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 Purpose: The aim of this study was to analyze the biography 

of Hazrat Zeinab (PBUH) to extract the principles of moral 

education. 

Materials and Methods: Due to its nature, the method of this 

research is qualitative content analysis of deductive type and 

according to the subject of this research, which is used for 

education, this research is among the applied researches. . 

Findings: The most important findings of the study include 

the principles of moral education extracted from the biography 

and words of Zeinab (PBUH) including human benefit from 

monotheistic nature, human dignity, innate morality, 

rationality, courage and impact on conditions, good attraction 

and Virtue is the effect of the veil on the inside, weakness of 

the soul, ability to understand the facts, rational reasoning and 

strong will, human gratitude in the light of divine benevolence, 

human guidance, and human purposefulness. 

Conclusion: According to the findings, the results showed that 

the principles of moral education including honesty and 

integrity, chastity, chastity, morality, effort-oriented, readiness 

to play the role of wife and mother, trust and God-

centeredness, love and respect, Saad Sadr, Discipline, 

reasoning and thinking, inner change and transformation, self-

esteem, duty and responsibility, self-sacrifice, neglect, and 

imitation of moral models. 
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 تحليل و بررسی سيرة حضرت زينب )س( جهت
 استخراج مبانی و اصول تربيت اخالقی

 
 1 فرشته سالمی

دانشجوي دکتري، گروه فلسفه تعليم و تربيت، واحد علوم و 
 .رانیتهران، ا ،یتحقيقات، دانشگاه آزاد اسالم

 

 *2بهشتی سعيد
گروه فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران،  ستاد،ا
 .)نویسنده مسئول(رانیا

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

 .رانیپرورش، تهران، ا
 

 دهيچک
تحليل و بررسی سيرة حضرت  ی: هدف پژوهش حاضر بررسهدف

 .زینب )س( جهت استخراج مبانی و اصول تربيت اخالقی بود
روش این پژوهش با توجه به ماهيت آن، تحليل  مواد و روش ها:

محتواي کيفی از نوع قياسی است و با توجه به موضوع این پژوهش، 
که به منظور بهره گيري در تعليم و تربيت می پردازد، این پژوهش 

  .پژوهشهاي کاربردي قرار می گيرد ةدر زمر
ی قمهم ترین یافته هاي پژوهش شامل مبانی تربيت اخال ها: افتهي

مستخرج از سيره و سخنان زینب )س( شامل بهره مندي انسان از 
فطرت توحيدي، کرامت انسانی، فطري بودن اخالق، خردورزي و 
عقالنيت، شجاعت و تأثير گذاري بر شرایط، جذبة حُسن و فضيلت، 

نفس، توانمندي فهم حقایق،  عفاثرگذاري حجاب ظاهر بر باطن، ض
اکر بودن انسان در پرتو احسان الهی، استدالل عقلی و ارادة قوي، ش

  .باشد یهدایت پذیري انسان، و هدف دار بودن انسان م
قی نشان داد اصول تربيت اخال جیها نتا افتهیبا توجه به  :يريگ جهينت

شامل صداقت و درستکاري،  عّفت پيشگی و پاکدامنی، اخالق 
مداري، سعی محوري، آمادگی براي انجام نقش همسري و مادري، 
توکّل و خدا محوري، محبّت و احترام، سعة صدر، نظم و انضباط، 

، باطن، عّزت نفس، تکليف و مسؤوليت وّلتعقّل و تفکّر، تغيير و تح
 .اشدب یایثار و فداکاري، غفلت زدایی، و تقليد از الگوهاي اخالقی م

 
تربيت اخالقی، سيره،  زینب )س(،  مبانی و اصول  کليدي: واژگان

 تربيت اخالقی.
 

 17/01/1399تاريخ دريافت: 
 18/03/1399تاريخ پذيرش:  

 :نويسنده مسئولrbeheshti@srbiau.ac.i-s 

 

 مقدمه
وجودي و متنوع است که براي شکوفا شدن و انسان داراي ابعاد 

متعالی شدن این ابعاد و استعدادهاي نهانی، احتياج به تربيت دارد و 
درعين حال مشکل ترین کار است و انجام این کار از هدف هاي 
مهم و واالي رسالت پيامبران خدا بوده است تا انسان را در مسير 

چنانکه رسول گرامی کمال که علت غایی آفرینش است قرار دهند، 
،  فلسفه «انمّا بُعِثُت لِاُتممِ مَکارُِم االَخالق»اسالم )ص( فرموده اند: 

 بعثت ایشان هم تکميل مکارم اخالقی بوده است
قرآن کریم در  ]1[

سوره جمعه، راز بعثت تمام انبيا را تعليم و تربيت و تزکيه  2آیه 
ر باز مورد توجه بشر یاد کرده است. اخالق و تربيت اخالقی از دی

اندیشمندان بشري و پيشوایان دینی بوده است. بی اعتنایی به ارزشهاي 
اخالقی و کمرنگ شدن آن در تربيت نسل جدید نيز به چشم می 
خورد و یکی از مهمترین دالیل این معضالت، کمتر پرداختن 
متفکران و اندیشمندان تعليم و تربيت به مسائل ارزشی و اخالقی 

ران معاصر در کشورهاي غربی بتدریج اصول اخالقی و است. در دو
توجه به فضایل و به دنبال آن توجه به تربيت اخالقی، کمرنگ شده 
است. اسالم به عنوان دینی همه جانبه و چند بعدي، اساس و مبانی 
تربيت اخالقی خود را بر پایه اعتقاد و ایمان به ذات اقدس خداوندي 

نسانها و مبارزه با مفاسد اخالقی را از قرار داده و اصالح اخالقی ا
 .]2[مهمترین اهداف پيامبران بر شمرده است 

اهل بيت پيامبر)ص( بخصوص زینب)س( مربيان بزرگ و موفقی  
بوده اند و مهارت آنان در هدایت و تربيت اخالقی ستودنی است. 
نقش تربيتی و اخالقی ایشان در طول تاریخ مورد توجه همگان بوده 

نابراین هدف این پژوهش این است که مبانی و اصول تربيت است. ب
اخالقی از سيره و خطبه هاي گهربار زینب )س( به درستی استخراج 
و تبيين شود، تا بتواند مناسبترین نمونه براي عملکرد هاي تربيتی 

 جامعه اسالمی ما تلقی شود.
در زمينه تربيت اخالقی در ميان پژوهشگران تحقيقاتی صورت 

ته است که گرچه دقيقا به موضوع مورد بحث ما در این مقاله گرف
 نپرداخته اند ليکن به تعدادي از آنها اشاره خواهد شد.

