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 چکیده 

آن برای همه ی جوامع های زندگی بر کسی پوشیده نیست و ضرورت و اهمیت امروزه ضرورت مهارت

آشکار شده است و هر کشوری کوشیده است با توجه به موقعیت فرهنگی و اجتماعی خود دسته ای از 

های زندگی بپذیرد. با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می توان ها را به عنوان مهارتمهارت

 ع و گوناگون را در بر می گیرند.های زندگی بسیار متنوع بوده و طیف وسیدریافت که گستره ی مهارت

های با توجه به اینکه فهرست ارائه شده توسط اندیشمندان و سازمانهای مختلف بیانگر تمامی مولفه

های زندگی نبوده و در بعضی جاها حتی ممکن است متضاد باشند در این تحقیق تالش شده تا مهارت

ان شناختی حضرت زهرا)س( که مبتنی بر فرهنگ های انسهای زندگی از اقیانوس بی کران آموزهمهارت

های زندگی در جوامع غربی و جامعه ایرانی و اسالمی و تا حدود زیادی متفاوت با تقسیم بندی مهارت

 است، استخراج گردد.

های در این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی احادیث و روایات از حضرت زهرا)س( پیرامون مهارت

های زندگی در ارتباط انسان با انسانهای دیگر و تحلیل قرار گرفته است. مهارتزندگی مورد بررسی و 

انسان با خالق در ابعاد سه گانه شناختی، عاطفی و رفتاری صرفابرای انسجام بخشیدن وپرهیز از 

 پراکندگی دسته بندی شده است .

 

  های زندگی، حضرت زهرا)س(، روایاتمهارتواژگان کلیدی: 
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 مه مقد

های فردی و اجتماعی ، همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده که در کنار آمدن با فشارهای زندگی و کسب مهارت     

ی چندانی ندارد،اما با افزایش ها جلوهی کودکی تعارضهای گوناگونی تجلی یافته است. در دورهادوار متفاوت زندگی او به شکل

تر تظاهر پیدا های درونی و محیطی بیشی سنین نوجوانی و جوانی کشمکشهای ویژهریسن و هنگام مواجهه با دشوا

 (5831ریزی وزارت آموزش و پرورش، کنند. )دفتر برنامهمی

بخشی بر روی سالمت جسمی و روانی تواند اثرهای زیانی زندگی میهای طوالنی این موضوع که مسایل روزمرهتا مدت      

ای که تردید بود. اما مطالعات اخیر نشان داده است که این امر حقیقت دارد. در واقع بین تعداد مسائل روزمره داشته باشد مورد

چنین فیزیولوژیکی، همبستگی وجود دارد. حتی های روان شناختی و همکنند و عالیم مشکالت سالمت و تنشافراد تجربه می

های عفونی را افزایش دهد.اما به هر ر منفی بگذارد و خطر ابتال به بیماریتواند بر سیستم ایمنی تأثیدر مواردی استرس می

 دانست. 5998های زندگی به صورت تعریف مدون از سوی سازمان بهداشت جهانی را در سال حال باید آغاز پیدایش مهارت

برای موفقیت و احساس شادمانی در های شناختی ـ عاطفی و عملی است که های زندگی آن نوع از تواناییمنظور از مهارت     

(. بر اساس تعریفی که سازمان بهداشت جهانی ارایه نموده 5831زندگی روزمره معمولی و عادی مورد نیاز است )ادیب ،

هایی برای رفتارهای مثبت و سازگارانه  می شود که افراد را برای رویارویی موثر با تمایالت و های زندگی شامل تواناییمهارت

ظرفیت "های زندگی اصطالح سازد . یکی از اصطالحات کلیدی در مبحث مهارتهای روزمره زندگی قادر میشچال

های زندگی در سازگاری افراد با محیط پیرامون شود. مهارتاست که پیش از آغاز بحث اصلی توضیح داده می "روانشناختی

توانایی شخص در  "نی برابر نیست . ظرفیت روانشناختی هر فرد،نقش بسزایی دارد. زیرا قدرت سازگاری افراد در جامعه انسا

دهد که زندگی است. ظرفیت روانشناختی این امکان را به شخص می  "های زندگی روزمره رویارویی با انتظارات و دشواری

ور سازد. نقش ظرفیت خود را در سطح مطلوب روانی نگه دارد و این توانایی را به صورت رفتار سازگارانه و عمل موثر متبل

ریزی روانشناختی در ارتقای بهداشت و سالمتی در هر سه جنبه جسمانی ،  روانی و عاطفی بسیار با اهمیت است )دفتر برنامه

 (5831وزارت آموزش و پرورش، 

زندگی و هنر های های فردی و اجتماعی و افزایش قدرت سازگاری افراد نیازمند چیزی جز مهارتشک افزایش ظرفیتبی      

زندگی کردن نیست. اهمیت آموزش مهارتهای زندگی امروزه بر کسی پوشیده نیست و ضرورت آموزش آن برای همه جوامع و 

افراد آشکار شده است. در کشور ما نیز آموزش و پرورش بخشی از برنامه درسی سطوح گوناگون تحصیلی را به آموزش و 

ها بر قسمت آموزش تکیه دارد و محققان پس از ص داده است. بیشتر این پژوهشهای زندگی اختصاپژوهش در موضوع مهارت

های زندگی از دیدگاه دانشمندان و صاحبنظران غربی و سازمان بهداشت جهانی به بیان ضرورت آموزش بیان انواع مهارت

رسوم ،متفاوت و در بعضی جاها حتی ها و آداب و ها با توجه به کشورها و فرهنگاند. این مهارتهای زندگی پرداختهمهارت

ای ممکن است متضاد هم باشد. بنابراین در این پژوهش سعی شده است با توجه به فرهنگ دینی و مذهبی ایران اسالمی دسته

 ساز حضرت زهرا )س( ارائه شود.ها بر مبنای سیره و فرمایشات انساناز مهارت

 
 بیان مسأله

های زندگی در دست نیست و ما در این حوزه با تعاریف متنوع و گوناگونی دی از مهارتهای زندگی چیست؟ تعریف واحمهارت

 ها اشاره می کنیم.های متفاوت در جوامع مختلف است مواجه می شویم که در اینجا به برخی از آنکه ناشی از فرهنگ
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های زندگی این صالحیت را در فرد هارتداند و بیان می دارد که ممی "خودیاری"های های زندگی را مهارتهابسون مهارت

( ماریا ویرجینیا پی نوتی 5838گردد. )علوی ، کنند که به خود کمک کنند. در واقع باعث افزایش قدرت افراد میایجاد می

ی هاداند که باعث بروز رفتارهای مثبت افراد در مواجهه با چالشهایی میهای زندگی را عبارت از توانایی( مهارت1222)

 (5831کند. )پیداد ، شود و نیروی الزم را در افراد برای بقای زیستن فراهم میزندگی می

های زندگی در های فردی اتکا دارند به عنوان مهارتهای زیر را که بر گرایشانجمن مشورتی برنامه درسی اسکاتلند مهارت

های ارتباطی، سواد )خواندن مهارت "ها عبارت است از:تطراحی برنامه درسی دوره متوسطه مدارس ارائه داده است، این مهار

های های حل مسأله، مهارتهای تفکر انتقادی، مهارتهای میان فردی، مهارتو نوشتن(، ریاضی )کاربرد اعداد(، مهارت

ال، )پاونی، لودن و ه"هنری.  -های خالقیتفیزیکی، مهارت -های هماهنگیتکنولوژی اطالعات و ارتباطات، مهارت

 ( 5831، به نقل از عبدی ، 1222سپتامبر

 ادبیات و پیشینه تحقیق

کنند تا زندگی خوب، شاد و موفقی داشته باشد، و های زندگی توانایی هایی هستند که به فرد کمک میاز نظر نگارنده مهارت

مفید فرد با خالق و خلق محقق سعادت دنیا و آخرت وی را فراهم آورد و این مهم فقط در سایه ی ارتباط موفق، سازنده و 

های زندگی بر کسی پوشیده نیست و حتی در کشور ما نیز آموزش و پرورش شود. امروزه اهمیت و ضرورت یادگیری مهارتمی

های زندگی اختصاص داده است.امامتاسفانه درایران باتوجه بخشی از برنامه درسی سطوح گوناگون تحصیلی را به آموزش مهارت

های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با یرانی اسالمی معدودپژوهش هایی ازجمله دفتر کل پیشگیری از آسیببه فرهنگ ا

ی چهارم و های زندگی را برای کودکان پایههمکاری معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش برنامه آموزش و پرورش مهارت

 داست.پنجم ابتدایی تدوین و اجرا نموده

علیرضا ، "ی در نظام آموزش و پرورش کشورهای زندگبررسی وضعیت آموزش مهارت"باعنوان  5839 ر سالد فتحعلی لواسانی

 در سال،یوسف ادیب و هاشم فردانش "های دانش آموزان پایه پنجمسنجش صالحیت"تحت عنوان  5839 در سال کیامنش

 در سال،احمدرضا نصر اصفهانی و همکاران "یهای زندگی مورد نیاز دانش آموزان مقطع راهنمایمهارت"تحت عنوان  5831

،حسن "های درسی عمومی دوره متوسطههای اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان در کتابجایگاه مهارت"تحت عنوان  5838

های زندگی برای دانش آموزان تهیه و تدوین برنامه درسی مهارت"تحت عنوان  5831 در سالپاشا شریفی و رسول کرد نوقابی 

های زندگی دانشجویان بررسی و مقایسه میزان مهارت"تحت عنوان  5831 در سال، فاطمه پیداد "ه تحصیلی متوسطهدور

 -5831های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی های علوم انسانی دانشگاههای فلسفی و غیر فلسفی دانشکدهرشته

 ،انجام شده است."5838

های زندگی از دیدگاه دانشمندان و دارد و محققان پس از بیان انواع مهارت بیشتراین پژوهش ها بر قسمت آموزش تکیه

های زندگی پرداخته اند. با نگاهی ها به بیان ضرورت آموزش مهارتصاحبنظران غربی و سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمان

تنوع و طیف وسیع و گوناگونی را در های زندگی بسیار می مهارتهای زندگی می توان دریافت که گسترهبه فهرست مهارت

ها و رسوم ها با توجه به کشورها و فرهنگهای مهارتهای زندگی نبوده و این مهارتگیرند. این فهرست، بیانگر تمامی مولفهبرمی

و آداب و عقاید متفاوت و در بعضی جاها حتی ممکن است متضاد هم باشد.از سوی دیگر بی شک راه ورود به هر کشوری 

هنگ آن جامعه است. به همین منظور دشمنان تالش می کنند تا با جدا کردن زنان از محیط خانواده ، جامعه را به سمت و فر

سوی فروپاشی سوق دهند.علوم انسانی وارداتی و بر گرفته از فرهنگ غلط کشورهای غربی و اروپایی و در تضاد با هنجارهای 

 به جامعه می زند.. ایرانی و اسالمی ضربه های جبران ناپذیری

ضمنا زندگی اهل بیت)ع( راهنمای بسیار روشنی است برای کسانی که بخواهند به بهترین حیات دنیوی و اخروی دست یابند.از 

میان معصومین )ع( آن که زندگی پر برکتش به خصوص برای زنان مسلمان همچون خورشیدی نور افشانی می کند وجود 

 نازنین حضرت زهرا)س(است. 
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جامعه امروز که نظام سرمایه داری غرب با تهاجم فرهنگی خود سعی دارد الگویی مبتذل و غیر انسانی برای زنان و دختران  در

مسلمان ارائه کند ، مسلما پرداخت به ابعاد گوناگون شخصیتی آن حضرت می تواند الگوی عملی مناسبی برای جامعه شیعی 

اتحاد عقل عملی با عقل نظری این قابلیت را دارد که با مراجعه به آن بتوان به  باشد.مکتب فاطمی به لحاظ تعالی بر قراری

 معارف جزئی در پرتو معارف کلی دست یافت و در همه ی امور زندگی از آن بهره جست.

