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 چکیده

 این نوع .است بیت(ع) اهل و پیامبر(ص) سیرة در اخالقی تربیت هايروش و اصول مبانی، بررسی پژوهش این هدف

 آوريجمع منظور به .است شده استفاده اسنادي - تحلیلی روش از هشپژو هدف به رسیدن براي .است کیفی پژوهش

 تربیت هايروش و مبانی اصول بیت،اهل و سیرة پیامبر اخالقی، تربیت اخالق، یعنی پژوهش عوامل مورد در اطّالعات

 به بتداا که یمعن بدین است؛ شده گرفته بهره زمینه این در هاپژوهش و تاریخی روایی، هايکتاب تمام از اخالقی

 هاادهد سپس. شد؛ پرداخته نظر مورد موضوعات ثبت و برداريفیش با همراه نیاز مورد منابع گردآوري و شناسایی

 مبنا سه (ع)بیتاهل پیامبر(ص)و سیرة در که است حاکی هایافته ت.گرف قرار تحلیل مورد نهایت در و بنديطبقه

 اول مبناي .شد پرداخته آنها به جداگانه که است شده استخراج روش دو اصل هر از و اصل یک مبنا هر از و استنباط،

 اینبر ناظر هايروش و است اخالقی تعبد و اخالقی تفکر تعامل مبنا اینبر ناظر اصل .است وحی و عقل هماهنگی

 ناظر اصل .است اخالق و دین هماهنگی دوم مبناي .است نفس هواي با مبارزه و اخالقی هايارزش تبیین نیز اصل

 فساد هرمظا محیط کردنپاك اصل اینبر ناظر هايروش و است دینی تربیت و اخالقی تربیت تنیدگی درهم مبنا اینبر

 .ستا فاعلی حسن و فعلی حسن هماهنگی مبنا سومین .اخالقی)است فضاي (ایجاد منکر از نهی و معروف به امر و

 و متربیان یدین اعتقادات و ایمان تحریک اصل اینبر ناظر هايروش و است عمل و انگیزه تعامل مبنا اینبر ناظر اصل
 .هاسترذیلت با مخالفت توانایی و هافضیلت آوردن دست به در اشتیاق و میل پرورش

 ، رفتار اجتماعی.، ارزش اخالقیزهرا علیهاالسالماسالمی، سیرة تربیتی فاطمۀ تربیت در اصول و مبانیها:واژهکلید
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 مقدمه

 زیادي اخالقی انحطاط که کنیممی زندگی عصري در

 پیشرفت اثر در سویی از و شده جوامع گیرگریبان

 چیز همه هاملت نزدیک ارتباطات و فناوري و صنعت

 و است قرار گرفته کسهمه دسترس در جاهمه در
 بسیار نیز» اخالقی مفاسد« شکسته، هم در را مرزها

 نقاط اقصی تا و دلیل همین به است؛ کرده پیدا گسترش

 مفاسد گذارانبنیان صداي که آنجا تا رفته پیش جهان

 هايارزش به اعتناییاست. بی آمده در نیز اخالقی

 به نیز جدید نسل تربیت در آن شدنرنگکم و اخالقی

 این دالیل ترینمهم از یکی و خورد،می چشم

 و تعلیم اندیشمندان و متفکران نپرداختن معضالت،
 .است اخالقی و ارزشی مسائل به تربیت

 و اسالم به اخالقی تربیت و اخالق اهمیت
 داده نشان تجربه .ندارد اختصاص اسالمی هايجامعه

 یا باشد متدین آسمانی دینی به خواه انسان، که است

 تربیت از مدرنپسا و مدرن دوره در حتی گاههیچ نباشد،

 کشورهاي در معاصر دوران در .نیست نیازبی اخالقی

 تجربیزمینۀ علوم در که هاییپیشرفت دنبالبه غربی

 فضایل به توجه و اخالقی اصول تدریجبه آمد، دستبه

 شده کمرنگ اخالقی، تربیت به توجه آن دنبال  به و

 دارد ايویژه جایگاه آفرینش نظام در که است. انسان،

 وجود از کمال به دستیابی جهت در تکوینی لحاظ به و

 است، برخوردار اراده و خرد و عقل قوه چون یروهایین

 وي در طبیعی و تکوینی قواي وجود به او تکامل

 الهیروح که است موجودي او بلکه .دشونمی منحصر

 به او سیر الزمۀ فقط شده ذکر قواي و شده؛ دمیده او در

 این رساندن فعلیت به براي و است کمال عالی مدارج

 متعالی کماالت و الهی اخالق به انسان تخلق یعنی قوا

 ویژگی ترینمهم و دارد نیاز تشریع عنصر به انسانی

 مکتب این کامل غناي هاانسان اخالقی پرورش و اسالم

 اعتال و رشد این براي که است لوازمی و ابزار همه به

 و جانبههمه دینی عنوان به اسالم. دارد ضرورت
 پایه را بر خود اخالقی تربیت مبانی و اساس بعدي،چند

 و داده قرار خداوندي اقدس ذات به ایمان و اعتقاد
 از را اخالقی مفاسد با مبارزه و هاانسان اخالقی اصالح

 است. شمردهبر پیامبران اهداف ترینمهم

 محدودیت چون متعددي دالیل به مختلف مکاتب

 شخصیتی و شخصی هايویژگی آگاهی، و علم دایرة

 اطراف که مقتضیاتی و وضعیت تب،مکا آن گذارانبنیان

 نگریسته دیدگاهی از انسان به هرکدام گرفته، فرا را آنها

 اسالمی نگرش در .اندساخته او بر قالبی اساسآنبر و

 بروز عالم» حکومت بالغه الهی«هستی، طبق  جهان

 تناسب به موجودي هر و است هاکمال و هاشایستگی

 در را خود یحقیق هايجلوه خویش، ظرفیت وجودي

 و نیروها امکان حد در و سازدمی آشکار هستی عرصۀ
 تمام دیگر تعبیري به رساند؛می فعلیت به را ذاتی قواي

