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چکیده

تفکههر از ارکههان اساسههی دیههن اسههالم اسههت و آیههات وروایههات فراوانههی دربههاره آن وجههود دارد.
پژوهشهایی که تا کنون دربهاره تفکهر در روایهات انجهام گرفتهه ،مبتنهی بهر بررسهی بخشهی از
روایات و دستهبندی موضوعی آنهها بهوده و تنهها گوشههای از جنبههههای تفکهر را بهه عنهوان

یه

موضههو مسههتقل ،ارائههه دادهانههد؛ امهها آنچههه از بررسههی سههامانمنههد و نههه موضههوعی کلیههه

روایات دربردارنده ریشه «فکر» _ که بیش از هزار حدیث است _ به دست آمد ،حا کی از آن

است که تفکر ،ی

فرایند مستقل و درونزا نیست ،بلکه تفکر همانند ی

سیسهتم عمهل

مههینمایههد؛ یعنههی دارای اجههزای مختلفههی چههون قلههب ،عقههل ،علههم و ...بههوده و تقویههت یهها

تضعی

هر ی

از اجزای این سیستم بر کل فرایند تفکر و یا بخشی از آن تأثیرگذار است.

پژوهش حاضر با توجه به این رویکرد سیستمی ،تأثیر حهاالت قلهب بهر تقویهت و تضهعی

تفکر را بررسی نموده و تحلیل روایات درآن به کم

استراتژی داده بنیهاد یها گرانهدد تئهوری

انجام شده است .نتیجه حاصل از این تحقی  ،ارائه مدلی است که بر اساس آن میتوان
بههه نحههوه کارآمدسههازی سههامانه تفکههر ،بهها توجههه بههه عوامههل و شههرایطی کههه قلههب را تقویههت
یاتضعی

نموده و با تفکر نیزمرتبط است ،پی برد.

 .1دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان (نویسندۀ مسئول) (.)azarbayejani.n@gmail.com
 .2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان (.)shokrani.r@gmail.com
 .3استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان (.)mhdlotfi@yahoo.com
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کلیدواژهها :سامانه تفکر ،تفکر ،حاالت قلب ،روایات اهل بیت

 ،روش داده بنیاد.

 .1مقدمه

تفکر و گزارههای مرتبط با آن از موضوعات اصهلی در قهرآن و حهدیث اسهت .در قهرآن هیجهده

بار ریشه «فکر» و مشتقات آن آمده و در روایات شیعی موجود در نهرم افهزار جهامع االحادیهث نهور،

بها حههذف مههوارد تکههراری ،بههیش از ههزار بههار واژه فکههر و مشههتقات آن بههه کهار رفتههه اسههت و بهها در نظههر
گرفتن روایاتی که حاوی واژگان مرتبط با تفکر هستند (مانند قلهب ،عقهل،علم وذکر،حکمهت و

 ،)...تعداد آن بیش از ده هزار روایهت مهیگهردد .ایهن حجهم بهاالی روایهت نشهان دهنهده اهمیهت

ویژهای است که دو منبع اسالم ،یعنی قرآن و حدیث برای این موضو قایل هستند .با مطالعه

و گونهههشناسههی 4یکای ه

ایههن روایههات ،مشههخص شههد کههه آنههها تنههها بههه مههد و سههتایش و بیههان

جایگاه رفیع تفکر در اسالم اختصاص ندارد و بیش از آن ،به ارائه مبانی ،مؤلفهها و اصول تفکهر
از منظر اسالم و چگونگی تقویت و رشد این قوای بسهیار مههم مهیپهردازد کهه در درجهه اول ،بهرای

رسهیدن انسهان بهه کمهال و قهرب الههی از آنههها بههرهبهرداری مهیشهود و در مراحهل بعهد ،چگههونگی

استفاده از این قوه برای ساماندهی امور دنیوی مطمح نظر است.

پژوهشههایی کههه تها کنههون در بهاره تفکههر بههر اسهاس روایههات انجهام شههده _ چنهانکههه در پیشههینه
ا
ا
بحث در ادامه همین مقاله خواهد آمد _ اوال تعدادی محدود بوده و ثانیا اکثر آنها تنها بهر روی
روایات نهج البالغه و یا تعداد محدودی از روایات انجام شده و تا کنون تالشی برای جمهعآوری

و احصای تمامی روایات و بررسی جامع و نظاممنهد آنهها شهکل نگرفتهه اسهت .عهالوه بهر آن ،در

همههین پههژوهشهههای موجههود نیههز تنههها بههه بررسههی و دسههتهبنههدی درون موضههوعی روایههات تفکههر
پرداخته شده و دیگر مؤلفههای تأثیرگذار بر تقویت و تضعی

تفکر بررسی نشدهاند.

بر اسهاس حجهم انبهوه ایهن روایهات و بها توجهه بهه اهمیهت بسهیار ز یهاد تفکهر ،ایهن سهؤال مطهر

است که آیا میتوان به عرضه سامانمند روایات تفکر و ارائه اف های جدید فهم ،بها بههرهگیهری

از آنها پرداخت؟ الزم به ذکر است که منظور از بررسی سامانمند تفکر ،بررسی لغات متهرادف
و هم مفهوم با فکر یا تشکیل خانواده حدیث آن نیست ،بلکه منظور بررسی مؤلفههههایی اسهت
که در فرایند تفکر وارد شده و بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند.

با بررسی و تحلیل دقی روایات تفکر مشخص شهد ،تفکهر عملهی نیسهت کهه در خهأ و بهدون
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 .4از گونه شناسی تعاری مختلفی ارائه شده است ،اما منظور نویسندگان مقاله از گونهشناسی بررسی گزارههای مختل
درباره ی موضو و شناخت نو معرفتی که هر گزاره ارائه مینماید و تفاوت آن با سایر گزارهها است.

بوده و فرایند تفکر در این سامانه با دخالت مستقیم و غیر مستقیم اجزای مختلفی چون عقهل،
قلب ،علم و...شکل میگیرد؛ به گونهای که در صورت اخالل در هر ی
فراینهد تفکهر دچهار اشهکال شهده و تقو یهت ههر یه

سامانه و یا بخشی از آن تأثیرگذار باشد.

از اجهزای سهامانه ،کهل

از اجهزا مهیتوانهد بها تفاصهیل مختلفهی ،بهر کهل

نگاه نظاممند و سامانهای به تفکر ،دارای این ویژگی است که در بسیاری از مواقع برای رفهع

مشههکالت فکههری و یهها بههه منظههور بهبههود و تقو یههت قههدرت تفکههر بایههد بههه تصههحیح یهها تقو یههت امههری

پرداخت که شهاید در بهادی امهر نتهوان ارتبهاط مسهتقیمی بهین آن امهر و تفکهر متصهور شهد .مبنهای

این تحقیه  ،عملکهرد سهامانهای تفکهر بهوده و اجهزای مههم ایهن سهامانه قلهب ،عقهل ،فکهر،علم،
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تهأثیر از ههر گونهه عههاملی بتوانهد رخ دههد ،بلکههه تفکهر هماننهد سههامانهای اسهت کهه دارای اجزائههی

ذکر ،حکمت ،وعظ ،عبرت ،نظر و بصیرت است که روایات فراوانی درباره آنها وجود دارد.

از سههوی دیگههر ،بههرای تحلیههل ایههن حجههم از روایههات نیههاز بههه اسههتراتژی مههدون و تأییههد شههدهای

است که بتوان بر اساس آن گام به گهام پهیش رفتهه و بها بههرهگیهری از روایهات بهه عنهوان دادهههای

خام ،به ی

نظریه در رابطهه بها آنهها دسهت یافهت .اسهتراتژی پژوهشهی داده بنیهاد یکهی از انهوا

روش تحلیل کیفی دادههاست کهه ههدف آن تولیهد نظر یهه و مهدل از دادهههای خهام اولیهه بهوده و
کاربست آن برای تحلیل و تولید نظر یهه از روایهاتی کهه حجهم بهاالیی دارد ،مهیتوانهد مفیهد و مثمهر

ثمر باشد .استفاده از این روش تحلیل در روایات ،بدیع و نوآمد بهوده و بها توجهه بهه کهارایی بهاالی

آن بههرای ارائههه نظر یههه ،ایههن مقالههه مههیتوانههد بههه عنههوان نمونهههای مناسههب بههرای ارائههه پههژوهشهههای
بیشتر در این زمینه محسوب شود.

در پهژوهش حاضههر ،ابتههدا حههاالت مثبههت و منفههی قلهب _ کههه بهها سههامانه تفکههر مههرتبط اسههت _

مشخص شده و سپس تمامی عوامل و نتهایج ایهن حهاالت بهه عنهوان دادهههای اولیهه اسهتراتژی

داده بنیاد استخراج گردیده است .سپس با اعمال مراحل مختل

کدگذاری باز ،محوری و انتخابی است دو الگوی تقو یهت و تضهعی

در این استراتژی کهه همهان
سهامانه تفکهر ارائهه شهده و

در نهایت ،با ترکیب این دو الگو ،الگوی کارآمدی سامانه تفکر با توجه به نقهش قلهب در آن ،بهه
دست آمده است.
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 .5این مقاله بخشی از پایهاننامهه دکتهری بها نهام «تبیهین و تحلیهل سهامانه تفکهر بهر مبنهای روایهات» اسهت کهه در آن بهه شهکل
سیستمی و نظاممند به روایات نگریسته و سهامانهای بهودن فراینهد تفکهر در آن اثبهات شهده و سهپس بها بررسهی ته ته
اجزای سامان ه تفکر ،به تشریح جایگهاه و نقهش ههر یه از ایهن اجهزا در سهامانه و نحهوه ارتبهاط آنهها بها یکهدیگر پرداختهه
است .قلب به عنوان اصلی ترین جزء سامانه تفکر نقش بسزایی در سامانه ایفا نموده است .در این مقالهه راهکهارههای
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از فوایهد دیگههر بررسهی روایههات بهه صههورت سهامانمنههد آن اسهت کههه روایهات ضههعی السههند در

درون ارکانی از سامانه که قوام خود را بر اساس روایات صحیح پیدا نمهودهانهد ،قابهل توجهه و بهاز
خوانی میگردد .یعنی برای مثال اگر بر اساس مجموعهای از روایات مشخص شود که برخهی از
خوراکیها موجب نورانیهت قلهب و درنتیجهه تقو یهت سهامانه تفکهر مهیشهود بهه علهم اجمهالی در
مییابیم کهه بایهد نسهبت بهه آن دسهته از خهوراکیهها و صهحت و سهقم روایهات وارد در ایهن زمینهه

بررسی بیشتری انجام شود و لی به داللت روایات صحیحی که در این مجموعهه روایهات وجهود

دارد خللی وارد نمیشود .از این منظر مشهکل ضهع
عوالی اللئالی و  ...برطرف میشود.

اعتبهار کتهابههایی همچهون غهررالحکم،

 .2پیشینه پژوهش

در پژوهشهای بسیاری بهه مبحهث تفکهر و همچنهین موضهو قلهب از منظهر قهرآن پرداختهه و

پهژوهشهههای محههدودی نیههزدر ایههن رابطههه از منظهر روایههات وجههود دارد 6.امهها آنچههه مغفههول مانههده،

بررسی این مباحث از منظر تمامی روایات اهل بیت

(و نه ی

کتاب خاص یا روایات ی

امام) وبه ویژه بررسی سامانمند و نظاممنهد تفکهراز منظهر روایهات و تشهکیل یه
رابطه و بررسی چگونگی ارتباط اجزای سامانه تفکر با یکدیگر است.

سهامانه در ایهن

نقطه متمایز کننده ایهن تحقیه بها دیگهر پهژوهشههای موجهود در ایهن زمینهه ،عهالوه بهر نشهان

دادن ارتبههاط وثی ه قلههب و فکههر ،ارائههه الگههویی اسههت کههه در آن بههر مبنههای روایههات ،راهکههارهههای
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کارآمدی سامانه تفکر با توجه به نقش قلب در این سامانه بررسی شده است.
 .6ال ) تفکر :باباپور و اسفندیار ( )1392در مقاله « معناشناسی واژ گهان عقهل و تفکهر در ارتبهاط بها مفههوم فطهرت در قهرآن»؛
سههلیمانی دهنهههسههری ( )1392در پایههاننامههه «مههوارد و غایههات تفکههر از منظههر نهههج البالغههه»؛ اکبههری ( )1391در پایههاننامههه
«شههیوههههای آمههوزش بههر پایههه تفکههر در نهههج البالغههه»؛ صههادقی و نصههرتی ( :)1390در مقالههه «الگههوی تفکههر قرآنههی بههر اسههاس
معناشناسی همزمانی واژه فکر»؛ تفته ( )1390در پایاننامهه «بررسهی ابعهاد تفکهر از منظهر دیهن اسهالم و تهأثیر آن در تربیهت
دینههی»؛ دسههتواره ( )1390در پایههاننامههه «بررسههی زمینههه رشههد تفکههر و تعقههل از منظههر نهههج البالغههه»؛ امیهههری ( )1387در
پایاننامه «بررسی قلمرو و ترابط معناشناسی تدبر ،تفقه ،تعقل و تفکر در قرآن» و ...
ب) قلب :حسینی ،نصرتی و قائمی نیا ( )1395در مقاله «کارکردهای معرفتی قلب از دیهدگاه عالمهه طباطبهایی»؛ نصهرتی
( )1394در پایاننامه «معناشناسی شناختی قلب در قرآن»؛ پناهی ( )1393در پایاننامهه «بررسهی ویژگهیههای قلهب در
مناجات خمسه عشر»؛ سلمانی ( )1390در مقاله «آرامش قلب از منظر قرآن»؛ فرنگ ( )1390در پایاننامه «امراض قلب
و راههههای درمههان آن از دیههدگاه قههرآن کههریم»؛ کوهسههاری)  )1390در مقالههه «حجههاب قلههب در قههرآن و روایههات»؛ حمیههدی
( )1389در پایاننامه «طبع قلهب از دیهدگاه قهرآن و روایهات»؛ نعهیم امینهی ( )1388در پایهاننامهه «معناشناسهی قلهب در
قههرآن»؛ رسههتمی زاد ( )1379در مقالههه «رابطههه فکههر و قلههب بهها فهههم قههرآن»؛ مظلههوم ( )1373در پایههاننامههه «قلههب سههلیم در
صحیفه سجادیه» و...

منفی در قلب،ارائه شده است.

نیز چنانکه اشاره شد ،انجام مطالعات حدیثی با روش داده بنیاد یا گرانهدد تئهوری ،بهدیع و

نوآمههد اسههت و تنههها بههه تعههداد محههدودی مقالههه _ کههه بیشههتر بههر روی نهههج البالغههه انجههام گرفتههه _

خالصه میشود 7که آن هم به منظور ارائه نظریات در حوزه مدیریت بوده و تحقی قابل توجهی

با این روش و با ههدف اسهتخراج نظهاممنهد نظر یهات حهدیثی صهورت نگرفتهه اسهت .از آنجها کهه

هههدف ایههن روش ایجههاد و تولیههد نظر یههه و مههدل از دادهههها و اطالعههات خههام اولیههه و بههدون داشههتن

پ ههیش ف ههرض اس ههت ،روش مناس ههبی ب ههرای کشه ه

نظر ی ههات مختله ه

محسوب شده و این مقاله گامی در جهت نیل به این هدف است.