تربيت اخالقی بر »(  در مقاله اي با عنوان 1387بهشتی و داودي )
بيان داشتند بر اساس این « مبناي دعاي مکارم اخالق امام سجاد)ع(

یکردي مطلق گرا و خاستگاهی الهی تحقيق، تربيت اخالفی داراي رو
شامل شناخت خدا، شناخت فضاِیل و رذایل اخالقی است. مبناي 

 . ]3[تربيت اخالقی نيز عزت نفس است
ویژگی هاي » ( در مقاله اي با عنوان 1385شمشيري و دوستداري )

از مجموع این مقاله نتيجه گرفتند « تربيت اخالقی در سيره نبوي 
یکی از عوامل مهم و مؤثر در رشد و پيشرفت که تربيت اخالقی 

جامعه به خصوص آموزش و پرورش است. با در نظر داشتن ویژگی 
هاي آن در نزد پيامبر)ص( که مشتمل بر توجه به آزادي اراده، عدم 
تبعيض و همچنين عزت و برابري انسان ها؛ می توان جامعه را به 

 . ]4[سوي تکامل و پيشرفت سوق داد
 اصول مبانی، بررسی»( در مقاله اي با عنوان 1391اقباليان )صمدي و 

« (ع) بيت اهل و( ص) پيامبر سيره در اخالقی تربيت هايروش و
 و (ص) پيامبر سيره در که است ها بطور خالصه حاکییافته .است
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 دهش استخراج اصل یک مبنا هر از و استنباط، مبنا سه( ع) بيت اهل
  . ]5[شد پرداخته آنها به جداگانه که است

غفلت از تربيت اخالقی، باعث از بين رفتن آثار مثبت دیگر جنبه 
هاي تربيت خواهد شد. با توجه به اینکه زینب )س( توانست خود 
را به عالی ترین درجه هاي کمال و صفات پسندیده برساند و 
شایستگی هدایت در حساس ترین مرحلة زمانی را به دست آورد، 

ایشان از برترین عوامل تربيت صحيح و خود سازي  الگو قرار دادن
است و مفهوم زندگی پویا و حقيقی را به زنان امروز می آموزد. 
همچنين با توجه به اینکه  در زمينة مبانی و اصول تربيت اخالقی 
پژوهشی در سيرة زینب )س( صورت نگرفته و خالء زیادي در این 

مبانی و اصول برگرفته از  زمينه وجود دارد، بر این اساس آگاهی از
سيرة  زینب )س( ضرورت می یابد. بنابراین سؤالی که در این پژوهش 
مطرح است این است که با توجه به کاستيها و ضعفهایی که در 
زمينه تربيت اخالقی و بخصوص در پژوهش هاي مربوط به سيره 
آن حضرت  وجود دارد، چه مبانی و اصولی از سيرة زینب )س( می 

استخراج کرد که بتواند در امر تربيت اخالقی متربيان  مؤثّر  توان
 باشد؟

 
 مواد و روش ها

 روش این پژوهش با توجه به ماهيت و کيفيت این پژوهش، تحليل
است و با توجه به موضوع پژوهش، که  قياسی نوع از کيفی محتواي

به بررسی سيرة زینب )س( در زمينه مبانی و اصول تربيت اخالقی 
به منظور بهره گيري در تعليم و تربيت می پردازد، این پژوهش در 
زمرة پژوهشهاي کاربردي قرار می گيرد و ابزار پژوهش نيز شامل 

ل از شيوه هاي تحليفرمهاي فيش برداري است و داده ها نيز با استفاده 
کيفی جمع آوري، طبقه بندي و تحليل شده است. جمع آوري داده 

 ها در این پژوهش با استفاده از روش اسنادي صورت گرفت. 
 

 ها افتهي
 پژوهش  کليدي واژگان شناسی مفهوم

 سيره                                                                                    

به معناي رفتن است و خود کلمه سيره « سير»لغوي :  از کلمه  معناي
 . ]6[به معناي روش و رفتار و سنت و طریقت و هيأت می باشد 

 مفهوم پيامبر، زندگی تاریخ و احوال شرح اصطالحی:   معناي
 و )ص( پيامبر سيره شد. شناخت معرفی «سيره» واژه اصطالحی

 در و است بزرگواران آن «رفتارشناسی» معناي به )ع( حضرت
 در بزرگواران، این که است هاییروش و اصول شناخت حقيقت،

 سبک» جز امري «شناسی سيره» بنابراین. دارند خود کردار و رفتار
 . ]7[نيست «شناسی
    تربيت مبانی
یک چيز آمده « شالوده و اساس»لغوي: در لغت به معناي  معناي
  . ]8[است

اصطالحی: در اصطالح دانشمندان تربيتی، به گزاره هایی گفته  معناي
می شود که بيانگر موقعيت، امکانات، محدودیت ها و ضرورت 
هاي حيات انسانی است و مبانی هر مکتب، نوع اصول ارزشی و 

 .]9[تب را مشخص می کند تربيتی آن مک

 تربيت اخالقی
به معناي چگونگی به کار گيري و پرورش : لغوي معناي 

استعدادهاي درونی انسان جهت رشد و تثبيت صفات پسندیدة 
اخالقی به منظور انجام رفتارهاي پسندیده اخالقی و دوري از رذایل 
اخالقی است؛ به طوري که این ویژگی ها براي انسان به صورت 

 .]10[که در آید مل
اخالقی این  تربيت از مراد مسکویه از نظر ابن: اصطالحی معناي

 دهنکوهي صفات و رذایل از اخالقی تربيت پرتو در انسان است که
 اب فضایل گردد،می آراسته ستوده هايخصلت و فضایل به و رهدمی

 از کوني افعال یافته، رسوخ نفس در تدریج به شایسته اعمال تکرار
 سوي به رو و یافته رهایی پستی و انحطاط از او و زندمی سر فرد

 .]11[نهدمی تعالی
بعد از بررسی و جستجو در سيره و سخنان حضرت ، مبانی تربيت 

 اخالقی به اختصار معرفی می شود.
 بهره مندي انسان از فطرت توحيدي -1

با بهره گيري از عوامل شکوفایی، باید فطرت توحيدي را شکوفا 
علم و معرفت در )عقل نظري( و تزکيه در )عقل عملی( عامل »کرد. 