 دهد.می نشان را خود هستی

 
 سیره در لغت
گرفته شده است. سیر » سیر«از کلمه » فعله«سیره بر وزن 

به معناي حرکت و راه رفتن است و سیره به معناي رفتار. 
چون وزن فعله در زبان عربی بر نوع، کیفیت و هیئت 
عمل داللت دارد، سیره به معناي حالت و چگونگی 

» وار نشستمالعبد؛ بندهجلست جِلسه«حرکت است؛ مانند: 
برخی محققان از  .کندکه چگونگی نشستن را بیان می

داللت وزن فعلَه بر نوع و هیئت عمل، چنین برداشت 
بر سبک و روش عمل داللت دارد و اند که سیره کرده
این نکته تخطی  نویسان معموالً ازاند سیرهرو گفتهایناز

اند و به رفتار پیامبر(صلی اهللا علیه و آله و سلم) کرده
بک رفتار پیامبر(صلی اهللا علیه و آله و اند، نه سپرداخته
در بررسی این دیدگاه باید به  )47: 1367طهري، سلم) (م

 :توجه داشت که سیره دو معنا دارداین مطلب 
. سیره در اصطالح، گاه به معناي چگونگی و نوع 1
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عمل است. این چگونگی همان هیئت و حالت فعالیت 
آدمی است و از آنجا که هیچ فعالیتی بدون حالتی خاص 

یابد و حالت رفتار، جدا از رفتار نیست؛ سیره تحقق نمی
هاي آدمی را شامل در این مفهوم، همه رفتارها و فعالیت

شود. این معناي نخست و اصیل سیره است که البته می
 .ربط چندانی به سبک و قاعده رفتار ندارد

است. این » سبک و قاعده رفتار«. معناي دوم سیره 2
معنا اخص از معناي اول است و از آنجا که معموالً هر 

صورت رفتار و عملکرد، به ویژه اگر از فاعلِ حکیم و به
وسته اتفاق افتد، تابعِ قانون و سبکی ویژه است، گاهی پی
به معناي سبک، شیوه و قاعده حاکم بر رفتار به » سیره«

مطهري بدان اشاره دارد، چه استاد شهیدرود و آنکار می
بر همین اصطالح استوار است. اما در اصطالح مورخان، 

به همان معناي اول استعمال شده که هم رایج و » سیره«
گیري بر آنان نیست. البته هم دقیق است و جاي خرده

اي است براي دستیابی بررسی سیره به معناي اول، مقدمه
به قواعد و سبک حاکم بر سیره، که همان معناي دوم 

 .است
 
 سیرة بررسی از استنباطی روش و اصول مبانی،

 بیت(ع)اهل و پیامبر(ص)

 وحی و عقل هماهنگی

 و اخالقی هايارزش خیصتش در دو هر وحی، و عقل
  عق گرچه چنینهم دارند؛ نقش ناشایست و شایسته رفتار

 تشخیص در دارد را اخالقی کلی قواعد برخی توانایی

 و اوضاع و موارد بر آنها تطبیق و کلی قواعد هايمصداق
 به اخالقی ترجزئی قواعد تشخیص در نیز و خاص احوال

 معصومان(ع) سیرة در ترتیببدین است؛ نیازمند وحی

 شناخت براي انسان و یکدیگرند مکمل وحی و عقل

 عقل .است نیازمند دو هر وحی و عقل به بد از خوب

 و شناساندمی ما به را اخالقی کلی هايارزش و اصول
 مختلف موارد در را آنها جزئیات و آنها تفصیل وحی

 در وحی این،بر افزون .کندمی بیان زندگی احوال و اوضاع

 .است اخالقی هايارزش اجراي حامی عمل، مقام
 

 نیز مسلمان فیلسوفان توجه مورد همواره اصل این

 طوسینصیرالدینخواجه مثال، باب از است؛ داشته قرار

 برخی که است این عقل نخست شأن که شودمی یادآور

 براي ناچار به و دهد تشخیص باطل از را رذایل و فضایل

 وحی سوي به مسئلت تدس باید هدف این به دستیابی
 رسیدن راه الهی، پیامبران مکتب در شاگردي با و کرد دراز

 مطلب براین متعددي روایات در .آموخت را سعادت به

 دو سعادت، به انسان هدایت براي خداوند که شده تصریح

 .شرع و عقل :است داده قرار حجت
 

 هشام، اي: فرمایدمی هشام به خطاب صادق(ع) امام

 و ظاهر حجت: است داده قرار حجت دو مردمبر خداوند
 السالمعلیهم امامان و پیامبران ظاهر، حجت .باطن حجت

 است. مردم عقل باطن، حجت و هستند
 

 از سکیت ابن است: آمده صادق(ع) امام از روایتی در

 چیست؟ بر مردم خدا حجت امروز پرسد،می امام(ع)

 درست هاينسبت آن با عقل: فرمایدمی پاسخ در امام(ع)

 به دروغ هاينسبت و شودمی تأیید و شناخته خداوند به

 :گفت سکیت شود. ابنمی تکذیب و شناخته نیز خداوند
 رابطه به روایت این در است. همین جواب سوگند، خدا به

 از مستقل منبعی عنوانبه عقل که بریممی پی وحی و عقل

 نسانا براي هدایت الزم همۀ دستورهاي تواندنمی وحی

 استناد تنها با بلکه کند، بیان و کشف را واقعی سعادت به

 صحیح دین سوي به را انسان تواندمی کلی اصولی به

 و جعلی دستورهاي از را دین واقعی دستورهاي و هدایت
 کند.  بازشناسی تقلبی

 
 اخالقیتعبد و اخالقیتفکر تنیدگیدرهم
 تعبد و تفکر پرورش وحی، و عقل هماهنگی بر ناظر اصل

 تقویت و دادن رشد معناي به اخالقی تفکراست.  اخالقی

 مسائل دربارة گیريتصمیم و اخالقیاندیشه توانایی
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 تقویت و دادنرشد معناي به اخالقی تعبد است. اخالقی