در ح ههوزهه ههای ح ههدیثی

الگوی تأثیر قلب بر سامانه تفکر از منظر روایات بر اساس روش داده بنیاد

کارآمهدی سههامانه تفکههر بههه وسههیله ایجههاد و تقو یههت حههاالت مثبههت و جلههوگیری از ایجههاد حههاالت

 .3مفهومشناسی

 .1-3تفکر

ریشههه فههاء و کههاف و راء بههه معنههای رفههت و برگشههت قلههب در ی ه

موضههو اسههت .هنگههامی

میگویند کسی تفکرنمود که قلبش در موضوعی برای گرفتن نتیجههای رفهت و برگشهت نمایهد.

8

همچنین به کار گرفتن اندیشه درباره چیزی را فکر گوینهد 9.فکهر نیرو یهی اسهت پو یها و پیهاپی کهه

آدمی را از علم به معلوم میرساند و به آن میپردازد و تفکر کوشهش و جهوالن آن نیهرو بهه اقتضهای

عقل و خرد است و این نیهرو و یهژه انسهان اسهت و در حیهوان نیسهت ،و تنهها هنگهامی بهه آن تفکهر

گفتهه مهیشهود کههه صهورتی از آن در خهاطر و قلههب انسهان حاصهل گهردد 10.تفکههر بهه معنهای تأمههل،

تهردد ،تصههرف و حرکههت قلههب ،بها نظههر نمههودن در مقههدمات و دالیهل ،بههرای رسههیدن بههه مطلههوب و

حقیقت شیء است.

11

 .7عبههدی و تههوکلی( )1395در مقالههه «مفهههوم پههردازی مههدیرت جهههادی در پرتههو آمههوزههههای نهههج البالغههه»؛ رازینههی و عزیههزی
( )1394در مقال ههه «طراحهههی الگ ههوی تصهههمیم گی ههری بههها رویک ههرد اسهههالمی»؛ محمهههدی و همکههههاران ( )1393در مقالههههه
«مفهومپردازی معنویت سازمانی از منظر نهج البالغه»؛ آالشتی و همکاران ( )1392در مقاله «الگوی انگیزش انسان در
سههازمان از دیههدگاه قههرآن کههریم»؛ اسههدی فههرد ( )1392در مقالههه «تبیههین مفهههوم شههادی در مههدیریت اسههالمی»؛ مهرابههی و
همکههاران ( )1390در مقالههه «معرفههی روششناسههی نظر یههه داده بنیههاد بههرای تحقیقههات اسههالمی»؛ دانههایی فههرد و مههؤمنی
( )1387در مقاله «تئوری رهبری اثر بخش از دیدگاه امام علی » و ....
 .8معجم مقاییس اللغة ،ج ،4ص.446
 .9لسان العرب ،ج ،5ص.65
 .10مفردات الفاظ قرآن ،ص643
 .11التحقی فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،9ص.126
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 .2-3قلب

ریشه قاف و الم و باء دارای دو معنا است :یکهی خهالص و شهری تهرین قسهمت ههر چیهزی و

دیگر ،برگرداندن چیزی از جهتی بهه جههت دیگهر .بهر اسهاس معنهای اول مهیتهوان قلهب انسهان و

غیر انسان را مثال زد که به این جهت قلب نامگذاری شده که خالصترین و رفیعترین چیهز در
انسان است 12.قلب چیزی یعنی برگرداندن و وارونه نمودن آن چیز از سویی و رویی به سهویی و
َْ
رویی دیگر .در باره قلب انسان گفتههانهد کهه بهه سهبب تغییهر و دگرگهونی حهاالتش چنهین نامیهده

شده و از واژه و مفههوم قلهب بهه آن دسهته معهانی کهه اختصهاص بهه رو و علهم و شهجاعت و غیهر

اینها دارد تعبیر میشود 13.قلب مادی ظاهری ،عضوی از بدن است که مایه حرکت و حیات
است و قلب روحانی بهاطنی ،رو مجهرد متعله بهه قلهب بهدنی اسهت و بها آن حرکهت حیهات و

عمل محق میشود و این رو همان نفس ناطقه مدرکه مریده است.

14

 .3-3سامانه

سههامانه یهها سیسههتم _ کههه از واژه پارسههی سههامان بههه معنههای نظههم و ترتیههب گرفتههه شههده اسههت _

«مجموعهههای از اجههزاء و عناصههر در حههال کههنش و وا کههنش متقابههل اسههت کههه بههر اسههاس برنامهههای

خاص ،ی

هدف مشخص را تحق میبخشد».

 .4-3نظر یه سیستمها

15

16

نظر یهههای جههامع و کههلنگر اسههت .از نظههر راسههل ایکههاف «سیسههتم مجموعهههای از چنههد عنصههر

است که دارای سه شرط باشد :ال ) هر عنصر بر رفتار و یا ویژگیهای کل سیسهتم مهؤثر باشهد؛

ب) بین عناصر ،تأثیر متقابل وجود داشهته باشهد؛ ج) ههر زیرمجموعههای کهه از عناصهر تشهکیل

شود ،بر رفتهار کهل سیسهتم مهؤثر اسهت و ایهن تهأثیر بسهتگی بهه حهداقل یه

سیستم دارد».

ز یهر مجموعهه دیگهر از

17

در دیههدگاه سیسههتمی «کههل» بههر اسههاس اجههزای تشههکیلدهنههده بررسههی مههیشههود .ایههن تفههاوت

اصههلی دیههدگاه سیسههتمی بهها دیههدگاه جزئههینگههر اسههت؛ ز یههرا در دیههدگاه جزئههینگههر ،مؤلفههههههای
 .12معجم مقاییس اللغة ،ج ،5ص.17
 .13مفردات الفاظ قرآن ،ص.681
 .14التحقی فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،9ص.304
 .15مدیریت عمومی ،ص.120
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 .17موضو شناسی ربا در پدیدهای به نام بان

با رویکرد سیستمی ،ص.21

16. systems theory.

میشوند ،اما در نگاه سیستمی نوعی مجموعهنگری و کلنگری حا کم است.

18

 .5-3سامانه تفکر

مجموعههای نظهاممنههد اسهت کههه از اجهزای اصههلی چهون قلههب ،عقهل ،فکههر ،علهم ،حکمههت،

عبرت ،بصیرت ،نظر و ذکر و اجهزای فرعهی چهون فههم ،عهرف ،درک ،حفهظ و  ...تشهکیل شهده و

فراینههد تفکههر در آن ،بهها دخالههت مسههتقیم و غیههر مسههتقیم ایههن اجههزا شههکل گرفتههه و ورودی علههم

ابتدایی در آن طی این فرایند تبدیل به معلوم یا علم ثانویه میگهردد و در صهورتی کهه ایهن فراینهد

به شکل مطلوب و صحیحی رخ دهد ،خروجی سامانه منطب بها حه و حقیقهت خواههد بهود.

از آنجا که در ی
هر ی

سیستم عملکرد هر جهزء بهر عملکهرد کلهی سیسهتم تأثیرگهذار اسهت ،اخهالل در

از اجزای سامانه ،کل فرایند تفکر را دچار اشکال نموده و تقویت هر ی

الگوی تأثیر قلب بر سامانه تفکر از منظر روایات بر اساس روش داده بنیاد

مجموعه به شاخههای جزئیتهر تقسهیم مهیشهوند و ههر یه

از اجهزا بهه تنههایی بررسهی و مطالعهه

از اجزا مهیتوانهد

با تفاصیل مختلفی بر عملکرد کل سامانه تأثیرگذار باشد.
 .4روش تحقیق

این پژوهش از ُبعد ماهیت ،تحقیقی بنیادی ،از بعد هدف ،تحقیقی اکتشافی و از بعهد نهو

داده ،تحقیقههی کیفههی بههه شههمار آمههده و جهههت تحلیههل دادهههها در آن از اسههتراتژی پژوهشههی داده
بنیاد یا گراندد تئوری 19استفاده شده است.

هدف این راهبرد ،پررنگ کهردن رویکهرد اسهتقرایی در پهژوهش اسهت؛ چهرا کهه در پهی تولیهد و

ایجاد نظریه از طری دادهههای موجهود بهوده و بهه دنبهال بررسهی ادبیهات پهژوهش و سهپس آزمهون
نظریه تدوین شده ،که اکنون در مجامع دانشگاهی رویکرد غالب است ،نیست.
استراوس و کوربین که خود مبد این روش بودهاند آن را این گونه تعری

20

میکنند:

تئوری مفهوم سازی بنیادی ،نوعی استراتژی کیفی اسهت کهه بهرای تهدوین تئهوری
در مورد ی

کار میبرد.

پدیده به صورت استقرایی ،مجموعهای سیستماتی

از رویهها را بهه

21

در مقالههای کهه توسههط مهرابهی و همکههاران و تحهت عنهوان «معرفههی روششناسهی نظر یههه داده
 .18پویاییهای سیستم ،ص.31-30
« .20تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی ،استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیاد» ،ص.57
« .21روش شناسی پژوهش کیفی درمدیریت :رویکردی جامع» ،ص.30

19. Grounded theory.

9
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بنیاد برای تحقیقات اسالمی» نگاشهته شهده ،مناسهب بهودن ایهن روش بهرای تحلیهل دادهههای

حدیثی به اثبات رسیده است .او درباره این روش مینویسد:

ا
ای ههن اس ههتراتژی ب هها شکس ههتن قال ههبه ههای مح ههدود گذش ههته _ ک ههه غالب هها ب ههه آزم ههون
نظریههای مسهتفاد از قیهاس اکتفها مهیکهرد _ خهود بهه نظر یههسهازی مهیپهردازد .ایهن
ویژگی موجب شده است که استراتژی پژوهشی داده بنیهاد بها تحقیقهات اسهالمی

سههنخیت بیشههتری داشههته باشههد؛ ز یههرا تحمیههل پههیشفههرضهههای محق ه بههر متههون

اسهالمی وتفسهیر بهه رأی آنهها بهرای انطبها بها نظر یههههای برخاسهته از رویکردهههای
تجربی و مادی ،به شدت از سوی اندیشمندان مسلمان مهورد نکهوهش واقهع شهده

است.

22

بههرای رسههیدن بههه ی ه

نظر یههه در اسههتراتژی داده بنیههاد بایههد از ی ه

رونههد سههازماندهی دادهههها

اسههتفاده کههرد کههه بههه آن کدگههذاری مههیگوینههد .شههکل ز یههر مسههیر کلههی دسههتیههابی بههه نظر یههه از

دادههای اولیه را نشان میدهد.

نمودار  :1مسیر تکامل نظریه داده بنیاد

23

مفاهیم

کدها

مقولهها

نظریه

 .1-4مراحل کدگذاری در نظر یه داده بنیاد
 .1-1-4کدگذاری باز

24

در این مرحله مفهومها از دادههای اولیه که در این پژوهش احادیث هستند ،به دست آمده

و سپس مفاهیم تبدیل به مقولهها میشهوند .بهه عبهارت دیگهر«:در ایهن مرحلهه ،ابتهدا بهر اسهاس

از دادهههها ،عنههوان یهها برچسههبهههایی داده

روش مرسههوم در نظر یهههپههردازی داده بنیههاد بههه هههر ی ه
ا
میشود .این عنوان _ که اصطالحا به آن کد گفته میشود _ باید گویای محتوای دادههها باشهد،

به طوری که پژوهشگر و خواننده با مشاهده این عنوان تا حدود زیادی بهه مفههوم جمهالت پهی
ا
ببرند»؛ 25مثال در مورد احادیث محتهوای ههر حهدیث بهه یه عنهوان کهه گو یهای مفهاد آن حهدیث
« .22معرفی روششناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسالمی» ،ص.24
« .23تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی ،استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیاد» ،ص.60

10

24. Open Coding.
25. Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods,p 51.

گام بعدی کدگذاری باز ،به تولید مقولهها از طر یه مقایسهه و ترکیهب مفهاهیم مر بهوط اسهت.

در این مرحله از تجمیع چند مفهوم و به دست آوردن وجه اشتراک آنها مقولههها 26یها مؤلفهههها
تشکیل میشود.

وظیفه محق در این مرحله دستهبندی و مقایسه عناوین استخراج شده از مفهاهیم اسهت.

این کار مستلزم صرف وقت و حوصهله بسهیار اسهت؛ چهرا کهه در ابتهدا ارتبهاط بهین آنهها چنهدان

آشهکار نیسهت .در واقهع ،محقه خهود را بها انبههوهی از دادهههای خهام رو بههرو مهیبینهد کهه چنههدان
ربطی به هم ندارند ،اما به زودی پیوندهای نامرئی هویدا خواهد شد و زیبهایی روش داده بنیهاد

در این مرحله نهفته است .با مقایسه مفاهیم مختل
را کش

میتوان زمینهههای مشهترک میهان آنهها

الگوی تأثیر قلب بر سامانه تفکر از منظر روایات بر اساس روش داده بنیاد

باشد ،تبدیل میشود.

کرد که امکان طبقهبندی مشابه در قالب دستههای یکسان را فراهم خواهد سهاخت.

حاصل این مرحله از فرایند تحقی شکلگیری مؤلفهها است.

27

 .2-1-4کدگذاری محوری

28

در ایهن مرحلههه ،نظر یهههپههرداز داده بنیههاد ،یکههی از مقولهههههای مرحلههه کدگههذاری بههاز را انتخههاب

کرده و آن را در مرکز فرایندی که در حال بررسی آن است ،به عنوان «پدیده مرکزی» قرار میدهد.

بههه ایههن دلیههل بههه ایههن کدگههذاری ،محههوری گفتههه مههیشههود کههه کدگههذاری حههول «محههور» یکههی از
مقولهههها انجههام مهیگیههرد و سهپس ،دیگهر مقولههههها را بههه آن ر بهط مهیدهههد .ایهن مقولهههههای دیگههر
ّ
عبارت اسهت از :شهرایط علهی ،راهبردهها ،شهرایط زمینههای ،شهرایط مداخلههگهر و پیامهدها .ایهن
مرحله مشتمل بهر ترسهیم یه نمهودار اسهت کهه «الگهوی پهارادایم کدگهذاری» 29نامیهده مهیشهود.
ّ
کدگهذاری ،روابههط فیمهابین شههرایط علهی ،راهبردههها ،شهرایط زمینهههای و مداخلههگههر و پیامههدها را

نمایان میکند 30.برای مشاهده این فرایند ،به نمودار 2توجه کنید.

« .27معرفی روششناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسالمی» ،ص21
« .30استراتژیهای پژوهش کیفی:تاملی بر نظریه داده بنیاد» ،ص83

26.Categories.
28. Axial Coding.
29. (axial) coding paradigm.

11
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نمودار :2الگوی پارادایم در کدگذاری محوری

31

متغیرهای

مقوله

زمینهساز

مقوله
مقوله
مقوله
مقوله

متغیرهای
علی

مقولهمحوری

نتایج و

راهبردها

پیامدها

متغیرهای
مداخلهگر

کدگذذراری انتخذذاب  32در ایههن مرحلههه ،نظر یههه شههکل گرفتههه و تبیههین الگههوی نظر یههه بههه دسههت

مهیآیههد 33.بههه عبههارت دیگهر ،کدگههذاری انتخههابی ،یافتهههههای مراحههل کدگههذاری قبلههی را گرفتههه،

مقوله یا پدیده محوری را (که همان موضو اصلی پژوهش اسهت) مهدنظر قهرار داده ،بهه شهکلی

نظاممند آن را به دیگر مقولهها ربط میدهد ،روابط را اثبات میکند ومقولههایی را که به بهبهود
و توسعه بیشتری نیاز دارند ،تکمیل میکند.