شکوفایی فطرت است. انبيا هم با کار عملی، یعنی تزکيه و تطهير، 
 .]12[« گنجينه هاي عقلی و فطري انسان را شکوفا می کنند

زینب )س( را در دامان خود نشاند  نقل شده است که روزي علی )ع(
گفت: یک. سپس آن حضرت «. دخترکم بگو یک»و فرمود: 
پدر جان نمی توانم با » زینب کبري عرض کرد:«. بگو دو»فرمودند: 

 . ]13[« زبانی که نام واحد را جاري نموده کلمة دو را جاري نمایم
 کرامت انسانی -2

ت. م کرامت انسان اسیکی از مهم ترین مبانی تربيتی از دیدگاه اسال
کرامت، بزرگواري است و بزرگواري، حاصل بهره وري معين یک » 

موجود است، بی آن که پاي مقایسه با غير در آن گشوده شود و هر 
 . ]14[ «گاه چنين شد آن را فضيلت گویند، نه کرامت

زینب)س( بانویی بزرگوار از دودمان پاک رسالت و اهل بيت )ع( و 
 بزرگوار، کریم،»بسيار با کرامت هست. عالمه شرف الدین فرموده: 

اصيل و نجيب تر از زینب )س( دیده نشده است. وي آیتی از آیات 
 .]15[« الهی بود

 فطري بودن اخالق -3

 از برخی ها انسان که است معنی این به اخالق بودن فطري مبناي
 کنند، می درک فطري صورت به را اخالقی هاي ارزش و اصول
. ندباش داشته اجتماع طریق از ها آن یادگيري به نيازي که این بدون

 . دهد می تشکيل را اخالق ساختمان بناي زیر و نقطه فطرت
زینب )س( دوران کودکی را در آغوش پر مهر رسالت و امامت 

و طهارت باليده و به صفات واالي  سپري کرده و در دامن عصمت
انسانی و فضایل و کماالت معنوي و ملکوتی آراسته گردید. از این 
رو، آن حضرت داراي صفات برجسته ایست که وي را از سایر بانوان 

 .]16[عالم ممتاز می سازد
امام حسن )ع( به ایشان می فرماید تو از شجره نبوت و از معدن 

)ع( او را عالمه غير معلمه و عارفه کامله رسالت هستی، امام سجاد 
. شرف الدین می نویسد جز پدر و مادر او، از نظر ]17[معرفی می کند
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اخالقی زنی چون او نبود و در پاکی فطرت زنی به مثل او دیده نشد 
   .]15[و از نظر روحی و وجودي پاکيزه تر از او کسی نبود 

 خردورزي و عقالنيت -4

ان و بلکه تمایز او با سایر مخلوقات، قوه ي یکی از ویژگی هاي انس
تعقل و اندیشه ورزي اوست و انسانيت انسان با این مالک به منصه 

« عاقله»ي ظهور می رسد. همچنين از جمله القاب زینب )س( 
 عقيلة» حضرت عقالنی، و ادراکی باالي توانمندي دليل . به]18[است

 حضرت آن از عبارت این با عباس ابن. است گرفته نام «هاشم بنی
 و فهيم بانوي: است کرده یاد کند، می نقل او از که روایاتی در

 ینبز عقيلتنا حدثنی»  کردند، روایت چنين من بر زینب ما اندیشمند
 »]19[. 
 شجاعت و تأثير گذاري بر شرایط -5

شجاعت در وجه برتر خود، به تأثير گذاري بر شرایط منجر می 
آفرینی در موقعيت می برد. به طوریکه شود و آدمی دست به تغيير 

سوره طه هم آمده که رسوالن همين رسالت را به عهده  24در آیه 
داشتند و هر گاه که کسانی دست به طغيان می زدند و فساد می 
گستردند، آنان براي مهار زدن به طاغيان گسيل می شدند. انبوه 

نياورده بود مصائب و سختيها خللی در عزم و ارادة زینب )س( وارد 
مؤمن » و او همچنان با عزّت و اقتدار در برابر دشمن می ایستد که: 

. این  ]20[«عزیز است و ذليل نيست، مؤمن از کوه نيرومندتر است
پرورش یافتة خاندان وحی، آن هنگام که تعدّي و سوء قصد دشمن 
را به جان سجاد )ع( می بيند، چون کوهی استوار در برابر آنها می 

به خدا او را نخواهيد کشت تا » د و خطاب به آنها می فرماید: ایست
. ایستادگی در برابر دشمن به ظاهر پيروز و  ]21[«اینکه مرا بکشيد

دفاع از حقّ، مستلزم شجاعت است. همين شجاعت و دالوري است 
که به زینب )س( آن چنان هيبت و عظمتی می دهد که در اوج 

می نماید. شجاعت علی )ع( در کالبد  مصائب دشمن را وادار به تسليم
زینب متجلّی شده است و او با صالبت، در برابر سپاه دشمن می ایستد 

 .]22[« که به گفته اميرالمؤمنين شجاعت یکی از دو عزّت است
 جذبة حُسن و فضيلت  -6

حُسن گاهی از طریق حسّ دریافت می شود و گاه از غير طریق حسّ؛ 
ه و به اعتبار دوم ب« زیبایی»ت، به معناي و از این رو به اعتبار نخس

خواهد بود. پس می توان گفت آنچه داراي حُسن « خوبی»معناي 
   .]14 [است، آدمی را می انگيزد و کششی در وي پدید می آورد

زینب )س( ماهی است که از پنج خورشيد تابان کسب نور کرده و 
ی جهانی را روشناز هر کدام به طور شایسته اي بهره گرفته و آن گاه 

بخشيده است؛ خون پاک، ریشه پاک، زکاوت سرشار، مربيان 
بزرگ، شرکت در بزرگترین انقالبات بشري و تجربه حوادث و 
تحوالت بزرگ جهان، زینب )س( را آن طور که شایسته بود پرورش 

 .]23[داد و او را نمونه اي از عالی ترین مراتب انسانيت قرار داد 
کرده: من زینبی بر زبان می آورم و تو هم زینبی  عالمه مامقانی نقل

می شنوي، اما چه می دانی که زینب)س( کيست؛ وي عقيله بنی هاشم 
داراي صفات حميده اي بوده است؛ چندان که احدي از زنان جز 

