
 

 
 
 

  زهرا فاطمه حضرت شخصیت و سیره بازنمایی
 متوسطه دوره درسی یها بکتا در

 *ینب فضلیز
 

 چکیده 
 محسوب آموزان دانش شخصیت پرورش و تربیت برای آلی ایده فرصت مدرسه دوره درسی متون
 و سهیره . شهود  مهی  گرفتهه  بهره الگو و برتر یها تشخصی از اغلب مهم این تحقق برای و شود می

 متوسههه  دوره آموزش سیاستگذاران برای را مناسبی فرصت زهرا فاطمه حضرت شخصیت
 و اسهممی  زندگی سبک آن، از گیری بهره با بتوانند تا آورد می فراهم درسی یها بکتا مؤلفان و

 متوسههه  مقهه   آمهوزان  دانش به حضرت آن وجهی چند و تاریخی شخصیت بر اتکا با را شیعی
 درسهی  متهون  و هها  بکتا گرفته، صورت محتوا تحلیل شیوه به که پژوهش این در. دهند آموزش
 اگرچهه  کهه  دههد  مهی  نشهان  مهالعه این یها یافته. است شده بررسی( دوم و اول) متوسهه دوره
 شخصیتی ابعاد بازنمایی اما گرفته، صورت فاطمه معرفی برای ها بکتا این در مناسبی تمش

 گفهت  تهوان  می  کلی طور به. است نشده ترسیم باید که آنگونه متون، این در حضرت آن سیره و
 و ثابهت  مرسهوم،  ههای  قالهب  بر متکی عمدتاً درسی متون در حضرت آن از شده ارائه تصویر که

 اول دوره هفهتم  پایهه  آسهمان  یهها  مپیها  در «بهانو  برتهرین » درس وجهود   رغهم  به و است تکراری
 مقهه   ایهن  درسهی  یهها  بکتها  در حضهرت  آن شخصیتی وجوه هدفمند و کیفی ارتقاء متوسهه،
 .رسد می نظر به ضروری
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 مقدمه

سبازی و یکبی از  های مناسب  مبوبوب وبه نبهن  ای همواره یکی از زمینه مدرسه و آموزش مدرسه
شبود   های دینی، ملبی، نبهنیبی و امتمبامی مبسبو  می و آموزه ها شوستبهای مهم آموزش ارز

امبوزه اکثب موامع و کشورها سعی دارند ضمن آموزش رسمی مد نظب خبود، از ربنیبا ایبن دوره 
وبای تبویج سبک زندگی و ارتقای سطح نبهنیی مامعه استفاده نمایند؛ وه همین دلیل نیز آشبنایی 

مذهبی کشورشان اغل  از طبیق آموزش دوران − هن  ملی و دینیرسمی نوواوگان هب کشوری وا نب
هبای ایبام مدرسبه وبا نبام  گیبد تا مایی که در ایبان نیز وزارتخانه متولی آموزش صورت می  مدرسه
یکبی از « سببک زنبدگی اسب می»تبدیبد  شبود  وی شناخته می« وزارت آموزش و پبورش»رسمی 

( و قطعبا نظبام 1، ونبد 7931، بیانیۀ گاۀادگم دگقنبۀ  ) های کنونی مامعه ایبانی مهمتبین دغدغه
رود  وا منایا وبه اینکبه نوموانبان و مامعبه دختببان ایببان وببای رشبد  آموزشی کشور وه شمار می

ای هسبتند و ضرببت  نیازمنبد الیبوی وبتبب و ویب ه ملوی،− ی اس میها شامتمامی در پبتو ارز
تبین الیو وببای زنبان و دختببان ایبانبی  وبگزیدهنیز ، ، وانو و سبور زنان هب دو مالمناطمه زهبا

ی از سیبه و شخصیا ایشبان مطلوورود در مقاطع مختلف آموزش رسمی تصویب  ، انتظار میاسا
ی متعبالی انسبانی و اسب می تبسبیم شبود  ضببورت تبیبین اوعباد مختلبف هبا شو مبتنی وب ارز

 ،شبان سبیبه و سببک زندگیشخصیا آن ضربت در قال  دروسی مشبخ  و وبا هبدر تببویج 
ی درسی چیونه سبیبه و شخصبیا ایشبان تبسبیم ها  که در کتا شود تومه وه این مهم میموم  

کند  روشن اسا  شده و تصویب ارائه شده، کدام اوعاد سیبه و وموه شخصیتی آن ضربت را ویان می
توانبد در  میدر این مقطع مهم آموزشبی  که کیفیا تصویب ارائه شده از شخصیا ناطمه زهبا

دختببان ایبن مببز و وبوم نقب   هگیبی شخصیا دینی و مذهبی نوموانان ایبان زمین وبه ویب  شکل
وبا  رو، مطالعه ضاضب وب آن اسا تا تصویب تبسیم شده از ناطمه ای ایفا کند  از این کننده تعیین

کید وب سبیبه و شخصبیا آن ضرببت در کتا برسبی ی درسبی دوره متوسبطه اوو و دوم را وهبا  تأ
نماید 

 در متبون درسبی دورم متوسبطه، ناطمبهضرببت شخصیا  توصیف و تفسیِب وموهوبای 
از روش تبلیبل مبتبوا  واهدر شناسایی، کشف معانی و تبلیل مسائل مد نظب مؤلفان این متبون،

های هفتم تا دوازدهم وه منوان  ی درسی این دوره یعنی پایهها  صورت هدنمند کتا استفاده شده ووه
 66، ص7931وعبد، نوریبان،  وه 52، 7931کبیپنبدورر، ) اند عه آماری در نظبب گبنتبه شبدهمام

هایی از متون درسی از وموه مختلبف صبورت گبنتبه اسبا کبه از آن  پی  از این، وبرسیوعد(   وه
« هببای دیببن و زنببدگی دوره متوسببطه دوم تبویتببی کتا − نقببد مبتببوای نقهببی»تببوان وببه  مملببه می
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وبرسبی میبزان »، (97−1، ص95(، شبماره 7933) تربیتگقس می) و دییبانزین  ضسینی  وی وی
« روش تبویا الیبویی در اسب م یها دین و زندگی مقطع دویبستان از مؤلفه یها  کتا یوبخوردار

، 53(، شببماره 7931) پۀو ش گم گماۀا تگتیمۀی گ گتربیۀتگقسۀ می) ه البببزی و دییببانوبمببو
دانشبیاهی وبا  دورم پی  شناسیگتا یخنقد و ارزیاوی مبتوای کتا  درسی »، مقاله (799−757ص

کید وب وبنامۀ درسی ، 77(، دورم 7937) شایگعمۀندگقناۀانیگنام گقنتبامیگمتۀن گ گبرنامۀ گپو ش ) «تأ
نقد و ارزیاوی مبتوای کتا  درسی دین و زندگی ساو سبوم دویبسبتان »و  (771−71، ص5شماره 

، 5−7، شببماره 9(، دوره 7976) شایگنۀۀنیتگتربیتۀۀیگقندیشۀۀ ) «وبنامببه درسببی()وببا تاکیببد وببب 
های نبیره امبب وبه معببور و  وبرسی وضعیا مؤلفه»سادات میبمارنین،  از ناطمه (751−71ص

 شۀایگتربیتۀیگقسۀ دگ گپو ش ) «ی و متوسبطه اوویی درسبی دورم اوتبداهبا  نهی از منکبب در کتا
ی از نظب تومبه یدرسی دورم اوتدا های تبلیل مبتوای کتا »و  (21−91، ص55(، شماره 7937)

نوشببته سببیبو   (571−569، 57همببان، شببماره ) «الب غببه نهج 97های تبویتببی نامببه  وببه مؤلفببه
« های آسمانی از ضیث انعکا  مفباهیم اصبوو دیبن های هدیه تبارشناسی کتا »مبمودی، مقاله 

، 15(، شبماره 7937) مۀی گ گتربیۀتگقسۀ میپۀو ش گم گماۀا تگتی) دوسبا نیاشتۀ شبهبام رنج
های ملبوم  رشبته) های درسی تاریخ مقطع متوسبطه تبلیل مبتوای کتا »، مقاله (756−712ص

من  و نبهاد پبوانه و وبخبی  مبزوان ادی «  ش ه 35تا  27پایه( از منظب تبسیم هوّیا دینی از ساو 
چهببه و  یلۀ ایبن مطالعبه وازنمبایاشاره کبد  اما همبانطور کبه مشبخ  اسبا مسبا 1موارد دییب

  ی پیشین مد نظب نبوده اساها  ومتون درسی در مجموع پ وه شخصیا ناطمه
 

 مذهبی− ی تاریخی و دینیها تسبک زندگی اسالمی و ضرورت الگوگیری از شخصی

ی معنبوی آن هبا شوا تومه وه اینکه نبهن  هب مامعه و کشبوری وبآمبده از گذشبته تباریخی و ارز
های مناسببی وببای الیبو  ی وبمسته و وبگزیده تاریخی، دینبی و مبذهبی نمونبهها اشخصیاسا، 

اغلب  سبعی  مختلبفاندکاران مسائل نبهنیی و تبویتی در موامبع  روند  دسا سازی وه شمار می
یی هم پیوند مستمب وین مامعه کنونی وا گذشته تاریخی آن ها اگیبی از چنین ربنی اند وا وهبه داشته

ی هویتی تبا وبدانجا ها ثمایند و هویا دینی و مذهبی آن را سامان دهند  این مهم در وبرا ضفظ ن
سبازی  مهم اسا که موامعی که تاریخ و گذشته آنها ناقد چنین توانمندی واشد یبا درصبدد اسطوره

وبند تبا وبا  و کشورهای دییب می ها اآیند و یا ضتی دسا تطاوو وه تاریخ و نبهن  موامع، مل وبمی
                                                           