 اهمیت موضوع

یاری از این های زندگی مطرح است، حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست ،بلکه بسآنچه امروزه به عنوان مهارت     

برقراری ارتباط  "الی مفاهیم الهی و به ویژه در قرآن کریم و احادیث معصومین )ع(بیان شده است. تالش برایها در البهمهارت

های زندگی است ، بارها در قرآن که از فصول اصلی درس مهارت"ها توجه به ارزش"و "خودشناسی "، "مفید و موثر با دیگران

من عرف نفسه فقد عرف ر "ه و احادیث منقول از معصومین )ع( مورد تأکید قرار گرفته است. عبارت مشهور البالغکریم، نهج

های زندگی بدون و موثر است و مهارت مندی از زندگی مطلوباز امام علی )ع( سر لوحه بهره  (5128)مجلسی، "به

بگیریم و همه آنها را در یک نگاه کلی مورد مالحظه  های زندگی را در نظرمعناست. هرگاه مجموعه مهارتبی "خودشناسی"

های قرآن کریم و بزرگان دین ناگفته نمانده است. )دفتر قرار دهیم ، خواهیم دید که تقریبا هیچ موردی از آنها در آموزه

یاد شده  "اسوه"به های زندگی های مهارتها و سرمشق(در قرآن کریم از این نمونه5831ریزی وزارت آموزش و پرورش ،برنامه

 فیَقدْ کانَْت لَکُْم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"است. هم حضرت ابراهیم )ع( در مسیر مبارزاتی توحیدی خویش ، الگوی موحدان معرفی شده: 

( و هم رسول گرامی اسالم )ص( در بعد اخالق و معاشرت ، اسوه مسلمانان قرار گرفته 1)ممتحنه : "....إِبْراهیمَ وَ الَّذینَ مَعَهُ

و لکم فی رسول "فرماید: داند، آنجا که می(. قرآن کریم برترین الگوی جامعه اسالمی را پیامبر اکرم )ص( می15است )احزاب:

ه )س( را پاره وجود خویش، روح و ریحان جان خود ( پیامبر نیز بارها یگانه دخترش فاطم15)احزاب: "اهلل اسوة حسنه....

دارد. از های گوناگون رضایت حضرت فاطمه )س( را رضایت خود و ناراحتی او را ناراحتی خویش اعالم میخواند و به شکلمی

با  ای از سیره رسول خدا )ص( است ورو، وجود فاطمه )س( بخشی از وجود رسول خدا )ص( و سیره فاطمه )س( جلوهاین

( در می یابیم که امام زمان 5128)مجلسی ،  «فی إبنَةِ رسُولِ اهللِ )ص( ِلی أسوَهٌ حَسَنَهٌ»مهدی )ع( : توجه به روایت حضرت 

چه بسا با یک می شمارند. الگویی نیکو خود برای  را  ختر رسول خدا)ص()ع(، به خاطر اهمیت و جایگاه حضرت زهرا)س( د

الگوی نامناسب، زمینه انحطاط و ، همچنانکه در مقابل وی فراهم گردد. ییر کند و زمینه اعتالی الگوی صحیح، زندگی انسان تغ

همین جهت در اسالم بر این نکته تاکید شده که انسان زندگی و راه آورد؛ بهای را فراهم میجامعه، سقوط یک فرد و بلکه باالتر 

عنوان الگو حائز ر دهد. در این میان، نقش حضرت فاطمه)س( بهو روش بندگان صالح خداوند را سرمشق و الگوی خود قرا

باشد. فاطمه)س( در زندگی می الگو برای ما  ا)س( باالترین و مناسبتریناهمیت است. زندگی فردی و اجتماعی حضرت زهر

 .ندودکوتاه خود تبلور بندگی و عبودیت خداوند بود و با بندگی و عبادت خود به مقام قرب الهی دست یافته ب

دانستند. بیت و ائمه هدی نیز ایشان را الگوی کامل خود میحضرت زهرا الگوی همه مؤمنین، اعم از زن و مرد است؛ حتی اهل

آن حضرت در همه ابعاد انسانی )معنویت، علم، زندگی این جهانی، تربیت خانواده، همسرداری، رسیدگی به امور بندگان خدا، 

بارزه با ظلم، دفاع از مظلوم، دفاع از والیت، تحمل مصائب دنیوی، پایبندی به اعتقادات و فرامین مبارزه و جهاد در راه خدا، م

ای برای بشریت، مسلمانان و مؤمنین در جامعه امروزی تواند الگوی کامل و شایستهالهی، اطاعت از ولی امر مسلمین و ...( می

 باشد.

 اهداف و فرضیه ها

مسائل زنان را مورد تدقیق قرار می دهند. ، مختلف با زنان با توجه به مبانی الهی و وحیانی  مقام معظم رهبری در دیدارهای

سازی؛ و در نقش در تاریخ زن، در تعریف غالباً شرقی، همچون عنصری در حاشیه و بی »چنان که در پیامی بیان می کنند: 

چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه می  موجودی که جنسیت او بر انسانیتش تعریف غالبًا غربی، به مثابه

است. « زن نه شرقی، نه غربی»د. شیرزنان انقالب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم، وشداری جدید است، معرفی می 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=60&AID=4
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=60&AID=4
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د، محجبه و شریف توان زن بود، عفیف بو زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که می

سیاسی و اجتماعی نیز،  توان سنگر خانواده را پاکیزه نگاه داشت و در عرصهبود، و در عین حال، در متن و مرکز بود. می 

زنانی که اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد و  ، های جدید کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آوردسنگرسازی 

)بیانات مقام معظم  «ترین میدانها را با شجاعت و اخالص و فداکاری خود فتح کردند یختند و مردانهشهادت و مقاومت درآم

امام خمینی ـ قـدس سـرّه الـشریف ـ از جملـه نوابـغ و  ( 82/25/5898رهبری در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور، 

د و انقالبی بزرگ بر پایه آموزه های دینـی و باورهـای شخـصیت هـای علمـی برجـسته دوران معاصرند که نهضتی شکوهمن

را الگـوی خود قرار داده و در گفتار و  )س(الهـی بنیـان نهادند و همواره سیره قولی و فعلی اهل بیت)ع( به ویژه فاطمة زهـرا 

ک معنوی و سیاسی معرّفی کردار خود تالش نموده تـا چهـره تابنـاک و واالی فاطمـه )س( را بـه ویژه از بعد سیر و سلو

 :چنین بیان می نماینددرباره ساده زیـستی و کـوخ نـشینی فاطمـه)س( و برکـات وجـودی آن حـضرت ایند ، ایشان نم

ما یک کوخ چهار پنج نفری در صدر اسالم داشتیم، و آن کوخ فاطمه زهرا)س( اسـت. از ایـن کوخ ها هم محقّرتر بوده، "   

ت؟ برکات این کوخ چند نفری، آن قدر است که عالم را پر کرده است از نورانیت و بسیار راه دارد تا لکن برکات این چی اس

   (5839،  خمینیوی موس) "انسان به آن برکات برسد.

های زندگی از دیدگاه حضرت زهرا )س( سوال های زیرمورد بررسی قرار بر همین اساس در این تحقیق با توجه به مهارت    

 :گیردمی

 های زندگی در ارتباط انسان با انسانهای دیگر در بعد شناختی از دیدگاه حضرت زهرا)س( کدام است؟.مهارت5

 کدام است؟( س)های زندگی در ارتباط انسان با انسانهای دیگر در بعد عاطفی ازدیدگاهحضرتزهرا.مهارت1

 ری از دیدگاه حضرت زهرا)س(کدام است؟های زندگی در ارتباط انسان با انسانهای دیگر در بعد رفتا.مهارت8

 های زندگی در ارتباط انسان با خالق در بعد شناختی از دیدگاه حضرت زهرا)س( کدام است؟.مهارت1

 های زندگی در ارتباط انسان با خالق در بعد عاطفی از دیدگاه حضرت زهرا)س( کدام است؟.مهارت1

 بعد رفتاری از دیدگاه حضرت زهرا)س( کدام است؟ های زندگی در ارتباط انسان با خالق در.مهارت1

هایی همچون دانستن، فهمیدن، های ذهنی است که به فراینددر این تحقیق بعد شناختی، شامل دانش، معلومات و مهارت

های زندگی به آن دسته از شناختن، اندیشیدن، استدالل کردن و قضاوت کردن اشاره دارد. در واقع بعد شناختی مهارت

گیرد. بعد عاطفی با عالئق، شود که از شناخت فهم و تجزیه و تحلیل انسان سرچشمه میهای زندگی اجتماعی اطالق میهارتم

گذاری انسان ها، نوع نگرش و ارزشهای زندگی از انگیزهها سر و کار دارد. بعد عاطفی مهارتگذاریها و ارزشها، نگرشانگیزه

هایی است که در رفتار و های زندگی نیز شامل آن دسته از مهارتیرد. بعد رفتاری مهارتگبه زندگی اجتماعی سرچشمه می

 شود.عملکرد انسان به دیگران منعکس می
 

 روش تحقیق 
این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است. اطالعات الزم برای پاسخگویی به سواالت تحقیق به دو روش جمع آوری شده است . 

های زندگی و عوامل اصلی آن از دیدگاه صاحبنظران در عصر حاضر با استفاده از گاههای نظری مهارتاطالعات الزم درباره دید

منابع مربوط و نیز از دیدگاه حضرت زهرا)س( از طریق مطالعه کتابهای مربوط به احادیث و گفتار و سیره عملی آن حضرت 

 صورت گرفته است.

 

 یافته ها

 بررسی سوال اول    

 گی در ارتباط انسان با انسانهای دیگر در بعد شناختی از دیدگاه حضرت زهرا)س( کدام است؟های زندمهارت
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های زندگی از دیدگاه حضرت زهرا)س( در ارتباط انسان با انسانهای دیگر در بعد شناختی به در پاسخ به این سوال ،مهارت

 شرح زیر استخراج شد.