 اخالقیمسائل در الهیدستور از پیروي و تسلیم روحیۀ

 هن تعبد، و تفکر بیت(ع)اهل و پیامبر(ص) سیرة در .است
 دو، ایناز یکهر زیرا است؛ یکدیگر مکمل بلکه متضاد،

 این عقل وکارکرد دارد. نقش ايجداگانه کارکرد و نقش

 هارذیلت و هافضیلت کلی خطوط و اصول الًاو که است

 آنجا از انیاًکند. ثمی مشخص ما براي را شایسته رفتارهاي و

 را هپسندید رفتارهاي هايمصداق همۀ تواندنمی عقل که
 تشخیص براي را انسان دهد، تشخیص هاموقعیت تمامدر 

 که دین، و الهیوحی سوي به زیبا از زشت و بد از خوب

 از زشت و بد از خوب هايمصداق همۀ تشخیص توانایی

 پس عقل ثالثاً د.کنمی راهنمایی دارد، موارد درتمام را زیبا
 صحیح فهم و درك در انسان به الهیهدایت از دریافت

 و موارد بر آنها تطبیق در نیز و دین اخالقی دستور
 دریافت از پس .کندمی یاري مختلف هايموقعیت

 است آن از پیروي و تعبد نوبت آن، شناخت و الهیدستور

 در تسلیم و پذیرش از واهی هايبهانه به تواندنمی انسان و

 امام :شود توجه روایت این به «:زند سرباز برابرآن

 مایۀ و اصل و اول. فرمایدمی طوالنی حدیثی رد صادق(ع)

 سود چیز هیچ از آنبی انسان هرچیزکه آبادانی و تقویت

 و را خود آفرینندة کندمی درك که است عقل برد، نمی
 آنان مدیر خداوند اینکه و اندشده آفریده خودشان اینکه

 در تاریکی که یابدمی در و شناسدمی باز زشت از را نیکو

 که است چیزي این دارد؛ ریشه علم در روشنایی و جهل
 :شد گفته امام به است، کرده راهنمایی آن به را آنها عقل

 امام(ع) کنند؟ بسنده عقل به توانندمی خداوند بندگان آیا

 و قوام مایۀ را آن خداوند که عقل راهنماي یا عاقل :فرمود
 خداوند که یابدمی در است، قرارداده او هدایت و زینت

 که یابدمی در و اوست پروردگار او تنها و است حق
 پس دارد؛ معصیتی و طاعت و کراهتی و محبت او آفرینندة

 علم با جز که داندمی و کندمی راهنمایی این به را او عقلش
 

 به علم با اگر که داندمی و بردنمی پی آنها به جستجو و

 از ،نبردپی خداوند معصیت و طاعت و کراهت و اراده

 ادب و علم جستجوي رو،ایناز برد؛نمی سودي نیز عقلش
 است. الزم برعاقل نیست برپا آنها به جز که

 را خدا عقل، کمک با انسان روایت، این مطابق
 زشت و بد از را خوب عقل وسیلۀ به کهچنان شناسد؛می

 هايراهنمایی از این وجود با دهد؛می زیبا تشخیص از را

 در عقل یاري به انسان سبب همینبه و یستن نیازبی الهی

 دارد هایینهی و امر و معصیت و طاعت خداوند یابد،می

 وحی به باید خداوند دستور به یافتن دست براي و

 بزند. شاگردي زانوي پیامبران مکتب در و آوردروي

 تعارضی وحی با تنهانه عقل روایت، این مطابق بنابراین،

 به را انسان عقل خود زیرا ست؛ا آن مکمل بلکه ندارد،

 .کندمی هدایت وحی

 و بیت(ع)تفکراهل و پیامبر(ص) سیرة در بنابراین
 کسی .است یکدیگر ملزوم و الزم اخالقی تربیت در تعبد

 به ولی ندارد، اخالقی فهم و درك و تفکر توانایی که

 تحجر و گريقشري از سر است، متعبد دین دستوراخالقی

 درك و فهم از که کسی مقابل در و وردمیا در خرافات و

 متعبد دین اخالقی دستور به ولی است برخوردار اخالقی

 ندارد. وگمراهی اخالقی الابالیگري جز سرنوشتی نیست،

 دستور به تعبد که است الزم نکتهاین تذکر دراینجا

 با شخص که است پسندیده صورتی در خداوند اخالقی

 که شود مطمئن شدهذیرفتهپ و معقول هايروش از استفاده

 خداوند دستور واقعاً بورزد، تعبد آن به خواهدمی چهآن

 به تعبد باشد، نرسیده نتیجه اینبه شخص تا بنابراین است؛

 پسندیده الهی، اخالقی دستور عنوان تحت اخالقی دستور

 متعبد چیزهایی به شخص بساچه صورت، این در و نیست

 پسندیده دین، نظر از نه و عقل نظر از واقعاًنه که شودمی

 تفکر جنبۀ دو هر پرورش بر معصومان(ع) سیرة در .نیست

 است. شده تأکید هم با اخالقی تعبد و اخالقی
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 اخالق و دین هماهنگی
 جدا یکدیگر از تنهانه اخالق و دین معصومان(ع) سیرة در

 اساس و بنیاد دین و دین از بخشی اخالق، بلکه نیست،

 نتیجه در و است توحیدي ایمان میوة و نتیجهاست.  اخالق

 از و دارد سریان اخالقی هايآموزه همۀ در توحید روح

 سایه دینی رفتارهاي همۀ بر نیز اخالق روح دیگر سوي

 اجرایی پشتوانه اسالمیایمان این،بر افزوناست.  انداخته

 حافظ نیز اسالمیاخالق دیگر، سوي از و اسالمی اخالق

 بیت(ع)اهل و پیامبر(ع) سیرة در است. یاسالم ایمان

 بر افزون اسالم زیرا است؛ اسالم دین از بخشی اخالق،

 پیامبر .دارد هم فقهی و سیاسی اعتقادي، بعد اخالقی، بعد

 فرمود: إنما بعثت ألتمم مکارم األخالق؛ همانا اکرم(ص)