کدام به صورت مستتقی  مربتوب بته   هیچ تقریبا  . با توجه به اینکه موارد متعدد دیگر به مانند موارد ذکر شده در این سطور، 1
مساله مد نظر این مطالعه نیستند، از ذکر عنوان و مشخصات آنها خودداری شد.
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ا دادن انباد وبمسته وه کشور و مامعه خود، این نقطه ضعف را وبطبر کنند  ناگفتبه پیداسبا نسب
امتمامی کنونی موامع اس می و تهدیدات ناشبی  − که وناوب شبایط متغیب، آشفته و پیچیدم نبهنیی

از نبهن  غبوی و غیباس می، وی  از هب چیزی پبی  کشبیدن الیبویی مطلبو  وببای موانبان و 
 پبشمار دختبان و زنان ضبورت وی  از پی  پیدا کبده اسا مامعه 

و  ، ضربت ناطمبهنا، اهل ویا و معصومو ائمه وناوب اضادیث متواتب از پیامبب
 رک:) سبک زندگی امتمامی مطبح هسبتند یتبین نمونه و الیو سیبه و زندگی ایشان وه منوان مالی

وه وعد(  هب نبد مسبلمان  551ص ،7931شایق، ن اد  ؛ قهبمانی711−712ص ،7931پور،  وهجا
و شیعه واید وا شناخا کامل از ضیات و اوعاد مختلف زندگی آن وزرگواران، وتواند در زندگی نببدی 

مبسبوم در « روش الیبویی»و امتمامی خود از آنها استفاده و الیوگیبی نماید  امببوزه وبب اسبا  
، الیوگیبی و داشتن الیوی مطلو  وه منوان یک سازی مسائل تبویتی، در مباضث مبووب وه نبهن 

( و موامبع وببای 759−755ص ،7931البببزی و دییببان، ) مطببح اسبا یمساله مهم و ضبور
ی مطلبو  و وبتبب در ها انزدیک کبدن نبهن  ممومی مبدم وه کماو مطلبو  وبآننبد تبا شخصبی

کببده و در یبک وبنامبه  نبهن  ملی و مذهبی خودشان را، کبه ممبدتات تباریخی هسبتند، وازنمبایی
را نباهم آورند تا مموم مبدم وا الیو قبار دادن آن نبد یا انبباد در  ای هدنمند و از طبیق آموزش زمینه

ای که خبود را وبا  زندگی، خود را وه نبهن  و سبک زندگی مطلو  آن مامعه نزدیک نمایند  مامعه
تاریخ و گذشبته خبود، وبا وازشناسبی کند، واید وا رموع وه  معبنی می« شیعی»و « اس می»صفا 
 ب نبهنیی وببای رشبد و تعبالی خبود وهببه گیببدیی معیار وه شکل هدنمند از این ذخاها اشخصی

وبه وعبد(   1ص رنجبب و کشاورز، رک:گیبی تبویتی از تاریخ گذشته  وبای وبث درواره اهمیا وهبه)
کثبب و چنبد ومهبی اسبا کبه هبای مت دارای قاولیباضد تا ودان  در این میان، سیبه معصومین

گبایانه آنها، الیوهای مناسبی را وبای مامعه ارائه داد  البته دو شبب اساسی  توان وا وازنمایی واقع می
اندکاران نبهن  و آموزش ممبومی  وبای تونیق در این زمینه را واید در نظب داشا؛ یکی اینکه دسا

ب یی متناسب ، از ایبن ذخباها اتن سیاسبدرک درستی از این مهم داشته واشند و وبا در پبی  گببن
ن وبا درک امذهبی وه نبو اضسن استفاده نمایند؛ دییبب اینکبه وازنمبایی از سبیبه معصبوم− تاریخی

درسا از نیازهای کنونی مامعه صورت گبنته واشد و در مبل مناس  در اختیار مامعه قببار گیببد 
 واشد  آو هتواند یک نبصا اید ی درسی میها  و کتا  که آموزش مدرسه

ی مامعبه امببی مسبلم دانسبته هبا شارزیادگیبی نق  خطیب نهاد مدرسه در آموزش و  هامبوز
(  وا وبرسی مامعبه در یبک وبازه 37−31، ص7937سی،  دهکبدی و واقبی قلعه روضانی ) شود می

ی دینبی و مبذهبی در ها اتبوان ارتبباب وبین تصبویب ارائبه شبده از شخصبی زمانی و تاریخی، می
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ی درسی وا تصویب نق  وسته در ذهن آضاد مختلف مامعه را وازشناسی کبد  چنین وبرسی ها  کتا
در شبایط کنونی وه این دلیل اهمیا دارد که آموزش رسمی، اگب وبه شبکل درسبا آن ارائبه شبود، 

وا را وبطبر نماید   پیشامدرسه و پسامدرسههای ناشی از آموزش ممومی  تواند خ ءها و ضعف می
وسبته وبه پاییباه و خاسبتیاه امتمبامی و  ،موزان از طبقبات مختلبف هسبتندآ دان  که این هتومه و

گاهی آنها نسبا وبه نبهنب  مبذهبی و رسبمی مامعبه می اقتصادی خانوادگی توانبد  شان، سطح آ
ی مبتنبی وبب خاسبتیاه امتمبامی و خبانوادگی هبا شمتفاوت واشد  وه دلیل همین اخت ر در نیب

ای را  کننبده نبهنیی آنها نقب  تعیین− نیبش مذهبی بدنک مدرسه در نزدیک آموزش ،آموزان دان 
سبازی و آمبوزش  در این میان، نهادینه کبدن سببک زنبدگی اسب می از طبیبق نبهن   کند میایفا 

همیانی مستلزم داشتن تعبیف مشخ  و طبح ک ن از سبک زنبدگی اسب می و شبیعی − ممومی
هبم وبه  منوان مثاو ماییاه شخصیا ضربت ناطمه زهببااسا وه طوری که در این طبح، وه 

 صورت مشخ  تبسیم شده واشد  
 

 آل برای جامعه زنان  ایده ی، الگوحضرت فاطمه زهراسیرۀ 

در مبوستان مقارن رهور اس م، ماییاه زن در مامعه تا ودان ضد نازو وبود کبه تولبد نبزنبد دختبب 
(  امبا در 27−21، سبوره نخبل، آیبات قرآ گکۀری ) همباه داشا نومی سبشکستیی وبای پدر را وه

مصب رسالا در کنار وسیاری از تبوالت مهم دییب ماییاه امتمامی زنان در مامعه تبوو شیبنی 
مبصبه ضیبات  ، پبا وهوانوی اس م، ضربت ناطمه زهببا یانا  در چنین شبایطی وود که وزرگ

 « نیالعبالم نسباء دةیّ سب»اشند، ولکه وه منوان گب این تبوو در مامعه نبوی و تنها ملوه گذاشا تا نه
 نسببباء دةیسببب»( و 7732، ص1، ج7175مببببدالبب،  ؛ اون912، 779، ص7171صبببدو ،  شیخ)

ای از زن وبای همه ادوار زندگی وشب ارائبه ( الیویی ماودانه771، 7171صدو ،  شیخ) «الجنة أهل
شهبآشبو ،  اون) مزیزتببیِن کبا ایشبان  ، کبه ناطمبهگبدد  این مهم در ویان رسوو اکبم

( و وبتبببین زنببان در همببه 713، ص7931طببسببی، ) تن آن ضربببت ( و پببارم9، ص7، ج7913
(  شاید وارزتبین وی گی ضیبات 771، ص7171صدو ،  شیخ) شده اسا هستند، متجّلی  ها ندورا

وبا سبشبتی الهبی  این وود که ایشان در مامعه مهد نبوی و در میان دییبب مبدمبان، امبا ناطمه
شبان در یوبه دلیبل ماییباه واال ضربت ناطمه زهببا ( 7971،61شهیدی، ) کبدند زندگی می

اند تا هم الیوی  زیسته ای می ، وه گونهو همسب ملی مامعه مصب نبوی وه منوان دختب پیامبب
مبذهبی و آو وببای کنشبیبی امتمبامی، دینبی و  ایده  مصبان خود و هم نمونه زن مسلمان وبای هم

درصدد وودنبد ماییباه  در رنتار وا ناطمهنیز  سیاسی زنان وبای امصار وعدی واشند  پیامبب
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، 7971راد،  نیکببووبش رک:) متعببالی زن وبببای مامعببه اسبب می را تبسببیم و نهادینببه سببازند
کیبد  ناماییاه وارسته آن ضربت در ویانات معصومهمین دلیل نیز  وه(  511−519ص مورد تأ

وبه وعبد(  همچنبین در  51ص ،7971تباوی،  شباه  اخوان صبّبار و ضسبینی رک:) نته اساقبار گب
 شوند وه منوان الیویی مطلو  وبای وانوان مامعه معبنی می نیز ناطمه ویانات امام خمینی

وه منبوان  ( و از نیاه اندیشمندان معاصب نیز ناطمه6،ص51ج،  ،7917رک: امام خمینی)
  1شود  آو وبای زن مسلمان معبنی می الیو و نمونه ایده

گنجینبه و دنتببی وببای آمبوختن هنبب زنبدگی  سبک زندگی و اوعاد مختلف ضیات ناطمه
« أویهبا امّ »پدری، که وه  چه در ایام ضرورشان در خانه اسا  ارتباب متقاول آن ضربت وا پیامبب

وودنبد،  ( و چه در زمانی که مببو  خانبۀ ملبی51، ص19، ج7119مجلسی، ) نامَور شدند
نمونۀ ام ی ارتباب پدر و دختب مسلمان اسا  این ارتباب وبدان ضبد ممیبق و نزدیبک وبود کبه آن 

