينه
 را خود وصايای از ایپاره و نمود،نمی ارواگذ او بر بود بيمارسجّاد 

 که چهآن و احکام بيان در را اوسجّاد  امام و کردنمی وصيّت او به
 گرداند. نمی خود جانشين است، امامت هاینشانه و آثار از
 خلقی خوش -6

 نيکوی اخالق جهت به و خلقی بودهخوش ینمونه زينب حضرت
 مرحوم. بودند برخوردار ایويژه محبوبيت از همگان نزد در خود
 ترگرامی: »گويدمی زينب فضايل و اخالق یدرباره الدّين شرف سيّد

 فهم در الهی آيات از ایآيه... است  نشده ديده اخالق جهت از او از
 اخالقیخوش بارز ینمونه چنينهم (45...«. )بود ... و  روح پاکی و

 و خصوص يتيمانشهدا و به یخانواده به ايشان دادنداریدل زينب،
 .استسجّاد  امام به وی دلداری

 بخشندگی و سخاوت -7

 سخاوت و و ... فضيلت فصاحت و در زينب: »نويسدمی «اثير ابن»
 (46. )«بود پدر و مادر خود به مردم ترينشبيه

 علی )ع( روزی. نيست گفتنی زينب حضرت سخاوت و جود
 تحضر از وقتی. کنند پذيرايی او از تا آوردند خانه به را مستمندی

هست،  چيزی برای پذيرايی خانه در آيا پرسيدند که )س( فاطمه
 نارک زينب برای که غذايی مختصر از غير حضرت فرمود که که به

 سال چهار که زينب لحظه اين در. ندارد وجود چيزی اند،گذاشته
 (47) .بدهيد مهمان به مرا غذای جان نداشت، گفت مادر تربيش

 جان از فرزندان و نمود بذل خدا راه در را خود هستی که انسانی
 نان کوفه، و شام راه در. نمود انفاق خداوند راه در را خود عزيزتر

  سربرد.به گرسنه خود و عطا اسير کودکان و اطفال به را خود
 گيرینتيجه

 انحطاط عامل و ذلّت به شدن وصل انسانيت، سقوط اخالق سقوط 
 فراهم جامعه سقوط برای را زمينه دختران در مخصوصاً و است

 سرگردانی دارد فراوان نمود امروز یجامعه در چهآن. سازدمی
 غرب فرهنگ وارداتی هایبرنامه از آنان الگوبرداری و دختران

 هایبرنامه تبيين عدم از ناشی تلخ واقعيت اين از بخشی است که
 با متناسب و صحيح هایبرداشت فقدان و بيت اهل و قرآن تربيتی

 و نمونه يک اسالم بايد پس. باشدمی هاآموزه اين از زمان نيازهای
 او در مسلمان خوب دختر معيارهای و هامالک که دهد ارائه الگو

  باشد. شده پياده کامالً

 نوانع به که است بانوانی بهترين از يکی کبری زينب شک بدون
 در صحيح اخالقی تربيت خواهان زنان و دختران همه برای الگو

 آن وجودی ابعاد بررسی با توانمی که است مطرح هازمان یهمه
امروز  مسلمان بانوان و دختران برای را مناسبی الگوی حضرت،

 .کرد ترسيم
 حضرت تربيتی یسيره از اخالقی تربيت الگوی تبيين با گرپژوهش

 کمک خود کشور دختران به امر اين در کرد ( سعی1)نمودار زينب
 با را پژوهش اين از حاصل هایيافته گرپژوهش چنينهم. کند
 های زير مقايسه کرد.پژوهش هایيافته

 از زينب حضرت نقش» عنوان با ایمقاله در( 1395)آقايی و رستمی
 تربيتی نقش به که نخست در بخش ،«اجتماعی و خانوادگی منظر

 آماج با مقابله در کودکی از ايشان که شده داده اختصاص حضرت
 می همگان به را آزادگی درس و ايستاده کوهی مانند غمها و بالها

 برادر با همراهی یوظيفه مادر، وصيّت طبق بر که اوست. آموزد
 تحقيق اين هایيافته یمقايسه دهد. درمی انجام خوبی به را خويش

هر دو  در گرچه که رسيد نتيجه اين به محقّق حاضر، پژوهش با
هايی پژوهش نقش تربيتی حضرت مورد بررسی قرار گرفته و شباهت

وجود دارد، ولی در پژوهش حاضر محقّق سعی کرده تا الگويی برای 
 تربيت اخالقی دختران تبيين کند و از اين نظر متفاوت است.