 
 1شکل 

متقابل زوجین: انسان موجودی اجتماعی است .زندگی در خانواده و ارتباط با اعضای خانواده نیازمند شناخت .شناخت حقوق 5

حقوق متقابل زوجین است .نیاز بشر به دانستن حقوق زوجین در مقابل یکدیگر برای استمرار زندگی و پا برجابودن ارکان 

دهند ،از اهمیت برخوردار است انی سالم تحویل اجتماع بشریت میخانواده و همچنین به دنبال آن جامعه ای سالم که فرزند

های: شناختن حق فرزند بر والدین و والدین بر فرزند، اعضای خانواده بر یکدیگر، .مهارت شناخت حقوق متقابل دارای مولفه

ور از جمله مهارتهای مهم زندگی ادب ، ایثار، خوش خویی در مقابل یکدیگر، عفت و حیا، صبرو بردباری، پرهیز از تقاضای نامقد

شودکه هر یک از زوجین باید آنها را فرا گیرد. علی)ع( از فاطمه زهرا)س( فوق العاده راضی و خشنود بودند ،زیرا محسوب می

داد ولی در عین حال فاطمه)ع( در هنگام فراق در ضمن آن حضرت هرگز کاری بر خالف رضای امیرالمومنین انجام نمی

یابن عم ما عهدتنی "به آن حضرت خواستند قلب مبارک علی)ع( را بار دیگر از خود راضی نماید و فرمودند:  وصایای خود

فت تو ای پسر عموی پیامبر من هرگز به تو دروغ نگفتم، خیانت نکردم و به مخال "کاذبة، و ال خائنة، و ال خالفتک منذ عاشرتنی

 (5831بر نخاستم.)بابازاده،

اساس حیات انسانی است. تفکر همانند عبادت و حتی برتر از عبادت برای انسان ضرورت دارد. تفکر انسان را .تفکرورزی: تفکر 1

های غیرمتفکر و جاهل برتری داده است. در حدیثی ذکر کند .خداوند انسانهای متفکر و عالم را بر انسانبه راه راست هدایت می

... "ان دید و علت آن را پرسید .حضرت زهرا)س(فرمود:شده که حضرت علی)ع(در شب ازدواج،همسرش را نگر

در پیرامون "( 5129) شوشتری، "تَفَکَّرتُفیحالیوَاَمْریعِنْدَذِهابِعُمْریوَنُزُولیفیقَبْری،فَشَبَّهتُدُخُولیفیفِراشیبِمَنْزِلیکَدُخُولیاِلیلَحَدیوَقَبْری،َ

یاد آوردم وانتقال از خانه پدر به منزل خودم،مرا به یاد ورود به قبرم  حال و وضع خود اندیشیدم و پایان عمر و منزلگاه قبر را به

شود و از این روی الزم به ذکر است که  تفکر پیش از انجام دادن هر امری باعث دور ماندن از تباهی و لغزش می "انداخت.

اندیشید. ضمن الم هستی میاست که حضرت زهرا)س( در شب ازدواجش به جای اندیشه در ارزشهای بی ارزش به حقایق ع

 اینکه عمل فکر کردن چیزی جز نظم دادن به معلومات و پایه قراردادن آنها برای کشف یک امر جدید نیست.

.علم آموزی: مهارت علم آموزی و فراگیری دانش از جمله مهارتهایی است که اسالم برآن تاکید کرده است. حضرت زهرا)س( 8

، عبادت خدای تعالی را در روح و روان آنها تثبیت کرد و خوی پرستش خدای یکتا را در فطرت از همان آغاز کودکی فرزندانش

کرد، به عنوان مثال لطیف آنها سرشت و از همان آغاز به آنها علم آموخت و آنها را برای کسب معارف و فراگیری علم آماده می

آنچه را از پیامبر شنیدی فراگیر و نزد من بیا و برای من به مسجد برو، "فرمود: به فرزندش حسن)ع( که هفت ساله بود می
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(حضرت فاطمه زهرا)س( در آموختن مسائل دین به دیگران نیز از اشتیاق زاید 5838) محمد محمدی اشتهاردی، "بازگو کن 

 الوصفی بهره مند بود.

ز عبادت خدا هم برتر است و علم مهارت علم آموزی بر هر زن و مرد واجب است. مهارت علم آموزی) کسب علم و دانش( ا

آموزان مجاهدان فی سبیل اهلل و وارثان انبیاء هستند ضمناً مهارت علم آموزی باید برای انسان مفید باشد و آن را نباید به نا 

 اهل سپرد.

(بنابراین 5881.بصیرت ورزی: بصیرت در لغت به معنای عقیده قلبی، شناخت، تعیین، زیرکی و عبرت آمده است) ابن منظور،1

 بصیرت به معنای شناخت غیر ازدانش است .

بیند که حذف حاکمیت امیرالمومنین یعنی قفل کردن حرکت انبیا .لذا حضرت حضرت زهرا)س(  که قرآن ناطق است می

کَ وَارْتِدادَ اُمَّتِهِ وَمَنْعِهِمْ اِیّانا حَقَّنَا اَلّلهُمَّ اِلَیْکَ نَشْکُو َفقْدَ نَبِیِّکَ وَرَسُولِکَ وَصَفِیِّ"فرماید: زهرا)س( در یکی از دعاهای خود می

بارالها درد جانکاه از دست دادن پیامبر و “( 5811)قیومی اصفهانی،”الذَّی جَعَلْتَهُ لَنا فی کِتابِکَ الْمُنْزَلِ عَلی نَبِیِّکَ بِلِسانِهِ.

یری آنان از دسترسی ما به حقی را که تو در کتاب و بر گوییم و نیز عقبگرد امتش و جلوگفرستاده برگزیده ات را به تو بازمی

... اَما لَعَمْری و حضرت در بخشی از سخنان خود با زنان مدینه فرمودند: "کنیم زبان پیامبرت تعیین کرده ای، به تو شکایت می

بیطا وَذِعافا مُبیدا، هُنالَِک یَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَیَعْرِفُ التّالُونَ غِبَّ ما اَسَّسَ لَقَدْ لَقِحَتْ فَنَظِرٌَة رَیْثَما تُنْتِجْ ُثمَّ احْتَلِبُوا مِلْأَ الْقَعْبِ دَما عَ

اِسْتِبْدادٍ مِنَ  مُعْتَدٍ غاِشمٍ َوبِهَرْجٍ شامِلٍ وَالْأَوَّلُونَ، ثُمَّ طیبُوا عَنْ دُنْیاکُمْ اَنْفُسا وَاطْمَأِنُّـوا لِلْفِتْنَةِ جاشا وَاَبْشِرُوا بِسَیْفٍ صارِمٍ وَسَطْوَةَ

به جان خودم "( 5128) طبرسی،"…الظّالِمینَ، یَدَعُ فَیْئَکُمْ زَهیدا وَجَمَْعکُمْ حَصیدا فَیاحَسْرَتا لَکُمْ وَاَنیّ بُِکمْ وََقد عُمِّیَتْ عَلَیْکُمْ

های پر از خون تازه و زهر هسوگند! نطقه فساد و تباهی بسته شد، اندکی منتظر باشید تا به نتیجه رسد آنگاه به جای شیر، کاس

کشنده بدوشید و در آن هنگام گمراهان، زیان کجروی خود را خواهند دید و آیندگان پیامد کار پیشینیان را خواهند دانست. 

و ها آرامش خاطر یابید ! و مژده باد بر شما به شمشیر آخته و سلطه متجاوز ستمگر و نیز هرج آنگاه دل از دنیا برکنید و با فتنه

مرج فراگیر و استبداد زورگویان ! همانان که بخش ناچیزی از حق را به شما برگردانند و اجتماع شما را درو کنند. چه حسرت 

های بارز این پس زمان شناسی و بصیرت از ویژگی"توان کرد؟ در صورتی که امروز کورکورانه برده شده اید .بزرگی ! و چه می

خودشان را کامالً شناختند و در جهت حل و حذف آنها اقدام کردند. بنابراین جامعه  حضرت است که چالشهای مهم زمان

های دینی از داخل و خارج های معارض با اندیشهاسالمی برای رسیدن به تکامل حقیقی باید رفتارش با بصیرت باشد. جبهه

گردد. که در چنین وضعیتی بصیرت باطل می توده مردم را نشانه گرفته و باعث تولید شبهه و در هم ریختن معیارهای حق و

... فَبِعَـیْنِ اللّه ِ ما "فرمایند: شود. حضرت زهرا)س( در پایان خطبه خود میها میعامل مهم گذر از آشوبها و فتنه

بَیَْن یَدَْی َعذابٍ شَدیدٍ،فَاعْمَلُوا اِنّا عامِلُونَ، وَانْتَظِرُوا اِنّا  تَفْـعَـلُونَ،وَسَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا َایَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ ،وَاََنا ابْنَةُ نَذیٍر لَکُمْ 

کنید زیر نظر خدا است  و ستمگران به زودی خواهند دانست که به سوی چه آنچه می "(5128) طبرسی،" مُنْتَظِرُونَ...

داد، پس هرچه خواهید بکنید ت بیم میگردند و من دختر کسی هستم که شما را از عذاب دردناک و سخسرانجامی باز می

 "بریم.گیریم و منتظر باشید و ما نیز در انتظار به سر میمانیز کار خود پیش می

 بررسی سوال دوم:

 کدام است؟( س)زهرا حضرت های زندگی در ارتباط انسان با انسانهای دیگر در بعد عاطفی ازدیدگاهمهارت

ز دیدگاه حضرت زهرا)س( در ارتباط انسان با انسانهای دیگر در بعد عاطفی به شرح زیر های زندگی اهای مهارتابعاد و مولفه

 استخراج شد:
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.خوش رویی و حسن سلوک در ارتباط با دیگران : احساس یگانگی با مومنان و خیرخواهی برای آنان موجب خوش خلقی در 5

کند..حضرت زهرا)س( در اخالق نیکو و حسن سلوک با مردم، روابط اجتماعی را تقویت می شود.روابط متقابل بین فردی می

بشر فی "فرماید: های اخالقی خود به عنوان الگویی نمونه در روابط اجتماعی راهکارهای عملی و نکته ظریفی را بیان میآموزه

پاداش “ (5128)مجلسی،  " ی صاحبه عذاب الناروجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنة ، و بشر فی وجه المعاند المعادی یق

خوشرویی در محیط خانه و ”داردخوشرویی در برابر مومن بهشت است و خوش رویی با غیر مومن انسان را از عذاب آتش باز می

در برخورد با همسر و فرزندان سخت ترین و بدترین معضالت خانوادگی را در مسیر صحیح خود و آغوش گرم خانواده را 

های افراد رشد یافته است که دهد. مهارت خوش رویی و خوش خلقی در روابط بین فردی از ویژگیبهترین مامن افراد قرار می

هم برای دارنده ی آن و هم خانواده و در جامعه دارای آثار و برکات بسیار زیادی است. اخالق نیکو و حسن سلوک با مردم، 

 شود.عث از بین رفتن بذر کینه و عداوت بین افراد میکند و باروابط اجتماعی را تقویت می

.عفت ورزی:بسیاری از دانشمندان علم اخالق، عفت را یکی از صفات بنیادین اخالقی به شمار آورده اند. در فرهنگ اسالمی 1

مواره در تعالیم یکی از فضایل اخالقی است که ه"عفت"یا "عفاف"نیز، عفت به ویژه عفت دامن و شکم، جایگاهی ممتاز دارد. 