کببد  از  یانا و وه خواسا آن ضربت ناگفته ممل می اشارتی منظور پدر را درمی ضربت اغل  وه
 تن خبوی  قبل از هب کا دییبی، وه دیدار پبارمهنیام وازگشا از هب سفبی و  وه رو، پیامبب این

، 7119مجلسببی، ) شبتانتند ( و مومب  شبادی قلبشبان می912، 712، ص7171صبدو ،  شیخ)
رغم اینکبه  ، وبهو ملبی (  م وه وبباین، زنبدگانی مشبتبک ضرببت زهببا719، ص59ج

، 7179مفید،  شبیخ رک:) مانند زندگی اکثب مبدمان مامعه وا نقب و نداری درهم آمیختبه وبود اغل  
آو  تبیِن نرائل و نیکبوتبیِن خصبائل، نمونبۀ ایبده واسطۀ آراسته وودن وه مالی (، وه91−96، ص7ج

گاه زیستن وبب اسبا   ( و ملوه16، ص ،7116صحیفةگقلرضارک: ) یک زندگی زناشویی مونق
ی صالح، مبؤمن و رود و ثمبم وارز آن در تبویا نبزندان شمار می ی الهی، دینی و انسانی وهها شارز

 کلثوم و امّ  ، زین  کببی، امام ضسیندر خدما دین و مامعه همچون امام ضسن
 کبدنبد وبه ومبود ایشبان انتخبار می«  کوأنت  نتن یأنتم  ننت»وا ویان  گبدد که پیامبب آشکار می

آنبینببی آن  (  اشببتغاو وببه امببور شخصببی و خببانوادگی، مببانع نق 61، ص7171صببدو ،  شیخ)
، 67، ص7931رک: مطبباردی، ) شببد های امتمببامی و نیببز سیاسببی نمی مبصببهضربببت، در 

یی ستودنی وبای آموزش مبانی دینی وه زنان ها ش(  آن ضربت در مدینه ت 791، 751، 777−773
، ایمان، شبجاما و و غبا ( و وعد از رضلا پیامبب9، ص5، ج7119رک: مجلسی، ) داشتند

ت   »و وا سب دادن نبیاد  را در دناع از ضق و اماما درآمی ختند ُُ َو أیتی ُنَمم  در « َاّیَه  الّن ُس أَن  ف ِطَمت
، 7956طباهب،  أوی اون) خطبۀ مشهورشان وبه تبیبین مببانی اسب م و روشبنیبی راه ضبق پبداختنبد

                                                           

ی هتا ش، ستعی کترده استت بتا نقتد نگر فاطمه ففاطمه فت ه توان به علی شریعتی اشاره کترد کته در  . به عنوان نمونه می1
را نمونته زن مستلمان معرفتی  ی  وجتوه شخصتیتی آن رتترت، فا متهواپسگرایانه و متجددانه نستبت بته زن، بتا ترست

(.510، ص1921نماید)نک. شریعتی، 
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در ارتباب وا خداوند و مبادات نیز نمونبه شباخ  یبک نببد و زن مسبلمان  (  ناطمه59−52
 دادنبد و کبه وبا منامبات معببود، گبوهب مبان خبوی  را صبیقل میضا وودند  آن ضربت در مین

 داشبتند (، در دما و خیبخواهی، دییبان را وب خویشبتن مقبدم می71، ص19، ج7119مجلسی، )
ی ماشقانه، تسببیبات موسبوم وبه ها تواسطۀ همین مباد (؛ وه775، ص7، ج7972صدو ،  شیخ)

(  22، ص7112رک: شبعیبی، ) اسبانام آن ضربت در نبهنب  مببادی شبیعیان مانبدگار شبده 
داری در مقاول مشک ت، همساِن مببدم  صبب، خویشتن همچنین در متن زندگی و سیبم ناطمه

وودند، تبمیح مبدم وب خود ضتی  رغم اینکه دختب دلبند پیامبب وودن در امور مالی و اقتصادی، وه
تبیِن شبایط، اضتبام وه همسب و همباهی وا وی، گوهبهای گبانبهای تبویتی وبای همیان و  در سخا

، 19، ج7119وبای تفصیل درواره سیبه و نرائل آن ضربت رک: مجلسی، ) در همه امصار هستند
نظیبب انسبانی و الهبی ایشبان در  توان از وبکات و ربنیا شخصیا کم تبدید می وعد( و وی وه71ص 

 های نباوانی وبد  تبویا نسل موان وهبه
منبوان گبدیبد،  ی تبویتبی شخصبیا ضرببت زهبباهبا اوا تومه وه اوصانی کبه از ربنی

چیونیی وازنمایی سیبه و شخصیا ایشان وببای دوره ای که پی  روی ما قبار دارد  مهمتبین مسئله
و نسبل آمبوزان  ودیل در ذهنیبا طبوالنی مبدت دان  وی ییویال مثاوه ای که وه گونه اسا وهضاضب 

  این وازنمایی واید از چنان قدرت تأثیبگذاری وبخوردار واشد کبه تبأثیب آن موان مامعه تثبیا شود
ایجباد کنجکباوی وببای  واای درگیب نماید که  ذهن مخاط  را وه گونه، ک   در  م وه وب نرای

دانب  آمبوز گببدد  یکبی از  ای اندیشبهیل وه سوژه نکببی و مطالعه و شناخا ویشتب ضربت، تبد
آموزان این  در ذهنیا دان الزامات ایجاد و تثبیا شناخا از سیبه و شخصیا ضربت ناطمه

اسا که تبسیم و تصویبسازی از ایشان وبای مخاطبان، نبآیندی و چند مبضله واشد وه ایبن تبتیب  
آمبوز  ادار از مبتن کتبا  درسبی آن ضرببت وبه دان که وه منوان مثاو در ماییاهی مناس  و معن

گذاری شبود، امبا وببث وبه  معبنی گبدد و در مین ضاو که وخشی از این تصویب در ذهن وی مای
آمبوز  ای وه پایان وبسد که نومی از پبس  و کنجکاوی را در خصوص ایشبان در ذهنیبا دان  گونه

طقی، در همان کتبا  یبا کتبا  درسبی واقی گذارد  سپا وه نواصل زمانی و مکانی مشخ  و من
های آتی(، ضمن اشاره کلی وه مببث پیشین، ومه دییبی از شخصبیا  در همان پایه یا پایه) دییب

متعالی ضربت وازنمایی گبدد و واز وا همان شیوه، پا از ارائه تصویب مورد نظب، ضبا کنجکباوی 
مختلبف شخصبیتی ماننبد آموز و مخاط  ایجاد گبدد  ومبوه  در خصوص ضربت در ذهن دان 

ی درسی مختلف و وا تومه وه موضبوع آنهبا تقسبیم ها  توان در کتا را می ضربت ناطمه زهبا
هبای تباریخ، ومهبه  شبان را در کتا  کبد؛ ودین معنی که وه منوان مثاو ومهبه تباریخی شخصیا
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، یتگ گسۀک گننۀداییۀآومطالعات اجتماعییها  شخصیتوسیرهآنحضرترادردرمذهبی
توانبد وببای کبل  و     تبسیم کبد  این روند می قمبیاتگو فا سیی ها  شان را در کتا ومهه نبهنیی

توانبد واشبد کبه  صورت مستمب ومود داشته واشد  ضاصل چنین نبآیندی این می وه مقطع تبصیلی
در گبا از ضربت  آموزان پا از اتمام تبصیل خود در مقطع مبووطه، وه تدریج تصویبی واقع دان 

 شان قبار خواهند داد  ذهن خود وبساخته و سیبه ضربت را الیوی خود در زندگی نبدی و امتمامی
 

 وسطهتمقطع م ی درسیها بدر کتا حضرت فاطمه شخصیتبررسی 

الزم  ،در متون درسبی دوره متوسبطه قبل از ارزیاوی وازنمایی سیبه و شخصیا ضربت ناطمه
شخصبیتی آن اوعباد کدام از آن ضربت یاد شده و  ،و درو  ها  اسا وبرسی شود که در کدام کتا

دوره متوسبطه اوو و دوم  یها  رو، در ادامه وا همین رویکبد کتا از اینووده اسا   ضربت مد نظب
 شود: میوبرسی 

 
 الف: دوره اول متوسطه 

وه صورت مشخ  درسی تببا  شایگآسما گپیادی ها  ی دوره متوسطه اوو در کتاها  در وین کتا
( وبه معبنبی زنبدگی و سبیبه ضرببت 71−77ص ،7937، شایگآسۀما گپیاد) «وبتبین وانو»منوان 
اند  دهد مؤلفان درصدد ووده اختصاص داده شده اسا  منوان و مبتوای در  نشان می ناطمه

رک: ) معبنی نمایندآن ضربت و سیبه ایشان را وه منوان الیویی وبتب و ماودانه وبای زنان و دختبان 
و دختبان( در مامعه مبوستان مهد ماهلیبا و ) (  در  وا اشاره وه ماییاه نازو زن7شماره مدوو 

 همان،) شود الهی آغاز می ای وه داشتن دختبی همچون ناطمه وه مثاوه هدیه سپا انتخار پیامبب
مکبه ماننبد ضربور  ( و در ادامه وا اشاره کوتباه وبه وقبایع دوره زنبدگی ضرببت ناطمبه در77ص
وبه دسبا  ، آزار و اذیبا پیبامببهاشم در شع  اووطالب ، رضلبا ضرببت خدیجبه ونی

مشبکان مکه و سپا هجببت از مکبه وبه مدینبه، وبه ایبن ضبدیث در خصبوص ماییباه ضرببت 
 مهبان وانوی وبتبین و آخبین و اّولین زنان سبور ناطمه»شود که  اشاره می از پیامبب ناطمه
 کسبی آینده و ضاو زمان در چه و گذشته در چه مالم زنان وین در»شود که  تأکید میو سپا « اسا
 وه توان ضِدّ  تا را خود توانیم ایشان می زندگی از گبنتن الیو وا نیسا  پا ایشان از تب واالمقام و وهتب