 برکنم.  تکمیل را اخالق مکارم اینکه براي شدم  مبعوث

 تهذیب دین هدف تنهانه گفت، توانمی ایترو این پایۀ

 چیزي دین و است دین معادل اخالق بلکه است، اخالق

 همه یگانه خداوند به ایمان .نیست اخالق جز

 دارد خود در فشرده و خالصه صورتبه را اسالمیاخالق

 ایمان گسترش و تفصیل جز چیزي نیز اسالمی اخالق و

 هايآموزه تمام در توحید روح بنابراین، نیست. توحیدي

 تمام در اخالق روح و است ساري و جاري اسالم اخالقی

 ایمان دیگر، سوي از .است ساري و جاري دینی اعمال

 اگر مثال، براي است؛ اخالقی قواعد اجراي ضامن اسالمی

 را انسان تواندنمی عاملی هیچ نباشد، کار در معاد به اعتقاد
 مقابل، در .دارد زبا خود هايهوس و هواها پیروي از

 سیرة در است. دینی ایمان حافظ نیز اسالمیاخالق

 و ناگسستنی ايرابطه اخالق و دین معصومان(ع)
 رفتارهاي و فضایل تمام آنها سیرة در دارد؛ مستحکم

 از مستقل چیزي نه و است دینی دستور از بخشی اخالقی

 به اهتمام مردم، میان اصالح عفت، فضیلت نمونه براي آن؛

 هايفضیلت از که حیا و آنها مشکالت رفع و دیگران کار
 عنوان بیت(ع)بهاهل پیامبر(ص)و سیرة در است اخالقی

دینی مطرح شده است. امام  دستور و اسالم دین از بخشی

 و دامن عفت عبادت، برترین«فرماید: محمد باقر(ع) می
 عبادت شکم، و دامن عفت روایت این در »است شکم

 مردم، میان اصالح دیگري روایت در .ستا شده تلقی

 اماماست.  آمده شماربه است مالی عبادت که صدقه

 مردم میان که اصالح را آن خداوند« فرماید:می صادق(ع)

 به آنها رابطۀ هنگامی که دارد، نماید دوستبرقرارمی

 هنگامی ،رایکدیگر  به آنها کردن نزدیک و باشد خوردههم

 مردم، کار به اهتمام چنینهم. »اندهگرفت فاصله هم از که

 پیامبر(ص)است.  شده دانسته مسلمانی اساسی ویژگی

 مسلمانان امور به و برساند صبح به را شب آنکه«:فرمود

 ».نیست مسلمان باشد، نداشته توجهی

 به ایمان از بعد  ناپسند)  رفتارهاي از (شرم حیا نیز و

 ایمان از حیا:« فرمایداست. امام صادق(ع) می آمده شمار

 روایات از »است. بهشت در ایمان جایگاه و است

 سیرة در اسالمیاخالق که شودمی روشن گفته،پیش

 اسالم دین با محکم پیوندي بیت(ع)اهل و پیامبر(ص)

 از بخشی اخالق بیت(ع)اهل پیامبر(ص)و سیرة دردارد. 

است؛ زیرا اسالم افزون بر بعد اخالقی، بعد  اسالم دین
 اعتقادي، سیاسی و فقهی هم دارد.

 
 اخالق با دین ارتباط
 سیرة در است دین از بخشی اسالمیاخالق اینکه

 خوي و خلق تهذیب اسالم دین هدف غایی معصومان(ع)

 اي :کرد عرض و آمد پیامبر(ص) نزد است. مردي آدمی

 از سپس خویی.نیک فرمود چیست؟ دین خدا، رسول

 چیست؟ دین کرد عرض و آمد پیامبر(ص) راست سمت

 کرد عرض و آمد چپ سمت از گاهآن خویی.نیک فرمود

 سر پشت از خویی. پسنیک فرمود چیست؟ دین

 و کرد او به رو پیامبر چیست؟ دین وگفت پیامبر(ص)آمد
 همۀ نگیري. خشم که یعنی دین فهمی؟نمی مگر فرمود

 و انددانسته خویینیک معادل را ایمان آشکارا روایات، این
 خشم و خلقیخوش معادل را دین آخر، حتی روایت
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 گفت توانمی روایات این پایۀ است. بر دانسته نگرفتن

 معادل اخالق بلکه است، اخالق تهذیب دین تنها هدفنه

 .نیست اخالق جز چیزي دین و است دین
 
 دینی تربیت و اخالقی تربیت تنیدگی همدر
 است معنا بدین دینیتربیت و اخالقی تربیت تنیدگی همدر

 بیت(ع)اهل و پیامبر(ص) سیرة در اخالقی تربیت اوالً که

 از مستقل و جدا چیزي نه و است دینی تربیت از بخشی

 از دارد. ریشه دینی هايآموزه در اخالقی تربیت ثانیاً .آن

 بخشی اخالق بیت(ع)اهل پیامبر(ص)و سیرة در که آنجا

 پیوند هم به را دو ینا عمیق رابطۀ و است اسالم دین از

 طبیعی است، دین ثمرة اخالق و اخالق اساس دین و داده

 رابطه یکدیگر با نیز دینی تربیت و اخالقی تربیت که است

 رو،ایناز باشد؛ تنیده درهم و داشته عمیق و محکم

 هم و خود اخالقی رفتارهاي بیت(ع) هماهل و پیامبر(ص)
 عنوان به را مگیه اخالقی تربیت در هایشانفعالیت

 دادند.می انجام دین، از مستقل نه و دینی ايوظیفه

 معروف سخن مدعا، این مؤید بهترین

 فرمود: همانا مبعوث شدم تا که است اکرم(ص)پیامبر

 هدف روایت این مطابق کنم. تکمیل را اخالقی مکارم

 بوده مردم میان در اخالق مکارم تکمیل پیامبر(ص) بعثت

 و پیامبر(ص) سیرة در که است معنا نبدی این است؛
توجه  است. دینی تربیت عین اخالقی تربیت بیت(ع)اهل
: دارد عملی نتیجۀ دو اخالقی تربیت در اصل این به

