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بایستگیهای پرستاری با تأکید بر سیره حضرت زینب
سمیه مالمیر

*

مقدمه

پرستاری ،جایگاه با ارز

در جامعه اسالم داردن زیرا تل مت بله بشملار ع تلالش

برای سالمت اع از نظر عج انهای بشریت ،امری ستودن است .در جامعله اسلالم
پرستار صرراً به تاطر عظشفه غ  ،از بشمار پرستاری نم ک ن ب که ت مت به بشملار
را عظشفهای اله م دان که ت اعن متعال بر دعش عی نهاده اسلت .املام تمش ل
درباره جایگاه ع ارزش پرستار م ررمای « :متوجه با ش که ایلد لغ را بله جهلات
مادی آلوده نک ش که هم کار کرده با ش ع هم اجلر نبلرده با لش » 1.در طلول تلاریخ
اسالم خصشتهای بسشاری مشتاقانه از بشماران مراقبت م کردن که نمونه بلارز آن،
عجود مق س حضرت زی ک

است که در عاقعه یا ورا ،ضلمد پرسلتاری از املام

سناد  ،از ارزشهای اسالم پاس اری کرد ع اید مع ا را نهادی ه نمود که پرستاری
صرراً مراقبت از جسم بشمار نشستن ب که در مرتبه باتتر ،مراقبت از ارزشهلای الهل
نشز است .در اید مقاله با نگلاه بله سلشره حضلرت زی لک  ،بله برتل عظلایف
پرستاران ا اره م ک شم.
 .1مسئولیتپذیری

پرستار عظشفه اس همواره در تالش است تا آسایا ع راحت بشمار را رلراهم ک ل .
* داناآموتته حوزه ی مشه تواهران ع کار اس ار ر سفه ع کالم اسالم .
 .1سش رع هلال موسوی تمش ن صتشفه امامن ج  ،12ص .285

از اید رع م کو

تا با افتارهلا ع ررتارهلای نسل نش ه ،بایلث اذیلت ع آزار بشملار

نشودن زیرا بشمار بله سلبک بشملاری ،مشلکالت تاصل دارد کله ممکلد اسلت بلا
کونکترید ناراحت دنار اضطراب ع تشویا تاطر ود .پشامبر

دربلاره توجله

َ َ ُّ
به بشمار ع نه از آزار ع اذیت اع م ررمای َ « :ث َال وث َد َع َا و ْ َ َ َ ٌ و َ و ْ َ ِّ
ات تْابة دعاء الحاج ِفاي َخلا ِ
ٍ
َ
ْ ْ و
ََ و َ ْ
َ ْهله َو ود َع واء ْال َ
سض فال وَ ْؤذ ووه َو ال وَض ِْ وِ ووه َو ود َع واء ال َمظلاامن 1سه دیا مستناب است :دیلای
ِ
م
ِ
ِ
ِ ِ

اع را اذیلت نک شل ع دلت لگ ع غمگلشد

حاج برای بازمان اان ،دیای مریکن پ

مسازی ع دیای مظ وم».
تب ور عظشفه اس ع ح

مسئولشت نسبت به بشمار در ررتار حضرت زی لک  ،در

یصر یا وراست که عقت به تشمهها حم ه کردن  ،بلانوی کلربال بلا رل اکاری املام
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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سناد

را از مشان آتا ننات داد .یک از سپاهشان لشکر یمر سع م اوی :
قامت را دی م که مث پرعانه به ارد یک تشمله آتلا

ه گام غارت تشام ،بانوی ب

اررته دعر م زن  ،ااه به دات تشمه م رعد ع ااه بشرعن م آی  .با سریت نلزد
اع ررتم ع افتم :ای بانو! مگر ع ه آتا را نم بش
نم ک

! نرا مان ل سلایر بلانوان رلرار

با ص ای بغکآلود افت :ای مرد! خص بشماری در اید تشمه داریم کله

توان نشستد ع برتاستد را ن ارد .نگونه اع را رها ک م ،در حال که آتا از هر سلو
به طرف اع ع ه م کش