 .]17[مادرش داراي چنين صفاتی نبوده و نيستند
 اثرگذاري حجاب ظاهر بر باطن -7

منظور از ظاهر، همه ي امور مشهودي است که از انسان سر می زند 
و مظهر آن ها بدن است )مثل حجاب و پوشش بدن( و مراد از باطن، 

 .]14[شؤونی است که قابل مشاهده نيست، همچون فکر و نيت 
زینب )س( براي زنان الگوي حجاب و عفاف است. او بانویی سرشار 

يره و سخن خود،  فرهنگ برهنگی از بينش و بصيرت بود که با س
و بی حجابی دیروز و امروز را مورد تعرّض قرار داد، و با این کار، 
الگویی ماندگار از شخصيت خویش به یادگار گذارد و معيارهاي 

 .]24[حرکت ارزشی و ضد ارزشی را براي هميشه ترسيم کرد
حجاب و عفاف حضرت زینب )س( به گونه اي بوده است که عالّمه 

امقانی در این باره می گوید: زینب در حجاب و عفاف، یگانة م
روزگار بوده است، کسی از مردان، در زمان پدرش و برادرش تا 

 .]25[روز عاشورا، او را ندیده بود
 ضعف نفس -8

ضعف در مقابل قوّت و به معناي ناتوانی است. ضعف نفس با قوّت 
ز قوّت بدنی و بدن و قوّت عقل می سازد؛ یعنی می شود که انسان ا

عقلی برخوردار، اما دچار ضعف نفس باشد. این ضعف در مواردي 
آشکار می شود که فرد به رو یارویی با تکاليف بر خاسته و در برابر 

مردم کوفه نيز داراي  .]14[قبول مسئووليت ها قرار گرفته است 
ضعف نفس بودند، آنان ظاهري آراسته و تمدنی ریشه دار داشتند، 

حقيقت و باطن آنان زشت و قبيح و مشتمل بر خيانت، دروغ، اما 
نفاق، تجّري بر خداي متعال، پایمال کردن ارزش ها و عدم تخلق به 

أو »اخالق فاضله بوده است. سپس زینب )س( مثالی زدند و فرمودند: 
کَفِضَّه علی مَلحُودَة؛ یا همچون جنازه دفن شده اي که روي قبرش را 

وقتی بر قبر یک انسان منحرف و بی دین «. وده باشندبا نقره تزئين نم
تزئينات نقره اي بگذارند ظاهري زیبا پيدا خواهد کرد اما جنازه اي 
که درون قبر است مرداري متعفن است، اهل کوفه نيز در ظاهر اهل 
تمدن و فرهنگ بودند، اما در باطن به مانند همان مردار، مجمع 

عهد و غدر و خيانت و...بوده همة سيئات اخالقی؛ همچون نقض 
اندکه چنان پروندة سياه و سوابق رسوایی را براي آنان رقم زده 

 .]26[است
 توانمندي فهم حقایق و استدالل عقلی و ارادة قوي -9

این مبنا از دیگر مبانی انسان شناختی است که انسان باید آن را در 
ره با بهخویش تا آن حد پرورش دهد که این پيغمبر درونی، بتواند 

گيري از آموزه هاي پيامبران و رسوالن ظاهري و در کنار آنان، 
 .]27[زمينه تعالی و رشد همه جانبه بشر را فراهم سازد 

آیا غير از این »زینب )س( در ادامة  خطبه ، خطاب به یزید فرمود: 
است که رأي، طرح و نقشه هاي تو، سست و مدّت حکومت تو 

ست؟ آن روزي که منادي فریاد می اندک و جمعيت تو پراکنده ا
ه این سخنان ک«. زند: آگاه باشيد، لعنت خدا بر گروه ستمکاران باد

همه خبرهاي غيبی است، بخش دیگري از شخصيت حضرت را 
آشکار می کند. ایشان در آن موقعيت حساس و تاریخی، چنان با 

ی ماعتماد به نفس عميقی خبر از آینده داده و طوري پيش بينی دقيقی 
کند که ما بعد از صدها سال نتایج آن را به وضوح مشاهده می کنيم 
که دشمنان حسين )ع( خوار و رسوا گشته و عظمت نام ، یاد و 

 .]16[حماسه ي حسينی همه ي عالم را فرا گرفته است 
 شاکر بودن  انسان در پرتو احسان الهی   -10
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اش  شکر گزاري، در واقع از لطف و احسان خداوند در حق بنده
نشئت می گيرد. این امر یکی از عوامل سازندة روح انسانی است و 
آغاز چنين معرفت و عمل، آغاز تکامل انسانی و برقراري یک 

. ]28[ارتباط معقول ميان او و جهان هستی و همنوعان خویش است 
زینب )س( نيز زنی شکر گزار و سپاس گوي خداست. در سراسر 

از سخنان او است، در رأس آن تاریخ حيات او، هر جا که سخن 
حمد و سپاس خداي را می بينيم. این مسأله حتی در وقایع پس از 
شهادت که حضور او در عرصه حيات، بيشتر از موارد دیگر بود، 
کامال ً به چشم می خورد. در مجلس ابن زیاد در برابر خصمی بد 
اندیش که می خواست او را به باد سرزنش بگيرد و ابهت او را 

شکند، سپاس خداي را گفت و شهادت را افتخاري براي خانواده ب
خود ذکر کرد. در شهر کوفه به هنگام خطبه خواندن در حضور 

   .]29[مردم سخن از حمد خداي داشت 
 هدایت پذیري انسان -11

هدایت انسان در جهت سير الی اهلل و مکارم اخالقی مبناي کليدي 
ه شدن وجود دارد، بدین است و این که در همگان استعداد خداگون

لحاظ باید تبليغ و تعليم را در دستور کار قرار داد. زینب )س( بعد 
از آنکه جنایات کوفيان را شرح داده و زشتی کارشان را کامال نمایان 
می سازد به عذاب وجدان و گرفتاریهاي دنيوي آنان که در پيش 

، «کُم َلبِالمِرصاد اِنَّ رَبَّ» خواهند داشت اشاره می کند و می فرماید: 
مطمئن باشيد که پروردگارتان، در کمينگاه است و در موارد الزم 
شما را به سزاي اعمالتان خواهد رسانيد. کوفيان گرچه به اعمال 
ناپسندي دست زدند و گناهی را مرتکب شدند که هيچگاه فراموش 
نمی شود. امّا زینب )س( با خطابه ي روشنگر و آتشين خود چنان 