(  در ادامبه مبببث نیبز وبا 75، ص)همبان «نزدیک کنبیم مهان وانوی وبتبین و وهتبین شخصیا
ضیبا و »و سبیبه ایشبان در شب  مببور  های شخصبیتی ضرببت ناطمبه تبیین وی گی هدر
، «زیسبتی ساده»، «داری اهمیا دادن وبه خبانواده و خانبه»، «م قه شدید وه پیامبب]ص[»، «مفا

 شود   تشبیح و تبیین می« ضرور در امتماع»و « ایثار و وخشندگی»
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تقسبیم کبار وبین ایشبان و  ه، صببنا وبمببثی که ذیل مبور اوو یعنی ضیا و مفا مطببح شبده
مشتبکشبان  پا از ازدواج و شببوع زندگی اشاره دارد که وناوب راهنمایی پیامبب ضربت ملی

شبوند و  می« کارهای داخل خانبه»دار  مهده و ناطمه« کارهای ویبون خانه»دار  مهده ملی
 رسبوو اینکبه از خوشببالم چقبدر دانبد می خدا»شان از این مهم را وا ویان  آن ضربت خوشبالی

دارند و ایبن مبببث وبه همبین  اوباز می« ساخا نیاز وی نامببم وا مبدان شدن رو رووه از مبا خدا،
، انبا و م قبه همانجا(  ذیل مبور دوم یعنی م قه شبدید وبه پیبامبب) رسد تبتی  وه پایان می

م قبه شبدید متقاوبل آن هایی تبیبین و سبپا  وا ذکبب نمونبه وه پیامبب اس م نباوان ناطمه
 مایبۀ ناطمبه»شبود و در پایبان نیبز ضبدیث  هایی توضیح داده می ضربت وه دختبشان وا ذکب نمونه

 همبان،) شبود وبازگویی می در وصبف ناطمبه از زوبان پیبامبب« اسبا من قل  شادمانی
داده ، سعی شده اسبا نشبان «داری اهمیا دادن وه خانواده و خانه»(  ذیل مبور سوم 79−75ص

ای وه انجام امور  اند اما اهتمام وی ه ووده« سبور زنان مالم»رغم اینکه  وه شود که ضربت ناطمه
اشاره وه این ومه شخصیتی و سبیبه آن ضرببت وبا «  دانسا نمی می  را خانه کارِ »خانه داشتند و 

یبک وبانوی  سازی یعنی تومه دادن دختبان وه اهمیا تومه وه انجام امبور خانبه وببای نبهن  هدر
وبه تبویبا  اسا  در ادامبه همبین مبببث اهتمبام ناطمبه مسلمان وا اتکا وه سیبه ناطمه

شان وه تبویا دینی و نیز مبادت خداوند )وبا ویبان ضبدیثی از زوبان  شان مطبح و تومه وی ه نبزندان
کید قبار می  (  79ص همان،) گیبد خودشان( مورد تأ

زیستی  آموز وه ساده سعی شده اسا وا تومه دادن دان مبور چهارم(، ) زیستی ذیل مبور ساده
زیستی وه منبوان نبهنب  وبتبب تبیبین شبود و  از تجم ت، نبهن  ساده و دوری گزیدن ناطمه

دختببان  شبیفتا،»شود که  ضربت از سلمان نارسی اشاره میآن وبای این مهم مطلبی در خصوص 
 امبا کننبد می تبن وبب زروانبا هبای پارچه و نشینند می ط  از هایی تخا وب روم و ایبان پادشاهان

در ادامه همین وببث «  وبتن ناخب ییها  لبا نه و دارد سب وب قیمتی ن گبا چادر خدا نه رسوو دختب
، زمبانی کبه در شببر ازدواج و انتخبا  همسبشبان شود که ضربت ناطمبه توضیح داده می

مز یک شبتب، یبک زره و یبک ) چیز قاول ذکبیدنیا رغماینکهازمالوثروترا وه وودند، ملی
شمشیب( نداشتند، وه دلیل ایمان وبتبشان وه همه خواستیاران متموو و ثبوتمندشان تببمیح دادنبد  

نشبینی آن  شبود و اماره زیستی ضرببت ناطمبه تشببیح می مه وبث قناما و سادهاهمچنین در اد
خانه( ضتبی در ) انه و وسائل زندگیشان و ساده وودن خ مشتبک ل زندگییدر اوا ضربت و ملی

 ( 71ص همان،) شود شان توضیح داده می دار شدن زمان خانه
گیببد  تومبه  ، ایثار و وخشندگی آن ضربت مبد نظبب قببار میدر پنجمین مبور سیبه ناطمه

آورده  ونبد ناطمبه وی ه آن ضربت وه مببومان و نقبا مطبح و وبای این مهم داستان مشهور گبدن
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(  و در نهایا در آخبین و ششمین مببور وببث، ضربور در امتمباع، 76−71ص همان،) شود می
 هایی از زندگی و سیبه ناطمه سعی شده اسا تا شبایط مناسِ  ضرور زن در مامعه وا ویان نمونه

کبدند و در مین ضاو زمانی که شببایط اقترباء  تبیین شود که طی آن ایشان از مبدان نامببم دوری می
شبان وبه ارشباد مامعبه  های یانتنبد و وبا سبخنان و خطبه کبد در مامعه )ممع مببدم( ضربور می می
، «های ضربت ناطمبه ها و لق  نام»در  « ویشتب ودانیم»پبداختند  م وه وب این، در قسما می
وتوو، ضانیه، راضیه، زکیه، زهبا، صدیقه، طاهبه، ناطمه، مبارکه، مبضبیه، »لق  مشهور ایشان یعنی  75

مبببث( نیبز ) (  در پایبان ایبن در 71ص همان،) شود ذکب و معانی آنها ویان می« مطّهبه و منصوره
 (  وبه غیبب از ایبن در ، در77ص همبان،) گببدد ذکبب می وخشی از منامات ضرببت ناطمبه

1خورد  وه چشم نمی ی دییب این پایه تبصیلی مببث مبتبط دییبی وا ناطمهها  کتا


 
 پایه هفتم های آسمان پیامدر کتاب « برترین بانو»محتوایی درس − (: بررسی موضوعی1) جدول شماره

 پیام انتقالی مد نظر مبحث عنوان محور ردیف

 ]مقدمه[  1

 توجهی به زنان در جوامع جاهلی بی جاهلی جایگاه نازل زنان در جامعه عربستان عهد
به مثابه هدایت  به فاطمه  افتخار پیامبر

 الهی و مخالفت با رسوم غلط جاهلی
ارزش باالی فرزند دختر از 

 منظر نبوی و اسالم

در  جایگاه فاطمه در مکه دوران و حوادث زندگی فاطمه
 رویدادهای عصر نزول وحی

 الگوی برتر برای دختران و بانوان به عنوان برترین بانو فاطمهجایگاه واالی 

محور  2
 حیاء و عفت اول

 برای تقسیم کار بین علی راهنمایی پیامبر
و اختصاص امور منزل به آن  و فاطمه

 شان از این امر حضرت و خشنودی

مشارکت در زندگی مشترک از 
دار شدن امور  طریق عهده

گزند خانه و دوری از چشم و 
 نامحرمان

محور  3
 دوم

 عالقه شدید فاطمه
 به پیامبر

و  های متعدد دربارۀ عالقۀ متقابل پیامبر نمونه
 فاطمه

شناسی در قبال پدر و  وظیفه
 احترام به او

محور  4
 سوم

اهمیت دادن به خانه و 
 داری خانه

داری  به امور خانه و خانه اهتمام ویژه فاطمه
 و تربیت دینی فرزندان

سازی برای امر  فرهنگ
 داری و تربیت فرزندان صالح خانه

محور  5
زیستی و دوری  به ساده توجه ویژه فاطمه زیستی ساده چهارم

 گزیدن ایشان از تجمالت
زیستی به عنوان یک  ساده

 ارزش

محور  6
 فرهنگ ایثارنهادینه کردن  و سیره آن حضرت ای از ایثارهای فاطمه  بیان نمونه ایثار و بخشندگی پنجم

محور  7
در جامعه در صورت نیاز و انجام  حضور فاطمه حضور در اجتماع ششم

 شان با ایراد خطبه در مسجد مدینه وطیفه روشنگری
انجام وظائف اجتماعی از 
 سوی زنان بنابر نیاز جامعه

 بیان فضائل فاطمه و معانی آنها گانۀ فاطمه12ها و القاب  نامه بیشتر بدانیم  8

نهادینه کردن فرهنگ دعا و   بخشی از مناجات فاطمه   9
 تقرب به خداوند

                                                           

بته بعتد( در معرفتی  119«) اعالم: اشتخاص»و در قسمت  فار یفپای فهفتمهای دیگر این پایه صرفا در کتاب  . در کتاب1
وی اشاره شده است. کتابففاطم ففاطم فت  (، به 116مختصر علی شریعتی)ص
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ومبود  ی درسی پایه هشتم این دوره، وببث یبا در  مسبتقلی دروباره ناطمبهها  در کتا
وبه آن ضرببت وبه چشبم  ها  ندارد، اما وبخی اشارات در الو ی مباضث تعدادی از درو  و کتا

شۀایگآسۀما گپایۀ گگپیاد) «راهنماشناسبی»در اوتدای نصل سبوم  شایگآسما گپیادخورد  در کتا   می
در پایه هفتم و رئو  مطال  آن اشباره و سبپا در « وبتبین وانو»(، وه در  99ص ،7937، ششت 

، «شببایط نمباز صببیح»وبه وعبد(، ذیبل مبببث  27، صهمبان) «نبدوان آسبمان» ،در  ششم
ی دییب ایبن پایبه وببث ها  ر کتا(  د29ص همان،) شود می ویان( تسبیبات ضربت زهبا»