2

تعه ع مسئولشتپذیری حضرت زی ک
یا ورا ع پ

از هادت امام حسشد

ررتار ب مان حضرت زی ک

در آن رای سخت ع طاقتررسای یصر
نسبت به امام سناد  ،ب نظشر اسلت .ایلد

درس بزرا برای پرستاران است که در برتلورد بلا

بشمار ضمد حف سالمت رعان تود ،بای بسشار مسئوتنه یمل ک ل ع مراقبلت از
بشمار را در اعلویت قرار ده  .خص به نام مرازم بد حکشم م اوی :
با متم بد مصادف در سفر حج بودم که در م ی ه بشملار ل م .عی ملرا ت هلا رهلا
م کرد ع به مسن م ررت .مد نزد پ رش ،از عی ا ه کلردم ع اع نشلز ملاجرا را بلا
امام صاد

در مشان اذا ت .آن حضرت به متم بد مصادف پشغام داد کله االر

 .1سعش بد هبة هلال قطکال ید راعن ین ال یواتن ص .31
 .2جمع از نویس اانن عرشات اتامه

ن ص .159

در تانه م مان ی ع از بشمار پرستاری م کردی ،ثوابا از یبادت در مسلن بششلتر
بود.

1

 .۲تقویت روحیه بیمار

بشماری ،سبک برعز نگران ع احساسات م ف در انسان ع الاه از بلشد ررلتد رعیتله
امش در بشمار ع تش ی بشماری م

لود .بلرای مثلال لشوع عیلرعس کرعنلا ،بایلث

تسارتهای اقتصادی ،ترس در بشماران ع آسشکهای رعان بسشاری در جامعه ل ه
استن ن انکه ب ا بر نقل مراجل رسلم  ،برتل بله ی لت از دسلت دادن رعحشله
در حال که امش ده به بشماران ع تأمشد آراما رعان آنان ،رعن درمان را آسلانتر ع
م ت زمان بشماری را کوتاهتر م ک  .رسولت ا

دربلاره اهمشلت تقویلت رعحشله

ََْ َ َ َ َ
َ ً
بشمار ررموده است« :إ َذا َد َخ ْل وت ْم َع َلی ْال َمِ َ َ ِّ و َ و
ال ف ِاإ َّن ذ ِلاك ال َس واِ ُّد ش ْایئا َو وه َاا
ِ ِ
ِ
سض فنف اا له ِفاي األج ِ
ْ
َ
وسط ِّی و َّالنفسن 3هر ااه بر بشملار عارد ل ی  ،اع را بله سلالمت ع طلول یملر امشل عار

سازی ن ار نه اید امش عار ساتتد در قضا ع ق ر مؤثر نشست ،عل بشمار را دلخلوش
م ک ع بایث تسکشد ع آراما اع م
سشره حضرت زی ک

ود».

در جریان کربال ،الگوی نلاب در اینلاد حل

امشل  ،بشل ا

 .1متم بد یعقوب ک ش ن الکار ن ج  ،4ص .545
 .2تبرازاری جمهوری اسالم ن «تبششد نقا راهبردی پرستاران در دراع مق س»ن .1398/1۰/11
 .3متم باقر من س ن بتاراألنوارن ج  ،۷8ص .225

علیهاالسالم

امش عاری ع غ به ارسردا  ،از نظر جسم ع رعح دنار آسشکهای ج ی ل هان .

بایستگیهای پرستاری با تأکید بر سیرة حضرت زینب

تللاریخ درللاع مقل س ،لبریللز از رل اکاری پرسللتاران اسللت کلله در عظشفه اسل ع
مسئولشتپذیری به بانوی کربال اقت ا کرده بودن  .یک از پرستاران نمونه دراع مقل س
م اوی « :ااه ضرعرت ننات رزم اان به ح ی بود که بانوان ام ادار در هفته سله
بار تون م دادن  ،ب عن آنکه غذای کار برای جبلران تلون از دسلت ررتله دا لته
با » 2.پرستاران در دراع مقل س ،نله ت هلا در ارتبلاط بلا رزم ل اان اسلالم بسلشار
متعه انه ع مسئولشتپذیر بودن ن ب که نسبت به درمان اسرای بشمار ع منلرع یراقل
نشز با اتال انسان ع رأرت اسالم یم م کردن .
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متعال ع تقویت رعحشه است .من
زی ک