لی در آنان ایجاد نمود که نسل هاي بعدي آنان، با الهام از سخنان تحوّ

آن بانوي عصمت به سوي کمال گام برداشتند. آن حضرت تخم و 
بذري را در دل کوفيان پاشيد که ثمره ي آن در دهه هاي بعدي 

 .]16[آشکار شد 
 هدف دار بودن انسان -12

از رسيدن  هدف دار بودن انسان یا داشتن مطلوب نهایی، عبارت است
به سعادت و کمال، کمال یعنی شکوفایی استعدادهاي درونی انسان و 
سعادت به لذت پایداري گفته می شود که از جهت کمّی و کيفی 

 .]30[داراي برتري و دوام نسبت به سایر لذت هاست 
 بود متجلی( س) زینب حضرت زندگی در هدف به ایمان عينی نمود

 مشکالتی و مصيبت هيچ هدف به رسيدن راه در که طوري به
 يکبر زینب حضرت شکن دندان پاسخ و باشد او راه سد نتوانست

هدف نهضت و قيام حسينی بر  .است مهم این مؤید یزید مجلس در
انگيختن حساسيت دینی و مذهبی مسلمانان و بيدارکردن وجدان 
هاي خفته آنان بود. زینب )س( با قلبی استوار و محکم در ميان جمع 
حاضر شد و با صداي بلند و شيوا اهداف قيام امام حسين )ع( را 

به آشکار نموده و مردم را با صراحت و روشنی و نفوذ کالم خود 
   .]17[یاد ایام علی )ع( انداخت 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مبانی تربيت اخالقی مستخرج از سيره حضرت زینب )س(. 1نمودار 

مبانی تربيت 
اخالقی 

فطرت 
توحيدي هدف دار 

بودن انسان

هدایت 
انسانپذیري

شاکر بودن 
انسان در 

پرتو احسان 
الهی

استدالل عقلی
و ارادة قوي

توانمندي فهم 
حقایق

ضعف نفس
اثرگذاري 

حجاب ظاهر 
بر باطن

جذبة حُسن 
و فضيلت

شجاعت و 
تأثير گذاري

خردورزي و 
عقالنيّت

فطري بودن 
اخالق

کرامت 
انسانی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 11

http://islamiclifej.com/article-1-959-fa.html


 258... آموزش رانيمد تميوريب تيريمدل مد نييو تب یطراح  

  (س) زینب در سيرة حضرت اخالقی تربيتاصول 
دست یابی به اهداف مورد نظر و ایجاد تغييرات مطلوب اخالقی، 
مستلزم رعایت قواعد کلی است که از آن تحت عنوان اصول تربيت 
اخالقی نام برده می شود. اهميت اصول در تعليم و تربيت تا 
بدانجاست که برخی تربيت پژوهان، آموزش و پرورش را علم به 

 .]31[اصول دانسته اند 
عد کلی مستخرج از مبانی است؛ به عبارت دیگر اصول قوا« اصول»

مجموعة  قواعدي است که با نظر به قانونمندیها )مبانی( اعتبار می 
شود و راهنماي عمل قرار می گيرد. اصل داراي ماهيتی هنجاري، و 

که خود منشأ اشتقاق « مبنا»ها ست؛ از این جهت با « باید»ناظر به 
ها می « هست»صيفی دارد و ناظر به اصل است و ماهيتی کاماًل تو

باشد، متفاوت است. اصل معيار و قاعده کلی است که با در دست 
داشتن آن، می توان در رویارویی با وضعيت پيچيده تر و تازه تر با 
نظر به اقتضاي معيار به ابداع روشهاي تربيتی مناسب اقدام کرد. 

 . ]14[بنابراین، اصول بر مبانی تکيه دارد
در سيرة اهل بيت )ع( و بخصوص زینب )س( به منزلة ابزار اصول 

کار مربيان است که مربی با استفاده از آن می تواند بموقع و در عين 
حال با روشن بينی کافی تصميم بگيرد. از این رو با بررسی دقيق سيره 
و سخنان زینب)س( و در حد حوصلة مقاله، این اصول استخراج شده 

 است.
 رستکارياصل صداقت و د -1

صداقت و درستکاري به عنوان یکی از ارزش هاي اخالق اسالمی 
. چنان چه در القاب زینب )س( می باشد، ایشان ]32[مطرح شده است 

در سلسلة صدّیقين به شمار بوده است. توضيح این اجمال آن که، باید 
مبالغه در صدق است؛ یعنی کسی که تمام « صدیق»دانست اوّالً 

حرکات و سکنات و اقوال و افعال او مبنی بر راستی و درستی است، 
داراي آن منصب جليل نباشد و صدّیقه منصبی است الهی که هر کسی 

بلکه اشخاص معدودي از جمله حضرت یوسف و ابراهيم)ع(  به این 
 .]18[منصب رسيده اند 

 اصل عفّت پيشگی و پاکدامنی -2

در اسالم مسأله عفت و حيا در مباحث اخالقی براي زن و مرد 
مطرح شده است ولی تکيه بيشتر آن روي زنان است، زیرا در بينش 

ي سرمایه اي گرانقدر است که هویت و شخصيت اسالمی زن دارا
زن و امتياز او بر مرد به آن بستگی دارد. بنابراین حفظ و صيانت 

 .]33[این سرمایه بر زن از اوجب واجبات است 
زینب )س( در پاسداري از عفت و عصمت سرآمد دختران روزگار 

 )ص(بود. وي با الهام از پيام آسمانی قرآن و طبق آموزه هاي پيامبر
و اهل بيت )ع( حجاب و عفت را مانند گوهري ارزشمند براي یک 
زن مسلمان می دانست و بر این باور بود که زن هنگامی به خداي 

به   –خود نزدیکتر است که خود را از معرض دید مردان بيگانه 
 . ]16[حفظ نماید –غير موارد ضروري 

 اصل اخالق مداري -3

یکی از ارکان و اهداف مهم دین، اخالق است. مقصود از تمام 
معارف دینی و انجام مناسک و شعایر، ایجاد تحول اخالقی در انسان 
است، به نحوي که اگر عناصر معرفتی و عبادي در دین نتوانند در 
حوزه ي اخالقی تأثير بگذارند به کمال خود دست نيافته اند. زینب 