اسالمی جایگاه واالیی داشته و توجه خاصی بدان شده است. اهمیت عفاف بدان خاطر است که به عنوان یک حالت درونی که از 

ت. گفتنی است شرم، حیا، و اشتیاق به عفاف و بهترین عامل برای کنترل و تعدیل شهوات اس وگیردفطرت انسان سرچشمه می

ه در خلقت و فطرت زن است و گرایش زن به حفظ عفت خویش از احساس فطری و غریزی وی نشات پاکدامنی یک تدبیر نهفت

گیرد. حضرت زهرا)س( که مظهر کماالت الهی و برترین اسوه انسانها به ویژه زنان هستند از نظر عفاف و حجاب الگوی بی می

( 5128) مجلسی،  "ن الیَرَینَ الرِّجالَ و الیَراهُنَّ الرِّجالُ خَیرٌ لِلنِّساءِ أ"نظیری هستند .در روایتی حضرت زهرا)س( فرمودند: 

آن تجسم حیا و عفت تا ضرورتی نبود به میان  "برای زنان بهتر است که مردان نامحرم را نبینند و نامحرمان نیز آنان را نبینند"

کردند یل سیاسی و اجتماعی شرکت مییافتند و در مساآمدند اما در مواقع حساس و ضروری در اجتماع حضور میجامعه نمی

 رفتند.و در عین حال هرگز از پرده ی عفاف و حجاب بیرون نمی

نتیجه ی بحث در مورد مهارت عفت این است که: پیامبر گرامی اسالم)ص( و ائمه اطهار اهتمام فوق العاده ای به مسئله 

های مهارت عفاف در زندگی حضرت زهرا)س( ور کلی جلوهپرهیزگاری در برابر شهوت شکم و بی بند و باری جنسی دارند و بط

 باشد.شامل عفاف در گفتار ،عفاف در نگاه، عفت در پوشش و عفت در کردار و... می

رسی، ) طب”وَالصَّبْرَ مَعُونًَة عَلَی اسْتیجابِ الْأَجْرِ ..... َفجَعَلَ اللّه ُ "حضرت زهرا) ع( در بخشی از خطبه خود فرمودند:   .صبرورزی:8

یکی از موارد صبر حضرت  "خدای متعال بردباری در برابر مشکالت را کمکی در بدست آوردن پاداش قرارداد "( 5128

فاطمه)س( در مورد صبر بر مشکالت بچه داری و خانه داری و مشکالت اقتصادی بوده است. دختری که پدرش سیداالنبیاء 
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گیرد، در کمال اثر پیروزی در جنگ، غنائم فراوانی در اختیارش قرار میاست و در مدینه ولی امر مسلمین است و گاهی بر 

برد.روزی پیامبر)ص( پیش کند. شوهرش مجاهد فی سبیل اهلل است که اکثراً در جبهه به سر میسادگی و زهد زندگی می

های دختر گرامی امروز تلخی ای"چرخاند پیامبر فرمود: دهد و با دستش آسیاب را میفاطمه)س( رفت .دید که بچه را شیر می

کنم و برکرامتهایش شکر های آخرت بچش ! فاطمه)س( فرمود: من خدا را بخاطر نعمتهایش حمد میدنیا را برای شیرینی

یکی دیگر از موارد صبر حضرت فاطمه)ع( صبر در مقابل لذتهای فانی دنیوی بوده است. نفس اماره از او لذتهای "گذارم.می

خودنمایی زن و میل به خود  )گذارد اما فاطمه)عکند. خودنمایی زن دلیل به خود آرایی او را راحت نمییدنیوی را طلب م

گذارد اما فاطمه)ع( که نور صورت او بر شهر مدینه  ساطع است آنچنان پاکدامن است که در مقابل نابینا آرایی او را راحت نمی

 داند.صفت زن را در دوری از نامحرمان میکند و آنچنان طاهره است که بهترین چادر سر می

سومین نوع صبر حضرت فاطمه)س( صبر بر مصیبتهای فراوان بود. عالوه بر مصیبتهایی که در زمان حیاتش بر او وارد کردند، 

شته نمایند نیز نیاز به صبر عظیمی داها بر فرزندانش وارد میدانست که چه ظلمعلمی که حضرت نسبت به آینده داشت و می

تواند الگوی عملی و راهکاری برای بردباری در برابر یابیم که این مهارت اخالقی میاست. با نگاهی به زندگی فاطمه)س( در می

 مشکالت زندگی و ابزار وصول به هر گونه خوشبختی و سعادت در دنیا و آخرت باشد.

ه صفر و بی نهایت تصور کنیم در بین این دو نقطه فاصله .مقابله با حب دنیا: اگر ایمان به خدا و شرک به او را در دو نقط1

زیادی است که راهروانی در بین آن دو هر یک، در یک نقطه قرار دارند. پس همانطور که ممکن است دل آدمی یکسره بستگی 

ن است مانند های باطل آن پیدا کرده و به کلی هر حق و حقیقتی را فراموش کند و نیز ممکبه زندگی دنیای فانی و زینت

سازد منقطع گشته به تمام معنا و با تمامی دل متوجه مخلصین از اولیای خدا از هر چیز که دل را مشغول از خدای سبحان می

خواهد نخواهد) موسوی خدا شده و لحظه ای از او غافل نشود و در ذات و صفات خود جز به او آرام نگیرد و جز آنچه او می

اَصْبَحْتُ وَاللّه ِ "س( در پاسخ زنانی که برای عیادتش آمده و از سالمتی اش سوال کردند فرمودند: ( حضرت زهرا)831همدانی،

الْقناةِ وَ خَطَلِ الرَّأْیِ  ، فَقُبْحا لِفُلُولِ الحَدِّ وَ خَوَرِعائِفَةً لِدُنْیاکُنَّ، قالِیَةً لِرِجالِکُنَّ، لَفَظْتُهُمْ بَعْدَ اَنْ عَجَمْتُهُمْ وَشَنِأْتُهُمْ بَْعدَ اَنْ سَبَرْتُهُمْ

به خدا سوگند صبح کردم در حالی که نسبت به دنیای شما بی رغبت و از مردان شما حیا میکنم "( 5833)شیخ صدوق ، "...

چه زشت است کند شدن تالش ها و پس از چشیدن آنان را از دهان بیرون افکندم و پس از پیگیری از آنان خسته شدم 

 ". ! طراب اندیشه هاسستی نیروها و اض

رود و با تعبیرات می ”دنیا پرستی“قرآن مجید نیز برای خشکانیدن حرص و ولع به سراغ حب دنیای افراطی و یا به تعبیر دیگر 

شکند تا عاشقان بی قرار دنیا به خود آیند و حریصانه به دنبال آن نشتابند و همه گوناگون قدر و قیمت دنیا را در نظرها می

(.از همین روی حضرت زهرا)س( در حدیثی اشاره دارند 5833را به خاطر وصول به آن زیر پا نگذارند.) مکارم شیرازی ،ارزشها 

به اینکه از دنیای مادی محبت سه چیز در دلشان نهاده شده است و یکی از این سه چیز را انفاق در راه خدا معرفی 

اهب و نعمات مادی دنیا ابزاری برای کمک  نیازمندان و حمایت از ضعفا و کنند.بنابراین از منظر حضرت زهرا)س( هر گاه مومی

همچنین ذخیره ای برای جهان آخرت باشد چیزی بهتر از آن نیست ولی اگر در مسیر گناه و حرص و جمع آوری مال و ثروت 

 و فزونخواهی بدون رعایت حالل و حرام مصرف گردد چیزی بدتر از آن نیست.

لت خشم و غضب از خطرناک ترین حاالت است و اگر جلوی آن رها شود در شکل یک نوع جنون و از خشم:حا مدیریت .1

های خطرناکی که انسان یک عمر باید گناه و کند و بسیاری از جهات و تصمیمدست دادن هر نوع کنترل اعصاب خودنمایی می

ندان اخالق گفته اند نیرویی است که خداوند در نهاد شود. غضب چنانکه دانشمجریمه آن را بپردازد در چنین حالی انجام می

کند از خود دفاع کند بنابراین خشم امری مطلوب است چنان که در بشر قرار داده تا در برابر خطرهایی که او را تهدید می

حضرت زهرا)س( شود. در تاریخ اسالم به نوع برخورد و رفتار مسیر صحیح و برای رسیدن به هدفهای مقدس به کار گرفته می

در برابر دشمنان اسالم و والیت به طور مفصل پرداخته شده است .از جمله این برخوردها حادثه ناگوار یورش به خانه حضرت 

سخنان آتشین حضرت)س(  زهرا )س(توسط خلیفه دوم و جمعی از مزدوران است که برای بردن حضرت علی)ع(صورت گرفت.
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َیابنَ الخَطّابِ لَوال اَنّی  "هم و درس آموزی برخوردار است .از جمله اینکه حضرت)س( فرمودند:در برابر مهاجمان از نکات بسیار م

 ( 5831) کلینی، ”اَکرَهُ اَن یُصیبَ البَالءُ مَن ال َذنبَ َلهُ لَعَلِمتَ اَنّی سَأقسِمُ َعلَی اهلِل ثُمَّ اَجِدُهُ سَریعَ االِجابَةِ؛ 

دارم، اگر کراهت دارم که بی گناهان دچار بال و گرفتاری شوند دست از نفرین بر میسوگند به خدا ای پسر خطاب، چون “ 

 "بارید یافت و عذاب خدا فرو میدانستی که سوگند و نفرین من به سرعت تحقق میچنین نبود هر آنینه می

اضر نشدند که سخنی بگویند که حضرت با جامع نگری ای که داشتند و با توجه به احوال تمام اقشار مردم در بدترین شرایط ح

 نتیجه آن به سایر مردم اثر کند و همه به عذاب وگرفتاری دچار شوند.

 بنابراین فرو بردن خشم یکی از مهمترین مهارتهای زندگی است که ائمه اطهار)ع( بر آن تاکید بسیار داشتند.

ن را همچون خود و با بهتر از خود می داند و مومنان ها را از خود دور می کند، دیگرا.همدلی و خیرخواهی: کسی که بدگمانی1

هایی می نگرد که در نزد خدا محبوبند و نیکی کردن به آنها را نیکی به محبوب حقیقی می داند. این احساس باعث را انسان

دوه آنها اندوهگین شود افراد جامعه به یکدیگر نزدیک شوند و خیرخواه هم باشند از خوشحالی دیگران شادمان و از غم و انمی

گردند. افرادی که دارای مهارت همدلی و خیرخواهی هستند دیگر افراد جامعه را همچون خود می دانند و هر چه را برخود 

نمی پسندند بر دیگران نیز نمی پسندند و آن چه را برای خود دوست دارند برای دیگران نیز دوست دارند و در حقیقت همانند 

مادرم را دیدم که در نیمه شب مومنین را دعا می کند و برای خودش "د امام حسن مجتبی )ع( گوید: اعضای یک پیکر هستن

پسرم، اول همسایه سپس خانه  الجارُ ثُمَّ الدّارُ ؛دعا نمی کند، گفتم: مادر جان چرا برای خودت دعا نمی کنی؟ مادرم فرمود: 

 (5128)مجلسی،"

واهی بین فردی، ناشی از پیوند مشترک آنها با خدا و پیوند نزدیک آنها با یکدیگر در جامعه ی اسالمی مهارت همدلی و خیرخ

است.مهارت همدلی و خیرخواهی عامل سازگاری بهتر اعضای جامعه است. با این مهارت راه رسیدن به کمال آسان تر و 

 شود.دلپذیرتر می

 بررسی سوال سوم:

 دیگر در بعد رفتاری از دیدگاه حضرت زهرا)س(کدام است؟های زندگی در ارتباط انسان با انسانهای مهارت

 های زندگی از دیدگاه حضرت زهرا)س( در ارتباط انسان با انسانهای دیگر در بعد رفتاری به شرح زیر استخراج شد:مهارت

 
 3شکل 

تکلیف اخالقی خویش در روابط خود با دیگران عمل  .هدایتگری )امر به معروف و نهی از منکر(:انسان در هر شرایطی باید به5

امر  ”کند و بکوشد تا به رشد و کمال خود و جامعه کمک کند .بنابراین هر مسلمانی باید برای اصالح جامعه تالش کند. مهارت

د چرا که امر به گذاروظیفه ای است که اقدام برای اصالح جامعه را بر عهده همه اعضای جامعه می"به معروف و نهی از منکر 

معروف و نهی از منکر مانند جریان خون در رگهای یک پیکر است و سهل انگاری در این باره مرگ تدریجی امت اسالمی را در 

شود .حضرت فاطمه)س( در حدیثی فرمودند: پی خواهد داشت. امر به معروف و نهی از منکر باعث ایجاد امنیت در جامعه می
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خداوند امر به معروف و نهی از منکر را برای اصالح مردم قرار "(5128) مجلسی،“األمَر ِبالمَعُروفِ َمصلَحَةً لِلعامَّةِ فَرََض اللّه ُ . . . "

ها از خود عکس العمل ها و کاستیتغییر و تحوالت درونی مسئول دانسته و در مقابل ضعف جامعه ای که خود را نسبت به”داد

 کند جامعه ای رو به اصالح و رو به جلو و پر تحرک خواهد بود.دهد و برای آن چاره جویی مینشان می

و اوصیای او و پیروان حقیقی  .ظلم ستیزی: ظلم ستیزی یعنی تن به ظلم ندادن، زیربار ستم نرفتن.رسول گرامی اسالم )ص(1

شود.شناخت شان و دختر گرامی شان هرگز تن به ظلم نداده اند. لذا این امر در زندگی این بزرگواران به روشنی مشاهده می

دشمن و آگاهی از معیارهای دشمنی، اندیشه ای روشن در فراز و فرودهای زندگی فردی و اجتماعی به انسان می بخشد. 