ابدزیاد در کورله ع سلخ ان کوب ل ه حضلرت

در پاسخ به اع ،نمونه بارز ایناد ح

ابدزیاد با استات تطاب به حضرت زی ک

امش ع تقویلت رعحشله اسلت .عقتل
افت« :حم ع سپاس ت اعنل ی را

که ما را رسوا کرد ع دعرغ ما را آ کار نمود» 1،حضرت زی ک
َ
َ َّ َ َ ْ َ و ْ َ و َ َ ْ و ْ َ
ااج وِ َو وه َاا غ ْی وِ َناان 2رقل
اع ررمود« :و ِإنما سفت ِضح الف ِاس و سک ِذو الف ِ

م

ود ع ب کار دعرغ م اوی ع اع ،دیگری استن نه ما» .سپ

ً
َج ِمیالن 3جز زیبای نشز دیگری ن ی م».

با صلالبت بله

لخص راسلق رسلوا

َ و َّ
ررملود َ « :اا َرَ ْسا ِإال

حضرت با پاسخهای کوب ه تود در قصر ابدزیاد ،ضمد کامل کلردن اهل اف قشلام
حسش  ،هنمههای رعح ع رعان د مد را ت ث کرد ع رعحشه امش عاری در مشلان
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

بازمان اان ع نگاه ارز

به جریان کربال را زن ه نگه دا ت.

 .۳شکیبایی و صبوری

صبوری ع حوص ه دا تد در برابر مشکالت ،همواره در اسالم مورد تأکش عیژه قلرار
اررته استن ن انکه ت اعن تطاب به پشامبر ارام اسالم

م ررمای :

َ ُّ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ
ُ ُ ْ ْ
َ ْ َ
ون ل ْم
اص ِب ْر ک َما َص َب َر أولو ال َعز ِم ِمَ الرس ِل وال تستع ِجل لهم کأنهم یوم یرون ما یوعد
ف
ٌ
ُ
َ
َ
ُ
َ ْ َ َّ َ َ ا ْ َ َ َ َ
َ ْ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ ُ ْ
نق َ
ونن 4پل هماناونله کله
اس
یلبثوا ِإال ساعة ِمَ نه ٍار بلغ فهنل یهلنك ِإال القنوم الف ِ

پشامبران نستوه صبر کردن  ،صبر کد ع برا آنان تابزدا به تلرج مل ه .رعز کله
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آنچه را عی ه داده م

ون  ،ب گرن ن اوی که آنلان جلز سلایت از رعز را [در دنشلا]

نمان هان [ .اید] ابالغ استن پ

آیا جز مردم ناررمان هالکت تواه یارت

تأکش ت اعن متعال بر صبر در اید آیه ع آیات مشابه ،به سبک اهمشت اید صلفت در
یرصه زن ا رردی ع اجتمای استن زیرا اید صفت ارزعن بر تکام رع انسلان ،
تزمه حشات اجتمای است.
 .1متم بد جریر طبرین تاریخ طبرین ج  ،6ص .263

ال ی
 .2متم بد متم مفش ن اإلر اد ر معررة حنج ه ل
 .3همان.
 .4احقاف.35 :

العبادن ج  ،2ص .115

منشی ت ش از

تلخ اس  ،ولیک بَ ِ شی ی یاری

یش ایگ که صب

1

صبور بودن در هر غ ع حررهای ،تزم ع بایسته است .عجود اید صلفت در حررله
پرستاری به سبک ارتباط مستمر پرستاران بلا بشملاران ،بلشا از سلایر مشلاغ حلااز
اهمشت استن زیرا اار پرستار در مراقبت از بشمار صبور نبا  ،هم به تود ع هلم بله
بشمار آسشک م رسان ع هم در رعن درملان عی ت ل اینلاد م ک ل  .مقلام معظلم
رهبری م ظ هالعال در توصشف صبر حضرت زی ک
حضرت زی ک

م ررمای :

رق اید نبود که برادرش را از دست داده بود یلا دع ررزنل ش را

مشان آن همه د مد ،بایل بلار سل گشد اداره ع حراسلت تشملهااه کسلتتورده،
متفر

ه را به یه ه اشردن حت امام سناد

را هم بای اداره ک . 2.