در در  چهبارم  شایگآسۀما گپیاد ضمیم ومود ندارد مز اینکه در  دییبی در خصوص ناطمه
 و وزرگان صدر اس م از ناطمبه زهببا )خلفای راشدین(، ذیل معبنی یاران ضربت رسوو

م همبین (  در در  پبنج2ص ،7937پایبه هشبتم  شۀایگآسۀما گپیاد ضمیم ) شود هم نام وبده می
 ملی امیبالمؤمنین»وه وعد(، در دو موضع  71ص همان،) و در ادامه مببث خلفای راشدین ضمیم 

 وبن ضسبن امیبالمؤمنین»و  وا ملی ( وه ازدواج ناطمه77ص همان،) «[]طال  اوی ون
شود  همچنبین  اشاره می (، وه آن ضربت وه منوان مادر امام ضسن79ص همان،) «[]ملی

فا سۀیگ گ) ایبن پایبه و در قسبما نیبارش فا سیگ گنگا شگ یوهگقستیدقمشایگم خشۀا در کتا  
دگبگونبه نوشبتن، »وبه وعبد( و ذیبل مبببث  755ص ،7937نگا شگ یوهگقستیدقمشایگم خشۀا  گ

ملبی فاطمۀ گفاطمۀ گقسۀتگوه وعد(، وخ  پایانی سخنبانی/کتا   761ص )همان، «دگبگونه دیدن
و درو  دییبب ایبن پایبه اشباره  هبا  (  در کتا62صهمان، ) گبدد شبیعتی وه منوان نمونه ذکب می

 شود  دیده نمی دییبی وه ناطمه
ومبود  ناطمبه ضرببت ی درسی پایه نهم مقطع اوو متوسطه، اشاره مدی وبهها  در کتا

م  هگق لگ فا سۀیگپایۀ گن ۀ ) «ام م: اشخاص»این پایه و در قسما  فا سیندارد و صبنا در کتا  
وی  کتا گفاطم گفاطم گقستوه وعد(، و در معبنی آثار ملی شبیعتی، وه  711ص ،7937، متنسط 

(  727ص همان،) اسااشاره شده 
 

 ی درسی مقطع اول متوسطهها بدر کتا (: دروس و مباحث مرتبط با فاطمه زهرا2جدول شماره )

 ارزیابی و توضیحات کتاب عنوان درس پایه
 درس مستقل و با موضوع اختصاصی های آسمان پیام برترین بانو هفتم
 ی پایه به حضرت وجود داردها باشاراتی در برخی دروس و کتا ـ ـ هشتم
 اشاره به حضرت و نام ایشان در این پایه تنها در یک موضع و به صورت غیر مستقیم است. ـ ـ نهم
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ی هبا  در کتا در یک ارزیاوی کلی از کم و کیف وازنمایی شخصیا ضربت ناطمه زهببا
توان گفا که تنها مبببث و در  مسبتقل در  ( می5مدوو شماره  رک:) درسی مقطع اوو متوسطه

« وبتببین وبانو»پایه هفتم تببا منبوان  شایگآسما گپیاددر این مقطع، کتا   خصوص ناطمه
در ضبد اشباره  ضرببت زهببا ذکببِ  ،پایه هشتم و پایه نهم ،پایهاین ی ها  اسا و در دییب کتا

 اسا 
 

 ب: دوره دوم متوسطه 

آموزان در مقطع دوم متوسبطه مباضبل پایبانی دوره نومبوانی و دورم  ودون تبدید وه دلیل اینکه دان 
تببوان وکننببد، ایببن مقطببع را از نظببب تبویتببی و پبورشببی اضتمبباال  گببذار وببه مببوانی را تجبوببه می

نبین ضساسبیتی، تبسبیم تبین مبضله رشد شخصیتی آنها وه شمار آورد  وا منایبا وبه چ کننده تعیین
تببی پیبدا  ی الیو در متبون درسبی وببای ایبن دوره اهمیبا انزونها امونق و تأثیبگذار از شخصی

وببای  سباز ناطمبه توان انتظار داشا که از ربنیبا تبویتبی و شخصیا رو، می کند  از این می
ی دوره دوم هبا  وا ایبن اوصبار، در کتا مؤثبتب وهبه گبنا  و متون درسی این مقطع وه شکلی وهتب

اختصباص داده  متوسطه در مقایسه وا مقطع اوو متوسطه، اگبچه در  مستقلی وه ناطمه زهببا
توان گفا که اشارات تفصیلی یا مختصبب وبه آن ضرببت وبا وسبامد و نباوانبی  نشده اسا، اما می

 شوند: ویشتبی ومود دارد که در ادامه وه تبتی  پایه وبرسی و وازشناسی می
رشبته ملبوم  (1)گتا یخگقس ددر کتا   وه ناطمه  ی پایه دهم ویشتبین اشارهها  ادر وین کت

: از خبدا رسبوو »خبورد  در در  چهبارم کتبا  تببا منبوان  و معارر اس می وه چشم می
(، ذیبل وببث تبیبین ب گبیدگ95ص ،7937 ( 1)گتا یخگقس د) «طال  تا هجبت وه مدینه اوی شع 

اشبباره شببده و زاده شببدن آن ضربببت از  ه ناطمببه، وبب«شخصببیا ضربببت خدیجببه] [»
ل واالی ایشان وبشمبده اسا؛ روایا مشهور درواره چهار زن وبگزیبده، یاز ممله نرا خدیجه

 همبان،) شود همسب نبمون( ذکب می) ، ضربت مبیم و آسیه، ناطمهضربت خدیجه یعنی
وه وعد(،  29ص )همان، («5) در مدینه پیامبب»(  در در  ششم همین کتا  تبا منوان 92ص

سبزمین ندک را وبه پبا   شود که پیامبب در اشاره وه ندک و معبنی مختصب آن، توضیح داده می
واگبذار کببد امبا  در راه گستبش اس م وه ضربت ناطمه ایثارهای مالی ضربت خدیجه

 (  در در 62صهمبان، ) این ملک از سوی خلیفبه اوو وازسبتانده شبد پا از رضلا پیامبب
و دالیببل اطبب   آن وببه « اویهببا ام»هشببتم کتببا  )دوران خ نببا اوببووکب، ممببب و مثمببان(، لقبب  

ل ایشبان یها و نرا شود و وه دنباو آن مختصبی از زندگی آن ضربت و وی گی تبیین می ناطمه
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 رسبالا آثبار وقای که آن اسا لق  این معانی از یکی»گبدد و این نباز وا ذکب این مهم که  ویان می
، وبه پایبان «هسبتند زهببا ضرببت نسبل از آنان همیی که اسا وسیلۀ امامانی وه خدا رسوو

در  همانجا(  این توضیح مختصب، تنها مببث مستقل در خصوص ضرببت ناطمبه) رسد می
 «ُصلح َضَسبنی و ضکومبا امبوی»وا منوان  این کتا  همچنین در در  یازدهم 1این کتا  اسا 

شبود کبه  میویبان ، این توضبیح «مختصبی دروارم امام ضسن»(، ذیل مببث 711ص همان،)
 خبدا رسبوو نبزنبدان را زهببا نبزندان ناطمه پیامبب از شده نقل روایات وه تومه وا مسلمانان»

ایبن  در مسبلمانان وببای تبدیبدی تببین کوچبک مبا ، ونی وعدها و امیه انکار ونی رغم وه و دانسته
 «ضماسبۀ ضسبینی»در نهایا در در  دوازهم کتا  وا منبوان همانجا(  ) «نیامد ومود وه موضوع

 شبود وه منوان مادرشبان اشباره می ، وه ناطمهوه وعد( و در معبنی زین  711ص همان،)
 (   776ص همان،)

رک: مبد و ) ومود ندارد ی دییب پایه دهم مببث مستقلی در خصوص ناطمهها  در کتا
 «تکّببب»قسما پبس  و پاسبخ در  نهبم وبا منبوان  ، در(1)گقخ قگقس می(  در کتا  9شماره 

 االیمت َ   الّلتُ   َفَجعتَ  »از خطببه ندکیبه  مببارتوه وعد(، ایبن  15ص ،7937، (1)گقخ قگقس می)
الةَ  َلک  َتطهیرا   رِک َو الَصّ (  در کتبا  71، صهمبان) شبود ذکبب می« الِکِبتر َعتن َلک  َتنزیه    ِنَن الِشّ

وه  77ص ،7937، (گ یوهگپارق 1قحکادگ)« )امتهاد و تقلید»در  دوم ، ذیل (گ یوهگپارق 1قحکادگ)
در  (، نلسبفه اضکبام از زوبان ناطمبه59−55ص همبان،) وعد( در قسما وبای مطالعه در 

 77ص )همان، «روزه»گبدد  همچنین در در  یازدهم  خطبه ندکیه( ویان می) خطبه مشهور ایشان
در قسما وبای مطالعه  2شود  داری ذکب می درواره شبایط روزه و روزه وه وعد( ضدیثی از ناطمه

وه وعد( توضیح داده می شود که زیارت قبور مطهب  32ص همان،) «ضج خانه خدا»در  دوازدهم 
ضبج( ) تکمیل کننده زیارت خانبه خبدا ن در مدینه منوره، از ممله ناطمهاش  تن از معصوم

نیبز همبین مباضبث وبه همبین  (گ یوهگمخترق 1)گقحکادکتا   (  در37ص همان،) رود وه شمار می
(  همچنین در نصل 715، 31، 59ص ،7937، (گ یوهگمخترق 1)گقحکادرک: ) شود شکل آورده می