 دینی تربیت از تواننمی را اخالقی تربیت اینکه نخست

 نیز اسالمی تربیت و تعلیم تاریخ طول در کرد. جدا

 از جدا نه اخالقی تربیت سکوالر، کشورهاي برخالف

 صورت دینی تربیت ضمن در بلکه دینی، تربیت

 اسالم دین که آنجا از است معتقد االّ هوانی گرفت.می

 از بخشی اسالمی اخالق و اخالق بنیادهاي از یکی

 اهتمام دین آموزش به قدیم از هامسلمان است، اسالمدین

 اخالقی تربیت واقع، در دین آموزش ضمن در و داشتند

 گرفت.می صورت هم

 
 در اخالقی فضاي (ایجاد منکرازنهی و معروفبهامر

 جامعه)
 و معروف بهامر  حاکمیت یا اخالقی فضاي از مراد
 در اخالقی هايارزش که است این جامعه در منکرازنهی

 متعهد و موظف را خود همه و بیابد برتر جایگاهی جامعه

 اخالقی فضاي ایجاد گر،دی عبارت به بدانند؛ آنها رعایت به

 .است اسالمی اخالقی هايارزش شدن حاکم معناي به

 حاکمیتي معنا به نه اخالقی هايارزش اما حاکمیت

 افراد که است معنابدین بلکه زور، و فشار اعمال ازطریق

 بپذیرند را آنها شوند؛ قائل ارزش آنها براي قلب ازصمیم

 پیامبر(ص) و سیرة در دقت .باشند پایبند آنها به و

 هاتالش همۀ آنان که دهدمی نشان بیت(ع)اهل

 هايارزش کردنحاکم صرف را خود هايوکوشش

کردند. می جامعه در اخالقی فضاي ایجاد و اسالم اخالقی
 خاص تدابیري با مدینه در خود اقامت طول در پیامبر(ص)

 جامعۀ در را اسالمی اخالقی هايارزش وجه بهترین به

 از تخلف جرأت کسی که ايگونه به کردند کمحا مدینه

 که جوانی دربارة هست داد. داستانینمی خود به را آنها

 کردنزنا اجازة ایشان از و پیامبر(ص)رسید خدمت

 جوان که هنگامی زیرا است؛ مطلب این مؤید خواست،می

 به اصحاب همۀ کرد، پیامبر(ص) از درخواستی چنین

 این کردند. منع کار این از را او و بردند هجوم او سوي

 خود وجود عمق از مسلمانان همۀ که دهدمی نشان سیره

 به و بودند پایبند آن به و پذیرفته را اخالقی هايارزش

 بر آنها گذاشتن پا زیر درصدد اگرکسی سبب، همین

 .شد روروبه آنها جدي واکنش و مخالفت با آمدمی
 نسل بیاید، وجود به مناسب اخالقی فضاي کههنگامی

 با عملی به صورت کندمی زیست آن در که جدیدي

 کار و ساز اساس بر و شودمی آشنا اخالقی هايارزش

 کار به خود روزمرة زندگی در را آن رنگی،هم و تقلید
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 در نیکو اخالقی هايعادت بتدریج ترتیب، بدین و بنددمی

 دوران در شود.می پایدار و یابدمی رشد و پرورش آنها

 تربیت روش عنوان به اخالقی فضاي ایجاد نیز معاصر
 ایجاد لیکونا .است گرفته قرار توجه مورد بسیار اخالقی

 و داندمی تربیت اخالقی در مؤثر روشی را اخالقی فضاي
 از آموزاندانش شودمی موجب روش این«نویسدمی

 عمل جامۀ گویند،می را چهآن و روند فراتر سخن مرحلۀ

 ».بپوشانند

 در افرادش که کندمی زندگی ايجامعه در که کسی

 مسئولیت احساس اسالم اخالقی هايارزش مقابل

 نشان واکنش آنها شدنگذاشته پا زیر برابر در و کنندمی

 آشنا اخالقی هايارزشضد و هاارزش با بتدریج دهندمی

 و هاارزش مراتب سلسله با عالوه به شوند؛می
 که کندمی مشاهده زیرا شود؛می آشنا نیز هاضدارزش

 و شدید واکنش ها،ارزش برخی از تخلف برابر در جامعه
 نشان ضعیف واکنش دیگر، برخی از تخلف مقابل در

 وکدام ثابت آنها از یک کدام یابدمی در چنینهم دهد؛می
 آنها رعایت کجا در و شود رعایت باید درکجا است؛ متغیر

 و تأیید با هاارزش ترعای دیگر، سوي از نیست. الزم
 منفی واکنش با آنها رعایت عدم و دیگران مثبت واکنش

 با هاارزش رعایت شودمی باعث همین شود.می روروبه

 تجربیات با آنها رعایت عدم و خوشایند تجربیات

 در مثبت احساس نوعی شود؛ شرطی ناخوشایند،

 در منفی احساس و ها،ارزش رعایت با رویارویی

 بدین شود؛ ایجاد او در هاارزش رعایت عدم با رویارویی

 آشنا اسالم اخالقی هايارزش با بتدریج فرد ترتیب،
 ارزشی نظام نتیجه، در و کندمی درونی را آنها و شودمی

 اینکه یابد.می پرورش و گیردمی شکل فرد، در مطلوب

 از هم و بیرونی عوامل از باید هم اخالقی تربیت در چرا

 ریشه انسان ویژگی دو در گرفت، کمک درونی عوامل

 صف لشکر دو انسان وجود در اینکه دارد: نخست

 در انسان وضعیت عقل. لشکر و جهل اند: لشکرآراسته

 احساسات عواطف، ها،گرایش که است ايگونه به دنیا این

 از زودتر جهلند، لشکریان از که مادي، رفتارهاي و

 و بروز عقلند، انلشکری از که عالی عواطف و هاگرایش
 اول دستۀ به معمول طور به انسان زیرا کنند؛می پیدا ظهور

 براي زمینه شودمی موجب همین و دارد بیشتري توجه

 و رشد و گردد محدود و تنگ عالی، عواطف رشد
 از یکی باشد. بیشتري فعالیت مستلزم آنها شکوفایی