با سخن آسمانی خود نخستین معیار دشمن شناسی را دشمنی و مخالفت با اهل بیت پیامبر )ص( معرفی می حضرت زهرا)س( 

اِنْ کُنَْت تَعْمَلُ بِمااَمَرْناکَوَتَنْتَهی عَمّا زَجَرْناکَ عَْنهُفَأَنْتَ مِْن شیعَتِنا وَاِالّ  "فرماید:کنند و با صراحت بسیار می

ه تو را به آن فرمان می دهیم عمل کنی و از آنچه بر حذر می داریم دوری کنی از شیعیان اگر به آنچ"(5128)مجلسی،"فاَل...

زهرا ی مرضیه )س( در اثبات حق و مقابله با انحراف در رهبری امت اسالمی از هیچ کوششی فروگذار نکرد و "مایی واالّ هرگز.

اع از امامت و والیت امام علی )ع( داشتند و به عنوان یک این امر را تکلیف خود می دانست. ایشان عنایت ویژه ای به مسئله دف

های مختلف روی آن اهتمام و جدیت می ورزیدند. جامعه ای که افراد آن به مهارت ظلم ستیزی وظیفه اجتماعی در قالب

و ستمگری آراسته شده اند پیروی از حق و عدل را سرلوحه ی زندگی خویش قرار می دهند و در برابر باطل و بی عدالتی 

مقابله و مقاومت می کنند و کسانی که در این راه کشته شوند از رستگارانند. یکی از مهمترین مالکها برای تشخیص حق از 

 باشد.باطل، مراجعه به فرمایشات و اهل بیت )ع( و پیروی از ایشان می

و خصلتهای اخالقی بشر را اثبات نموده .بهداشت تغذیه و عادات خوب غذایی: امروزه دانش تجربی ، وابستگی بین تغذیه 8

است.کارشناسان تغذیه بر این باورند که اگر بدن انسان از نظر انواع و مقدارمواد شیمیایی و ترکیبات طبیعی الزم خود در حد 

یجاد عادات تعادل قرار داشته باشد ، خلق و رفتار او متعادل می شود . تغذیه نامناسب می تواند تعادل بدن را  به هم بزند. ا

شود که مهارت بهداشت تغذیه یکی باشد. با توجه به حدیث فاطمی روشن میهای حضرت زهرا)ع( میصحیح غذایی از توصیه

از مهم ترین مهارتهای زندگی است و مخصوصاً در عصر و زمان ما که بیماریهای گوناگون مانند بیماری قند، چربی خون، 

چاقی و دیگر امراض فراوان شده، افراط و تفریط در تغذیه و تغذیه ی نامناسب با توجه به  ها،های کبد و انواع سکتهنارسایی

های ائمه اطهار)ع( عدم تحرک کافی، یکی از مشکالت جوامع بشری است که برای از بین بردن آن راهی جز توجه به توصیه

ترین و ضروری ترین مهارتهای زنذگی هر یعنی داشتن عادات صحیح غذایی و پرهیز از پرخوری نیست و این یکی از مه

 شود.شخصی محسوب می

.قناعت ورزی: قناعت یعنی صرفه جویی، راضی شدن به کم و قانع بودن، قناعت سبب آرامش، عدالت، صلح و صفا و برادری و 1

کردند که نتواند اخوت و رستگاری انسان است. حضرت زهرا)س( خود انسانی قانع بودند و هیچ درخواستی از شوهر خود نمی

ساختند. حضرت آن را برآورده سازد و با همان امکانات کم، شیرین ترین زندگی را برای خود و خانواده بزرگوارش فراهم می

 ) مجلسی،"یا أباالحَسَنِ! إنّی ألَستَحیی مِن إلهی أن اُکَلِّفَ نَفسَکَ ماالتَقدِرُ عَلَیهِ فرمایند: زهرا)ع( در روایتی به همسرش می

کنم که چیزی را که تو بر آن توان و قدرت نداری، از تو درخواست من از پروردگار خود حیا می“ای اباالحسن! "(5128

بنابراین در جمع بندی بحث باید گفت: داشتن ثروت و تالش برای تحصیل آن به خودی خود مذموم و یا ممدوح نیست ”کنم

بل نکوهش و یا ستودن است. قناعت ورزی یعنی به حد و اندازه مصرف کردن بلکه نحوه بهره برداری از مال و راه کسب آن قا

است و نقطه مقابل اسراف و تبذیر است .قناعت ورزی دارای آثار و برکات بسیاری هم در جنبه فردی و هم در جنبه اجتماعی و 

 اقتصادی است.

جهان اعم از نباتات و حیوانات به وسیله جهاد .جهاد: جهاد یک قانون عمومی در عالم آفرینش است وهمه موجودات زنده 1

دارند تا بتوانند به کماالت مطلوب خود برسند. حضرت فاطمه)ع( در قسمتی از خطبه آتشین خود موانع رااز سر راه خود بر می
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خداوند جهاد را برای عزت "(5128)طبرسی،" سْالمِ لالِالْجِهادَ عِزّا  ....فَجَعَلَ اللّه ُ "فرماید:به فلسفه وجوب جهاد اشاره کرده، می

 ”بخشی اسالم قرار داد

باید توجه داشت که جهاد، تنها به معنی جنگ و نبرد مسلحانه نیست بلکه هر نوع تالش و کوششی را که برای پیشبرد اهداف 

لمی، منطقی، شود و به این ترتیب عالوه بر نبردهای دفاعی و گاهی تهاجمی، مبارزات عمقدس الهی انجام گیرد، شامل می

گیرد)مکارم شیرازی،بی تا(با توجه به آنچه ذکر گردید مهارت زندگی جهاد از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را نیز در بر می

 مهمترین مهارتهای زندگی مسلمانان است.

را  .ساده زیستی:ساده زیستی در زندگی حضرت زهرا) س( جلوه های خاص دارد .سادگی و بی پیرایگی آن حضرت هرکس1

داشتند و از جالل و شوکت ظاهری بیزار بودند کند. آن حضرت ساده زیستی را به عنوان اصلی اصیل پاس  میشیفته می

.مهریه کم، جهیزیه مختصر، اکتفا به غذای اندک و معاش کم، استفاده از حداقل امکانات برای زندگی و.... از خصوصیات آشکار 

ل کرده اند: امیرالمومنان و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین)ع( و خادمه آنان فضه سیره زنان عالم است .شیعه و سنی نق

طبق نذری که کرده بودند سه روز روزه گرفتند و افطار خود را به فقیر و یتیم و اسیر دادند.ساده زیستی عالوه برآنکه سبب 

شود .بسیاری از گرفتاریهای ی نیز محسوب میتقرب و نزدیکی به خداست وسیله ای جهت نیل به آرامش حقیقی در زندگ

های فراوانی از ثروت ایشان ذکر شده است که اجتماعی نتیجه تجمل گرایی و دوری از ساده زیستی است .در تاریخ نمونه

حضرت با بخشش آنها به دیگران ساده زیستی را برای زندگی خود انتخاب نموده اند. به عنوان مثال بخشش لباس عروسی در 

(و البته زهد و ساده زیستی حضرت، همیشه به معنای فقر و جبر روزگار نبود 5811شب پیوند آسمانی اش.) بحرانی اصفهانی،

لَْن "فرماید: می 91کند که خداوند متعال در سوره آل عمران آیه که حضرت این بخشش را آموخته ای از قرآن معرفی می

زندگی ”در احسان کردن پیوسته چیز مطلوب و مورد عالقه ی خود را احسان کنید“ ."...تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ َو 

د به خانه امیرالمومنین با ساده فاطمه)س( حاصل انتخابی عارفانه و عاشقانه بود. گویی فاطمه)س( از همان آغازین لحظات ورو

های بخشش لباس عروسی این راه را برگزیده بود. . فاطمه)س( به راستی نمونه ی کامل ساده زیستی و دوری از دل بستگی

کرد و در تمام شد. نسبت به مهریه اندکش احساس پشیمانی نمیدنیوی بود. بنابراین هرگز از سادگی خانه اش شرمگین نمی

توان گفت:  ساده زیستی از منظر ش از کمبودها شکایتی نداشت.بنابراین در جمع بندی این مبحث میمراحل عمر شریف

حضرت زهرا)س( ارزشی واالست و اصلی ثابت و همیشگی است .البته ساده زیستی به معنی پذیرش فقر و تنگدستی نیست و 

 د.منافاتی با کار و تالش و کوشش برای کسب درآمد از راههای حالل ندار

.صله رحم:اساساً اسالم، دینی اجتماعی و مبتنی بر قواعد و دستورهای جمعی است که هر گونه فرد پرستی، رهبانیت و گوشه 3

های اجتماعی اسالم نشان گیری در آن ممنوع است. مسئله مشورت، نماز جماعت و جمعه، حج و جهاد و بسیاری دیگر از مولفه

ن دین حیات بخش است. در خطبه حضرت زهرا)ع( آمده است که خداوند، صله رحم را دهنده اهمیت این گونه مسائل در ای

خداوند صله ارحام را به ”(5128)مجلسی،" فَرَضَ اللّهُ  صِلَةَ األرحامِ مَنماًة لِلعَددِ ."برای زیاد شدن نفوس واجب کرده است.

ه از آن روست که روابط مستحکم خانوادگی و فضای احترام قرآن و روایات به خانواد"جهت فزونی نفرات مقرر داشته است .

سازد. بنابراین مهارت زندگی صله ی رحم محبت آمیز و عاطفی حاکم بر آن میل به همکاری و حیات را در انسان افزون می

اد خواهد شد تاثیرات بسیار زیادی در روابط اجتماعی افراد دارد و همانطور که ذکر گردید باعث آبادانی جامعه و خوشبختی افر

 و روایات تاکید زیادی نسبت به انجام این مهارت مهم در زندگی داشته اند.