34

پس از آن و در گام بعد ،ارائه دهنده نظریه باید به تبیین یها روایهتگهری الگهو پرداختهه و روابهط

بین مقولهها در الگو را تشریح و مشخص نماید.

در پژوهش حاضر ،روش اصلی گردآوری دادهها ،روش کتابخانههای و منبهع تحقیه  ،تمهامی

کتب روایی موجود در نرم افزار جامع االحادیث نور است؛ بدین منظور ت

ت

روایهات موجهود

در این منهابع کهه مشهتمل بهر واژه قلهب اسهت ،جههت بههره بهرداری علمهی در زمینهه ی پهژوهش،
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند.
 .5نقش قلب در سامانه تفکر

یکههی از اجههزای بسههیار مهههم و تأثیرگههذار در سههامانه تفکههر ،قلههب اسههت .در کتههابههها و مقههاالت
31. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative andQualitative Research, p
401.
32. Selective Coding.
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« .33اصول روش تحقی کیفی:نظریه مبنایی ،رویهها و شیوهها» ،ص.58
 .34استراتژیهای پژوهش کیفی:تاملی بر نظریه داده بنیاد» ،ص 86و .87

آنکهه قلههب در روایههات چههه مفهههومی دارد کههه خههود مقالهههای جداگانهههای را مههیطلبههد ،بهها بررسههی
روایات تفکر میتوان به ارتباط وثی بین فکر و قلب و تأثیر و تأثر این دو پی برد .در نتیجه ،یکهی

از مراحهل تبیههین و تحلیهل سههامانه تفکر بهر مبنههای روایهات ،بررسههی دقیه قلههب از منظهر روایههات و
کارکردها و حاالت آن است.

بههرای بررسههی مبحههث قلههب در روایههات ،بههیش از بیسههت و دو هههزار روایههت _ کههه حههدود ده هههزار

روایت از آنها غیر تکهراری بهود _ بررسهی شهده و بها رفهت و برگشهت مکهرر و تأمهل فهراوان در آنهها،
ا
نهایتا این روایات در پنج دسته تقسیمبندی شد .ایهن پهنج دسهته عبارتنهد از روایهات حهاکی از:

مفهوم قلب ،حاالت مثبت و منفی قلب ،افعال قلب ،اعمالی که بر روی قلب انجام میشهود

الگوی تأثیر قلب بر سامانه تفکر از منظر روایات بر اساس روش داده بنیاد

بسیاری به مفهوم قلب از منظرهای مختل

فلسفی ،عرفانی و  ...پرداختهه شهده ،ولهی فهار از

و آنچه در قلب موجود است.

جدول شماره  :1نمونهای از جدول حاوی حاالت مثبت قلب
عوامل

حاالت
مثبت

محادثه
علم//
حکمت//
ذکر

جالء و
صیقل
قلب

خشیت در
برابر خدا/
سؤال

انکسار
قلب

حدیث

ُ ْ ْ َ َ ْ
ََ َ َ
تالق ْوا َو ت َح َادثوا العل َم فإ ّن بال َحدیث
ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ُ
تجلی القلوب الرائنة(.عوالی اللئالی
العزیزیة فی األحادیث الدینیة ،ج،4
َ َُ ُ َ ُ َ
بح ّ أقول لک ْم إ ّن
ص//)67 :
َّ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ
الس ْی َو ت ْجل ُوه
الصقالة تصلح
ْ ْ ُ َْ ْ َ ُ ُ
ََ
کذل َ الحک َمة للقلب ت ْصقل ُه َو
ُ
َ
ت ْجل ُوه تح العقول؛ النص؛
َ َ َ
ص //512إ َّن َ
اهلل ُس ْب َحان ُه َو ت َعالی
ُ
ْ
َ ََ ّ
ُ
َ
الذ ْک َر ج ا
الء للقلوب ت ْس َم ُع به
جعل
ْ
َ ْ
ْ
َ
ُ
َب ْعد ال َوق َرة َو ت ْبص ُر به َب ْعد ال َع ْش َوة َو
َ َ
َ ْ ََ
ت ْنق ُاد به َب ْعد ال ُم َعاندة( .نهج البالغة
(صبحی صالح)؛ ص)... 342
ُُ
ا َ
َ ُ
َّ َّ
هلل ع َبادا ک َس َر ْت قل َوب ُه ْم خ َْش َیة اهلل
إن
َ
/و ُسئل أ ْی َن اهللُ
الزهد؛ النص؛ صَ 5
ُُ
ََ َ
َ ْ َ
فقال ع ْند ال ُم ْنکس َرة قل ُوب ُه ْم
ص)120؛
(الدعوات
(للراوندی)َ ،
ُُ
ْ َ
ُط َوبی لل ُم ْنکس َرة قل ُوب ُه ْم م ْن أ ْجل اهلل
(تصنی غرر الحکم و درر الکلم؛
الس َؤ ُال ُی ْضع ُ ل َس َ
ص)191؛ ُّ
ان
ْ ُ َ َ ّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُّ
َ
المتکلم و یکسر قلب الشجا
ْ
ال َب َطل (تصنی غرر الحکم و درر

نتیجه حالت مثبت

ارتباط
دارد

ذکر موجب میشود قلب بعد از
کوری بصیرت یافته و بعد از
ناشنوایی ،شنوا شده و در اثر
توانایی در دیدن و شنیدن ح ،
مطیع امر ح میشود

بله

جایگاه خدا در قلوب منکسره
است

خیر

13

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره دوم

عوامل

حاالت
مثبت

علم //ذکر

صال
قلب

حدیث

نتیجه حالت مثبت

ارتباط
دارد

موجب صال علم و فهم و
حکمت میشود

بله

الکلم ،ص.)361
َأ ْو َلی ْالع ْلم ب َ َما َال َی ْص ُل ُح َل َ
َ
ْال َع َم ُل إ ّال بهَ -و َأ ْو َج ُب ْالع ْلم َع َل ْی َ
َ
ْ
ْ
َْ
َما أن َت َم ْس ُئول َ َعن ال َع َمل به َو أل َز ُم
ّ
ْ ْ َ
َ
َ
العلم ل َ َما َدل َ َعلی َصال
َ
َْ
ْ َ َ
قلب َ َو أظ َه َر ل َ ف َس َاد ُه (أعالم

الدین فی َصفات المؤمنین،
َ َْ ْ
ُ
ص)305؛ أ ْصل َصال القلب
ْ َ ُ ْ
اشتغال ُه بذکر اهلل (تصنی غرر
َْ
الحکم و درر الکلم ،ص)188؛ أی َن
ْ ْ َ َ
َ ُ ْ ْ َْ
اب العلم َو الف ْهم َو الحک َمة قال
ب
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْال َق ْل ُب إ َذا َص َل َح القل ُب َصل َح ذل َ
ُ ُّ
ُ ُّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
کل ُه َو إذ ف َسد القل ُب ف َسد ذل َ کل ُه
(بحار األنوار ،ج ،58ص.)... 331

از میان این پنج دسته ،روایات حاکی از حاالت مثبت و منفی که بر قلب عارض مهیشهود،

جزء پرتعدادترین و پر اهمیتترین روایات است 35.با بررسیهای به عمل آمده بهر روی بهیش از

1800روایههت غیههر تکههراری در بههاره حههاالت قلههب 85 ،عنههوان حالههت مثبههت و  83عنههوان حالههت
منفی برای قلب به دست آمد که برای ههر یه

حهدیث تها صهد حهدیث و

از ایهن عنهاوین از یه

بیشتر وجهود دارد .امها همهه ایهن حهاالت بها سهامانه تفکهر مهرتبط نیسهتند؛ چهرا کهه در مهتن برخهی
روایهات ،اشههارهای بهه هههیچ یه

از اجههزای سههامانه _ کهه پههیش از ایهن بیههان شهد _ وجههود نههدارد .در

نتیجههه ،بههرای بههه دسههت آوردن حههاالت مههرتبط بهها سههامانه ،بههرای هههر ی ه

جداول جداگانه احادیث مربوط بهه عنهاوین نوشهته شهد و از هر یه

از ایههن  170حالههت ،در

از احادیهث دو مؤلفهه بسهیار

مهم ،در صورت اشاره به آن در حهدیث ،اسهتخراج گردیهد .1 :عهواملی کهه زمینهه سهاز ایجهاد ایهن

حههاالت هسههتند؛  .2نتههایجی کههه از هههر ی ه

از ایههن حههاالت بههه وجههود مههیآیههد .سههپس هههر ی ه

از

حاالت که در عوامهل یها نتهایج آن حهدیثی مهرتبط بها سهامانه تفکروجهود داشهت ،اسهتخراج شهد؛

بههدین معنهها کههه در مههتن روایههت کلیههدواژههههایی از قبیههل فکههر ،ذکههر ،عقههل ،علههم ،وعظ،حکمههت،
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ا
 .35در این دسته ،روایاتی آمده است که در آنها ،حالتی (مثال قلب حزین) به قلب نسبت داده شده است .البته ممکن
ا
اسههت در روایتههی دیگههر ایههن حالههت ،فعههل قلههب محسههوب شههود (مههثال قلبههی کههه محههزون مههیشههود) .در نتیجههه امکههان
هم پوشانی بین حالت و فعل قلبی وجود دارد و یا در روایتی حالت حیات به قلب نسبت داده شهده و در روایهت دیگهر
احیای قلب به خد انسبت داده شده که در این حالت بین جدول اعمال روی قلب و جدول حهاالت ههمپوشهانی رخ
داده است.

داشت .در ادامه نمونهای از جداول حاوی روایات مبتنی بر حاالت مثبت و منفهی قلهب آمهده
است.

جدول شماره  :2نمونهای از جدول حاوی حاالت منفی قلب
عوامل

حاالت منفی

رغبت به دنیا/
فراموشی خدا/
اجبار شدن قلب

کوری قلب
(عمی قلب)

کسانی که با ترجیع
و غنا قرآن را
میخوانند و کسانی
که شان آنها را
تعظیم میکنند /با
کثرت نعمتها

مفتون شدن
قلب

حدیث

َ ُ
ُّ ْ َ َ
َ
َ َو َم ْن َی ْرغ ْب فی الدن َیا ف َطال ف َیها أ َمل ُه
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
أ ْع َمی ُ
اهلل قل َبه علی قد َر َرغ َب َته ف َیها َو
َ
َ
َ
َ
َم ْن َزه َد ف َیها فق ّص َر ف َیها أ َمل ُه أ ْع َط ُاه ُ
اهلل
ْ ا َ َ ُّ
علما بغ ْیر ت َعلم (تح العقول،
َّ َ َ َ َّ ُ ُ َ
َْ
اهلل َو أ ْع َمی قل َب ُه
ص)60؛ إن م ْن أضله
ْاس َت ْو َخ َم ْال َح َ َو َل ْم َی ْس َت ْعذ ْب ُه َو َصارَ
َّ
َ َ
الش ْی َط ُ
ان َول َّی ُه َو َر ّب ُه َو قر َین ُه ُیور ُد ُه
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َم َناهل ال َهلکة ث َّم ال ُی ْصد ُر ُه (الکافی،
ج ،4ص198؛ من ال یحضره الفقیه،
ج ،2صَ 250؛ الهدایة الکبری،
ُ ُ َ ُ َ
ص)425؛ ب َح ّ أقول لک ْم ال َی ْج َتم ُع
َ
ََ
ْ َ ُ َ َّ
َ
الن ُار فی إناء َواحد کذل َ ال
الماء و
ْ
ْ
َ
ْ ْ
َی ْج َتم ُع الفق ُه َو ال َع َمی فی قلب َواحد
(تح العقول ،ص)512؛ َْن َنس َی َ
اهلل
َ
َْ
ُ ْ َ َ ُ َْ َ ُ ُ َ ْ
اهلل نف َس ُه َو أ ْع َمی قل َبه
سبحانه أنساه
(تصنی غرر الحکم و درر الکلم،
َ ُْ ُ
َ ا
َ
ص)190؛ إ ّن للق ْلوب ش ْه َو اة َو ک َر َاهة َو
ْ
َْ ا َ َْ ا
ارا َفأ ُت َ
وها م ْ ُن إق َبال َها َو
إقباال و إدب
َ َ َْ ْ
َ ْ
َ
ش ْه َوت َها فإ ّن القل َب إذا أ کر َه َعم َی
(همان ،ص)... 66
ْاق َر ُءوا ْال ُق ْر َآن ب ُل ُحون ْال َع َرب َو َأ ْ
ص َوات َها َو
َ
ُ ُ َ َ
ْ
َ ُ
ون أ ْهل الف ْس َو أ ْهل
إ ّیا ک ْم َ[و] لح
ْال َک َبائر َو َس َیجی ُء َق ْوم َب ْعدی ُی َر ّج ُع َ
ون
یع ْالغ َناء َو َّ
ب ْال ُق ْرآن َت ْرج َ
الر ْه َبان َّیة َو
َّ َ
ْ
َ
الن ْو ال ُی َجاو َ ُز َح َناج َر ُه ْم َمف ُتون ْة
َ ُ
وب ّالذ َ
ُق ُل ُوب ُه ْم َو ُق ُل ُ
ین ُی ْعج ُب ُه ْم شأن ُه ْم
(جامع األخبار(للشعیری) ،ص)48؛
َ
َ َ َُ
َ َ
َْ
فأ ْسأل َ َیا َم ْوال َی ُسؤال َم ْن نف ُس ُه
َ
َ
ُ
َ ُ َ
اله َیة ل ُطول أ َملهَ ،و َبدن ُه غافل ل ُسکون
ْ
َ
َ
ْ
ُع ُروقهَ ،و قل ُب ُه َمف ُتون بک ْث َرة ّ
الن َعم
َ
َعل ْیه( ،الصحیفة السجادیة،

نتیجه حالت منفی

ارتباط
دارد

سنگین و سخت
شمردن ح و
قرین و دوست
گشتن شیطان با
آن فرد و وارد شدن
به جایگاههای
هال کت /جمع
نشدن فقه و کوری
قلب در یکجا و در
نتیجه معدوم
شدن فقه با وجود
کوری قلب/

بله

الگوی تأثیر قلب بر سامانه تفکر از منظر روایات بر اساس روش داده بنیاد

عبرت ،بصیرت و یا ثمره آنها و خروجهی سهامانه ،یعنهی دسهتیهابی بهه حه و حقیقهت ،وجهود

خیر
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علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره دوم

عوامل

حدیث

حاالت منفی

نتیجه حالت منفی

ص.)256

ارتباط
دارد

عناوین مرتبط با سامانه تفکر که از این طر یه بهه دسهت آمهد ،بهه ترتیهب حهروف الفبها از ایهن

قرار است:

حاالت مثبت مرتبط با سامانه تفکر .1 :بصیرت قلب .2 ،تزکیه قلهب .3 ،تلقهیح قلهب.4 ،

تنبه قلب .5 ،جالء و صیقل قلب .6 ،حیات قلب .7 ،حفیظ بودن قلهب .8 ،ذکهاوت قلهب،

 .9راحتی قلب (راحت ،استراحت و استجمام) .10 ،سالمت قلب .11 ،سلیم بودن قلهب.12 ،

صهفای قلهب .13 ،صهال قلههب .14 ،عقهول بهودن قلهب .15 ،عمههران قلهب .16 ،فراغهت قلههب،

 .17فههتح قلههب .18 ،لبیههب بههودن قلههب .19 ،مملههو و مشههحون بههودن قلههب .20 ،مجتمههع بههودن

قلب .21 ،نورانیت قلب.