 هی،ن و امر است؛ نهی و امر هدف، این به رسیدن ابزارهاي

 دوم دسته به اشباطنی میل برخالف کندمی وادار را فرد

 نیز آنها شکوفایی براي زمینه بتدریج تا کند، توجه نیز

 از تأثیرپذیري در نیز انسانی افراد اینکه دوم گردد. فراهم

 هايروش از ايعده :دارند تفاوت یکدیگر با هاروش

 پذیرند. یم تاثیر بیشتر درونی روش از نیز وگروهی بیرونی

 
 زهرا(س)فاطمهام ابیها سیرة تربیتی 
السالم) نور السالم) کوثر است. فاطمه (علیهافاطمه (علیها

السالم) ثمرة چهل روز عبادت است. است. فاطمه (علیها
السالم) قبل از آسمان و زمین و آدم فاطمه (علیها

 السالم) خلق شد. او مادر یازده امام است. فاطمه(علیه
السالم) در عبادت پاهایش ورم بست. فاطمه علیها(

السالم) عاشق نماز، و نماز همراه او بود. ایشان (علیها
 .حامی والیت، و شهید راه والیت بود

السالم) الگوي زنان و مردان است. فاطمه (علیها
وجودش از عبادت و نماز است؛  فاطمه (علیها السالم)

ایستاد، هفتاد هزار فرشته میهنگامی که در محراب عبادت 
بیشتر مردم براین  .نددفرستامقرب بر او درود و سالم می

باورند که وجه احترام و شکوه حضرت زهرا 
السالم) به این دلیل است که او دختر پیامبر اسالم (علیها

حالی که از مقام است؛ در (صلی اهللا علیه و آله و سلم)
رگ اسالم، و مقام معنوي و عظمت روح این بانوي ست

السالم) از نور والیت کبراي ایشان غافلند. فاطمه (علیها
آفریده شد، با نور زندگی کرد و از نورش جهان را تا ابد 
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 .روشن کرد
رغم علی -السالم) زندگی حضرت زهرا (علیها

شان که حتی به دو دهه هم نرسیده کوتاهی عمر شریف
امل و جامع دینی نماي یک زندگی کآیینه تمام -است 
مطالعه در روش زندگی ایشان، هر انسان  است.

 .سازدجویی را به حقیقت زندگی رهنمون میحقیقت
هاي السالم) یکی از حجتفاطمه زهرا (علیها

السالم) ائمۀاطهار (علیه .خدواندي و یک الگو و رهبراست
شمردند و اعمال آن حضرت را ایشان را برخود مقدم می

علیه و آله اهللادادند. پیامبر (صلیش قرار میسرمشق خوی
خدواند متعال علی، همسر و «فرماید: و سلم) نیز می

». فرزندانش را حجت خود در میان مردم قرار داده است
زهرا (علیهاالسالم) تنها زن معصوم در امت اسالمی فاطمه

است که نقش رهبري دارد و به منزلۀ حجت و اسوه براي 
است. بنابراین  شده و اطاعتش نیز واجب مردم معرفی

 ابعاد فکري و زندگی ایشان باید کامالً شناخته شود.

بخشی و آموزش ممکن نیست. تربیت، بدون آگاهی
هاي گوناگون تربیت مانند محتوي آموزش در بخش

تربیت دینی، اجتماعی و سیاسی متفاوت است و به 
یت اسالمی، بررسی و تحلیل نیاز دارد. از مسائل مهم ترب

هاي آموزش در سیرة کشف اصول، فنون و روش
ها، السالم) است. آیا آنان اصول، روشمعصومان (علیه

اي را در آموزش احکام و ها و آداب ویژهفنون، شیوه
اند؟ اند، کداماند؟ اگر به کار بردهمعارف دینی به کار برده

بشریت هاي کاملی براي السالم) اسوهزیرا معصومان(علیه
توانند با اقتدا به ایشان و پیروي از ها میهستند که انسان

روش آنان، دنیا و آخرت خویش را تأمین کنند. ایشان 
ترین تالش خویش را صرف تعالی روح و آبادسازي بیش

کنند، ولی از دیدگاه آنان، زندگی این جهان نیز آخرت می
ه بخشی از حقیقت است که باید براي آخرت از آن بهر

لیس منا «السالم) فرمود: که امام صادق (علیهجست. چنان
؛ کسی که دنیایش »من ترك دنیاه الخرته و ال آخرته لدنیاه

را براي آخرتش و آخرتش را براي دنیایش ترك کند، از 
هاي آموزشی آنان و اصول، فنون ما نیست. بنابراین شیوه

ي است که ابرند، به گونهو آدابی که در آموزش به کار می
از نظر علمی و روانی بیشترین تأثیر را در مخاطب 

گذارد؛ زیرا برخاسته از شناخت حقیقی از انسان و می
با توجه به اهمیت آگاهی و تربیت و  .روابط انسانی است

ضرورت انتخاب الگوي مناسب در این خصوص، در این 
ایم سیري کوتاه در سیرة فاطمه مقاله کوشیده

هاي علمی، تربیتی و بارة آموزهالم) درالسزهرا(علیها
السالم) در علیها(معیارهاي ایشان داشته باشیم، زیرا فاطمه

ترین الگوي مقام الگوي امامان معصوم(علیهاالسالم)، کامل
 .انسانیت است

 
 دعا و جایگاه آن در اسالم

دعا، خواستن و خواندن موجودي محدود پرنیاز است از 
السالم)، کار نیاز. دعا سالم انبیاء(علیهکران و بینیروي بی

و پیکار اولیاء و سیره عارفان و شیوه همیشه فرشتگان 
است. دعا نیاز فطري و خواستۀ درونی قلمداد شده است؛ 

اي که پروردگار مهربان، خود فرمان دعاگویی به به گونه
». مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم«بندگان داده است: 

ین، شیوة پیدا و پنهان بودن دعا و بیان گوناگون اافزون بر
کند و دعا را گنجینه گشایش مشکالت زد میآن را گوش

و راه رهایی از اندوه و غم معرفی کرده است و آن را نشان 
چنین سخنان  .گر بندگان صالح خود نامیده استروشن