دان وحی بود از اخالق محمدي و کردار )س( که تربيت شده خان
حيدري و صبر و شکيبایی فاطمی درس ها گرفت و بدان عمل کرد. 
ایشان به کوچک و بزرگ احترام می گذاشت و هيچ گاه چهره 
ترش نمی کرد. هميشه در سالم کردن پيش دستی می کرد و در مقابل 

که در  مهمان از جا بر می خاست و مقام او را ارج می نهاد. ایشان
خانه کنيز داشت در کارهاي خانه آنان را یاري می داد و جویاي 

 . ]34[احوالشان می شد تا اگر مشکلی دارند، آن را بر طرف سازد 
 اصل سعی محوري  -4

اهميت تأثير سعی و تالش بر انسان در این است که وي مرهون 
ميزان تالش و کوششی است که به کار می گيرد. زینب)س( عمري 

يد، تالش کرد، و دمی نياسود. روزگاري را بسر آورد همه در کوش
هدف داري، وظيفه مندي، عبادت و پرستش. او در یکی دو سال آخر 
عمر چنان کوشش و تالشی کرد که تاریخ نگاران را به حيرت 
انداخت. زندگی و کار او به گونه اي بود که بسياري از غریبان عمل 

روزگار به حساب می آورند. او از  او را معجزه و او را از عجایب
دنيا نرفت، مگر آنگاه که نقشه دقيق انجام رسالت خود را در 

 .]35[رساندن پيام شهادت انجام داد. آري، زینب آیتی از آیات اهلل بود 
 اصل آمادگی براي انجام نقش همسري و مادري -5

به دختران باید آموخته شود که ازدواج سبب ایجاد حق و تکليفی 
بر آنان می شود و آگاهی به این حقوق و تکاليف در زندگی سبب 
می شود که مرز مسئوليت ها مشخص شود، رعایت عدالت امکان 
پذیر گردد، نوع توقعات از یکدیگر معلوم شود و اجرا و تقسيم 

. زینب )س( در دامن مادري تربيت شده بود ]36[وظایف ممکن گردد
ن نداشت زیرا زندگی مادرش که درس زندگی را احتياج به آموخت

فاطمه )س( خود به تنهایی آموزگاري صامت بود، او می دانست 
پيروزیهاي چشم گير پدرش در ميدان رزم در کانون باصفا و 
صميميت آن ها بدست مادرش شالوده ریزي می شد او می دید که 
اگر پدرش علی )ع( در جبهه ها با شمشير جنگ می کرد مادرش 

ی نمود تا جهاد پدرش ثمر بخش باشد و سپس زینب در خانه جهاد م
باید نقش مادر نمونه را داشته باشد زیرا فرزند آن مادر نمونه است 

]17[. 
 
 اصل توکّل و خدا محوري -6

انتقال روحية تعهد در متربی براي تطبيق اعمال با معيار و مالک 
  .]37[الهی بارزترین ثمره اي است که از این اصل حاصل می شود 

خدا محوري عنصر الینفکّ زندگی زینب )س( است. ایشان ابراهيم 
می گذرد  و در  -که از جانش عزیزتر است –وار از حسين )ع( 

حالی که جانش از فقدان برادر بی قرار است، با نگاه به پيکر خونين 
برادر می گوید: اللّهمّ تقبّل هذاالقربان. زینب )س( عارفی وارسته 

ا جلوه گاه حق می داند و از همين رو، در اوج است که همة جهان ر
مصائب جز زیبایی، چيزي نمی بيند. بنابراین آن هنگام که ابن زیاد 
او را مورد خطاب قرار می دهد و می گوید: نظرت در مورد کار 

جز زیبایی چيزي »خدا با برادر و اهل بيتت چيست می فرماید: 
 .]38[« ندیدم

 اصل محبت و احترام -7
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همه انسان ها می خواهد که به چشم همنوع به یکدیگر  اسالم از
بنگرند و به یکدیگر ابراز محبت کنند و احترام بگذارند. تاریخ از 
زندگی زینب )س( جز مهر و وفا و انس چيزي نقل نمی کند. او 
همسري مهربان براي عبداهلل و مادري وظيفه شناس براي فرزندان 

 بود.
آن چنان بود که خواهرانش این  محبت و دوستی او به حسين )ع(

گونه نبودند. در اخبار آمده که هر گاه به دیدار برادرش می آمد، 
حضرت به احترام او جلو پایش حرکت می کرد و سرپا می ایستاد 
و او را در جاي خود می نشاند به راستی که این خود مقام عظيمی 

امين است که آن حضرت در نزد برادرش داشت، همان گونه که او 
 .]39[و امانتدار پدر ، نسبت به هدایاي الهی بود 

 اصل سعة صدر  -8

سعة صدر به معناي گشادگی و فراخی سينه و داشتن قدرت تحمل 
عقاید مخالف و گاه حتی پذیرش آن است. تاریخ زنی صبورتر و 
داراي سعة صبر زیاد همانند زینب )س( به خود ندیده است. طوفان 

هجوم آورده است و تنها در یک نيمروز،  مصائب از هر سو به زینب
فرزندان، برادران، فرزندان برادر و از همه مهم تر ، امام و ولی 
خویش را از دست داده است. هر یک از این مصائب به تنهایی، 
شکوه و اقتدار یک انسان را در هم می شکند و عنان اختيار از کف 

رو بود که دشمن  او می گيرد. زینب در حالی با این مصائب رو به
اجازة سوگواري و گریه بر شهدا را از بازماندگان آنها سلب کرده 

اگر از دیدة هر کدام از ما »بود. از امام سجاد نقل شده است که 
 .]40[« اشکی سرازیر می شد، سرش را با نيزه می کوفتند.