حههاالت منف هی مههرتبط بهها سههامانه تفکههر .1 :اشههتغال قلههب.2،اشههمئزار قلههب .3،جهههل قلههب،

.4حیوانی بودن قلب.5 ،خاوی(خالی) بودن قلهب.6 ،خهتم قلهب.7 ،خرابهی قلهب.8 ،ر یهن و
َصههداء قلههب.9 ،سههاه بههودن قلههب .10،سههرگردانی(تیه) قلههب.11 ،طبههع قلههب.12 ،عمههی قلههب،

.13غش ههاوت قل ههب.14 ،غفل ههت قل ههب.15 ،غله ه

قل ههب.16 ،غ ههین قل ههب.17 ،فس ههاد قل ههب،

.18قساوت قلهب.19 ،قفهل قلهب.20 ،مریضهی(مرض سهقم،دویه)قلب.21 ،مالوسه(ضهعی

بیعقل) بودن قلب.22 ،ماللت قلب.23 ،نکس قلب .24،موت قلب.

و

پس از به دست آمدن ایهن حهاالت و بهه منظهور طراحهی الگهوی چگهونگی تقو یهت و کارآمهدی

سهامانه تفکهر بهر اسهاس حهاالت قلهب ،هههر یه
قلب به دست آمد .2 ،عوامل تضعی

از  .1عوامهل تقو یهت کننهده کهه از حهاالت مثبههت

کننده کهه از حهاالت منفهی قلهب بهه دسهت آمهد و3و .4

نتایج مثبت و منفی ایجاد این حاالت ،استخراج و در جداول جداگانههای آورده شهد و مراحهل
نظریه داده بنیاد برای هری

در ادامه آمده است.

از این دادهها به تفکی

انجام گرفهت کهه نمونههای از ایهن جهداول

36

اصلی که در اینجا مد نظر قرار گرفت آن بود که اگر بر اساس روایات ،تأثیر ی

حالت قلب بر

سامانه ،به اثبات رسید ،هر عاملی که در ایهن روایهت یها روایهات دیگهر موجهب ایجهاد آن حالهت

16

 . 36شایان ذکر است که حاالت مثبت و منفی قلب و چگونگی ارتباط و تاثیر آنها بر سامانه تفکر و نیز تحلیهل روایهات آن
در مقاله جداگانهای بررسی شده و در این مقاله تنها به عوامل و نتایج برآمده از این حاالت پرداخته میشود.

از روایتی به دست میآید که وقتی قلب جال پیدا کرد ،بینا و شنوا شهده و حه پهذیر مهیگهردد کهه

ایههن بههه معنههای تقو یههت سههامانه تفکههر بههوده و از اینجهها ارتبههاط ایههن حالههت بهها سههامانه تفکههر محههرز
میشود .در همین روایت ،ذکر ،عامل «جهالی قلهب» معرفهی شهده ،امها ذکهر ،تنهها عامهل جهالی

قلههب نیسههت؛ چههون در روایههات ،عوامههل دیگههری نیههز بههرای «جههالی قلههب» بههازگو شههده کههه عامههل
«حکمت»و «علم» از آن جمله اسهت .در نتیجهه ،همگهی عوامهل مطهر شهده در حالهت جهالی

قلب میتواننهد موجهب تقو یهت سهامانه تفکهر شهوند؛ چهرا کهه جالیهافتن قلهب خهود عهاملی بهرای

تقویت سامانه است.

الگوی تأثیر قلب بر سامانه تفکر از منظر روایات بر اساس روش داده بنیاد

میشود ،میتواند بر تقویت یا تضعی

سامانه اثر بگذارد؛ به عنهوان مثهال ،بهر اسهاس جهدول ،1

 .6اعمال مرحله کدگذاری باز

 .1-6عوامل تقویت کننده سامانه تفکر و نتایج حاصل از آن در مرحله کدگذاری باز

پس از به دست آمدن حاالت مثبت قلب مرتبط با سامانه تفکر ،روایهاتی کهه در آنهها عامهل

ایجههاد ایههن حالههت مثبههت بههازگو شههده بههود در یه

جهدول و نتههایج مههرتبط بهها آن در جههدولی دیگههر

آورده شده و بر اساس آنچه پیش از ایهن گفتهه شهد ،در مرحلهه کدگهذاری بهاز ،مفهاهیم موجهود در
این دادههای حدیثی استخراج گردید .در ادامه نمونهای از این دو جدول آورده شده است.37
جدول :3چگونگی شکلگیری مفاهیم بخش عوامل تقویت کننده در مرحله کدگذاری باز
شناسه
38

A1

A2

حالت
قلب

جالی
قلب
جالی
قلب

A3

جالی
قلب

A42

صال

حدیث (داده)

ُ ْ ْ َ َ ْ
ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ
ََ َ َ
الرائ َنة (عوالی اللئالی
تالق ْوا َو ت َح َادثوا العل َم فإ ّن بال َحدیث تجلی القلوب
العزیزیة فی األحادیث الدینیة ،ج ،4ص.)67
َ ّ َ ُ ُ َ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ َ َ
ْ ْ ُ
الس ْی َو ت ْجل ُوه کذل َ الحک َمة
بح أقول لکم إن الصقالة تصلح
َْ ْ َ ُ ُ َ ُ
للقلب ت ْصقل ُه َو ت ْجل ُوه (تح العقول ،ص.)512
َ َ َ
َ ْ ْ
َ ّ ْ
ا ُْ ُ َ
إ َّن َ
الء للقلوب ت ْس َم ُع به َب ْعد ال َوق َرة َو
اهلل ُس ْب َحان ُه َو ت َعالی َج َعل الذک َر ج
ُْ ُ َْ َ َْ ْ َ َ ََْ ُ َْ َ ْ ُ َ ََ
تبصر به بعد العشوة و تنقاد به بعد المعاندة (نهج البالغة (صبحی
صالح) ،ص َ.)342
َأ ْو َلی ْالع ْلم ب َ َما َال َی ْص ُل ُح َل َ ْال َع َم ُل إ ّال بهَ -و َأ ْو َج ُب ْالع ْلم َع َل ْی َ ماَ

مفهوم(عوامل
تقویت کننده)

گفتگوی علمی
حکمت
ذکر
علم

 . 37به علت فراوانی تعداد احادیث،آوردن جداول به صورت کامل در مقاله ،امکان پذیر نبوده و تنها به ارائه نمونههایی از
احادیث برای آشنایی با روند کار اکتفا شده است.
 .38در روش داده بنیاد به هر ی از دادههای موجود ،ی شناسه اختصاص داده میشود تا در ادامه ،مراحل انجام کار با
این شناسهها مشخص شده و به عنوان مثال زمانی که دادهها در قالب مفاهیم و مقولهها تجمیع میشهود ،مشهخص
باشد که از تجمیع کدام دادهها این مفهوم یا مقوله حاصل شده است.
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شناسه

حالت
قلب

A43

صال
قلب

قلب

حدیث (داده)

َّ
َْ ْ ْ َ
ْ
َ َْ
َ
َْ
أن َت َ َم ْس ُئول َعن ال َع َمل به َو أل َز ُم العلم ل َ َما َدل َ َعلی َصال قلب َ َو
ْ َ َ
أظ َه َر ل َ ف َس َاد ُه (أعالم الدین فی صفات المؤمنین ،ص.)305
ُ
ْ
ْ
َ ُ َ َْ
ْ َ
أ ْصل َصال القلب اشتغال ُه بذکر اهلل (تصنی غرر الحکم و درر الکلم،
ص.)188

مفهوم(عوامل
تقویت کننده)

ذکر

جدول :4چگونگی شکلگیری مفاهیم بخش نتایج و پیامدهای حاالت مثبت در مرحله کدگذاری باز
شناسه

عنوان
حالت

Ns1

جالء و
صیقل
قلب

Ns 2

صال
قلب

Ns 3

لبیب
بودن
قلب

حدیث (داده)

َ َ َ
ُْ ُ
َ ّ ْ
إ َّن َ
اهلل ُس ْب َحان ُه َو ت َعالی َج َعل الذک َر جال اء للقلوب
ْ
ْ
ْ
َ َ
َ
ُ
َ
َ
ت ْس َم ُع به َب ْعد ال َوق َرة َو ت ْبص ُر به َب ْعد ال َع ْش َوة َو ت ْنق ُاد به
َْ َ ُْ َ ََ
بعد المعاندة (نهج البالغة (صبحی صالح)،
ص.)...342
ْ ْ َ َ َْ ْ
َ
َْ َ َ ُ ْ ْ َْ
اب العلم َو الف ْهم َو الحک َمة قال القل ُب إذا
...أین ب
َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ
صلح القلب صلح ذل کله و إذ فسد القلب فسد
ُ ُّ
َ
ذل َ کل ُه (بحار األنوار ،ج ،58ص.)331
َّ
َ َْ
ُ َ
َ َ
َو ناظ ُر قلب اللبیب به ُی ْبص ُر أ َمد ُه َو َی ْعرف غ ْو َر ُه َو
َ َ
ن ْجده (نهج البالغة (صبحی صالح) ،ص.)215

مفهوم (نتایج و پیامد حاالت مثبت)

بصیرت یافتن قلب بعد از کوری و
شنوا شدن آن بعد از ناشنوایی و
مطیع امر ح شدن پس از نافرمانی
اصال علم و فهم و حکمت
قلب مرد خردمند را دیدهای است
که با آن عاقبت کارش را میبیند ،و
پستی و بلندی آن را میشناسد

 -2-6عوامل تضعیف کننده سامانه تفکر و نتایج حاصل از آن در مرحله کدگذاری باز

پس از مشخص شدن حاالت منفی قلب مرتبط با سامانه تفکهر ،روایهاتی کهه در آنهها عامهل

ایجههاد ایههن حالههت منفههی و یهها نتههایج حاصههل از آن بههازگو شههده بههود ،در جههداولی آورده و مفههاهیم

حاصل از مرحله کدگهذاری بهاز از آن اسهتخراج گردیهد .در ادامهه نمونههای از ایهن دو جهدول آورده

شده است.

جدول :5چگونگی شکلگیری مفاهیم بخش عوامل تضعیف کننده در مرحله کدگذاری باز
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شناسه

عنوان حالت
منفی

M1

کوری قلب

M2

کوری قلب

حدیث (داده)

َ ُ َ
ُ َْ
ُّ ْ َ َ
َ
َ َْ
اهلل قل َب ُه َعلی قدر
َو َم ْن َی ْرغ ْب فی الدن َیا ف َطال ف َیها أ َمل ُ َه أ ْع َم َی
ْ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ا َْ
َرغ َبته فیها و من زهد فیها فقصر فیها أمله أعطاه اهلل علما بغیر
َ َ ُّ
تعلم تح العقول؛ص/60
َ
َْ
َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ُ ُ َ ْ
اهلل نف َس ُه َو أ ْع َمی قل َبه تصنی غرر
من نسی اهلل سبحانه أنساه
الحکم و درر الکلم؛ ص//190

مفهوم (عوامل
تضعیف کننده)

رغبت به دنیا
فراموشی خدا

M3

کوری قلب

M55

M56

M57

اشتغال
مذموم قلب
اشتغال
مذموم قلب
اشتغال
مذموم قلب

َ ُْ ُ
ْ
َ ْ َا َ ََ َا َ َْ ا َ َْ ا
ارا َف ْأ ُت َ
وها م ْن إق َبال َها َو
إ ّن للقلوب شهوة و ُکراهة و إقباال و إدب
َ َ َْ ْ
َ ْ
َ
ش ْه َوت َها فإ ّن القل َب إذا أ کر َه َعم َی ( .)2 /602تصنی غرر الحکم
و درر الکلم،ص 66
َ ُ ْ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ
إ ّیا ک ْم َو ال ُخ ُص َومة فإن َها ت ْشغل القلب الکافی (ط _ اإلسالمیة)؛
ج2؛ ص301
َ َ َ ُْ ُ ُُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َْ َ ُ
ات ف َت ْشغلوا أذ َهانک ْم َعن
قال ال تشعروا قلوبک ْم االشتغال بما قد ف
َ
َ
الکافی (ط _ اإلسالمیة)؛ ج2؛ ص316
اال ْست ْعداد ل َما ل ْم َیأت
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُّ َ
ت َعل ْیه أ ْم َر ُه َو ل َّب ْس ُت َعل ْیه
ال یؤثر عبد هواه علی هوای إال شت
ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ َ َ َّ ْ ُ َُ
دنیاه و شغلت قلبه بها و لم أؤته منها إال ما قدرت له الکافی (ط _
اإلسالمیة)؛ ج2؛ ص588

اجبار قلب
دشمنی
اشتغال قلب به
آنچه فانی است
هوای نفس

الگوی تأثیر قلب بر سامانه تفکر از منظر روایات بر اساس روش داده بنیاد

شناسه

عنوان حالت
منفی

حدیث (داده)

مفهوم (عوامل
تضعیف کننده)

جدول :36چگونگی شکلگیری مفاهیم بخش نتایج و پیامدهای حاالت منفی در مرحله کدگذاری باز
شناسه

عنوان
حالت

Nf1

کوری قلب

Nf 2

فساد قلب

Nf 3

طبع قلب

حدیث (داده)

َّ َ َ َ َّ ُ ُ َ
َْ
َ
اهلل َو أ ْع َمی قل َب ُه ْاس َت ْوخ َم
إن م ْن أضله
ْ
ال َح َ (االستیخام :االستثقال و عد الشیء غیر
َ َْ
مواف  .و استوخمه أی وجده وخیما ثقیال ).و لم
َ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ َّ
َ َ
الش ْی َط ُ
ان َول َّی ُه َو َر ّب ُه َو قر َین ُه ُیور ُد ُه
یستعذبه و صار
َ
ُ
ََ َ َْ َ َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ّ
مناهل الهلکة ثم ال یصدره الکافی (ط _

اإلسالمیة)؛ ج4؛ ص /198من ال یحضره الفقیه،
ج،2ص 250
َ َْ ْ
َْ َ َْ ْ
َ
َ
َما م ْن ش ْیء أف َسد للقلب م ْن خط َیئة إ ّن القل َب
َ َّ َ ْ َ َ َْ
ََُ ُ ْ َ ََ ََ ََ ُ
لیواقع الخطیئة فما تزال به حتی تغلب علیه
َ َ َ ََ
َ
ف ُی َص ّی َر أ ْعال ُه أ ْسفل ُه .الکافی (ط _
اإلسالمیة)،ج،2ص 268
ان رسول اهلل ص کان یدعو اصحابه من اراد اهلل به
خیرا سمع و عرف ما یدعوه الیه و من اراد اهلل به شرا
طبع علی قلبه فال یسمع و ال یعقل و ذل قول اهلل
ْ ْ َ ُ َّ َ ُ ُ
َ
ین أوتوا
دک قالوا للذ
عز و جل إذا خ َر ُجوا ُمن عن
َ
ّ
َ
ْ ْ
ا
َ
ین َط َب َع ُ
قال آنفا أولئ َ الذ َ
اهلل علی
العل َم ما ذا
ُُ
قلوبه ْم األصول الستة عشر (ط _ دار الشبستری)،
النص ،ص65 :

مفهوم (نتایج و پیامد حاالت
منفی)

ح را تلخ و سنگین شمرده و
شیطان ولی و رب و همنشین او
شده و او را وارد جایگاههای
هال کت نموده و دیگر از آن رها
نمیشود
فساد بر قلب غلبه کرده و ظرف
قلب وارونه شده ودر نتیجه (بر
اساس شر روایت) چیزی از ح
نمیتواند در آن استقرار یابد و
هیچ موعظهای در آن اثر نمیکند
مرآة العقول فی شر أخبار آل
الرسول؛ ج9؛ ص396

عدم توانایی بر شنیدن و تعقل
نمودن

همانگونه که پیش از این گفتهه شهد ،گهام بعهدی کدگهذاری بهاز ،تبهدیل مفهاهیم بهه مقولهههها
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اسهت کههه در آن تمههامی مفههاهیم مشههترک در دسههته بنههدیهههای کلههی و سههاختارمند ،طبقهههبنههدی
میشوند.