سبحانی، موجب شده است که پیشوایان اسالم نیز نگرشی 
ه دعا، شرائط و لوازم اجابت آن از خود عرشی نسبت ب

علیه و آله و سلم) در اهللانشان دهند. رسول مکرم(صلی
دعا را مغز عبادت و موجب دوري از  بها،گفتاري گران

السالم) دعا را علیه(دانند. امام علیهالکت و تباهی می
کند. و در کلید رحمت و چراغی در ظلمت معرفی می

ترین اعمال نزد خداوند دعا شایسته«فرماید: میجاي دیگر 
 .»است
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 )و اهمیت دعا در نگاه فاطمۀ زهرا(علیهاالسالم ارزش
گاهی ارزشمند دارد از نظر بانوي معظم اسالم نیز دعا جاي

 چه در دنیاست شمرده شده است.تر از دنیا و آنو محبوب

علیه و آله و سلم) رو به فاطمه اهللاروزي رسول اکرم (صلی
علیهاالسالم) فرمودند: دخترم آیا دوست داري دعائی زهرا(

اینکه خواند مگررا نمیکس آنبه تو بیاموزم که هیچ
السالم) یابد. حضرت زهرا (علیهاهایش تحقق میخواسته

پدرجان! چنین دعایی از دنیا و «درنگ پاسخ دادند: بی
روزي دیگر  ». تر استچه در آن است نزد من محبوبآن

علیه و آله و سلم)، اهللاهللا (صلیرحلت رسولپس از 
السالم) رو به زنان عزادار در اعتراض علیها(حضرت زهرا

اي زنان عزادار! دست «هاي جاهلیت آنان فرمود: به ارزش
از نمایش افتخارات و صفات بردارید و به دعا و راز و 

 ». نیاز بپردازید

 
 میدنیا و دنیاخواهی و دنیاجویی در سیرة فاط

دنیاخواهی و دنیاجویی در معارف ما داراي دو جلوة 
سو دنیا خانه برتر پرهیزکاران و مختلف است. در یک

گذاري شده است. یابی به سراي جاودان ناممددکار دست
ترین اشیاء و بازار ضرر و زیان دیگر، پست اما در سوي

اي که و مایۀ خواب و خسران معرفی شده است؛ به گونه
مه عزت و عظمت در نگاه ظاهربینان، پیشوایان ما با آن ه

ها و یا آور در بین دندانگوشتی ریز و رنجآن را تکه
تر از لنگه کفش ارزشتر از عطسه حیوان و بیپست

بانوي معظم اسالم نیز با چنین  .اندفرسوده معرفی کرده
بینشی هنگامی که شیوه بسیاري از افراد را پرستش دنیا 

من دنیاي شما دنیاپرستان «فرمود: صراحت میدید، با می
اما در سخن دیگر چون نسبت ». را دوست ندارم

شود، آن بانون گیري از دنیا براي آخرت مطرح میبهره
از دنیاي شما «فرمایند: کند و میعظمی سه راهکار بیان می

 سه چیز نزد من محبوب است: تالوت قرآن، نگاه به چهره 
 

علیه و آله و سلم) و انفاق در راه اهللارسول خدا (صلی
بصیرت آسمانی آن حضرت در این گفتار به خوبی ». خدا

نمایان است؛ زیرا کمال تکامل انسان در سه جلوه پدیدار 
. ارتباط با خدا که تالوت قرآن هنگام گوش دادن 1است: 

به سخنان پروردگار و نماز هنگام گفت و گوي بندگان با 
گیري از ا نبوت و والیت و بهره. ارتباط ب2خداست؛ 

علیه و آله و سلم) و اهللاسخن و سیرة رسول خدا(صلی
ارتباط با تودة مردم که در  .3السالم)؛ پیشوایان پاك (علیه

یابد، و این شیوه همیشگی احسان و انفاق تجلی می
السالم) در طول تاریخ بوده است؛ پیشوایان معصوم (علیه

ري، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی زیرا حضور در فضاي فک
جویی از و اقتصادي جامعه و رسیدگی به مستمندان و دل

 .باشدآنان شرط هدایت و رهبري جامعه می

 
 ضرورت حجاب در سیرة فاطمی
السالم) داراي ارزش حجاب از نگاه حضرت زهرا(علیها

و ضرورت واالیی است که با گفتار و عمل خویش بارها 
علیه اهللاکردند. روزي رسول خدا(صلیاهمیت آن را اعالم 

و آله و سلم) بهترین را براي بانوان سوال کردند. حضرت 
بهترین براي «السالم) در پاسخ عرضه داشتند: زهرا(علیها
است که نه آنان مردان نامحرم را ببینند و نه مردان  زنان آن

 ».بیگانه آنان را بنگرند

غیر  -ر خانه در جاي دیگر، ایشان حضور زنان را د
 -هاي اجتماع هاي ضروري و تأثیرگذار در عرصهاز زمان

داند موجب عبادت و تقرب به پیشگاه خداوند بزرگ می
ماند، از همۀ هنگام که زن در خانه میآن«فرماید: و می

 ».تر استحاالت به پروردگارش نزدیک
روزي دیگر، برتر از همۀ موارد، به لطافت و ظرافت 

بیند، د. و چون همراه نابینایی را با پدر میزن توجه کر
اگر او مرا » :کندپوشاند و به پدر عرض میخود را می

 ».کندنگرم، و او بوي مرا استشمام میبیند، من او را مینمی
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 تعادل و تنظیم روابط در سیرة فاطمی

آمدهایی چون حضور گمان تعادل و تنظیم روابط، پیبی
هاي مختلف دان و زنان در عرصهپرنشاط و سالم براي مر

گونه که همان خانواده و جامعه را به همراه خواهد داشت.
سو خود را در برابر السالم) از یکحضرت زهرا(علیها
پوشاند و از لطافت و مایۀ وجودي زنان دیگان نامحرم می

سیرتانی چون گفت و از سوي دیگر، با پاكسخن می
پرداخت و آنان و گو میسلمان، عمار و مقداد به گفت 