وبه وعبد( و در  19ص ،7937(، 7) نارسبی) «ادویات انق  »تبا منوان (1)گکتا گفا سیپنجم 
 همان،) شود اشاره می« ضربت زهبای مبضّیه»ویان نمونه خاطبات رزمندگان وه توسل آنها وه 

 ( 11ص
                                                           

(، ضتمن بیتان وقتای  25همتان ، «)از تولد تا پتییرش خالفتت امام علی». الزم به ذکر است که در درس نه  با عنوان 1
متل فتوا  (، از فا مته  و توضیح سه مسئولیت علی مرتبط با هجرت پیامبر در ماجرای هجرت)مبیت، رّد وقتای  و رم

/پاورقی(.0شود)همان، ص برده میبه عنوان یکی از فوا   نام  زهرا

 نکترده رفت  خطتا و گنتاه از را ختود جتوار  و اعتاء و چش  و گوش و زبان دار، روزه که ای روزه آید می کار چه به. »2
.19، همان، ص«باشد؟
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 ی پایه دهم متوسطهها بدر کتا (: فاطمه زهرا3) جدول شماره

 عنوان درس کتاب توضیح و ارزیابی

طالب تا  ابی از شعب رسول خدا (1تاریخ اسالم ) ل حضرت خدیجهیذیل فضا تولد حضرت فاطمه
 هجرت به مدینه

 در مدینه پیامبر (1تاریخ اسالم ) توسط خلیفه نخست هفاطمبازستانده شدن فدرک از 
 دوران خالفت ابوبکر، عمر و عثمان (1تاریخ اسالم ) ل آن حضرتیختصر فضامبیان  وابیها  توضیح اطالق لقب ام

 از تولد تا پذیرش خالفت امام علی (1تاریخ اسالم ) شود. ذکر می پاورقی( نام فاطمه) در توضیح فواطم
را  توضیح اینکه بنابر روایات مسلمانان فرزندان فاطمه

 صلح َحَسنی و حکومت اموی (1تاریخ اسالم ) شناختند. می فرزندان پیامبر

 حماسۀ حسینی (1تاریخ اسالم ) به عنوان مادر حضرت زینب اشاره به فاطمه
 تکّبر (1) اخالق اسالمی بیان فرازی از خطبۀ فدکیه فاطمه

 ( ویژه پسران1) احکام در خطبۀ فدکیه احکام از منظر فاطمهفلسفه 
 اجتهاد و تقلید ( ویژه دختران1) و احکام

 ( ویژه پسران1) احکام داری دربارۀ شرایط روزه و روزه حدثی از فاطمه
 روزه ( ویژه دختران1) و احکام

 ( ویژه پسران1) احکام ن در مدینه از جمله فاطمهیزیارت قبور معصوم
 حج خانۀ خدا ( ویژه دختران1) و احکام

 
 ویشتب در قال  ذکب نبام و اشباره اسبا ی درسی پایه یازدهم نیز اشاره وه ناطمهها  در کتا

 «امامبا، تبدوام رسبالا»و ذیبل در  هفبتم  (2)گمیتگ گنندای(  در کتا  1رک: مدوو شماره )
َسَلمه دمبای   ّ(، از زوان ُامائمهمصما »وه وعد(، ذیل گفتار  75ص ،7937، (2)گمیتگ گنندای)

شود که طی آن ضربت دما کبدند:  ذکب می ، ملی، ضسن و ضسیندرواره ناطمه پیامبب
(  در ادامبه 31ص همبان،) «کن ضفظ ناپاکی و پلیدی هب از را آنان اند؛ من ویا اهل اینان خدایا»

 ویبا پیبامبب اختصباص آن وبه اهل( و 99سوره اضزا ، آیه ) و ناصله وه وبث نزوو آیه تطهیب
شود امامان وعدی نیز مزء  پبداخته شده اسا و استدالو می یعنی ناطمه، ملی، ضسن و ضسین

دار  رغم اینکه مهده وه ( و ناطمه37−31ص همان،) اند شده ویا ووده و معصوم شمبده می اهل
  در در  دهم تبا منوان (35ص همان،) اند، اما از ملم و مصما وبخوردار وودند اماما نبوده

 «ضفبظ سبخنان و سبیبم پیبامبب»(، ذیبل مببور 755ص همبان،) «ی راسبتینها شضفظ ارز»
 شود که امیبالمؤمنین ملبی وه وعد(، و در وبث کتاوا ضدیث توضیح داده می 755ص همان،)

ثبا و انتقباو سبخنان )و اضادیبث(  وه ،وا نادیده انیاشتن منع کتاوا ضدیث و ضربت ناطمه
وبه  726، صهمبان) «انتظار مومود در»(  همچنین در در  سیزدهم جاهمان) پبداختند پیامبب

ی ضبدیثی هبا  اضادیث منقبوو در کتا وناوب شود که اشاره می «مومود در اس م»وعد(، ذیل مببث 
(  در 723ص همبان،) اسبا ناطمه و ضربت ، از نسل پیامببامام مهدی اهل سنا،
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 «ویشبتب وبدانیم»قسما  در وه وعد(، 517ص همان،) «های پیوند زمینه» در  هفدهم کتا  یعنی
 و یی درواره سبیبهها نداستا که شود (، در مها ضفظ مفار و پاکدامنی توصیه می571ص همان،)

 خوانده شود   امامان و ناطمه ضربت ، اکبم پیامبب رنتار
 ،(2)گقصۀنلگعبا ۀد) «امامبا، تبداوم رسبالا»پایه یازدهم نیز در در   (2)گقصنلگعبا ددر کتا  

سلمه دروباره اهبل ویبا و نبزوو آیبه  ، روایا ام«مصما امام»وه وعد(، ذیل گفتار  11ص ،7937
رک: سطور پیشین(، وه همبان ) ذکب شده (2)گمیتگ گنندایتطهیب و اط   آن وه ایشان، که در کتا  

 همبان،) «ومدم وبزرگ الهبی»(  در در  نهم همین کتا  77−71ص همان،) شود تبتی  ویان می
و  از نسل پیبامبب شود که امام دوازدهم استدالو می وا ویان ضوادث ضدیثی، وه وعد(، 35ص

همبین پایبه نیبز ذیبل وبخبی وقبایع  (2)گتا یخگقس د(  در کتا  31ص همان،) اسا ناطمه
 و وبخی وقایع تاریخی ادوار وعبدی تباریخ اسب م اشباراتی وبه ناطمبه مبووب وا دوره ائمه

 91ص ،7937، (2)گتا یخگقس د) «امام کارم»توان وه در  پنجم  شود که از آن ممله می می
او وی از امبام در ؤوبا مهبدی خلیفبه مباسبی و سب وه وعد( اشاره کبد که در موامهۀ امام کبارم

شبان، آن ضرببت وبه خلیفبه مباسبی یبادآور  و نبزندان خصوص مامبای ندک و ضق ناطمه 
 همبان،) تواننبد واشبند ی اسب می در ایبن زمبان در ضکبم نبدک میها نشوند که همه سببزمی می
پایۀ یازدهم )رشته ادویات و ملوم انسانی(، در اشاره وبه رویبدادهای  (2)گتا یخدر کتا   1( 11ص

تۀا یخگ) شبود می  ای مهبم اشباره وه منوان واقعبه وا ملی ساو دوم هجبت وه ازدواج ناطمه
یکبار از  قیرق  تا یخگمیاصری دییب این پایه صبنا در کتا  ها  در وین کتا 2( 95ص ،7937، (2)

شبود و همزمبانی سبالبوز  نام وببده می« وبگی از تاریخ»و ذیل در  هجدهم و قسما  ناطمه
 ،7937، تۀا یخگمیاصۀرگقیۀرق ) گببدد ویبان می وا می د ضربت ناطمبه تولد امام خمینی

 ( 726ص


 


 
                                                           

 شود کته بته (، در معرفی فا میان مصر تصریح می20در این کتاب)ص « ی شیعیها ترکوم». عالوه بر این، در معرفی 1
دانستند، به فا میان مشهور شدند. می و فا مه دلیل اینکه آنها خود را از نسل امام علی

جهتان استالم در عصتر »شود در درس هفت  کتاب با عنتوان  اشاره می . موض  دیگری که در این کتاب به نام فا مه2
شود که عباسیان سعی داشتند با تبلیغات  ، توضیح داده می«روابط عباسیان و فا میان»است که در مبحث « خالفت عباسی

(.16−12را انکار نمایند)همان، ص خود نسب خلفای فا می و انتساب آنها به فا مه
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 ی پایه یازدهم متوسطهها بدر کتا (: فاطمه زهرا4) جدول شماره

 عنوان درس کتاب توضیح و ارزیابی
 ی راستینها شحفظ ارز  (2) دین و زندگی و فاطمه توسط علی ثبت و انتقال احادیث پیامبر

 در انتظار موعود (2) دین و زندگی زمان مذیل بحث معرفی اما اشاره به فاطمه
 های پیوند زمینه (2) در دین و زندگی «(یمنبیشتر بدا»در ) برای حفظ عفاف توصیه به خواندن سیره فاطمه

 امامت تداوم رسالت (2) اصول عقائد ، نزول آیۀ تطهیر و ...روایت اّم سلمه درباره اهل بیت
بر اساس روایات اهل سنت  استدالل درباره اینکه امام دوازدهمارایه 

 وعدۀ بزرگ الهی (2) اصول عقائد است از فرزندان فاطمه

با مهدی عباسی و استدالل حضرت درباره حقانیت  مواجهۀ امام کاظم
 امام کاظم (2) تاریخ اسالم درباب مسألۀ فدک و رهبری جامعه اسالمی و ائمه فاطمه

 امت و حکومت نبوی در مدینه (2) تاریخ اسالم جزء وقایع سال دوم هجری و علی اشاره به ازدواج فاطمه
 برگی از تاریخ تاریخ معاصر ایران با میالد فاطمه همزمانی تولد امام خمینی