بدین منظور ابتهدا تمهامی مفهاهیم بهه دسهت آمهده در روایهات بهازبینی و در قالهب دسهتهههای

تعههداد کههدهای اولیههه،

مشههترک طبقهههبنههدی و مقولهههههها بههه دسههت آمههد .جههدول ز یههر ب هه تفکی ه

مفهومها و مقولههای به دست آمده از روایات را نشان میدهد:

جدول  :7تعداد کدها ،مفاهیم و مقولههای تحقیق
ردیف

عنوان

عوامل تقویت کننده سامانه تفکر
عوامل تضعی کننده سامانه تفکر
نتایج حاصل از تقویت سامانه تفکر
نتایج حاصل از تضعی سامانه تفکر

تعداد کدهای اولیه

137
92
44
16

تعداد مفاهیم

101
76
24
11

تعداد مقوله

34
37
10
8

دو جدول زیر نمونهای از تبدیل مفاهیم به مقولهها در عوامل منجر به ایجهاد حهاالت مثبهت

و منفی آمده است:

جدول  :5نمونهای از کدگذاری محوری عوامل تقویت کننده
شناسه

مفاهیم

مقولهها

A3,A4
A7,A13,A22,
A29,
A38,A43
A51,A67
A79,A85,
A94,A103,
A124

ذکر  /ذکر /ذکرو پیوستگی ذکر/ذکر /ذکر /ذکر  /اشتغال قلب به
ذکر خدا  /اشتغال به ذکر الهی  /ذکر عظمت الهی /گفتن ذکر قیوم/
گفتن برخی از اذکار/کثرت ذکر موت  /الزام زبان به ذکر /فرستادن
صلوات  /فرستادن صلوات به طور کامل/

ذکرو تداوم در ذکر

A9,A12,A29
A41,A66
,A112

مذاکره علمی میان بندگان خداوند  /معاشرت با فضالء /دیدار اهل
معرفت /دیدار اهل خیر /مشاوره با ذوی العقول/دید و بازدید افراد
با یکدیگر

معاشرت و مشاوره با
اهل معرفت و فضل

39

جدول  :5نمونهای از کدگذاری محوری عوامل تضعیف کننده
شناسه

M7,M15
,M16,M18
M22,M34
,M37,M41
,M50

20

مفاهیم

مقولهها

مجالست با ثروتمندان مرفه  /مجالست با مرفهان بیدرد/
مجالست با خسیسان و اغنیاء  /مجالست با سرگشتگان دنیا /

همنشینی و معاشرت با
افراد ناشایست و عدم

 . 39تکرار مفاهیم در جدول به این معناست که آن مفهوم ،عامل ایجاد چندین حالت مثبت در قلب بوده و در نتیجه در
قسمت مفاهیم تکرار شده است.

M9,M12
M25,M56,
M61,M72,
M74

استما لغو و لهو(غیر
ضروری ،غیر امر خدا) و
اشتغال به آن

مانند همین جداول برای نتایج و پیامدها نیز تشکیل و مقولهها به دست آمد.

الگوی تأثیر قلب بر سامانه تفکر از منظر روایات بر اساس روش داده بنیاد

,M64,M67
,M69
,M81,M86

مجالست با اراذل /مجالست با افراد بیایمان و جائر در احکام/
مجالست با افرادی که برای آخرت خود عملی ندارند /محاوره با
احمقان /مجاورت و نزدیکی با احمقان  /رفت و آمد نزد
سالطین /پیوستگی آمد و شد به درگاه سالطین /مشاهده
اعمال افرادبی ایمان /وجود مرض در قلب نسبت به
مؤمنین/استفاده از ذبح فرد ناصبی ،علیرغم وجود ذبح افراد
مؤمن
استما لهو /استما لهو /استما مواردی که بر صال فرد
نمیافزاید /اشتغال به آنچه از دست رفتنی و فانی است/
اشتغال به اباطیل /اشتغال به غیر امر خدا /اشتغال به غیر خدا

ارتباط صحیح با مؤمنین

الزم به ذکر است که در طی این مرحله برخهی از عوامهل و نیهز نتهایج ،بهه دلیهل وجهود نداشهتن

مفاهیم هم مضمون دیگر ،قابلیت تبهدیل شهدن از مفههوم بهه مقولهه را نداشهته و خهود بهه عنهوان

ی

مقوله محسوب شده است.

 .7اعمال مرحله کدگذاری محوری

پس از مرحله کد گذاری باز نوبت به چینش مقولههای به دست آمده ،در قالب ی

الگوی

نظههری و حههول محههور مقولههه مرکههزی مههیرسههد .در الگههوی نظههری پیشههنهادی اسههتراوس و کههوربین
ّ
عوامل یا شهرایط بهه سهه دسهته متغیرهای(شهرایط) علهی ،40متغیرههای (شهرایط) زمینهه سهاز 41و
متغیرهای(شرایط) مداخلهگر 42تقسیم مهیشهوند .کهه شهرایط علهی همهان عوامهل مهؤثر مسهتقیم

بوده و شرایط زمینهه سهاز عهواملی اسهت کهه بسهتر مهورد نیهاز بهرای مقولهه محهوری را فهراهم آورده و

شرایط مداخلهگر عواملی است کهه در ایجهاد مقولهه محهوری بهه صهورت عمهومی و غیهر مسهتقیم

دخالت دارد.43 .همچنین در برخی از مدلهای ارائه شده شرایط مداخلهگهر همهان متغیرههای
باز دارنده و موانع محسوب شده است.

44

در الگوهایی که در ادامه خواهد آمد همهه عوامهل مهؤثر در تقو یهت و تضهعی

اساس همین سه دسته ،تقسیمبندی وبرای آنکه مشخص شود هری

« .43استراتژیهای پژوهش کیفی:تاملی بر نظریه داده بنیاد» ،ص.84

سهامانه تفکهر بهر

از عوامل بهه چهه علهت

40. causal conditions.
41. context conditions.
42. intervening conditions.

44.Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative andQualitative Research, p
401.
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در هری

از دستهها قرار گرفتهاند و نیز «بومیسازی و بهینهسازی الگو» برای این پهژوهش ،ایهن

دستهها باز تعری
ّ

شدند که توضیح آن در پی خواهد آمد.

متغیرهااای علاای :عوامههل کنشههی و رفتههاری هسههتند کههه در روایههات آمههده و انجههام هههر یه

عوامل به صورت مستقیم منجر به ایجاد ی

از ایههن

یا چند حالت مثبت یا منفی در قلب میشود.

متغیرهای زمینهساز :عوامل ادراکی و احساسی هستند که هم زمینه ساز ایجاد حالت مثبت
ّ
یا منفی در قلب هستند و هم زمینه را برای به وجود آمدن متغیرهای علهی مسهاعد مهینماینهد؛

ضههمن آنکههه ایههن عوامههل تنههها در ایجههاد حههاالت مختله قلههب نقههش نداشههته و از اثههرات بسههیار
ّ
وسیعی در همه زمینهها برخوردارند؛ در حالی که برخی از متغیرهای علهی ،تنهها موجهب ایجهاد

ی

حالت در قلب شده و در روایات اثر دیگری برای آن بازگو نشده است؛ به عنوان مثال ،تنها

اثری که بر عامل «گرداندن آب وضو در دهان» در روایات مترتب شده ،نورانیت قلهب اسهت؛ در

حالی که عواملی همچون تقوا ،یقین ،معرفت ،ایمهان و  _ ...کهه جهزء متغیرههای زمینههسهازند _

دارای اثرات بیشمار و متعددی هستند.

متغیرهای مداخلهگر :عوامل بیرونی هستند که شخص به صورت مسهتقیم در رخهداد آنهها

دخیل نبوده و این شرایط از بیرون بر او اعمال میشود.

در کدگذاری محوری ،انتزاعیترین مقوله _ که سایر مقولههها را بتهوان حهول آن ،دسهتهبنهدی

کرد _ در جایگاه مقوله محوری یا مؤلفه مرکزی قرار میگیرد .در این پهژوهش دو پدیهده محهوری،

یعنهی «تقو یههت سههامانه تفکهر» و «تضههعی

سههامانه تفکهر» در قالههب دو الگههو ارائهه شههده اسههت کههه

مجمهو ایههن دو الگههو بها یکههدیگر ،بههر ایههن اسهاس کههه از عوامههل تضهعی

کننههده دوری نمههوده و بههر

عوامل تقویت کننده اهتمهام ورز یهده شهود« ،مهدل کارآمهدی سهامانه تفکهر» را تشهکیل مهیدههد.

نمههودار  3و  4نمههای کههاملی از الگههوی تقو یههت و تضههعی
مقولههای مربوط نشان میدهد.

22

سههامانه تفکههر را بههه همههراه متغیرههها و

الگوی تأثیر قلب بر سامانه تفکر از منظر روایات بر اساس روش داده بنیاد

نمودار  :3الگوی تاثیر قلب بر تقویت سامانه تفکر
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نمودار  :4الگوی تاثیر قلب بر تضعیف سامانه تفکر

 .8اعمال مرحله کد گذاری انتخابی:

از تجمیع دو نمهودار فهو مهیتهوان بهه الگهوی کارآمهدی سهامانه تفکهر بهر اسهاس نقهش حهاالت

24

قلب در آن ،دست یافته و به شکلی نظاممند دیگر مقولهها را به مقوله محوری ربط داده و الگو

نشان میدهد.

نمودار :5الگوی تأثیر قلب بر کارآمدی سامانه تفکراز منظر روایات

الگوی تأثیر قلب بر سامانه تفکر از منظر روایات بر اساس روش داده بنیاد

را تکمیل نمود .نمودار  5الگوی کارآمدی سامانه تفکر را به همهراه متغیرهها و مقولههههای مر بهوط

 .9روایتگری الگوی کارآمدی سامانه تفکر بر مبنای روایات:

نمهودار شههماره  3الگههوی تقو یهت سههامانه تفکههر بها توجههه بههه نقهش حههاالت قلههب در آن را نشههان

میدهد .همانگونه که بازگو شهد ،در ایهن نمهودار عوامهل کنشهی و رفتهاری کهه بهر اسهاس روایهات،

موجب ایجاد ی یا چند حالت مثبت در قلب شده و خود ایهن حالهت نیهز در تقو یهت سهامانه
ّ
تفکر مؤثر است ،در قسمت متغیرهای علی آورده شهده اسهت .اعهدادی کهه رو بههروی ههر یه از
عوامههل آمههده مشههخص مههینمایههد ،هههر ی ه
میشود.

از ایههن عوامههل باعههث ایجههاد چنههد حالههت مثبههت

همانگونه که مشاهده مهیشهود ذکهر و تهداوم در ذکهر ،قهرآن و تهالوت آن ،تعظهیم و اطاعهت امهر

الهی ،زهد ،معاشرت و مشاوره با اهل معرفهت و فضهل ،اسهتغفار و توبهه ،ادراک و فههم اولیهه (بهه

کارگیری علم ،حکمهت ،موعظهه و تفکهر) و تهجهد و شهب زنهده داری جهزء عوامهل مهؤثر در ایجهاد

حاالت مثبت در قلب هستند .از این میان ،ذکهر بیشهترین فراوانهی را داشهته و نشهان از اهمیهت
باالی این عمل در سامانه دارد.

شاید در بدایت امر به نظر نیاید که عاملی چون «زهد» یا «اسهتغفار و توبهه» و یها «گردانهدن آب

وضههو در دهههان» باع هث تقو یههت تفکههر در انسههان شههود ،امهها یکههی از محاسههن نگههرش سیسههتمی،

دستیابی به نگرش جامع و همه جانبه بر کارکرد سیستم است.

در قسمت متغیرهای مداخلهگذر :یعنهی عوامهل بیرونهی و خهارج از اختیهار مسهتقیم انسهان ،دو

عامل دیده میشود:

 .1اراده خیر خداوند نسبت به بندهاش که در روایهات متعهددی بهه آن تصهریح شهده و باعهث
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َْ
اهلل َع َّهز َو َج َّهل إ َذا َأ َر َاد ب َع ْبهد َخ ْی اهرا _ َن َک َ
ایجاد حاالت مثبتی چون نورانیت قلهب « إ َّن َ
هت فهی قلبهه
َ
َْ
ََ ا
َّ َ
ُ َ
ُ ْ ا
کا ُی َس ّد ُد ُه ُ ...ث َّم َت َال َهذه ْاْل َی َة َف َم ْن ُیهرد ُ
اهلل أ ْن َی ْهد َی ُهه
نک َتة م ْن نور َو ف َت َح َم َسام َع قلبه َو َوکل به مل
َ َْ ْ َ
ْ ْ
َی ْش َر ْ َصد َر ُه لْل ْسالم » 45یا صال قلب« َیا َم ْن ب َیده َصال ُ القلب أ ْصل ْح ُه لی» 46میشود.
َ َ
 .2هدایت اهل بیت و به ویژه امام زمان در زمان ظهور ایشان که روایت « َیا أ َبا خالد!
َ ْ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ
ُُ
َّ
الش ْهمس ْال ُمض َ
الن َههار _ َو ُه ْهم َو اهلل ُی َن ّهو ُر َ
ون ُق ُل َ
هوب
هیئة ب
ل ُن ُور اإل َم ُام فهی قلهوب المهؤمنین -أنهور مهن
َ ْ ُُ
ُْْ َ َ َ ْ ُ ُ ُُ
اهلل ن َور ُه ْم َع َّم ْن َی َش ُاء ف ُتظل ُم قل ُوب ُهم» 47بر آن تصریح دارد.
المؤمنین _ و یحجب
این دو عامل نشان میدهد که انسان عالوه بر تمامی تالشهای شخصی که میتوانهد بهرای

تقویت تفکر خویش انجام دهد ،باید بدانهد و بهاور داشهته باشهد کهه خداونهد و اههل بیهت

در

تقو یههت ایههن قههوای انسههانی مؤثرنههد و در نتیجههه او بایههد در جهههت جلههب ایههن عوامههل بیرونههی تمههام

تالش خود را بنماید .ایهنکهه چهه عهواملی موجهب جلهب ههدایت و یهژه قلهب از سهوی خداونهد و