حضرت در آن رای سخت ع طاقتررسا ،با صبر ع کشبای کارعان مصلشبتزده را
م یریت کردن ای بسا اار صبر ع آراملا حضلرت در آن لرای نبلود ،جمل آعری
دتتران که از ترس اریزان بودن  ،آرام کردن دل مادران داغ یل ه ،ناللههای کودکلان
زتم ع از همه مهمتر حفل جلان حنلت تل ا ،املام سلناد

از اید جهلت ،الگلوی ب نظشلر بلرای جامعله

پرستاران استن زیرا اغ ک بشمار به تاطر عضعشت جسمان  ،صبر ع طاقت معملول را
ن ارد ع ممکد است با ب اتالق یا برتوردهای سرد ع ت  ،پرستاران را تتلت تلأثشر
قرار ده  .در ن شد رایط است که پرسلتاران بایل بلا حفل آراملا ع لکشبای ،
بشماران را تشمار ع متلش سلخت ع طاقتررسلای بشمارسلتان را بله متشطل املد ع
سر ار از آراما تب ی ک .
 .4رعایت حدود شرعی در ارتباط با بیمار

ریایت ارزشهای اتالق مان یفاف ع حناب ،نه ت ها تواسته دیلد اسلتن ب کله
رطرت انسان آن را ط ک م ک  .مطالعه حشات انسان  ،اویای آن است که بشلریت
 .1مص ال ید سع ی شرازین ا ستان سع ین باب اعل در سشرت پاد اهان ،حکایت .16
 .2سش ی

تام هاین انسان 25۰سالهن ص .165

علیهاالسالم

امکانناپذیر م

 .حضرت زی ک

کله بشملار بلود،

بایستگیهای پرستاری با تأکید بر سیرة حضرت زینب

یا همه یزیزان ع اصتاب ران اید هم بود که ای اهمشتا کمتر از آن نبا ل کله در
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در طول تاریخ ،همواره ارزشهای رطری را مورد ستایا ع تمنشل قلرار داده اسلت.
متأسفانه در یصر حاضر عضعشت انسان امرعزی با توجه به اصلالت دادن بله رضلای
منازی ،لذتمتوری ،سشالشت ارزشهای اجتمای ع  ،...بهاونلهای ل ه اسلت کله
هویت تویشتد را نه در نظام ارز

متکل بلر رطلرت ،ب کله در جامعله جسلتنو

م ک  .اید مسأله ،ارزشهای رطری ع اتالق را دستخوش تتوتت کرده است کله
به ت ریج ،جایگاه متعال تود را از دست داده است .نتشنه اید امر ،شوع آسشکهای
اتالق ع اسلترش ناه نارهلای اجتملای در جامعله اسلت .ضلرعرت حل ایلد
آسشکها ،اویای اهمشت اصول اتالق ع بازاشت به اتال اله استن زیرا سالمت
ع دعام زن ا اجتمای  ،متک به اصول اتالقل اسلت .عقتل حضلرت موسل
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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ی ت ک ار ایستادن دتتران حضرت عشک
َ َ َ ٌ

َ

از ناه آب را پرسلش  ،آنلان افت ل

َ
« :ال

ن ْس ِق َح َّتی ُی ْص ِد َر ِّالر َع ُاء َوأ ُبونا ش ِّْخ َک ِب ٌِّرن 1ما آب نم کششم تا آنکه نوپانها اوسف ان
تود را ببرن ع پ ر ما ،پشری سالخورده اسلت» .یالمله طباطبلای ی لت ک لارهاشری
دتتران عشک

را تعفف ع تتنک آنها بشان کرده است 2.در تفسشر سلوره قصلص

ضمد تأکش بر اید امر ،در بشان ی لت ک لارهاشری دتتلران لعشک

آمل ه اسلت:

«نکات موجود در اید آیه نشان م ده که اعتً حلریم مشلان زن ع ملرد ،یلک ارزش
است که دتتران عشک
با

آن را مرایات م کردن  .ثانشاً با ملردان اتتالطل ن ا لته

ع مردی که توان کار دا ته با  ،در تانواده نبا ».