های عمیق جامعه انسانی را در پی .عدالت ورزی: نبود عدالت و شیوع ظلم و ستم باعث عصیان و سرکشی شده، اختالف3

الْعَدَْل  ....فَجَعَلَ اللّه ُ "فرماید: لت میهای خود درباره علت وجوب عداخواهد داشت. حضرت زهرا)ع( در فرازی از فرمایش

ها را از دلها عدالت اجتماعی کینه"خداوند عدالت رابرای آرامش دلها واجب فرمود.“( 5128)صدوق،"... تَنْسیقا لِلْقُلُوبِ وَ 

اعی خود رسیده وجامعه بخشد و در پرتو آن تمام مردم به حقوق فردی و اجتمهای اجتماعی را سامان میشوید و نابسامانیمی

ای است که در اسالم به دهند.کمتر مسئلهاسالمی از تمام معایت مبرا شده و همگان در صلح و آرامش به زندگی خود ادامه می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=92
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=92
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=92
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اهمیت عدالت باشد، زیرا مسئله عدل همانند مسئله توحید در تمام اصول و فروع اسالم ریشه دوانیده، یعنی همانطور که هیچ 

ل عقیده ای و عملی و فردی و اجتماعی، اخالقی و حقوقی از حقیقت توحید و یگانگی جدا نیست، همچنین هیچ یک از مسائ

یک از آنها را خالی از روح عدل نخواهیم یافت، عدل به عنوان یکی از اصول مذهب و یکی از زیر بناهای فکری مسلمانان 

ه به مبحث ذکر شده توجه به اصل عدالت ورزی و برپایی آن در ( پس با توج5833شود.) مکارم شیرازی،بی تا : شناخته می

 های زندگی از محوری ترین مهارتهای زندگی مسلمانان است.تمامی جنبه

توانیم اصل همکاری و همیاری و مشارکت در امور مادی و .کمک و همیاری: با نگاهی گذرا به زندگی حضرت زهرا)س( می9

ابل اعضای خانواده اش را مشاهده کنیم .حاکمیت و تحقق این مهم در زندگی مشترک معنوی و همچمین تفاهم و درک متق

حضرت زهرا و امیر المومنین)ع( براساس تقسیم مطلوب وظایف زندگی مشترک آنها صورت گرفت. یکی از عوامل شادابی و 

عدالت اجتماعی در جامعه کوچک خانواده  تکامل خانواده ایشان، تعیین حدود مسئولیت افراد در خانواده بوده که با تقسیم کار،

آن بزرگواران به وجود آمد تا زمینه سعادت مادی و معنوی هر چه بیش تر آنها را فراهم آورد.در روایات ذکر شده که بعد از 

خانه تقسیم کار توسط پیامبر)ص( برای آن دو بزرگوار) کارهای مربوط به درون خانه به عهده حضرت زهرا)س(و کارهای بیرون 

فَالیَعْلَُم ما دَخَلَنی مَِن السُّرُورِ اِالَّ اللّهُ  بِِاکْفائی رَسُولُ اللّه ِ صلی اهلل علیه و آله "به عهده امام علی)ع( (حضرت زهرا)ع( فرمودند: 

ال شدم زیرا از داند که من چقدر از این تقسیم خوشحجز خدا کسی نمی"(  5151) حر عاملی، بی تا" تَحَمُّلَ اَرْقابِ الرِّجالِ.

بنابراین اگر مردم  "شانه به شانه شدن با مردان بیگانه نجات یافتم و مشکل برخورد با مردان نامحرم از دوشم برداشته شد.

جامعه به مهارت کمک و همیاری به معنای واقعی آن مجهز باشند و به عبارت دیگر اگر افراد یک جامعه بدون در نظر گرفتن 

دارند، همکاری کنند و از همکاری دی و خویشاوندی با کسانی که در کارهای مثبت و سازنده گام بر میمناسبات شخصی و نژا

کردن با افراد ستمگر و متعدی در هر گروه و طبقه ای که باشند خودداری کنند بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی سامان 

 شود.شود باعث شادابی و نشاط بیش تر افراد خانواده مییابد و اگر این مهارت درون جامعه کوچک خانواده نهادینه می

 بررسی سوال چهارم:

 های زندگی در ارتباط انسان با خالق در بعد شناختی از دیدگاه حضرت زهرا)س( کدام است؟مهارت

 های زندگی از دیدگاه حضرت زهرا)س( در ارتباط انسان با خالق در بعد شناختی به شرح زیر استخراج شد:مهارت

 
 4شکل 

 

.شناخت ایمان: ایمان، عبارتست از جایگیر شدن اعتقاد در قلب و ایمان به کسی که بدرستی و راستی و پاکی وی اعتقاد پیدا 5

دهد، ضد آن شک و تردید است. از منظر حضرت زهرا )ص( مهارت ایمان باران رحمت معنوی حق است که کرده، امنیت می

 شود پلیدی معنوی با طهارت معنوی تطهیر شود.طنی شرک را می شوید و پاک می کند و باعث میپلیدی با

.شناخت خدا: ریشه تمام ارزشهای اخالقی ایمان به خدا است و این ایمان بر معرفت و شناخت خداوند مبتنی است و هر چه 1

از آن سعادتمندتر خواهد بود و این شناخت منجر به این معرفت کاملتر باشد آن ایمان نیز کامل تر بوده انسان برخوردار 

 شود.رسیدن به مقام خشیت با درک عظمت مقام پروردگار می
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.تعلیم قرآن: قرآن کریم کتاب هدایت بشر است که خداوند مسلمانان را به تدبر و تفکر در آن فراخوانده است. رسول خدا 8

ته است تا آنرا فراگیرند و بخوانند و به دستوراتش عمل کنند.مهارت )ص( کتاب خدا را در میان امت خویش به امانت گذاش

یادگیری در صورتی برای بشر مفید و سازنده است و راهنمای نیل به سعادت و خوشبختی است که این کتاب آسمانی را بخواند 

که قرآن را فرانگرفته و حتی و به دستورهای انسان ساز و راهبر و راهگشای آن عمل کند، در غیراینصورت همانند کسی است 

 از آن هم بدتر است.

 بررسی سوال پنجم:

 کداماست؟( س)هایزندگیدرارتباطانسانباخالقدربعدعاطفیازدیدگاهحضرتزهرامهارت

 های زندگی از دیدگاه حضرت زهرا)س( در ارتباط انسان با خالق در بعد عاطفی به شرح زیر استخراج شد:مهارت

 
 5شکل 

 

.اخالص ورزی: منظور از اخالص همان خلوص نیت است و منظور از خلوص نیت این است که انگیزه تصمیم گیری تنها خدا 5

شود و افرادی که به مهارت های زندگی است که در خزانه قلب و روح انسان پیدا میباشد و بس. اخالص از مهمترین مهارت

هرای مرضیه )س( در اوج قله اخالص بود و این ویژگی ممتاز آن حضرت، ریشه در اخالص مجهز هستند از رستگارانند. ز

اعتقادات بنیادین و عشق دیرین وی نسبت به باورهای دینی و عبودیت فراوان وی داشت .ایشان در سخنی کوتاه، بلندای 

 "هِ أهبَطَ اللّه ُ عزّوجلّ له أفضَلَ مَصلَحَتِهِ .مَن أصعََد إلی اللّه ِ خالصَ عبادَتِ"معرفت خویش را درباره اخالص بیان می کند که :

بنابراین برای رسیدن به  "هر که عبادت   خود را نزد او بفرستد، خداوند بهترین مصلحتها را بر او فرو فرستند "(5821)ورّام، 

به فضائل اخالقی نظیر اخالص فرد، باید کوشش کند، برای رضای خدا از تن دادن به رذایل اخالقی پرهیز کرده و خود را 

های فروتنی، تواضع، قناعت، عفت و هر آنچه از فضائل اخالقی به حساب آید، آراسته گرداند. پس در اخالص جمیع مهارت

 های زندگی نام برد.زندگی را می توان یافت و به این ترتیب از اخالص می توان به عنوان منشاء ی مهارت

کارها به خدا و اعتماد بر لطف اوست، زیرا توکل از ماده وکالت به معنی انتخاب وکیل  .داشتن توکل:منظور از توکل سپردن1

توکلت  "فرماید: ( حضرت زهرا)س( در یکی از دعاهای خود می5833نمودن واعتماد بر دیگری کردن است.)مکارم شیرازی،

( کسی که به خدا توکل 5811یومی اصفهانی ،)ق "به پروردگار شما و خودم، خداوند یکتا توکل نمودم  " "علی اهلل ربی و ربکم 

می کند، تمامی امور را به صاحب واقعی واگذار می کند و انسان متوکل یعنی بریده از تمام آرزوهای خود و جدا از خلق و 

غیر از خالق پیوسته به خالق. اگر شخصی در این دنیا به خداوند اتکا داشته و اعتمادش به او باشد و بداند که در تمام جهان 

 تواند او را از پای درآورد.هستی موثری نیست و اوست که سبب ساز است و اسباب را فراهم می سازد، هیچ مشکلی نمی

.احساسخشوعدربرابرخالق: احساس خضوع و خشوع در برابر خدای بزرگ حالتی است که بر اثر درک عظمت و استغنای الهی  8

مت خداوند نخست باید این معنا را در امور مادی مشاهده کرد و با مشاهده ی خلقت و در انسان پدید می آید. برای فهم عظ

های مادی آن را به خداوند نسبت داد. هر قدر ذهن آدمی مصادیق ها عظمت الهی را درک کرد. سپس با زدودن جنبهآفریده
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ادی بپیراید معنای درست تری از خداوند در های مبزرگتر و ژرف تری را از عظمت خداوند درک کند و بیش تر آنرا از ویژگی

... وَاحْمِدُوا "فرماید: (از همین رو است که حضرت زهرا)س( درباره عظمت خداوند می5839ذهن خود آورده است )شیروانی، 

 (5821)ابن ابی الحدید،  "...اللّه َ الَّذی لِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ یَبْتَغی َمنْ فِی السَّماواتِ وَالْأرَضِ اِلَیْهِ الْوَسیلَةَ وَ

سپاس خدایی را به جای آرید که به خاطر عظمت وجود و جلوه نورش هر آنچه در آسمانها و زمین است خواهان ره یافتن به   "

 "سوی او هستند 

ع در آری، وقتی عظمت جهان را یافتیم، بهتر می توانیم عظمت آفریننده آن را دریابیم و آن گاه است که حالت خضوع و خشو

فرماید: بار الها ! نگریستن به رخسارت و شوق انسان پدید می آید. در اثر این حالت خشوع است که حضرت در دعایش می

 (5128)مجلسی ، "دیدارت را از تو درخواست می کنم 

 بررسی سوال ششم:

 رح زیر استخراج شد:های زندگی از دیدگاه حضرت زهرا)س( در ارتباط انسان با خالق در بعد رفتاری به شمهارت

 
 6شکل 

 

شود و همچون ستارگان در نظر اهل آسمان می درخشد. ای که در آن قرآن خوانده شود نورانی می.قرائت قرآن کریم: خانه5

خانه ای که در " ".ضالبیت الّذی یقرأ فیه القرآن یتراءى ألهل السّماء کما تتراءى النّجوم ألهل األر"رسول خدا )ص( فرمود: 

( و از همین رو، 5811)پاینده ،  "شود در نظر اهل آسمان چنان می نماید که ستارگان در نظر اهل زمین آن قرآن خوانده می

صلی اهلل علیه و آلهوَالْأِنْفاُق حُبِّبَ اِلَیَّ مِنْ دُنْیاکُْم ثَالثٌ:تاِلوَُة کِتابِ اللّه ِ وَالنَّظَرُ فیوَجْهِ رَسُولِ اللّه ِ "فرماید: حضرت زهرا)س( می

از دنیای شما سه چیز برای من دوست داشتنی است: تالوت کتاب خدا و نگاه به  "( 5811)تبریزی خیابانی، "فیسَبیلِ اللّه ِ.

قی خواندن قرآن نسخه ای است برای بهبودی فرد و جامعه از انواع بیماریهای اخال "چهره رسول خدا )ص( و انفاق در راه خدا 

و اجتماعی و این همان حقیقتی است که مسلمانان آن را بدست فراموشی سپرده و به جای اینکه از این داروی شفا بخش بهره 

(بنابراین با توجه به احادیث و روایات 5833گیرند، درمان خود را در مکتبهای دیگر جستجو می کنند.) مکارم شیرازی،بی تا

ن قرآن نسخه ای است برای سامان بخشیدن به همه ی نابسامانیها و بهبودی فرد و ذکر شده می توان گفت: مهارت خواند

جامعه از انواع بیماریهای اخالقی و اجتماعی. کافی است که یک ماه قرآن را بخوانیم و خود را متعهد به پیروی از این نسخه ی 

پرهیزگاری پذیرا گردیم، خواهیم دید که به  شفابخش کنیم و فرمانش را در زمینه ی علم و آگاهی و عدل و داد و تقوی و

 سرعت نابسامانیها سامان می یابد

فَرَضَ اللّه ُ الصَّالةَ ".خواندن نماز: حضرت زهرا)س( درباره علت وجوب نماز و اهتمام اسالم به این واجب را چنین فرموده است:1

زیرا ریشه اغلب صفات زشت   "دور کردن از کبر واجب فرمود.خداوند نماز را به منظور  " (5128)مجلسی ،  "تَنزِیها مِن الکِبرِ

های جامعه، تکبر است. هنگامی که انسان به نماز می ایستد و پیشانی خود را بر زمین می زند، خویش را در مقابل و ناهنجاری
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طانی خود مقدم می های شیخداوند ذلیل و کوچک شمرده در برابر حق سر تسلیم فرود می آورد و خواسته او را برخواهش

 دارد.