ائمه میشود ،خود سخنی مفصل است؛ امها بهه عنهوان مثهال ،از آنجها کهه بهر اسهاس روایهت
َ َ ُُ
ْ
َ َ َ
ْ َْ
ُ ُ
اهلل ُصههد َور ُه ْم َو ُیههذه ُب غه ْهیظ قلههوبهم» 48در زمههان ظهههور امههام
«فع ْنههد ذل ه َ َیههأتی الفه َهر ُج َو َی ْشههفی
َْ
َ
َّ
ُْ ُ َ ْ َ
وب ال َم ّی َتة َو ْاج َم ْع به األ ْه َهو َاء
زمان قلبها شفا یافته و بر اساس روایت «الل ُه َّم َو أ ْحی به القل
ْ
ََ
ال ُم ْخ َتلفة»  49در این زمان قلبها زنده میشود و این دو حالت جهزء حهاالت مهرتبط بها سهامانه
ا
تفکر است ،در نتیجه بسترسازی برای ظهور ،قطعا یکی از عوامل جلب این ههدایتههای و یهژه

است.
ا
در قسمت متغیرهای زمینه ساز نیز عوامل متعددی ذکهر شهده کهه مهثال تقهوا یکهی از مههمتهرین
َّ
ُ َ ّ ُ
َ َ َ َْ ُ
َ َ َْ
ُ ْ
ََ
آنهاسهت .در روایهت «أ ّمهها َب ْعهد فهإنی أوصههیک ْم ب َتق َهوی اهلل الهذی ْاب َتههدأ خلقک ْهم  ...فهإ ّن تقه َهوی اهلل
َ
َ
َد َو ُاء َداء ُق ُلوب ُک ْم َو َب َص ُر َع َمی أ ْفئ َدت ُک ْم َو ش َف ُاء َم َهرض أ ْج َسهاد ُک ْم َو َص َهال ُ َف َسهاد ُص ُهدور ُک ْم َو ُط ُه ُ
هور
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ا
 .45الکافی ،ج ،1ص :166ما من عبد إال و لقلبه عینان و هما غیب یدرک بهما الغیب ،فإذا أراد اهلل بعبهد خیهرا فهتح عینهی
قلبهه فیههری مهها ههو غائههب عههن بصهره الههوافی؛ همههان ،ج ،1ص10؛ نیهز بهها کمههی تفهاوت :عههوالی اللئههالی العزیزیهة فههی األحادیههث
الدینیة ،ج ،4ص.116
َ ُُ
َ ْ
َ َ
 .46إقبال األعمال ،ج ،1ص .126همچنین روایت :فإ ّن إ َر َاد َة اهلل إلی الع َباد َصال ُ قلوبه ْم (مجموعة ورام ،ج ،1ص.)199
َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ
ََ َْ
َ ُ
َ َّ َ َ َ ُ
 .47الکافی ،ج ،1ص .194همچنین روایت  ...فقلت :ال َح ْمد ّ
هلل الهذی مهن عل ّ
هی بک ْهم َو ن ّهو َر قلبهی ب ُنهور ههد َایتک ْم ( ....بحهار
األنوار ،ج ،45ص.)403
َ ُ َّ
َّ
ُ ُّ َ َ
َ َ َ َْ
َْ
َ
ُ
 .48کفایة األثر فهی الهنص علهی األئمهة اإلثنهی عشهر ،ص .159نیهز روایهت :و ههذا القهائم الهذی یحهل حال لهی  ...و ههو الهذی یشهفی
َّ
َ ْ
َ ْ َ
وب ش َ
ُق ُل َ
ین َو الکافر ین (کفایة األثر فی النص علی األئمة اإلثنی عشر ،ص153؛ مهج الدعوات
ین َو ال َجاحد
یعت َ م َن الظالم
و منهج العبادات ،ص.)57
 .49مصبا المتهجد و سال المتعبد ،ج ،1ص158؛ ج ،1ص.415

مریضیهای قلب و نیز اصال قلب معرفی شده است.
ّ
شایان ذکر است که در این الگو ،برخی از موارد قسمت متغیرهای علی ،در قسهمت نتهایج و

پیامدها ،نیز آمده است؛ به عنوان مثال ،میتوان از ذکر ،علم و معرفت نام بهرد .در توضهیح ایهن

حالت میتوان گفت که این عوامل الزم و ملزوم یکدیگرند و برای مثال گفتن ذکر باعث تقویت

حاالت مثبت قلب و در نتیجه توانایی قلب در ذکر الهی میشود و یها بهه دسهت آوردن ههر علهم
ممدوحی ،طی فرایندی منجر به ایجاد علم ممدو ثانویه میگردد.
نمودار  4الگوی تضعی

سامانه تفکر با توجه به نقش حاالت قلب را در آن نشان میدههد.

در این نمودار نیز سه دسته از عوامل قابل مشاهده است؛ به عنوان مثال ،در قسمت متغیرهذای
ّ
علی تداوم گناه و تتابع ذنب به عنوان یکی از عوامل ،ذکر شده است کهه ایهن عامهل بهرای قلهب
ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
َْ َ َْ ْ
َ
هب ل ُی َواق ُهع
بسیار خطرناک بوده وبر طب روایهت « َمها م ْهن ش ْهیء أف َسهد للقلهب مهن خطیئهة إن القل
ْ
َ َ َ ََ
َ َ َ ُ
َ َّ َ ْ َ َ َ
هب َعل ْیهه ف ُی َص ّهی َر أ ْعهال ُه أ ْسهفل ُه»  ،51آن را فاسهدکنندهتهرین عامهل
ال َخط َیئة ف َما ت َهزال بهه حتهی تغل
َ
َ َ َ ا
برای قلب دانستهاند و بر طب عبارت «ل ْم َی ْرج ْع َصاح ُب ُه إلی خ ْیهر أ َبهدا» در روایهت « َمها م ْهن َع ْبهد
َّ
ُّ
َْ ُ َْ َْ َ ُ َ َ ََْ َ َْ ا َ
هب َذله َ
هاب َذ َه َ
الن ْک َتهة ُن ْک َتهة َس ْهو َد ُاء َفهإ ْن َت َ
هب ذنبها خ َهر َج فهی
إال َو فی قلبه نکتة بیضاء فإذا أذن
ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ
الس َهو ُاد َو إ ْن َت َمه َ
هادی فهی اله ُّهذ ُنوب َز َاد َذله َ َّ
َّ
السه َهو ُاد َح ّتهی ُیغ ّطه َهی ال َب َیهاض فههإذا غ ّطهی ال َب َیههاض له ْهم
ا
َ َ َ ا
َی ْرج ْع َصاح ُب ُه إلی خ ْیر أ َبدا»52،در صورت تداوم بر گناه و غلبه سیاهی بهر قلهب ،ظهاهرا ههیچ راه
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َ
َ
َ َْ ُ ُ
ُ
َدنس أنفسک ْم َو جال ُء [غ َشاء] َع َشا أ ْب َصارک ْم» ،50تقوا به عنهوان دارو یهی جهامع بهرای شهفای انهوا

بازگشتی برای فرد وجود ندارد.

همچنههین از مهههمتههرین عههواملی کههه باعههث اشههتغال مههذموم قلههب شههده و در نتیجههه آن را از

اشتغاالت ممدوحی چون تفکر بازمیدارد :نبود سالمتی ،امنیت ،وسعت رز  ،همدم موافه ،

و بههه و یههژه آسههایش و آرامههش 53اسههت .بههر طب ه روایههت ،نبههود ایههن پههنج مههورد ،باعههث زوال عقههل و

اشتغال قلب میشود که این هر دو بر روی سامانه تفکر انسان تأثیر بسزایی دارد.
در قسمت متغیرهای مداخلهگر نیز دو دسته از عوامل قابل مشاهده است:

 .50نهج البالغة (صبحی صالح) ،ص.312
 .51الکافی ،ج ،2ص.268
 .52همان ،ج ،2ص.273
 . 53خمس خصال من فقد واحدة مهنهن لهم یهزل نهاقص العهیش زائهل العقهل مشهغول القلهب فأولهها صهحة البهدن و الثانیهة
و الثالثة السعة فی الهرز و الرابعهة األنهیس الموافه قلهت و مها األنهیس الموافه قهال الزوجهة الصهالحة و الولهد الصهالح و
الخلیط الصالح و الخامسة و هی تجمع هذه الخصال الدعة (الخصال ،ج ،1ص.)284
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َ ََ َ َ ْ ُ ا
هوءاَ -ن َکه َ
هت فههی
 .1اراده سههوء خداونههد نسههبت بههه بنههدهاش بههر اسههاس روایههت« :إذا أراد بعبههد سه
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َق ْلبه ُن ْک َت اة َس ْو َد َاء َفأ ْظ َل َم َل َها َس ْم ُع ُه َو َق ْل ُب ُه ُث َّم َت َال َهذه ْاْل َی َةَ -ف َم ْن ُیهرد ُ
اهلل أ ْن َی ْهد َیهه َیش َهر ْ صهد َر ُه
ْ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ّ ا َ َ ا
54
جا َک َأ َّنما َی َّص َّع ُد فی َّ
السماء».
لْل ْسالم و من یرد أن یضله یجعل صدره ضیقا حر

 .2فتن هههه هها ،ب ههدعته هها ،روشه ههای ظالمان ههه ،ن ههاگواریه ههای روزگ ههار ،ه ههراس از س ههالطین و
َ ُْ ْ
َ َ
ُ ّ
َ ُ
ْ
وسوسههای شیطان بر اساس روایت «إ ّن األ ُم َور ال َوار َد َة َعل ْیک ْم فی کهل َی ْهوم َو ل ْیلهة م ْهن ُمظل َمهات
َ
ْ
ْ
َّ
َّ َ َ َ ْ َ ُّ ْ
ْ َ
الش ْهی َطان ل ُت َث ّهب ُط
السهل َطان َو َو ْس َو َسهة
الف َتن َو َح َوادث البد َو ُس َنن ال َج ْهور َو َب َوائه الزمهان و هیبهة
َ َ
ْ
ُْ ُ
َّ َ ا
ْ َ
َ
ُ 55
ْال ُق ُل َ
وب َع ْن ت َن ُّبه َها َو تذهل َها َع ْن َم ْو ُجود ال ُهدی َو َم ْعرفهة أ ْههل ال َحه ّ إال قلهیال م َّم ْهن َع َص َهم اهلل»
که در آن تصریح شده که این عوامل از تنبه و آ گاهی قلب جلوگیری مینمایند .البته هر یه
مواردی که در این حدیث آمده میتوانند به تنهایی ی

همه این موارد تنها در ی

حدیث بر شمرده شده ،در ی

از

عامهل محسهوب شهوند ،امها از آنجها کهه
دسته آمدهاند.

همههانگونههه کههه مشههاهده مههیشههود ،ایههن متغیرههها نیههز بیرونههی و خههارج از اراده و عمههل مسههتقیم

انسان است؛ اما آ گاهی انسان از این عوامل موجب میشود به دنبال راهکارههای نجهات از آن

بر آید.

نمههودار شههماره  5نمههودار تجمیههع شههده ایههن دو نمههودار بههوده و مشههخص مههینمایههد کههه بههرای

کارآمدی سامانه تفکر با توجه به نقش قلب در آن ،باید از عوامهل ایجهاد حهاالت منفهی در قلهب

دوری جسههته و بههر عوامههل ایجههاد حههاالت مثبههت کههه در دو نمههودار قبلههی بههه تفصههیل آمههده بههود،
اهتمام ورزید.

به این ترتیب ،الگوی کارآمدی سامانه تفکر به دست آمده و هدف پژوهش محق شد.

 .10نتیجهگیری

در پژوهش حاضر _ که بهر اسهاس روش داده بنیهاد انجهام شهد _  1800روایهت مهورد بررسهی قهرار

گرفته کهه در آن از حهاالت قلهب سهخن بهه میهان آمهده بهود ،و بهیش از  170حالهت مختله

بهرای

قلب به دست آمد .از میان این حاالت 45 ،حالت مهرتبط بها سهامانه تفکهر ،انتخهاب و عوامهل
منجر به ایجاد این حاالت و نتایج حاصل از آنها استخراج گردید.
عوامل به دست آمده اولیهه بهرای ایجهاد حهاالت مختله

در قلهب 137 ،عامهل مثبهت و 92

حالت منفی بوده که در نهایت با اعمال کدگذاری باز بر روی آن ،به  34عامهل تقو یهت کننهده و
28

َ َ َ ْ ُُ
ْ ُ ُ ُ َ
َّ ُ
اهلل َع ّز َو َجل ن َور ُه ْم َع ّم ْن َیش ُاء ف ُتظل ُم قل ُوب ُهم» (الکافی ،ج ،1ص.)194
 .54الکافی ،ج ،2ص214؛ همچنین روایتَ« :حجب
 .55همان ،ج ،8ص.15

سامانه به دست آمد.

زمینهساز و مداخلهگر قرار گرفت و الگوی تقویت و تضعی
ّ
از جمله پراهمیتترین متغیرهای علهی بهرای ایجهاد حهاالت مثبهت و تقو یهت سهامانه تفکهر

میتوان به ذکر ،قرآن و تالوت آن ،تعظیم و اطاعهت امهر الههی ،زههد ،معاشهرت بها اههل معرفهت و

فضل ،استغفار و توبه ،ادراک و فهم اولیه (به کارگیری علم ،حکمهت ،موعظهه و تفکهر) ،تهجهد و

شهب زنههدهداری و خهوردن حههالل اشهاره نمههود .همچنهین دو عامههل اراده خداونهد و هههدایت و یههژه
جزء متغیرهای مداخلهگر و بیرونی هستند.

اهل بیت

همنشینی و معاشرت با افراد ناشایست ،استما لغهو و لههو ،حهب دنیها ،تهداوم خطها و گنهاه،

کینهههتههوزی ،خدعههه و دشههمنی ،کثههرت خههوردن و آشههامیدن و پههر شههدن شههکم از مبهها نیههز جههزء

عواملی هستند که موجب تضعی
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 37عامل تضعی

ّ
کننده تبدیل شده و این عوامل در قالب سهه دسهته کلهی متغیرههای علهی،

فرایند تفکر شده و عواملی چون اراده سوء خداونهد نسهبت

به بندهاش و فتنهههها و بهدعتهها و وسوسههههای شهیطان نیزجهزء عوامهل بیرونهی و مداخلههگهر در
سامانه تفکر محسوب میشوند.

نتایج حاصل از تقویت سامانه تفکر ،پذیرش و تحمل حه و اطاعهت از آن و نیهز دسهتیهابی

بههه علههم ،بصههیرت ،معرفههت و ....اسههت و در صههورت ایجههاد حههاالت منفههی در قلههب و تضههعی

سامانه تفکر ،نتهایجی چهون عهدم تشهخیص حه از باطهل و خیهر پنداشهتن راه شهر ،فسهاد علهم و

فههم و حکمهت ،اشههتغال بهه امهر غیههر واجهب ،پهر شههدن قلهب از فتنهههههای دنیها ،بازداشهته شههدن

ذهن از آمادگی برای آینده و  ...پدید میآید.
ا
از مجموعه یافتههای این پژوهش میتوان نتیجهه گرفهت کهه اوال روش داده بنیهاد روشهی نهو و
ا
البته کارآمد برای استخراج مفاهیم از روایات و نظریهپردازی بر اسهاس آن اسهت و ثانیها حهاالت
مختله

قلهب بهر سهامانه تفکهر تأثیرگهذار بهوده و بهرای کارآمهدی سهامانه تفکهر بایهد عوامهل ایجهاد

حاالت مثبت و منفی در قلب را _ که با سامانه در ارتباطند _ شناخت و در ایجاد عوامل منجهر
به حاالت مثبت و جلوگیری از ایجاد حاالت منفی کوشش نمود.
کتابنامه

_ اصول روش تحقی کیفی :نظر یه مبنایی ،رو یهها و شیوهها ،آنسلم استراوس ،جولیت کهوربین،
ترجمهه :بیهوک محمهدی ،تههران :پژوهشهگاه علهوم انسهانی و مطالعهات فرهنگهی ،چهها
1387ش.