3

ب ا بر اید آیه ریفه ع دیگر آیات مشابه ،ریایلت اصلول اتالقل ع حل عد الهل در
تعام مشان ارلراد جامعله ،املری تزم ع ضلرعری اسلت .ایلد مسلأله بلهعیژه بلرای
ارعههای که به لتاظ غ

با ج

مخالف در ارتباط هست  ،بششلتر ملورد تأکشل

است .پرستاران ،یک از اید ارعههای غ

هست که بای دقت ک

تا در رایط

قرار نگشرن که نه برای تود ع نه بلرای بشملار ،تلالف لری را اینلاد نمای ل .
ب ابراید بای از بردا تد حناب یا بشرعن آعردن لباس بشمار در حضور نامترم پرهشلز
 .1قصص.23 :
 .2سش متم حسشد طباطبای ن المشزان ر تفسشر القرآنن ج  ،16ص .31
 .3متسد قراات ن تفسشر سوره قصصن ص .4۰ – 41

بلا بشملار بسلشار اهمشلت داردن زیلرا

ک  .همچ شد ریایت ارتباط پرسلتار همجل

ریایت اید مسأله با توجه به ایتقادات مردم ،موجک آراما رعان بشمار م
یک از سپاهشان یمر سع درباره غارت تشمهها م اوی :
بارها دی م که زن از زنان یا دتتران اه بشت امام حسشد
سر اررته ع کشش ه م
م ررت تا سراننام به ی

تا باتتره زن مغ وب م
بد التسشد

ود.

را که نادرش از پشلت

 .نادر یا لباسلا بله غلارت

که مریک بلود ،رسلش یم  ...ع یملر بلد

سع آم  .زنان در مقاب اع رریاد کشش ن ع اریه کردن  .اع بله یلارانا افلت :هلشچ
لباسهای غارت
که هر ک

ه آنان را بازاردان تا تود را بپو ان  .یمر بد سع دسلتور داد

نشزی از عسای ایشان را برده ،براردان ن عل به ت ا سوا هلشچ کل

نشزی بر نگردان .

1

اار نه غارت نادر زنان به مع ای نمایان ل ن ملو ع بل ن آنلان در عاقعله کلربال
نشستن زیرا آنان ارزعن بر رع ان ازهای

بشه نادر ،لباس زیرید دیگری نشلز دا لت

که موی سر ع ب ن را م پو ان  ،اما آنچه مهلم اسلت ،تقاضلای آنلان در آن لرای
تویا متارظت ک  .حضرت زی ک

در عاقعه یا ورا ،در نهایت حفل حل عد

اله در مقاب سپاه کفر ایستاد ع هشچ ک ام از مصشبتهای جانکاه کربال ،مانع بلرای
ریایت اصول اتالق از سوی ایشان نش .
 .5فداکاری و ایثار

تتوتت معررت نا

از م رنشته ،باعرها ع ایتقادات انسانها را داراون کلرده ع بله

ررتارهای اجتمای رنگ ع صبغه دیگری داده استن بهاونهای که ررتارهای اجتمای
رنگ ع صبغهای دیگر به تود اررته ،حف م ار

خص اصالت یارتله ع در یرصله

اجتماع ،مب ای یم قرار اررته است .اید در حال است که اسالم با توجه به رطلرت
انسان ع سعادت عاقع اع ،اصول اتالق تاصل را تنلویز مل ک ل کله بلا م لار
ال ی
 .1متم بد متم مفش ن اتر اد ر معررة حنج ه ل

العبادن ج  ،2ص  112ع .113
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سخت ع طاقتررسا برای حف حناب ع یفلاف اسلت تلا بل ید عسلش ه از حلریم