 درآئينه دختران تربيت» عنوان با ایمقاله در( 1395) شمشيری
 در دختران تربيت هایروش بررسی به(« ع) معصومين روايات
 روايات در که گرفته نتيجه نهايت در پرداخته و معصومين روايات
 یويژه تربيتی اصول و اهداف مبانی، چونهم مالحظاتی اسالمی
 بيتیتر هایروش و گرفته قرار نظر مدّ جنسيتی هایتفاوت و دختران
 علم به معطوف هایروش یدسته دو به است که شده معرّفی مناسب

 واقعيت به آن اجرای تا اندشده تقسيم عمل به معطوف هایروش و
ها دريافت که گرچه اين ی يافتهمحقّق بعد از مقايسه .باشد نزديک

اند ی معصومين پرداختهدو پژوهش هر دو به تربيت دختران در سيره
طور و از اين نظر وجه اشتراکی دارند ولی چون پژوهش حاضر به 

ی حضرت زينب پرداخته و الگويی تبيين کرده از اين خاص به سيره
 اند.  نظر دو پژوهش متفاوت

 ،«روان سالمت الگوی زينب» عنوان با ایمقاله در ،(1392)زارعی
 شناختی ديدگاه از کربال، یواقعه به را نگرش زينب بوده درصدد

 نانسخ تحليلی، توصيفی رويکرد با و دهد قرار بررسی مورد بک،
 نتبيي با سپس. نمايد استخراج کربال یحادثه خالل در حضرت را

 بودناسوه بک، شناختینظريه اساسی یمؤلّفه سه اساس بر آن
 که دارد آن از حکايت پژوهش هایيافته. نمايد ترسيم را حضرت
 ویالگ يک حضرت بک، شناختینظريه اساسی یمؤلّفه سه براساس
 عنوان هب تواندمی که است تکانه کنترل و روان سالمت موفّق تربيتی

 و ایضربهپس اختالالت مديريت یزمينه در کارآمد، الگوی يک
 ژوهشپ با تحقيق اين هایيافته یمقايسه در. گردد معرّفی ديدگیداغ

 پژوهش دو هر در گرچه که رسيد نتيجه اين به محقّق حاضر،
 زارعی، پژوهش در ولی معرّفی شده نمونه الگويی عنوان به حضرت

 پژوهش در ولی شده معرفی روان سالمت الگوی عنوان به زينب اوالً
 .است شده شناخته دختران اخالقی تربيت الگوی عنوان به حاضر

 کرده، تحقيق بک شناختی ینظريه براساس زارعی چون ثانياً
 رتحض تربيتی سيره از که حاضر پژوهش هایيافته با هايشيافته
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 و همکاران  سالمی فرشته  142

 1400 پاييز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 کردهن تبيين و طراحی الگويی همچنين و است متفاوت شده استخراج
 .است
 رتفط: از عبارتند مبانی ترينمهم شامل پژوهش هایيافته ترينمهم

 و حُسن جذبه ، شجاعت خردورزی، انسانی، کرامت توحيدی،
 دارهدف و پذيریهدايت باطن، بر ظاهر حجاب اثرگذاری فضيلت،

 کمال، و رشد به رسيدن: از عبارتند اهداف ترينمهم و. انسان بودن
 روحيه نفس، تهذيب اخالقی، فضايل کسب طيبه، حيات و طهارت

: از دانعبارت اصول ترينمهم همچنين. پذيریمسئوليت پرورش صبر،

 نقش انجام برای دامنی، آمادگیپاک کاری،درست و صداقت
 نفس، عزّت باطن، تحوّل و تغيير ،توکّل مادری، و همسری

 اهروش ترينمهم انتها در و. ايثار و زدايیغفلت پذيری،مسئوليت
 مناظره، احسان، معاد، وبه واحد مبدأ به بخشی آگاهی: از عبارتند

 اب نشينیهم خلقی،خوش سخاوت، تکريم، اخالقی، هایداستان بيان
  .ايشان از الگوپذيری و نيکان

 
 

 
 .(س) زينب حضرت تربيتی یسيره تحليلی ايران با بررسی کشور در دختران اخالقی تربيت الگوی .1نمودار
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