 
ی درسبی هبا  در کتا ناطمبه اشاره وهگانه دوره دوم متوسطه، ویشتبین  های سه در وین پایه

 ها  در این واره از وقیه کتا (3)گمیتگ گنندایی این پایه نیز کتا  ها  پایه دوازدهم اسا در وین کتا
، (3)گمیۀتگ گننۀدای) «نقبط وببای تبو»  در در  چهارم این کتا  وا منبوان رسد نظب می وهتب  غنی

زنبدگی (، 17ص همان،) «های وصف ناشدنی دریانا پاداش»وه وعد(، و ذیل گفتار  5ص، 7937
وه منوان نمونه و الیبوی مبالی ونبدگی خالصبانه  و ملی وه همباه زندگی پیامبب ناطمه

اند  در در  یبازدهم کتبا   شوند که در نتیجه قب  الهی وه این مقام دسا یانته خداوند معبنی می
و ارتقباء ماییباه « تبکیم ونیان خانواده»وه وعد(، ذیل مباضث  796ص همان،) «مصب شکونایی»

ی اصبیل او وبه منبوان وخب  مهمبی از اهبدار ضرببت هبا شخانواده و اضیباء منزلبا زن و ارز
 شود که چیونه ضربت وبای نهادینه کببدن ایبن نیببش وبه ناطمبه توضیح داده می رسوو

 و همبۀ مفباخب کننبدم تببویج و وارث  ناطمبه ضرببت»ای داشتند تبا مبایی کبه  تومه وی ه
 و و اوبباهیم نبوح همچبون الهی وزرگ پیامببان و آورده ارمغان وه اکبم پیامبب که شد هایی ارزش
(  در ادامه همین وبث، وببای تبیبین 711ص همان،) «وودند شده مبعوث آنها وبای میسی و موسی

وه ارائه شواهد و اضبادیثی پبداختبه شبده و توضبیح داده  نزد پیامبب ماییاه ضربت ناطمه
در کنبار  اند که ناطمبه زنان پا وه پای مبدان، تاریخ را رقم زده شود که در خانواده پیامبب می

(  در ادامبه 717−711ص همبان،) شوند از ممله این زنان مبسو  می ن یو ز خدیجه 
وبه  ، وه اهتمام وی ه ضرببت ناطمبه«رشد و والندگی ملم و نبهن »همین مباضث، در گفتار 

یی را هبا  شود کبه چیونبه آن ضرببت ک  بیح میامب آموزش در مدینه مصب نبوی پبداخته و تش
دادند و وه سواالت وانوان مدینه وا سبلوضه قبار دادن ضوصله و درایا و وبدون  وبای زنان تشکیل می

 ( 715−717ص همان،) داند منا پاسخ می



      03 متوسطه دوره درسی های کتاب در زهرا فاطمه حضرت شخصیت و سیره بازنمایی

 

، «دختبب از نیباه قببآن»ذیبل گفتبار  مدیریتگخاننقمهگ گسک گنندایگ) یوهگمختۀرق (در کتا  
و نزوو سوره کوثب در خصوص آن ضربت و اسبتمبار نسبل  نزد پیامبب  ه ناطمهماییاه وی

گمۀدیریتگخۀاننقمهگ گسۀک گننۀدای) شود ویان می از طبیق دختبش ناطمه ضربت رسوو
 در قاطعیبا و دییببان وا وبخوردی خوش»(  همچنین ذیل مببث 77 ص ،7937،  یوهگمخترق ()

شود که:  ذکب می (، این ضدیث از ضربت زهبا75ص همان،) در این کتا « ها امزاضم وباوب
 دشمن وا وبخوردی خوش شود و می وام  او وب وهشا کند، وبخوردی خوش مؤمنی وا که کسی»

مۀدیریتگهمانجا(  م وه وبب ایبن، در کتبا  ) «دهد می نجات آت  مذا  از را انسان مو، ستیزه
گمدیریتگخاننقمهگ گسک گنندای) شانزدهم، ذیل مباضث در  خاننقمهگ گسک گنندایگ) یوهگپارق (

، وببای ارائبه الیبویی «در  زندگی»وه وعد( و در گفتاری وا منوان  763ص ،7937،  یوهگپارق ()
تبین  مببارک»وا تعبیب  و ناطمه زهبا آموزان( ازدواج ملی دان ) مذهبی وه موانان− تاریخی

شود که ایشان پا از آغاز زندگی خود وا راهنمایی  شود و توضیح داده می ذکب می« پیوند روی زمین
هبب  وناوب نبمای  ضربت رسبوو همچنین ملی  کارها را وین خود تقسیم کبدند پیامبب

 کبدنبد یباری می شدند در خانه وه همسبشبان ناطمبه  زمان از کارهای ویبون از منزو نارغ می
، «قنامبا میبوه زهبد»در در  هفتم و ذیل گفتار  (3)گقخ قگقس می(  در کتا  771ص همان،)

الیو گببنتن از ایشبان  لزوم و و ناطمه زهبا ضمن ضکایا کتا  وه قناما در زندگی ملی
نیبز در در   (3)گقصۀنلگعبا ۀد(  در کتبا  69ص ،7937، (3)گقخ قگقسۀ می) شود اشاره می

اثبات مبدو »وه وعد(، ذیل گفتار  757ص ،7937، (3)گقصنلگعباید) «مدو الهی»دهم وا منوان یاز
شود که در آن ضربت مباضث مهمبی  ذکب می ، نبازی از خطبه ضربت ناطمه زهبا«تشبیعی

ورزی، پیبوی از اهل ویا و اماما و نیز مهباد و  مانند ایمان، نماز، تزکیه نفا، روزه، ضج، مدالا
و در  (3)گ  شگقستنکاطگقحکادگ)قحکۀاد(  در کتا  757ص همان،) اند صبب را مورد تومه قبار داده

، صوم، وه معصوم وودن ضرببت رسبوودر تعبیف مع« تعبیف سّنا»در  پنجم ذیل مببث 
کیبد می مشبب اثنی و ائمبه ضربت ناطمبه  ( 3)گ  شگقسۀتنکاطگقحکۀادگ)قحکۀاد) شبود تأ

   1( 11ص ،7937
 
 

                                                           

 1912( ایران دوره استالمی، 9( ایران و جهان معاصر)نک. تاریخ)9( ایران دوره اسالمی و تاریخ)9اریخ)های ت . در کتاب1
(، ضمن برخی رویدادهای دوره معاصر و ضمن وقتای  120، 195، 1912( ایران و جهان معاصر، 9؛ نک. تاریخ)111، 125، 

یشان و مسائل مربو ه به آن ندارد.شود است که البته ارتبا ی با ترسی  شخصیت ا ذکر می نام فا مه
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 در متون درسی پایه دوازدهم مقطع دوم متوسطه (: فاطمه زهرا5) جدول شماره

 
 و متون درسی دوره دوم متوسبطه ها  در کتا نیاه کلی وه انعکا  سیبه و شخصیا ناطمه

 دهبد کبه در  مسبتقلی وببای تبیبین (، که در سطور پیشین تبسیم شد، نشبان می2مدوو شماره )
اط مبات تباریخی،  در کنبارنشده و وه مبای آن   پیشی وینی ها  در این کتاضربت آن  شخصیا

ضرببت و نیبز در مبواردی ی متعالی از منظب آن ها شوبخی مباضث مبتبط وا سیبه ایشان و نیز ارز
 و وه طور کلی شیعیان ویان شده اسا   و ائمه ماییاه آن ضربت نزد پیامبب

 
 یریگ بحث و نتیجه

های آموزشبی  مبذهبی و تباریخی در نیاشبته− ی دینیها ایکی از مسائل مهم در وازنمایی شخصی
ای وازنمبایی  وبه گونبهاین اسا که شخصیا اگبچه متعلق وه ادوار پیشین و گذشته اسا، اما وایبد 

 شود که ضمن ضفظ اصالا تاریخی و واقعی خود، امکان ایجاد ارتباب وین نسل و مامعه مخاط 
ی متعالی متجلی در آن شخصیا را وه سهولا وبقبار کند و ضا قباوبا ها شو ارز (آموزان دان )

هدنمندی، مسبتلزم الزم وا آن شخصیا را در خواننده ایجاد نماید  روشن اسا که چنین وازنمایی 
ی معطبوِر وبه تبویبا، هنبب هبا ا، وبه ویب ه اینکبه در روایهدنمنبد آموزشبی اسبا داشبتن ویباِن 

در ایبن شبود   گبایانه و هدنمنبد، مهمتببین مسباله مبسبو  می پبدازی و وازنمایی واقع شخصیا
سبیبه گیببی مناسب  از  نباطمی در مامعبه مسبتلزم وهبه− میان، نباگیب کبدن سبک و سبیبه ملبوی

اسا و اگب سیبه و شخصیا ایشان در کتب  درسبی دوره آمبوزش مدرسبه وبه خبووی   ناطمه
تب و  توان انتظار داشا الیوگیبی از سیبه ایشان در وین موانان شبکل مبدی تبسیم و تبیین شود، می

 توضیح و ارزیابی کتاب عنوان درس
 الگوی عالی بندگی و علی در کنار پیامبر فاطمهزندگی  (3) دین و زندگی فقط برای تو

وارث مفاخر و  ، فاطمهبه فاطمه توجه ویژه پیامبر (3) دین و زندگی عصر شکوفائی
 ی پیامبران و اهتمام آن حضرت به امر آموزشها شارز 

مدیریت خانواده و سبک  دختر از نگاه قرآن
 پیامبرنزد جایگاه ویژه فاطمه زندگی )ویژه دختران(