های زندگی انسان است. آری نماز است که به انسان آرامش پس با توجه به آنچه ذکر شد بر پایی نماز یکی از مهمترین مهارت

رای دهد و او را از کبر دور می سازد. توجه به نماز و راز و نیاز با پروردگار، نیروهای تازه ای در انسان ایجاد می کند و او را بمی

 رویارویی با مشکالت نیرومند می سازد.

های زندگی مورد نیاز بشر است که از رابطه ی او با خدا حکایت می کند. دعا کردن سبب .دعاگویی: مهارت دعا یکی از مهارت8

ست پایین ها و گرفتاریهای بشر اشود انسان خود را نیازمند خدا ببیند و از مرکب کبر و غرور که سرچشمه همه ی بدبختیمی

بیاید و در برابر خداوند خضوع کند و در برابر ذات پاک او برای خود موجودیتی قائل نشود. هنگام رحلت پیامبر اکرم )ص( 

 " .اُتْرُکْنَالتَّعْدادَوََعلَیْکُنَّبِالدُّعاءِ"هاشم حصرت فاطمه )س( را در برپایی عزاداری یاری می کردند، آن حضرت فرمود:دختران بنی

یکی از مزایای مهارت دعا آن است  "از شمارش مناقب و مفاخر نژادی دست بردارید و بر شما باد به دعا کردن "(5831ی،)کلین

که چون انسان می داند استجابت دعا بی قید و شرط نیست و خلوص نیت و صفای دل و توبه از گناه و... از شرایط آن است لذا 

ام بر می دارد .از مزایای دیگر مهارت دعاآن است که به فرد اعتماد به نفس خودسازی می کند و در طریق تربیت خویش گ

 دهد و از یاس و ناامیدی باز می دارد و به تالش و کوشش بیش تر وا می دارد.می

نهایت اوج تکامل روح یک انسان و قرب او به خدا است و عبودیت تسلیم مطلق در برابر ذات پاک  "عبودیت ".عبادت: 1

عبادت تنها رکوع و سجود و قیام و قعود نیست بلکه روح عبادت تسلیم بی قید و شرط در برابر کمال مطلق ذات بی اواست، 

مَنْ اَصْعَدَ اِلَی اللّه ِ خالِصَ عِبادَتِِهاَهْبَطَ اللّه ُ اِلَیْهِ "فرماید :مثالی است که از هر عیب و نقص مبراست. حضرت زهرا )س( می

بدیهی "هر که خدا را بی پیرایه عبادت کند، خدا برترین مصلحتش را نثار او می کند . "(5128)مجلسی ، " .اَفْضَلَ مَصْلَحَتِهِ

است که انسانی که به مهارت عبادت مجهز است، بهترین انگیزه را توجه به حضرت حق و پرهیز و دوری از هرگونه آلودگی و 

معبود خویش نزدیک و نزدیکتر سازد تا پرتویی از جالل و جمال او در  ناپاکی می داند، چرا که انسان سعی می کند خود را به

 می کنند. "مظهر صفات خداگونه شدن  "وجودش ظاهر شود که گاه از آن تعبیر به 

ها را به روشنایی مبدل می کند و بار سنگین ها پاک می کند و تیرگیها و ناپاکی.توبه: توبه، صفحه قلب انسان را از آلودگی1

یا أکرََم األَکرَمینَ ، ومُنتَهی  "فرماید:ه را از روی دوش انسان بر می دارد. حضرت زهرا)س( در نیایشی با پروردگار خود میگنا

ای "(5831 اووس،)سید بن ط ". اُمنِیَّةِ السّائِلینَ ، أنتَ مَوالیَ ، فَتَحتَ لی بابَ الدُّعاِء وَاإلِنابَةِ ، فَال تُغِلق عَنّی بابَ القَبولِ وَاإلِجابَةِ

گرامی ترین گرامیان و نهایت آرزوی خواستاران ! تو سرور منی که در دعا و توبه را برای من گشودی. پس در قبول اجابت دعا 

توبه نیک است، اما از جوانان  "."..التّوبة حسن و لکن فی الشّباب أحسن،  و پیامبر رحمت )ص( فرمودند: ..."را بر من مبند .

ها شود باید بالفاصله پس از این لغزش(بنابراین با توجه به اینکه آدمی غالبًا دچار لغزش و گناه می5811نده ، )پای "نیکوتر

 استغفار کند و البته تا آخرین لحظه حیات راه توبه برای آدمی باز است.

بادت و پرستش... در مکتب تربیتی .انجام واجبات: انجام واجبات مانند به جا آوردن اعمال حج، پرداخت زکات و انجام روزه، ع1

شود و همه ی مسلمانان ملزم به رعایت و انجام آنها هستند. حضرت زهرا)س( در های زندگی محسوب میاسالم جزء مهارت

برای تزکیه خداوند زکات را "( 5128)طبرسی، "...الزَّکاَة تَزْکِیَةً لِلنَّفْسِ وَ ....فَجَعَلَ اللّه"فرماید:مورد فلسفه وجوب زکات می

یکی دیگر از واجبات الهی که نقش به سزایی در پاک سازی روح آدمی دارد ، روزه است. این فریضه بزرگ در  "نفس قرار داد.

الصِّیاَم تَثْبیتا  ...َفجَعَلَ اللّه ُ "فرماید:اسالم از جایگاهی واال برخوردار است .حضرت زهرا)س( در فلسفه واجب سازی روزه می

 "خداوند روزه را برای استواری اخالص در وجود انسان، واجب کرد ")همان( ".... خْالصِلِالِ

 "...الْحَجَّ تَشْییدا لِّلدینِ وَ ...فَجَعَلَ اللّه "فرماید:همچنین حضرت زهرا)س( درباره علت وجوب حج و اجتماع سالیانه مسلمانان می

با توجه به احادیث فاطمی مهارت انجام واجبات طیف  "کرد. خداوند حج را برای پایداری دین بر مردم واجب  ")همان( 
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گیرد و شامل انجام دادن آنچه که خداوند برای بندگانش بایسته دانسته است و پرهیز از آنچه خداوند انسان وسیعی را در بر می

 باشد.را از انجام آن نهی فرموده، می

 
ا باید همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسی و در این بخش، یافته های پژوهش گزارش می شود. یافته ه

 ها باشد.    نیز شامل توصیف و تحلیل داده

 

  گیریبحث و نتیجه
 تواند گوناگون باشد:ها میشود که زندگیهای تحقیق آمد، روشن میدر جمع بندی و نتیجه گیری با توجه به آنچه در یافته

واند ابلیس و ابلیس گونه و سخت پرفریب و ویرانگر شود و با خصلتهای زندگی ابلیسی گره بخورد .اساسی ت.زندگی انسان می5

ها و خصلتهای این گونه زندگی عبارتند از غرور و خودبینی، دروغ و فریبکاری، خیانت و عیب جویی و... و ره آورد ترین نشانه

نده از فریب و غرور و بی رحمی و تجاوز و ظلم و مرگهای تدریجی که انسان ویرانگرانه و مهلک آن دنیایی است تیره و تار و آک

های فقر و اسارت و پایمال شدن حقوق طبیعی با اهانه های شیطانی واز بین رفتن امید و نشاط و غروب شور و شعف را در دره

 هاست.بهار زندگی

حیوانی و جامعه و مردمی فاقد قدرت تصمیم گیری و فاقد تواند حیوانی باشد و حیوان گونه با خصلتهای .زندگی انسان می1

ها و خصلتهای ها باشد. اساسی ترین نشانهاندیشه انتخاب و دنباله رو ستمکار و ستم پذیر و پایمال کننده حقوق و حرمت انسان

نسی و شکم پرستی، این گونه زندگی عبارتند از: عدم شناخت حقوق متقابل، نداشتن قدرت تفکر و تعقل، غرق در شهوات ج

 ظلم و بیدادگری، دنباله روی از ستم و ستمگر و...

های ادب و فرهنگ و منش انسانی و درک صحیح دنیا همراه باشد. تواند انسانی باشد و انسان وار با ویژگی.زندگی انسان می8

ه با عدالت ورزی و ظلم ستیزی، ها و خصلتهای این گونه زندگی عبارتند از :رعایت حقوق متقابل همرااساسی ترین نشانه

 همدلی و خیرخواهی 

اسالمی است که  –.و برتر و زیباتر و دوست داشتنی تراز این، زندگی آزاد منشانه و عادالنه و لبریز از مهر و صفای انسانی 1

خشوع نسبت به او  عالوه بر بهره مندی از تفکرورزی و علم و آگاهی و بصیرت، به گوهر ایمان به خدا و شناخت او و خضوع و

 ها و خصلتهای این گونه زندگی عبارتند از: عبادت و دعا، توام با توکل و عشق و محبت به او آراسته است. اساسی ترین نشانه

تواند گیرد، میبه باور نگارنده این زندگی )زندگی اسالمی ـ انسانی( که از اسالم خردگرا و نواندیش و ظلم ستیز سرچشمه می

ین و عادالنه ترین و مسئولیت سازترین زندگی باشد. رسیدن به این زندگی زیبا و پرشکوه، در گرو آگاهی و عمل به پر شکوهتر

 ها و رهنمودهای خردمندانه ائمه اطهار )ع( است. آموزه

 

  منابع
 قرآن مجید

 قم ،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین.) .5831 (، ترجمه محمد دشتی"نهج البالغه "

 ،بیروت ،دار الفکر."روح المعانی  فی تفسیر القرآن العظیم".(5151 (وسی،محمود بن عبداهللآل

 ،بیروت ،دار صادر. "لسان العرب") .5881(ابن منظور ، جمال الدین محمد بن مکرم

 جفی.قم ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی ن"شرح نهج البالغه "(.5821ابن ابی الحدید معتزلی،عبد الحمید بن هبه اهلل)

 ، بیروت، مؤسسه االعلمی للمطبوعات."غررالحکم و درراکلم"ق ( . 5123التمیمی االمدی، عبدالواحد) 

،پایان نامه دوره "طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارتهای زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی"(.  5831ادیب ، یوسف )

 دکتری ،رشته برنامه ریزی درسی،دانشگاه تربیت مدرس.
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، دو ماهنامه علمی "های زندگی مورد نیاز دانش آموزان مقطع راهنماییمهارت"( . 5831هاشم فردانش) دیب، یوسف و ا

 .8پژوهشی دانشور، دانشگاه شاهد، سال دهم، دوره جدید، شماره 

،مکتبه المرعشی ، قم 1،ج  "مجمع البیان فی تفسیر القرآن"ق (. 5128الطبرسی، امین االسالم ابوعلی الفضل بن الحسن) 

 النجفی .

،ترجمه محمد باقر کمره ای، ،قم ،انتشارات اسوه ،چاپ  1، 8، 1، ج "اصول کافی"(.5831الکینی، أبوجعفر محمدبن یعقوب ) 

 دوم.