 اصل نظم و انضباط -9

ه قواي نظم، ناشی از همسویی قواي درونی انسان است و مادامی ک
 .]41[درونی انسان، همسو و هم جهت نباشند، انسان منظم نمی شود

خانه زینب )س( اميد درماندگان و مرکز دانش آموزي و تفسير 
قرآن و مرکز مراجعات دینی است. برنامه زندگيش به گونه اي 
تنظيم شده که دست و پا گيره اي در آن ندارد. او در زندگی هم به 
خانه داري خود می رسد، و هم به همسر داري، و هم به همسر 

قع عبادت دارد، و به موقع مناجات داري، و هم به فرزند داري. به مو
و دعا. زمان همکاري با پدر و برادر را می داند و چنان برنامه ریزي 
می کند که هيچ گونه اصطکاک و تضادي در انجام وظيفه پيش 

 .]34[نياید 
 اصل تعقل و تفکر -10

به کارگيري عقل و استفاده از آن تعقل ناميده می شود و اساس تربيت 
است که آدمی با تعقل آیات حق را در می یابد و به  صحيح بر تعقل

 .]42[کماالت الهی متّصف می شود 
در برخی روایات است که زینب )س( مجلس علمی داشت و زنان 
به قصد آموختن احکام دین نزد او می رفتند. این صفات برجسته که 
براي هيچ یک از زنان معاصر او فراهم نشده است، زینب را از 

می گفتند « عقيلة بنی هاشم»متاز ساخت. چنان که او را دیگران م
عقيلة ما، زینب » و از وي حدیث فرا می گرفتند. ابن عباس گوید: 

حدیث کرد...و این لقب بر او ماند؛ چنان که به عقيله معروف گشت 
 .]43[« و فرزندان وي را بنی عقيله می گفتند

 اصل عزت نفس -11

، این حس از «ارزشمند بودن احساس»عزت نفس عبارت است از 
مجموع احساس ها ، عواطف و تجربيات در طول زندگی ناشی می 
شود و می تواند صاحبش را به مراعات تمام وظایف اخالقی و انسانی 

 .]44[وادار سازد 
زینب)س( در غّل و زنجير اسارت، از آن چنان اقتدار و عزتی 

رد. مهم ترین برخوردار است که احدي در مقابل او شخصيتی ندا
عوامل استوار کننده عزت و اقتدارش عبارتند از: توکّل و اتصال به 
سرچشمة عزت و اقتدار، صبر در مصائب، شجاعت، حق گرایی و 
بی نيازي جستن از خلق. زینب)س( اقتدار و عزت خویش را در دامان 
زهرا )س( و از تربيت پدرش به دست آورده بود. در عين حال زینب 

 .]45[بال یک شخصيت و عظمت بيشتري دارد بعد از کر
 اصل تغيير و تحّول باطن-12

این اصل بيانگر آن است که در تربيت باید به فکر تحول درونی بود 
]14[. 
شيعيان کوفه، بعد از تجربه هاي تلخی که در آن شهر نسبت به اهل  

بيت، علی)ع(، امام حسن و حسين )ع( صورت گرفته بود از کرده ي 
يمان شدند و عالوه بر شرکت در قيامهاي سياسی، همچون خود پش

قيام توابين و مختار به سوي اهل بيت روي آوردند به همين جهت 
بسياري از یاران، شاگردان و دوستان امام سجاد، باقر)ع( و صادق )ع( 

هجري، روح  61را کوفيان تشکيل می دهند. خطابه زینب در سال 
ده کرد و آن زحمات در پنجاه سال بعد ایمان را دوباره در کوفيان زن

 .]16[ثمره داد 
 اصل تکليف و مسؤوليت -13

باید مقاومت فرد را در قبال شرایط »این اصل بيان گر آنست که 
افزایش داد و او را چنان گرداند که به جاي پيروي از فشارهاي 
بيرونی از الزام هاي درونی تبعيت کند. این پيروي از الزام هاي 

پيامبر «. درونی را احساس مسؤوليت یا احساس تکليف می ناميم
کسی که نسبت به امور مسلمانان »ند: )ص( در این مورد فرموده ا

پس از شهادت   .]46[« احساس مسؤليت نکند از مسلمانان نيست
حسين )ع(، زینب )س( می دید بزرگترین وظيفه و مسئوليتش سه 
چيز است: نخست، از حّجت خدا و امام وقت سجاد )ع( حمایت 
کند و وي را از گزند دشمن حفظ نماید. دوم، پيام شهيدان را به همه 
جا برساند و راه آنها را دنبال کند. سوم، طبق وصيت برادرش از 

ن و از کودکانی که پدران آنها به شهادت رسيده اند، خانواده شهيدا
 .]47[سرپرستی کرده و روحية آنها را در سطحی عالی نگاه دارد 

 اصل ایثار و فداکاري   -14
ایثار در حالی است که انسان به چيزي که خود به آن احتياج دارد، 
به دیگري تقدیم کند، و این از هر کسی برآورده نيست. و گاهی 

از امور مادي فراتر است، که مسئله حيثيت و آبرو و یا حتی  ایثار
ایثار جان مطرح است. در ایثار هم می توان گفت درجه ي باالتر از 
ایثار جان نيست و زینب )س( این مراتب از ایثار را دارا بود چنانچه 
در صحنه هاي متعدد حاضر شد حتی جانش را در راه امام سجاد فدا 

جان دیگران، خطر را به جان می خرد و در تمام  کند. او براي حفظ
صحنه ها، دیگران را بر خود مقدم می دارد. او در ماجراي کربال 
حتی از سهميه آب خویش استفاده نمی کرد و آن را نيز به کودکان 

 .]17[می داد 
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 اصل غفلت زدایی -15
بخش اصلی تربيت اخالقی به بيدارکردن و رفع حجاب ها از فطرت 

اختصاص دارد. آنچه مانع شناخت خدا می شود، غفلت و بی  انسان
توجهی است که خود از سرگرمی و دل بستن به متاع بی ارزش دنيا 
پدید آمده است. زینب)س( می خواست وجدان مردم کوفه را بيدار 
کرده و براي آنها این مسئله را روشن کند که براي هر هدفی که به 

، به هدف خود نخواهند رسيد، پس این جنایت فجيع دست زده باشند
اَال ساءَ ما تَزِرون ؛ چه بار سنگين و بدي را » در همين راستا فرمود: 

 «. بر دوش خود نهاده اید 
سپس فرمود: اي مردم کوفه بدانيد که عدم نزول فوري عذاب الهی 
بر شما به جهت سستی و اهمال خدا در کيفر دادن شما نيست، چرا 

ا بر اساس حکمت و فراهم آمدن مقدماتی از که کارهاي خدا تنه
قبيل فرا رسيدن زمان مناسب، یا انتخاب نوع کيفر مربوطه صورت 

به خدا سوگند، درآن روز مردم را دیدم که »می پذیرد. راوي گوید: 

حيرت زده گریه می کردند و گاه دست در دهان گرفته و پشت 
 .]26[« دست به دندان می گزیدند

 ز الگوهاي اخالقی  اصل تقليد ا -16
الگوي اخالقی در واقع، صفات و ملکات پسندیده اي هستند که به 
سبب شایستگی، سزاوار تقليد و پيروي هستند. الگو در لغت به معناي 

 .]48[ مدل، سرمشق، مقتدا، اسوه، قدوه، نمونه و مثال آمده است
خانواده اي بی نظير و سرچشمه همه فضائل انسانی، محيط تربيتی 
زینب بود. او همچون ماه تابان از پنج خورشيد عالم افروز نور می 
 گرفت و از هر کدام بهره می جست و بر تکامل خویش می افزود

]49[. 