خوش برخوردی با 
 دیگران

مدیریت خانواده و سبک 
 ذکر حدیث از فاطمه زندگی )ویژه دختران(

 و تقسیم کارها بین ایشان و فاطمه ترسیم زندگی مشترک علی ویژه پسران() سبک زندگی درس زندگی
 و لزوم الگو گرفتن از ایشان ورزی فاطمه قناعت (3اخالق اسالمی ) قناعت میوۀ زهد

 درباره باورها و اعتقادات بیان فرازی از خطبۀ فاطمه (3) اصول عقائد عدل الهی
 به عنوان معصوم در تعریف عصمت و معصوم اشاره به فاطمه (3روش استنباط احکام )احکام) تعریف سنت
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ی درسبی دوره اوو و دوم هبا  تبی پیدا کند  وناوب وبرسی صورت گبنته وا همین هبدر از کتا مینی
گانه این دو مقطع( مشخ  شد که در این دو مقطع متوسطه تنها یک در   های ش  پایه) وسطهمت

اختصباص داده  پایه هفبتم وبه ناطمبه شایگآسما گپیاددر کتا  « وبتبین وانو»مستقل وا منوان 
اسبا  شبده لف شخصیتی و زندگی ایشان در این در  وه خبووی تبسبیم تشده و سیبه و وموه مخ

پایه دهم نیز در الو ی مباضث و مسائل مبووب وبه وقبایع صبدر اسب م و  (1)گیخگقس دتا البته در 
ها و نرائل ایشبان  و وی گی ی مختلف مختصبی از زندگی ناطمهها اوه مناسب دوران ائمه

وببای آن ضرببت، وبه صبورت مختصبب ومبوه  «اویهبا ام»ویان شده و ذیل مبببث توضبیح لقب  
ی هبا  شود  همانطور که در وبرسی توصبیفی مشبخ  گبدیبد در کتا شخصیتی ایشان تبسیم می

اختصباص داده نشبده  درسی دییب دوره اوو و دوم متوسطه، مببث مستقل دییبی وبه ناطمبه
ضث وه ضربت اشاره وه مز دو کتا  نو  الذکب(، اغل  وه نباخور مبا) ی دییبها  اسا و در کتا

توان وه نق  ایشان در وبخی ضوادث صدر اس م، وبخی اضادیث منقبوو  شده اسا که از ممله می
ی پایه دوازدهبم اشبارات ها  مقطع متوسطه دوم، کتا ۀاز آن ضربت اشاره کبد  البته در وین سه پای

اختصباص داده دارند، هب چند که در  مستقلی وه ضرببت  تبی وه ناطمه زهبا مدی ویشتب و
گونبه ویبان و سبازماندهی  وا این اوصار، واید تومبه داشبا کبه ایبن مباضبث وایبد وهنشده اسا  

آمبوزان دروباره خصبوص شخصبیا ضرببت  شدند که زمینه و شببایط تفکبِب ممیبق در دان  می
آورد و طبیعتا صبر ویان مباضث یا روایتیبی وبا هبدر ویبان خببب، چنبدان  را نباهم میناطمه

 نخواهد وود  راهیشا
ی درسی، کبه در سبطور پیشبین ها  و سیبه و شخصیا آن ضربت در کتا تصویب ناطمه

تواند وه خووی گویای همه اوعاد و زوایای وبث واشد  چنین تصویبی اگبچه نقباب  وبرسی شد، می
و سبیبه  قوتی دارد و نشان دهندم ت ش مؤلفان وبای ارائبه تصبویبی الیومبدار از ناطمبه زهببا

وبای نوموانان و موانان قطعا واید وازنمبایی کنبونی  آو ایدهوبای تبسیم یک الیوی  ان اسا، اماایش
ی درسی هم از نظب کیفی و هم از نظب کمی و البته وه صورت هدنمند و اصبولی ارتقبا داده ها  کتا

تومبه منوان نمونه همان طور که مشخ  گبدید در درو  مبتبط وا ادویات نارسی، تقبیببا  وهشود  
در اد   وبدین سبوهای نخستین هجبی  آنکه از سدهگیبد، ضاو  صورت نمی  چندانی وه ناطمه

سببوده شبده  از سوی شامبان و ادیببان ایبانبی ضربت دروارم آن ای نارسی اشعار پبشمار و پبمایه
نمونبه منوان  وبه) وهبه گبنا نیکیتوان از این ربنیا غنی و آماده وبای اهدار تبویتی وه  اسا و می

 چهببم ناطمبه وازنمایی ارتقاء پیشنهاد دییبی که وبای ( 593−575، ص7971رک: شهیدی، 
توان ارائه داد اینکه وا منایا وه خ ء مدی مومود در مقطبع متوسبطۀ دوم،  ی درسی میها  در کتا
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 یوببا مکملبی تبا شود وینی پی  ضربت آن سیبه مبتبط وا درسی یازدهم یا دوازدهم، متون پایه در
در متبون  های مبتبط وبا ناطمبه نکته مهمی که درواره داده  واشد هفتم پایه در برترگباننی در 

های هشتم تا دوازدهم ومود دارد اینکه اغل  وه صورت دادم صبر، ودون تومه وه اوعاد تبویتی  پایه
اند و وه همین دلیل نیز اضتماو تثبیا و ماندگاری طبوالنی مبدت آنهبا در  و تقبیبا خنثی، ارائه شده

ت هدنمنبد در رسبد، ضباو آنکبه اگبب وبه صبور آموزان وه ضبداقل ممکبن می اذهان و خاطب دان 
تبویتی و در مبتن زنبدگی زمانبۀ کنبونی آورده شبوند و وازنمبایی شخصبیا آن − ی داستانیها  قال

ضربت در چنین وستبی صورت گیبد، م وه وب مانبدگاری، امکبان تببدیل آن وبه الیبوی وبتبب وبه 
 در متون درسی مبات  ویشتب خواهد شد  در واقع، در کنار ت ش وبای تبسیم شخصیا ناطمه

و مفباهیم، وبه مبؤثب وبودن آنهبا مهبا ایجباد تغییبب مثببا در  هبا ماین مقطع، در کنار انتقباو پیا
وه صبِر عمدتانیدربازنماییکنورسد  نظب می وهآموزانتوجهخاصصورتگیرد؛حالآنکهدان 

ط وبا صورت وی ه در مقطع متوسطه دوم در مباضبث مببتب اکتفا شده اسا  این مهم وه ها مانتقاو پیا
خورد و مقوله تأثیبگذاری وبای مخاط  خاص چندان که واید مد نظب  چشم می ویشتب وه ناطمه

نبوده اسا  همچنین واید تومه داشا که ارتباب مستقیمی وین قدرت و کیفیا روایبا و وازنمبانی 
وبتب  و اتخاذ سبک و شیوم آن ضربت وه منبوان سببک زنبدگی صورت گبنته از شخصیا زهبا

ی وبتب و هدنمنبد در ایبن زمینبه ها اارد و وب این اسا ، دقا و تومه الزم مها ارائه روایومود د
تبب  ی مناس  مها الیوگیبی در طباضبی درو  کیفیها  کننده اسا  یکی از پ وه مهم و تعیین

تألیف سبید  ننداانیگفاطم گنشرقوبای مقطع تبصیلی متوسطه، کتا   در ارتباب وا ناطمه
روش مطالعۀ ملمی نیاشته شده و همه اوعاد  معفب شهیدی اسا  این اثب در مین ضاو که وا اتکا وب 

گیبد، اما زوان ناخب و در مبین ضباو روان و  زندگی و مسائل تاریخی مبتبط وا آن ضربت را دروبمی
و دلنشین و صبمیمی روایی و البته شیوا − گویای کتا ، که در مقاطعی از وبث ضتی شکل داستانی

کند که وا همبباه  گیبد، این امکان و نبصا را وبای هب دو مخاط  خاص و مام نباهم می خود می وه
 قبار گیبد  شدن وا وبث، در متن زندگی ناطمه

، الیوی متعالی زنان در مهان اس م و نبزد شبیعیان وبه زهبا  نارغ از اینکه ضربت ناطمه 
از سیبه ایشان در زندگی نببدی و امتمبامی زنبان و دختببان، متبأثب از  گیبی رود، اما وهبه شمار می

ی درسی خواهد وود  این مهم ها  چیونیی وازنمایی شخصیا و سیبه ایشان وه وی ه در همین کتا
ای که وب مهده همبه  مستلزم داشتن و وبساختن روایا چند ومهی از شخصیا ایشان اسا، وریفه

تاریخ صدر اس م و تاریخ تشیع واید واشد  مونقیا در تثبیبا الیبوی پ وهان  پ وهان و تاریخ سیبه
مدت و همیشبیی داشبته واشبد، وبه ویب ه  تواند تأثیبات طوالنی آموزان می مناس  در ذهنیا دان 
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آموزان دوره متوسطه در مقطعی از زندگی خود قبار دارند که شخصیا نبدی و امتمامی  اینکه دان 
آموزان وه شدت در تکاپوی در پی  گبنتن الیوهایی  تکامل اسا و دان گیبی و  آنها در ضاو شکل

تواند زمینه از دسبا رنبتن چنبین  هبگونه ضعف و ناکامی می اخ قی و رنتاری وبای خود هستند و
توان وا وازنمایی و تبسیِم نبآینبدی ومبوه مختلبف  رسد می آلی واشد  وه نظب می وستب و نبصا ایده

ی درسی دوره متوسطه، الیبوگیبی از ها  در متون و کتا ناطمه زهباسیبه و شخصیا ضربت 
تب و  آن را در تثبیا سببک زنبدگی اسب می، وبه ویب ه وببای دختببان و وبانوان، وبه صبورت مبدی

  دنباو کبد تبی  هدنمند
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کیبد وبب تبلیبل مبتبوای کّمبی و های درسی  ی ارزشیاوی کتا ها شنوریان، مبمد، رو   17 وبا تأ
 (، تهبان، انتشارات شورا 7931) کیفی
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