چنان انس و الفتی با محیط سالم و ملکوتی زندگی 
ها اي از زمانداشتند که در پاره)السالمحضرت زهرا(علیها

  شتافتند.به کمک ایشان در کارهاي منزل می

فراتر از این جلوه، ابعاد حضور حرکت آفرین 
هاي سیاسی است السالم) در عرصهحضرت زهرا(علیها

شناسانه ایشان شانگر نگاه نو و بینش کامل و زمانکه ن
 .است
 
 گیرينتیجه و بحث

 منظور به که است اقدامات از ايمجموعه اخالقی، تربیت

 اخالقی هايفضیلت پرورش و اخالقی اصول آموزش

 تحقیق، اصلی هدف گیرد.می صورت اسالم مطلوب

 در اخالقی تربیت هايروش و اصول مبانی، شناسایی

 سه پژوهش این در بود. )ع(بیتاهل و )ص(پیامبر سیرة

 )ص(پیامبر سیرة در اخالقی تربیت دربارة اصلی پرسش
 از کیفی عمیق هايبررسی در بود. مطرح )ع(بیتاهل و

 و اصول بر مبنا هر که شد استنباط مبنا سه پژوهش، منابع
 قرار بررسی و بحث مورد که است ناظر هاییروش

 مطالعه مورد هايروش و اصول نی،مبا بنديجمع گرفت.

 اخالق )ع(بیتاهل و )ص(پیامبر سیرة در که است حاکی

 سرچشمه خدا به اعتقاد و ایمان از اخالقی تربیت و

 پرورش خود تربیتی سیرة در همواره معصومین. گیردمی

 وظیفۀ بتوانند که اندداده قرار توجه مورد را متربیانی
 به مراجعه با یا مستقالً گون،گونا موارد در را خود اخالقی

 موانع از تأثیرپذیري بدون و دهند تشخیص معتبر، مراجع

 عالوه کنند؛ عمل خود اخالقی وظیفۀ به درونی و بیرونی

 این گویاي )ع(بیتاهل و )ص(پیامبر سیرة در دقت این،بر

 دین، وحی، عقل، به متعادل نگاه سیره، این در که است
 بوده نظر مد همواره فاعلی حسن و فعلی حسن اخالق،

 آن دربارة نه و شود زده کنار منابع این نه اینکه یعنی است؛

 خود واقعی حد در آنها از کدام هر بلکه گردد نماییبزرگ

 تربیت به که است نگاه این شود؛ شناخته رسمیت به

 آموزشی نظام گذارانسیاست و دهدمی جامعیت اخالقی

 نگاه این خود مطلوب ریزيمهبرنا با توانندمی فرهنگی و

 از .دهند تسري فرهنگی و آموزشی نظام کل در را تربیتی

 به گرانپژوهش سایر براي پژوهش این پیشنهاد رواین

 به که استاین موضوع این به بخشیدن غنا و عمق منظور

 اصول مبانی، از کدام هر دربارة هاییپژوهش جداگانه طور

 اساس بر تا آید عملبه اخالقی هاي تربیتروش و

 براي هاییدستمایه هاپژوهش این خوانهم هايیافته

 تربیت هايآموزه اساس بر اخالقی تربیت الگوي تدوین

 تا آید فراهم بیت(ع)اهل و پیامبر(ص) سیرة در اخالقی

 سازد. از ممکن تجربی تحقیق براي را زمینه

 استنباط در هرچند که بود این پژوهش هايمحدودیت

 از شده وارد روایات و احادیث از اخالقی تربیت انیمب

 نهایت بیت(ع)اهل و پیامبر(ص) سیرة در اخالقی تربیت

 مواردي در است ممکن شد، داده خرج به دقت و تالش

نباشد که  یکسان کامالً دین حوزه منداناندیش استنباطات با
 .گیرد قرار توجه مورد است الزم

 
 منابع
 دیدگاه از اخالق فلسفه بر رآمديد). 1381( مسعود امید،

 تبریز، دانشگاه :. تبریز1. ج نایرا معاصر مسلمان متفکران

 .انسانی اسالمی علوم تحقیقات ۀمؤسس
 ۀترجم. معصومان یرهس). 1376( محسن سید امین،

 .2 اپچ .سروش  :تهران. حجتی باقرمحمد
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. 1 ج .االسالم فی لتربیهاق).  1412( فواد احمد االهوانی،
 .2 اپچ .دارالمعارف ه: هرقا

. اسالمی تربیت به دوباره نگاهی). 1379( خسرو باقري،
 .4 اپچ .مدرسه انتشارات: تهران. 1ج 

 ضرورت و اخالقی تربیت. )1379همت (، علیبناري

 .اسالمی نشر: هران. ت2. ج آن به دوباره نگاهی

 
 .الشیعه وسائل .ق) 1409الحسن ( بن محمد عاملی، حر

 .8 اپچ .السالم علیهم البیت آل مؤسسه :قم. 1ج 

. القلوب ارشاد .ق) 1408(الحسن ابی بن حسن دیلمی،
 .رضی شریف انتشارات .3ج

. خصال). 1362( بابویه بن علی بن محمد صدوق، شیخ
 .2چاپ  .. قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه2ج

ۀ ترجم سنن النبی.). 1375طباطبائی، سید محمد حسین (
 .اسالمی نشر دفتر :تهران .فقهی هادي محمد

 مکارم ق).1412( فضل بن حسن الدینرضی طبرسی،

 .6چاپ  .شریف رضی ، قم: انتشاراتقاالخال
تربیتی اهل بیت  ةسیر). 1395داودي، محمد (

 .تهران: انتشارات سمت .2ج. السالم)(علیه
. 11ج .عوالم العلوم والمعارف .تا)بحرانی، شیخ عبداله (بی

 .يسسۀ االمام المهدؤم :مق
. تفسیر اطیب البیان). 1386طیب، سید عبدالحسین (

 سبطین. ۀقم: مؤسس .13ج
المعارف  ۀ، قم: مؤسسالغیبه ق). 1411(شیخ طوسی

 ۀاالسالمی
 