مربيان زینب درسهاي تقوي و فضيلت را از منبع وحی دریافت می 
کردند و در اختيار او می گذاشتند. بنابراین زینب با ذکاوت واال از 

الهام می گرفت، و حوادث بزرگ تاریخی را تجربه مربيان معصوم 
 کرد و انقالبهاي مختلف عصر پدر و مادر و برادران را شاهد بود 

]17[. 

 
 اصول تربيت اخالقی مستخرج از سيره حضرت  زینب )س( .2نمودار 

 نتيجه گيري
زینب )س( دومين بانوي بزرگ از بانوان گرامی خاندان پيامبر)ص( 
است؛ زندگی پر بار آن حضرت آکنده از فضایل وکرامات بوده؛ 
موجبات بزرگی، جاللت، قداست و روحانيت در آن موج زده، پراز 
توانایی ها، قابليت ها، و عوامل رشد و پيشرفت بوده است. از همين 

حات نورانی زندگی آن بزرگوار رو است که هر صفحه از صف

سزاوار تحقيق و بررسی است؛ از یک طرف مطالعة زندگی آن 
حضرت به عنوان یکی از اولياي بزرگ خدا از برترین انواع عبادت 
و تقرب به خداي متعال است. و از دیگر سو، دقت و تدبّر در قطعات 

رس د تاریخی که از زندگی این بزرگوار به دست ما رسيده، می تواند
هاي مفيدي را در پی داشته باشد که در بسياري از عرصه هاي زندگی 

 یاري کنندة انسان است. 

اصول تربيت 
اخالقی 

صداقت و 
درستکاري

تقليد از 
الگوهاي 
اخالقی

غفلت زدایی

ایثار و 
فداکاري

تکليف و 
مسؤوليّت

عزّت نفس

تغيير و تحوّل 
باطن

نظم و رتعقّل و تفکّ
انضباط

سعة صدر

محبّت و 
احترام

توکّل و خدا 
محوري

آمادگی براي 
انجام نقش 

و همسري
مادري

سعی محوري

اخالق مداري

ی عفّت پيشگ
و پاکدامنی
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در بررسی و مقایسه یافته هاي این تحقيق با چند مقاله اي که در 
بخش پيشينه معرفی شد، محقق نتيجه گرفت که با بخشی از یافته  

( در زمينه مفهوم تربيت اخالقی همسو می 1394مقاله کریمی )
( محقق به 1387باشد. همچنين با بررسی مقاله بهشتی و داوودي )

این  «عزت نفس»ه مبناي تربيت اخالقی این نتيجه رسيد که در زمين
( 1392دو مقاله فصل مشترک دارند. و نيز با بررسی مقاله زارعی )

محقق نتيجه گرفت که در زمينه اینکه حضرت زینب )س( الگوي 
تربيتی  بسيار خوبی براي  متربيان می باشند، این دو پژوهش همسو 

( با 1385اري )هستند. و همچنين با مقایسه مقاله شمشيري و دوستد
این پژوهش ، محقق دریافت که هر دو مقاله در زمينه اینکه تربيت 
اخالقی یکی از عوامل مهم در رشد جامعه و بخصوص آموزش و 
پرورش است و برخی از ویژگی هاي مشترک آن مثل عزت انسان، 
که می توان با کمک آنها جامعه را به سوي تکامل و پيشرفت سوق 

همسو هستند. و در نهایت با بررسی مقاله صمدي  داد، این دو پژوهش
( محقق به این نتيجه رسيد که یافته هاي ایشان  در 1391و اقباليان )

زمينه مبانی و اصول  تربيت اخالقی با این پژوهش مشترک نمی 
 باشند. 

براي موفقيت در امر تعليم و تربيت و بخصوص تربيت اخالقی باید 
به دست آورده و هماهنگ با شرایط اصول کشف شده از مبانی را 

و موقعيت روان شناختی و عاطفی متعلم و متربی، آنها را عملياتی 
 ساخته و به کار گرفت.

عملکردهاي زینب)س( حکایت از آن دارد که وي در آموزش ها و 
هدایت هاي تربيتی خویش، و براي پرورش ابعاد و ساحتهاي مختلف 

ا به کار گرفته است. این امر به این متربيان، مبانی و اصول فراوانی ر
منظور انجام شده است که استعدادهاي نهفته متربيان در جهت 
مطلوب شکوفا شوند و انسان هایی الهی و متکامل در امت اسالمی، 
پرورش یابند و از انحرافات گوناگون فکري و باورهاي غلط و از 

 دت برایشانگمراهی در عملکردها مصون بمانند و زمينه نيل به سعا
 فراهم گردد.

مبانی و اصول تربيت اخالقی مستخرج از سيره حضرت  زینب )س( 
بطور خالصه و در حد گنجایش در این مقاله در نمودارهاي زیر 

 آمده است.
 رد کليه کسانی که از پژوهش این نویسندگان: قدردانی و تشکر

 .یندمينما قدردانی نمودند، را یاري تحقيق پژوهشگران انجام این
در این پژوهش نيازي به کسب تأیيدیه اخالقی نبوده  :اخالقی تأیيدیه

 است.

 .ندارد وجود منافعی تعارض هيچگونه: منافع تعارض
مقاله: نویسنده اول مطالب را با راهنمایی اساتيد  در نویسندگان سهم

راهنما و مشاور )نویسندگان دوم و سوم( تهيه، تحليل، تدوین، و 
است. متن نهایی مورد تایيد تمامی نویسندگان قرار نگارش نموده 

 گرفته است.
 است. نشده بيان نویسندگان سوي از موردي: مالی منابع
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