، در کتاب گزارش کنفرانس آموزش و پرورش برای آینده، "آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم"(.5832الیارد، پیتر) 

 هلل صفوی، تهران، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.ترجمه امان ا

 ، "مختصر تاریخ دمشق"(. 5121انصاری ، ابن مکرم)

 ،قم ،موسسه انتشاراتی امام عصر )عج(. "تحلیل سیره فاطمه زهرا)س( "(.5832بابازاده،علی اکبر)

 ، تهران، انتشارات آگاه ،چاپ اول.  "ق در علوم رفتاریروشهای تحقی"(. 5831حجازی ، الهه ) -سرمد، زهره –بازرگان، عباس 

،قم ،موسسه امام  "عوالم العلوم و المعارف و االحوال من االیات و االخبار واالقوال"(. 5811بحرانی اصفهانی،عبداهلل بن نور اهلل)

 مهدی.

، تهران، انتشارات 1و  1، ج "ی آنآرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبان"(. 5839بهشتی، محمد و همکاران) 

 سمت.

، تصحیح و تنظیم عبدالرسول پیمانی، محمدامین شریعتی، اصفهان، انتشارات "نهج الفصاحه "( . 5811پاینده ، ابو القاسم ) 

 خاتم االنبیاء.

جمه داور شیخاوندی، ، در کتاب گزارش کنفرانس آموزش و پرورش برای آینده، تر"آموزش برای آینده "(. 5832پراواز. وازی) 

 تهران، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

های های فلسفی و غیرفلسفی دانشکدههای زندگی دانشجویان رشتهبررسی و مقایسه میزان مهارت"( .  5831پیداد. فاطمه)

 شناسی ارشد، تهران، دانشگاه شاهد.پایان نامه کار"5838-5831های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی علوم انسانی دانشگاه

 ،بیروت ،دار احیا التراث العربی. "وسائل الشیعه "حر عاملی ،محمد بن الحسن )بی تا( . 

، تهران،ناشر مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"(.5833خاکی،غالمرضا )

 اول. کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، چاپ

 ،قم ،انتشارات بیدار."کفایه االثر فی النص علی االئمه االنثی عشر "(. 5125خزاز قمی ،علی )

، با مقدمه و تصحیح و تعلیق میرجالل الدین حسینی "شرح غرر الحکم و دررالکلم"(. 5812خوانساری، جمال الدین محمد)

 ارموی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

 ، تهران ،انتشارات خروش."های زندگیمهارت"(. 5831امه ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش )دفتر برن

، جلد اول، تهران ،انتشارات "آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن"(.5833دفتر همکاری حوزه و دانشگاه) 

 سمت .

 ،تهران ،انتشارات رشد ،چاپ اول."ژوهش در علوم انسانی و اجتماعی مبانی نظری و علمی پ "(.5831دالور ، علی)

 ، دفتر دوم، سیره اجتماعی، تهران ،انتشارات دریا، چاپ دوم."سیره نبوی )منطق عملی("(. 5831دلشاد تهرانی، مصطفی) 

 سیره ی فردی، تهران ،انتشارات دریا، چاپ دوم.، (5839)دفتر اول،

 یریتی، تهران ،انتشارات دریا، چاپ دوم.سیره مد، (5839)دفتر سوم، 

 تهران ،انتشارات دریا، چاپ دوم. (، 5839) ،"ماه مهر پرور "

 . ترجمه فاطمه فقیهی و علی رئوف، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت، )تک نگاشت(."یادگیری درون"(. 5831دلور، ژاک) 
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 مجلس شورای ملی. ،تهران انتشارات"لغت نامه دهخدا "(.5881دهخدا ،علی اکبر)

 ،قم،دفتر نشر و پخش معارف."اخالق اسالمی"(.5832دیلمی و آذربایجانی ،احمد ومسعود )

 اپ دوم.، قم، انتشارات ذوی القربی، چ"مفردات الفاظ القرآن"(.  5151،ابوالقاسم )راغب اصفهانی

 جلد سوم، تهران ،انتشارات سمت . ،"آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن"(.5835رفیعی، بهروز)

 ، قم، ، مکتب االعالم السالمی ،چاپ اول."میزان الحکمه "(.5811ری شهری، محمد مهدی)

، تهران ،انتشارات تربیت اسالمی "همایش تربیت در سیره ی کالم امام علی علیه السالم"(.  5839سجادی، سید مهدی) 

 ورش.وابسته به معاونت پرورشی وزارت آموزش و پر

، گزارش تحقیق، سازمان "های زندگی در نظام آموزش و پرورشبررسی وضعیت آموزش مهارت"( . 5833سیاری، علی اکبر ) 

 یونیسف ایران و دفتر مطالعات بین المللی وزارت آموزش و پرورش.

،،نجف ،انتشارات مکتبه "فالح السائل و نجاح المسائل فی عمل الیوم و اللیل"ق ( . 5831سید بن طاووس ،علی بن موسی) 

 الحیدریه ، چاپ دوم

 ، تهران،انتشارات آگاه ،چاپ هفتم. "روانشناسی پرورشی"( . 5832سیف ،علی اکبر)

های زندگی برای دانش آموزان دوره تهیه و تدوین برنامه درسی مهارت"(.  5831شریفی، حسن پاشا و رسول کرد نوقابی)

، سال 51های آموزشی، فصلنامه علمی پژوهشی، شماره مه ریزی درسی و نوآوری، موسسه پژوهشی و برنا"تحصیلی متوسطه

 چهارم. 

 ، قم ، کتابخانه عمومی حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی. "احقاق الحق"(. 5129شوشتری ،نور اهلل بن شریف الدین )

 ، تهران، انتشارات آگاه."روانشناسی پرورشی )روانشناسی یادگیری و آموزش("(.  5832شیروانی، علی اکبر) 

 قم ،انتشارات دارالفکر، چاپ اول. ، (5839)  ،"اخالق اسالمی و مبانی نظری آن"

 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی."تاریخ تحلیلی اسالم"(. 5831شهیدی، سیدجعفر) 

 مت.، تهران، انتشارات س"آموزش و پرورش ابتدائی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه "(.5838صافی، احمد)

،بیروت ،دار المرتضی  5،ج "علل الشرایع "ق (.  5128صدوق ،ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی )

 ،چاپ اول.

 قم ،انتشارات اسالمی .، (.5815) ،"،معانی االخبار" 

 ،قم ،انتشارات اسالمی. 8ج ، (5158) ،"من الیحضره الفقیه "

، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی 5، 1، 55، 51، 53،53،51،51، ج "تفسیر المیزان"( . 5811طباطبایی، عالمه سیدمحمدحسین)

 همدانی، تهران ، بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبایی. 

 ،مشهد مقدس ،نشر مرتضی."االحتجاج علی اهل اللجاج "( .5128طبرسی ،ابی منصور احمد بن علی بن ابی طالب) 

، پایان "ارت های زندگی از دید گاه پیامبر اعظم )ص( با تاکید بر احادیث نهج الفصاحه بررسی مه"( . 5831عبدی،غالمرضا)

 نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شاهد.

های زندگی در پرورش بررسی روند تحول قدرت بالقوه خالقیت کودکان و اثرات آموزش مهارت"( . 5838علوی، سیدکامران) 

 شد ، تهران،دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس. ، پایان نامه کارشناسی ار"آن

 ،به کوشش حسین خدیوجم،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ چهارم."کیمیای سعادت  "( .5813غزالی،ابو حامد محمد)

، چکیده مقاالت آموزش فناوری در آموزش عمومی، سازمان پژوهش و "های زندگیمهارت"( . 5839فتحعلی لواسانی، فهیمه) 

 برنامه ریزی آموزشی.

 .، قم، دارالهجره"کتاب العین"(.  5121)فراهیدی، خلیل بن احمد

 ، تهران، اسرار دانش، چاپ اول"فرهنگ توصیفی علوم تربیتی  "(. 5833فرمهینی فراهانی، محسن)
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دفتر نشر فرهنگ ، تهران ، انتشارات  "الحدیث رهنمای انسانیت سیری دیگر در پاینده"(.  5831فرید تنکابنی، مرتضی)

 اسالمی، چاپ هجدهم.

، تصحیح علی اکبر غفاری، قم ، دفتر 3، 3، 1، ج "المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء"(.  5113فیض کاشانی، مالّمحسن) 

 انتشارات اسالمی، چاپ دوم.

 ،قم ، دفتر انتشارات اسالمی."صحیفه الزهرا)س( "(. 5811قیومی اصفهانی ،جواد )

 ، قم ،انتشارات حلم،چاپ چهارم."پرتویی از پیام پیامبر "(. 5831ی)کرمی فریدنی،عل

، تهران، پژوهشکده تعلیم  "های پایه پنجم دبستان )ارزشیابی درونداد و برونداد(سنجش صالحیت"( .5839کیامنش، علیرضا) 

 و تربیت. 

 ، بیروت، موسسه الرساله."وال و االفعالکنزالعمال فی احادیث االق "ق(. 5129متّقی الهندی، عالءالدین بن حسام الدین)

، بیروت ،دار احیاء  33، 31، 32، 19، 13، 13، 11، ج "بحاراالنوار الجامعه لعلوم االئمه االطهار"ق (.  5128مجلسی،محمدباقر) 

 التراث العربی، چاپ سوم.

 ، قم، انتشارات جامعه الزهرا)س( "اخالق نبوی"(.  5831محدثی، جواد)

 ،تهران ،نشر مطهر."نگاهی بر زندگی حضرت فاطمه"(.  5838دی،محمد) محمدی اشتهار

، قم ، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، "خودشناسی برای خودسازی"(.  5833مصباح یزدی، محمدتقی)

 چاپ دوم.

 .،چاپاول یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم، تهران، "التحقیق فی کلمات القرآن"(.5811مصطفوی، حسن) 

 . 18چاپ تهران، انتشارات صدرا،  ،"تعلیم و تربیت در اسالم"(.  5838)مطهری، مرتضی

 ، ،تهران ،انتشارات صدرا ،چاپ ششم.1جلد (، 5833) ،"مجموعه آثار"

ری جمعی از ، باهمکا5، 1، 8، 1، 1، 3، 55، 51، 58، 51، 53، 18، 13، 11،ج "تفسیر نمونه  "مکارم شیرازی، ناصر) بی تا(. 

 نویسندگان، تهران،دارالکتب االسالمیه. 

 قم، مدرسه االمام علی بن ابی طالب علیه السالم. ،(  5833) ،"اخالق در قرآن "

 ، تهران ،موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی )ره( ،چاپ ششم."چهل حدیث"(. 5831موسوی خمینی )ره(، روح اهلل) 

 ران ،موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی )ره(.ته ، (5839) ،"صحیفه امام خمینی 

های درسی عمومی های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان در کتابجایگاه مهارت"( .5838نصر اصفهان، احمدرضاو  همکاران)

 . 9، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور، دانشگاه شاهد، سال یازدهم، دوره جدید، شماره "دوره متوسطه

 ، تهران،انتشارات طهوری، چاپ پانزدهم ."نگاهی به فلسفه ی آموزش و پرورش"( . 5835رعبدالحسین)نقیب زاده، می

 ،قم ،دفتر نشر نوید اسالم،چاپ اول."وقایع االیام در احوال محرم الحرام"(.5811واعظ تبریزی خیابانی،علی)

 ،قم مکتبه الفقیه."نزهه النوادر تنبیه الخواطر و"(.5821ورام ،ابو الحسین ورام بن ابی فراس مالکی اشتری)

 