دوم،

_ پو یهاییههای سیسهتم ،محمهد رضها حمیهدی زاده ،تههران :انتشهارات دانشهگاه شههید بهشههتی،
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1392ش.

_ التحقی فی کلمات القرآن الکر یم ،حسن مصطفوی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشهاد اسهالمی،
1368ش.

_ روششناس هی پههژوهش کیف هی در مههدیر یت؛ رو یکههردی جههامع ،حسههن دانههایی فههرد ،س هید مهههدی
الوانی ،و عادل آذر .،تهران :انتشارات صفار1383 ،ش.

_ لسهان العهرب ،محمهد بهن مکهرم بهن منظهور ،مصهحح :جمهال الهدین میهر دامهادی ،بیهروت :دار
الفکر للطباعة و النشر و التوز یع _ دار صادر. 1414 ،

_ مدیر یت عمومی ،سید مهدی الوانی ،تهران :نشر نی ،چا

سی و یکم1386 ،ش.

_ مدیر یت عمومی ،علی عالقهبند ،تهران :نشر روان1384 ،ش.

_ معجههم مقههاییس اللغههة ،أحمههد بههن فههارس ،مصههحح :عبههد السههالم محمههد هههارون ،قههم :مکتههب
االعالم االسالمی. 1404 ،

_ مفردات ألفاظ القرآن ،حسین بهن محمهد راغهب أصهفهانی ،بیهروت -دمشه  :دار القلهم -الهدار
الشامیة ،چا

اول. 1412 ،

_ موضو شناسی ربا در پدیدهای به نام بان

با استفاده از رو یکرد سیسهتمی ،اصهغر آقها مههدو ی،

سعید رجحان ،کامران ندر ی ،تهران :دانشگاه امام صاد

_ نگرش سیستمی ،مهدی فرشاد ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چا

 ،چا

اول1390 ،ش.

اول1362 ،ش.

_ «آرامههش قلههب از منظههر قههرآن» ،مههر یم سههلمانی زاهههد کالیههی ،ماهنامههه اصههال و تربی هت ،شههماره
 ،196مرداد  ،1390ص.41- 21

_ «استراتژ یهای پژوهش کیفی :تأملی بر نظر یهپرداز ی داده بنیاد» ،حسن دانایی فرد ،مجتبهی
امامی ،اندیشه مدیر یت ،سال اول ،شماره  ،1386 ،2ص97.- 69

_ «الگههوی اعتمههاد سیاسهی بهها تأ کیهد بههر دی هدگاه امههام خمینهی قههدس سههره؛ بهها اسههتفاده از تئههور ی

زمینهههای( ،»)GTس هید جههواد امههام جمعههه زاده ،راض هیه مهراب هی کوشههکی ،مجلههه مطالعههات
انقالب اسالمی ،شماره  ،86پاییز ،1384ص.138 _ 117

_ «الگ ههوی انگیه هزش انس ههان در س ههازمان از دیه هدگاه ق ههرآن ک ههر یم» ،سه هیام

احم ههدنیا آالش ههتی،

ابوالفضههل محمههدی ،محمههد بازرگههانی ،مجتب هی اسههکندر ی ،دو فصههلنامه علم هی پژوهش هی
مدیر یت اسالمی ،سال بیست و یکم ،شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1392ص.36-11

30

_ «الگههوی تفکههر قرآن هی بههر اسههاس معناشناس هی همزمههانی» ،هههادی صههادقی ،شههعبان نصههرتی ،
فصلنامه ذهن ،شماره 1390 .48ش.

ارشد ،دانشکده الهیات ،دانشگاه الزهراء1390 ،ش.

_ «بررس هی ابعههاد تفکههر از منظههر دی هن اسههالم و تههأثیر آن در تربی هت دین هی» ،بههدر ی تفتههه ،پای هاننامههه
کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسهالمی واحهد تههران
مرکزی1390 .ش.

_ «بررسه هی زمین ههه رش ههد تفک ههر و تعق ههل از منظ ههر نه ههج البالغ ههه» ،معص ههومه دس ههتواره ،پایه هاننام ههه
کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا1390 ،ش.

_ «بررسی قلمرو و ترابط معناشناسی تدبر ،تفقه ،تعقل و تفکر در قرآن» ،نفیسه امیری ،پایاننامهه
کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم قرآنی ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کر یم1387 ،ش
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_ «امههراض قلبهی و راههههای درمههان آن از دیهدگاه قههرآن کههر یم» ،زهههرا فرنههگ ،پایهاننامههه کارشناس هی

_ «بررسهی و یژگ هیهههای قلههب در مناجههات خمسههه عشههر» ،پر یسهها پنههاهی ،پای هاننامههه کارشناس هی
ارشد ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1393 ،ش.

_ «تبیههین مفهههوم شههادی در مههدیر یت اسههالمی» ،رو یها اسههدی فههرد ،دو فصههلنامه علمهی پژوهش هی
مدیر یت اسالمی ،سال بیست و یکم ،شماره ،2پاییز و زمستان  ،1392ص.204-177

_ «تئور ی پرداز ی با استفاده از رو یکرد استقرایی ،استراتژ ی مفهوم ساز ی تئهور ی بنیهاد» ،حسهن
دانایی فرد ،دو ماهنامه دانشور رفتار ،سال  ،12شماره  ،1384 ،11ص.70-57

_ «تئور ی رهبری اثر بخش از دیدگاه امام علی

 ،حسهن دانهایی فهرد و نونها مهؤمنی» ،فصهلنامه

علمی پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،سال چهارم ،شماره  ،14پاییز 1387ش.

_ «حجاب قلب در قرآن و روایات» ،فرشته کوهسار ی ،مجله حدیث اندیشهه ،شهماره  ،23پهاییز
و زمستان 1390ش ،ص .169- 147

_ «رابطههه فکههر و قلههب بهها فهههم قههرآن» ،رضهها رسههتمی زاده ،ماهنامههه معرفههت ،شههماره  ،35مههرداد،
شهر یور  ،1379ص .58 _ 54

_ «شیوههای آموزش بر پایه تفکر در نهج البالغه» ،مرضیه اکبهری ،پایهاننامهه کارشناسهی ارشهد،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا1391 ،ش.

_ «طبع قلب از دیهدگاه قهرآن و روایهات» ،بتهول حمیهدی ،پایهاننامهه کارشناسهی ارشهد ،دانشهگاه
یزد1389 ،ش.

_ «طراحی الگوی تصمیمگیری با رو یکهرد اسهالمی» ،رو اهلل راز ینهی ،مههدی عز یهزی ،فصهلنامه
علمی پژوهشهی مهدیر یت اسهالمی ،سهال بیسهت و سهوم ،شهماره  ،4زمسهتان ،1394ص-73
.100
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_ «قسههاوت قلههب از دی هدگاه قههرآن و سههنت (ماهی هت ،عوامههل و آثههار)» ،احمههد فقیه هی ،پای هاننامههه
کارشناسی ارشد ،دانشکده الهیات ،دانشگاه باقرالعلوم

1388 .ش.

_ «قلههب سههلیم در صههحیفه سههجادیه» ،ب هیب هی فاطمههه مظلههوم ،پای هاننامههه کارشناس هی ارشههد،
دانشکده الهیات ،دانشگاه تربیت مدرس1373 .ش.

_ «کارکردهههای معرفت هی قلههب از دی هدگاه عالمههه طباطبههایی» ،حههوراء حس هینی ،شههعبان نصههرتی،
علیرضا قائمی نیا ،فصلمامه ذهن ،شماره  ،67پاییز  ،1395ص.76-55

_ «معرفی روششناسی نظر یه داده بنیاد برای تحقیقهات اسهالمی» ،امیرحمهزه مهرابهی ،حسهین

خنیفر ،علی نقی امیری ،حسن زارعی متین و غالمرضا جندقی ،مدیر یت فرهنهگ سهازمانی،
سال نهم ،شماره  ،23بهار و تابستان  ،1390ص .30-5

_ «معناشناسهی شههناختی قلههب در قهرآن» ،شههعبان نصههرتی ،پایهاننامهه دکتههری ،دانشههکده علههوم
حدیث1394 ،ش.

_ «معناشناسهی قلههب در قههرآن» ،ام سههلمه نعهیم امین هی ،پایهاننامههه کارشناسهی ارشههد ،دانشههگاه
اصفهان1388 ،ش.

_ «معناشناسی واژگان «عقهل» و «تفکهر» در ارتبهاط بها مفههوم «فطهرت» در قهرآن» ،محمهد مههدی
باباپور و قدیر اسفندیار ،فصلنامه فلسفه و کالم اسالمی آینه معرفت ،شماره 1392 .35ش.

_ «مفهومپرداز ی مدیرت جههادی در پرتهو آمهوزهههای نههج البالغهه» ،عبهدی و تهوکلی ،فصهلنامه
مطالعات مدیر یت انتظامی ،سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1395ش.

_ «مفهومپرداز ی معنو یهت سهازمانی از منظهر نههج البالغهه» ،محمهدی و همکهاران ،دو فصهلنامه
اسالم و مدیر یت ،سال سوم ،شماره  ،6پاییز و زمستان  ،1393ص .139-162

_ «مههوارد و غای هات تفکههر از منظههر نهههج البالغههه» ،س هید جههواد سههلیمانی دهنههه سههری ،پای هاننامههه
کارشناسی ارشد ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه قم1392 ،ش.

_ تمامی کتب روایی موجود در نرم افزار جامع االحادیث نور

_Miles, M. and Huberman, A. (2002), »Qualitative data analysis: a
sourcebook of new methods, Sage London; Beverly Hills.
_Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and
Evaluating Quantitative andQualitative Research (2nd edition). Sage
Publication.
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ّ
تأملی در معناشناسی واژه «اسوه» در قرآن و حدیث

1

تاریخ دریافت1396/2/20 :
تایخ پذیرش1397/1/26 :

محمد مهدی کامیاب
حسن طارمی راد
4
فضل اهلل خالقیان
2
3

چکیده

نقش اسوه و الگو در تکوین شخصیت آدمهی و سهعادت وی انکارناپهذیر اسهت .بهه همهین
سبب در آموزههای دینی و دیگر علوم نیز به بحهث الگهوبرداری پرداختهه شهده اسهت .واژه

«اسوه» در این موضو نقش کلیدی داشته و پرکاربرد است ،ولی به مرور زمان معنای اولیه
ا
آن مغفول واقع شهده و غالبها فههم صهحیح و کهاملی از کاربردههای قرآنهی و حهدیثی «اسهوه»
صورت نگرفتهه اسهت .در ایهن مقالهه ،معنهای اصهیل واژه اسهوه ،کاربردهها و اقتضهائات آن

بازکاوی شده تا از این رهگذر مراد نصوص دینی بهتهر تبیهین گهردد؛ چنهانکهه واژه اسهوه دو
ّ
معنای کلی دارد :معنای اولیه آن مداوا ،عالج و مرهمی است که درد ،غم یا سهختی امهور
را کاهش میدهد و معنای ثانوی آن معادل الگو و مقتداست که امهروزه بیشهتر بهه کهار بهرده

میشود.
ّ
کلیدواژهها اسوه ،اسوه حسنه ،الگوبرداریّ ،
تأسی ،اقتدا ،اتبا .

 .1مقالههه حاض ههر برگرفت ههه از پای ههاننام ههه مقط ههع دکت ههری محم ههد مه ههدی کامی ههابی بههها عنهههوان «بررسهههی امکهههان الگهههوبرداری از
معصهومان بهها توجههه بههه تفههاوتههها و برخههورداریهههای خههاص هههدایتی» اسههت .شههایان ذکههر اسههت کههه ایههن پههژوهش از
مساعدتهای علمی جناب آقای دکتر عبدالحمید ابطحی نیز بسیار بهرهمند شده است.
 .2دکترای کالم امامیه دانشگاه قرآن و حدیث.)m.kamyabi@yahoo.com( ،
 .3دانشیار بنیاد دایرة المعارف اسالمی (دانشنامه جهان اسالم)
 .4استادیار دانشگاه قرآن و حدیث.
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درآمد

در آموزهه ههای دین ههی ،عل ههوم تربیت ههی ،مش ههاوره و روانشناس ههی نق ههش اس ههوه و الگ ههو در تک ههوین

شخصیت و ایجاد هویت انسان انکارناپذیر است.

انسانها و به ویژه نسل جوان به دلیل کمالخواهی و عالقهمندی به رشد و ترقی ،خواسته یا

ناخواسههته بههه دنبههال الگههو ،اسههوه و یهها نمونههههای موف ه هسههتند؛ چههرا کههه در بسههیاری از مههوارد،
راهکارههها و ش ههیوهه ههای عم ههل ب ههرای کس ههانی ک ههه میخواهن ههد ب ههه س ههوی مقص ههدی گ ههام بردارن ههد
ا
ناشناخته است و نیاز به سرمشقی است که قبال این راه را طی کرده باشد تها دیگهران نیهز راه وی

را بپویند.

در نتیج ههه انتخ ههاب اس ههوه و الگ ههوبرداری ب ههه ص ههورت مس ههتقیم ی هها غیرمس ههتقیم ،آ گاهان ههه ی هها

ناآ گاهانه ،مثبت یا حتی منفی یکی از پرتکرارترین رفتارهای آدمهی اسهت .بهه طهور کلهی انسهان

برای رسیدن به اهدافش نیاز به الگو دارد تا این مسیر را برایش هموار کند.

همچنهین یکهی از مرسههومترین و مهؤثرترین روشههای تربیتههی ،تربیهت الگهویی اسههت؛ بهه ایههن

معنهها کههه بهها ارائههه نمونههه و تربیههت عملههی تغییههر رفتههار صههورت گیههرد؛ چههرا کههه انسههانها بههه دلیههل
مههأنوسبههودن بهها امههور محسههوس ،بههیش از هههر چیههز ،از پدیههدههای عینههی اثههر مههیپذیرنههد .بهتههرین

مفاهیم و رساترین اندیشهها زمانی به طور کامل ادراک و تصدی میگردد که در قالب نمونههای
ّ
عین ههی ارائ ههه ش ههود .ا گ ههر کلی ههات علم ههی ب ههر مص ههادی تطبیه ه نش ههود ،تص ههدی آن و ایم ههان ب ههه

درستیاش ،برای انسان دشوار است.

5

طرح مسأله

در آیههین اسههالم نیههز بههه مسههأله «الگههوگیری» یهها « ّ
تأسههی» بسههیار اهمیههت داده شههده اسههت؛ ز یههرا

انسههان بههه طههور طبیعههی ،تحههت تههأثیر افکههار ،عقایههد و رفتههار اطرافیههان خههود اسههت و الگههوگیری از
دیگران ،نقش اساسی در شکلگیری شخصیت و سعادت یا شقاوت وی دارد .از این رو ،قهرآن
و احادیث ،آموزههای مهم و ارزندهای را در این زمینه ارائه کردهاند که بررسی و فهم عمی آنهها

از اهمیت واالیی برخوردار است.