بایستگیهای پرستاری با تأکید بر سیرة حضرت زینب

ک ام حق ن اری متعرض اید جوان مریک وی  .زنان از اع درتواسلت کردنل کله

47

خص در تضاد قرار م اشرد .حضرت زی ک

در عاقعه کربال ،ر اکاری ع ایثلار را

به اعج تود رسان ن آناونه که در ادامه مسشر امام ،یک امام حسلشد دعم بلودن املا در
پو ا یک زن 1.از سوی ررزن انا را در راه اسالم ع امام زملان تلود رل ا کلرد ع
پ

از عاقعه کربال نشز از ارزشهای نهضت حسش

پاس اری نمود ع از سوی دیگلر

مراقبت ع پرستاری از بازمان اان را به یه ه اررت .ایداونه ررتارهای ایثارارانله پلر
صالبت ،از اید نظام معررت صادر م

ود که انسان را در زنل اان ن ل رعزه دنشلا

متصور نم بش ع ارزش اع را در تقرب به ت اعن متعلال م دانل  .اک لون نشلز نله
بسشارن انسانهای ر اکاری که با تأس به حضرت زی ک

ررتارهلای مناه انلهای

را در تاریخ ثبت کردهان ن ه ای م ار حرم که حت با عجود جلوان بلودن ،متأهل
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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بودن ،ررزن دا تد ع  ،...راه دراع از حریم اه بشت

ل ن ع در ایلد مسلشر از

جان تود اذ ت  ،اما اجازه تناعز به انسانشت را ن ادنل  .همچ لشد له ای مل ار
سالمت که با اذ ت از تع قات تلویا ،بلا تملام تلوان در مقابل عیلرعس کرعنلا
ایستادهان  .تانم دکتر شرید رعحان  ،یک از ه ای سلالمت اسلت کله بله ی لت
کمبود نشرعی انسان  ،بانهرعز در بشمارستان ه ای پاک ت مشغول تل مت بلودن
بهاونهای که با عجود ضعف ع تستگ ع در حال که سرم به دست دا ت ،بشملاران
را عیزیت م کرد .عقت از ایشان پرسش ن نرا بلا عجلود ایلد عضلعشت ،بشملاران را
عیزیت م ک ش
جانشش

در پاسخ افته بود« :همه کارک ان بشمارستان مشغول ع نون نشلرعی

نشست ،بای م آم م» .سراننام ضعف ع تستگ  ،ایم

ب نا را ته یل ع

مبارزهاش را با عیرعس کرعنا سختتر کرد ع در نهایت ،در راه حف سلالمت ملردم
به مقام ررش

هادت رسش .

2

نتیجهگیری

تتوتت رکری ع معررت که تتت تأثشر جریانهای غربالرا لک اررتله اسلت،
تغششرات مت اسک با رره گ تود را در یرصههای مخت ف جامعه اینلاد کلرده اسلت
 .1سش ی

تام هاین انسان  25۰سالهن ص162

 .2تبرازاری تس شمن «پز ک که تا آترید لتظه یمر ،تودش را عقف مردم کرد»ن .1399/۰1/14

که ارتباط عثشق با مبان دی

ع بوم ن ارد .یک از اید یرصهها ،یرصله پرسلتاری

است که با توجه به مبان غرب  ،از ارزشهای متعال تهل
ارتباط با مراقبت از بشماران در نظر اررته م

ل ه ع صلرراً لغ

در

ود .اید در حال اسلت کله اسلالم بلا

توجه به اصالت رع ع قرار دادن انسان در جایگاه ت شفةال ه  ،پرسلتاری را نله یلک
غ  ،ب که مقام اله م دان  .از اید رع لغ مقل س پرسلتاری بلا لاتصها ع
مؤلفههای مان از توداذ تگ  ،یفت ع پاکدام  ،توجه بله جسلم ع رع بشملار،
مسئولشتپذیری نسبت به سالمت بشماران ع ریایلت حل عد لری در نظلر اررتله
زی ک

مشاه ه کرد .نه نشکوست که پرستاران ،در تملام لتظلهها سلشره ع رعش

بانوی بزرگ کربال را سرمشق ع الگوی تود قرار ده .

بایستگیهای پرستاری با تأکید بر سیرة حضرت زینب

م

ود .الگوی کام ع ب نظشر اید اتصها را م توان در عجود مقل س حضلرت

علیهاالسالم
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