در قرآن کریم آیات بسیاری به مفهوم الگوبرداری و تبعیت اشهاره دارد (چهه در جههت مثبهت
ّ
9
و چه در جهت منفی) .این مفهوم را میتوان با کلماتی از خانواده اسوه 6،اقتدا 7،اتبها  8،امهام،
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 .5برگرفته از المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،6ص ،258کالم فی معنی األدب.
 .6ر.ک :سوره احزاب ،آیه  21و ...

غیر از اشاره مستقیم کالم اهلل به اسوه بودن رسول خهدا و ابهراهیم خلیهل  ،در بهاره دیگهر
ا
هریحا سهخن از ّ
تأسهی و الگهوبرداری جامعهه انسهانی از آنهان نیسهتّ ،امها
پیامبران الهی ،گرچهه ص
ّ
آنان را نیز میتوان الگوی مؤمنان راستین دانست؛چرا که خدای سبحان در قرآن کریم ،سهنت و
سیرت پیامبران را بازگو میکند و چون قرآن (با اینکهه از تهاریخ ،سهخن مهیگو یهد) کتهاب تهاریخ

نیسههت ،پههس بیههان سرگذشههت انبیهها در قههرآن ،بایههد حکمتههی داشههته باشههد و یکههی از مهمتههرین

حکمتها ،اسوهسازی و الگوپردازی شایسته برای مؤمنان است.
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َم َثل 10و اقتفا 11در آیات کریمه قرآن جستوجو کرد.

12

از این رو ،خداوند به رسولش میفرماید :پیش از تو پیامبرانی را روانه کردیم و تنهها سرگذشهت

گروهی از آنان را با تو در میان گذاشتیم:

ا
وََلقددد ََأرسدددا َ ُر ُسددد ََ ِمددد ََقب ِاددد
13
عای َ. ...

َ ِمد ُ
ددم ََمددد ََقصصددد َعایددد

َوََ ِمد ُ
ددم ََمددد ََلََنق ُصددد ََ

ّ ا
مسههلما بیههان سرگذشههت ایههن بخههش از پیههامبران ،تههأثیری در تربیههت مخاطبههان قههرآن داشههته

است .بر این اساس در جایی دیگر میفرماید:

ُ
ولَاِل لب بَ. ...
یفَقص ِص ِه ََ ِعبرةََ ِِل ِ َ
لق ََک نََ َ

14

یعنی بیتردید در پیگیری سرگذشت انبیا ،عبرتهایی برای صاحبان عقل و خهرد ،نهفتهه

است.

15

در روایات اهلبیت

نیز به مباحث مختلفی در این باره اشاره شده است ،از جمله:

تأ کید بر الگو بودن پیهامبر اسهالم

در صهدر انسهانههای شایسهته و جانشهینان ایشهان ائمهه

 .7ر.ک :سوره انعام ،آیه 90و ...
 .8ر.ک :سوره آلعمران ،آیه  31و ...
 .9ر.ک :سوره بقره ،آیه 124و ...
 .10ر.ک :سوره تحریم ،آیه 11؛ سوره زخرف ،آیه  59و ...
 .11سوره إسراء  ،آیه .36
 .12مشتقات «اطاعت» نیز در قرآن و احادیث بسیار به کار رفته است ولی از آن جهت که «اطاعت» بیشتر در ساحت قول
ا
و دستور مطر میشود ولی ساحت الگوبرداری غالبا معطوف به حوزهی عمل است؛ از قرار دادن مشتقات «اطاعت»
در شبکه مفهومی الگوبرداری صرف نظر گردید .به دیگر بیان اغلب ،اطاعت از امر و دستور است تا اطاعت از عمل.
 .13سوره غافر ،آیه .78
 .14سوره یوس  ،آیه .111
 .15ر.ک :جوادی آملی ،عبداهلل .صورت و سیرت انسان در قرآن .ص .183
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معصومین

.

نکوهش کسانی که به سیره انبیای الهی و اوصهیای آنهان ّ
تأسهی نمهیکننهد و بها خودمحهوری،

زمینه نابودی استعدادهای انسانی خویش را فراهم میسازند.
ّ
نکههوهش کسههانی کههه ّادعههای پیههروی از الگوهههای نیکههو دارنههد؛ امهها در رفتههار ،بههه آنههان ّ
تأسههی

نمیکنند.

16

نکتهای که در این پژوهش مورد نظهر اسهت ،دقهت در تفهاوت معنهایی ریشهه «ا س و» بها دیگهر

کلمههات مههرتبط بهها مفهههوم الگههوبرداری اسههت کههه در تفاسههیر یهها شههرو کتههب روایههی کمتههر بههه آن

پرداختههه شههده اسههت .ایههنکههه اسههتعمال اسههوه در اصههل ،خههاصتر از اقتههدا و تبعیههت در همههه
ویژگیهاست و غالب اها در ّ
تحمهل سهختیها ،رفهع موانهع و سادهسهازی مشهکالت بهه کهار مهیرود.

ایههن رهیافههت ،سههاز و کههار اصههلی تأسههی و الگههوبرداری را نیههز روشهنتر می کنههد .ایههنکههه شخصههی،
دیگههری را اسههوه خههود قههرار مههیدهههد ،گو یهها مههیخواهههد از ایههن طر ی ه  ،ضههع

جبران کند و خود را به نقطه مطلوب برساند.

و کمبههود خههویش را

17

کاربرد قرآنی و روایی کلمه اسوه نیز مؤید همهین مطلهب اسهت کهه بیشهتر مغفهول واقهع شهده و

برداشتهای نادرستی را پدید آورده است .برخی تصور کردهاند چون پیامبر و ائمه

برای ما

اسوه هستند ،باید در مقامات و ویژگیهایشان نیز بسهیار شهبیه مها باشهند و در صهورتی کهه آنهها

برخورداریهههای خاصههی ماننههد علههم غیههب و عصههمت داشههته باشههند ،نمههیتواننههد اسههوه م هها

باشند 18.این پژوهه با توجهه بهه روش معناشناسهی و کهاربرد «اسهوه» در آیهات و روایهات بهه دنبهال
کش

36

دقی تر محدوده ،قلمرو و اقتضائات این واژه پرکاربرد است.

 .16ر.ک :دانشنامه قرآن و حدیث ،جلد  ،4صفحه .172
 .17برگرفته از همان ،ص.169
 .18برای نمونه ر.ک« :بازخوانی امامت در پرتهو نهضهت حسهینی» ،روزنامهه شهر  ،شهماره  ،713ص ... :18ایهن دو تلقهی از
امامت ،پی آمد مهم دیگری نیز در زمینه اسوه بودن امام دارد ،زیرا بنابر تلقی اول که اوصاف امام جنبه بشهری و عهادی
دارند ،اسوه بودن امام برای مردم کامال ممکن است .زیرا اسوه بودن ،منوط به مسانخت و مشابهت میان امام و مهأموم
اسههت و ایههن کههه مههأموم بتوانههد خههود را بههه رتبههه امههام برسههاند .اوصههافی کههه در سههخنان ی هاد شههده از امههام علههی و امههام
حسین برای امام بیان شده است ،همگی قابل تعمیم اند و دیگران هم میتوانند به آنها دست یابند ،ولهی اوصهافی
که متکلمان برای امام بیان کردهاند (نصب الهی ،نص شرعی ،عصمت و علم غیهب) جنبهه فرابشهری و قدسهی دارد و
دست ی افتن به آن برای دیگران ممکن نیست؛ در این صورت چگونه میتوانند امهام را اسهوه زنهدگی خهود قهرارداده ،بهه او
اقتدا کنند و امام گونه شوند؟

ا
ُ
ُ
«اسوه» یا «اسوه» معموال این گونه معنا میشود :قدوه ،سرمش  ،الگو ،نمونهه ،پیشهوا ،مقتهدا،
عبرت ،مثل ،مثال ،خصهلتی کهه شهخص بهدان الیه مقتهدایی و پیشهوایی گهردد ،مایهه ّ
تأسهی،
ّ
اقتههدا و پیههروی ،صههبر و آنچههه مایههه آرامههش و تسههلی انههدوهگین گههردد 19.جالههب ایههنجاسههت کههه
معنای آخر که امروزه کمتر شنیده و استفاده میشود ،در لغتنامههای اصیل و معتبر به عنوان
معنههای اولیههه و اصههلی بیههان شههده اسههت .ابههن فههارس _ کههه اسههتاد فه ّهن ریشهشناسههی اسههت _ در

توضیحش برای «ا س و» این گونه آغاز می کند:

ّ
تأملی در معناشناسی واژه «اسوه» در قرآن و حدیث

 .1اسوه در لغت

اهلم د ةَوَالس د ََوَالددواوَأص د َواح د َی د لََعددیَامل د اواةَوَاإلص د َ.یق د لََأسددو ََ ج ُ
الددح ََإذاَ
اآلسَ...أیَ ُ
املع د ج ُل.نَ.وَیق د لََأسددو ُ ََب د ََالقددو َإذاَ
داویت د َوَلددکل َیس د َیَالطبی د ََ ِ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
نَأقتد یَبد ُ َ.وَأسدیتََ
أصاحتََبیم َ.وَم َهکاَالبد ب َلَیفَفد نََأسدوةََأیَقد وة َأیَ ِإ ِ َ
ا
ف ن ََإذاَعز یت ُ َم َهکا َأیَقاتَل َلیک ََل َبف نََأسوةَفق َأصدی َمبثد َمد َأ ِصدبتََ
فرضَوَسا ََ20...
ب َ ِ َ

ابن فارس تأ کید می کنهد ایهنکهه بهرای مهن در دیگهری اسهوه اسهت از جههت اصهال و ّ
تحمهل

مشههکل اس ههت .همچن ههین تعز ی ههت و هم ههدردی در مص ههیبت نی ههز از هم ههین ب ههاب اس ههت .وقت ههی

می گویند دیگری برای تو اسهوه اسهت ،یعنهی بهه او ههم ماننهد تهو مصهیبتی رسهیده و وی راضهی و

تسلیم شده است ،پس تو هم با مشاهده او مصیبت را تحمل کن و آرام باش.

همهانطور کهه مالحظههه میشهود ،در معنهای اسههوه« ،اقتهدا» هههم بیهان شهده اسههت ،ولهی در امههر

مشکل یا مصیبت که نشان میدهد کاربرد اسوه در نو خاصی از اقتداست ،نه اقتدا و تبعیهت

در همه امور به صورت مطل .

کتاب العین نیز این گونه گزارش می کند:
الراحد
أسددو َوَاِلسددو َعد َالطبید َ ج
ََ21
یرضَل فس َم َرضی َ...

جوهری مینویسد:
وَاِلسَ َمفتَ .مقص.ر َامل اواةَوَالع
 .19مقاله «امام اسوه امت» ،ص.2
 .20معجم مقاییس اللغة ،ج ،1ص.105
 .21کتاب العین ،ج ،7ص.333

َب ِلدوید َوَالی طد ََ...وَفد نَیأتسدَلفد ن َأی َ

ُ
َ.وَ ِاالسوةَوَاالسوةَب لکسرَوَالضد َلغتد نَوَهدیَمد َ
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یأتسَب َالز ی َیتعزیَب َوَمجعه َ ِإسََوَأسَ.مثَسَیَالصبرَأسَ22.

لسان العرب نیز این گونه آورده است:

ا
سی َالتعز ی َ.أسیت َتأ ِسدی ََأیَعز یتد َ.وَأسد َفتدأسَ َعد ا َفتعدزَ یَ.وَتدأسََبد َأیَ
وَالتأ ِ َ
ُ
َ23
تعزَ یَب َ...وَف نََإسوت ََأیَأص ب َم َأص ب َفصبرَفتأسََب َََ .

بنابراین ،با توجه به ریشه لغت ،اسوه به ارمغان آورنده نهوعی صهبر و آرامهش و آمهادگی روحهی

جهت تحمل دردها و مصیبتها است؛ به این معنا که شخص در جهت خاصی برای التیهام
درد و انهدوهش ،بهین خههود و دیگهران مشهابهت و هماننههدی مهییابهد و بهها مشهاهده صهبر و ّ
تحمههل
ا
وی ،او نیز آرام میشود؛ مثال کسی که دا وفات جوانش را دیده است ،با تأسی به داغهدار دیگهر
در مواجهه با این مصیبت ،تحمل بیشتری پیدا می کنهد .بهه طهور کلهی توجهه بهه ایهنکهه فقهط او
ّ
نیست که دچار چنین بالیی شده است ،تا حدی فرد را آرام می کند.

پس اسوه به معنای کسی است که شخص در جهت خاصهی بهه او اقتهدا کهرده و بها تأسهی بهه

وی ،سختی کار یا درد خود را کاهش میدهد؛ بهه خصهوص در صهبر بهر مصهیبت بهه اسهوه اقتهدا

میشود.
ُ
ا
ظهاهرا ایهن تبعیهت و اقتهدا در مرحلههه بعهدی تعمهیم یافتهه و در نتیجههه اسهوه بهه معنهای قههدوه،

مقتدا و الگوی کلی نیز در لغت به کار رفته است که امروزه هم بسیار پرکاربرد است.
طریحی مینویسد:

ُ
قول َأسوةََحس ََهیَبکسرَاهلم ةَوَضمه َالق وة َأیَائتم َوَاتب عَ24.

همچنین لسان العرب آورده است:

ُ
سَب َأیَاقت ََب َوَک ََمثا َ.
وَاالسوةَوَ ِاالسوةَالق وةَوَیق ل َائت ِ َ

25

ایههن تاسههی و اقتههدا مههیتوانههد در جهههت منفههی یهها مثبههت باشههد؛ چنان کههه راغههب اشههاره نمههوده

است:

38

ُ
ُ
اِلسوةَوَ ِاإلسو َةَک لق وةَوَالق وة َوَهیَال لد َالدیَیکد.نَاإل نسد نَعاهید َیفَاتبد عَغیدر َإنَ
ُ
ا
ا
ا
ا
اَّللَأسدوةََ
د.لَ ِ َ
یفَر ُس ِ َ
حس ََوَإنَقبیح َوَإنَس ر َاَوَإنَض را َوَهلکاَق لَتع ل َلقد ََکد نََلکد ََ ِ َ

 .22الصحا (للجوهری) ،ج ،6ص.2268
 .23لسان العرب ،ج ،14ص.35
 .24مجمع البحرین ،ج ،1ص.27
 .25لسان العرب ،همان.

بر اساس آنچه ارائه شد ،به نظر میرسد کاربرد اصلی واژه اسوه ،الگو و مقتدا در امهور دشهوار و

مصههائب اسههت کههه مفههاهیمی همچههون مههداوا ،تسهههیل و آرامههش دادن را در پههی دارد و در کههاربرد

ثانوی است که در معنای الگو ،سرمش و مقتدای کلی نیز به کار رفته است.
به دیگر بیان ،اسوه در اصل یعنی مقتدا و الگو در صهبر و ّ
تحمهل سهختیها ،نهه در همهه امهور.

این مطلب به روشنی در کتب لغت مشهود است.

ّ
تأملی در معناشناسی واژه «اسوه» در قرآن و حدیث

حس َفوصفه َب لس َ26.

پس از بررسی معنای لغوی کلمه اسوه ،بهتر آن است که برای معناشناسی دقی تر ایهن واژه،

کاربرد آن در قرآن و روایات نیز بررسی گردد.
 .2اسوه در قرآن

بهار در سهوره احهزاب و دو بهار در سهوره

در قرآن کهریم ،واژه اسهوه سهه بهار بهه کهار رفتهه اسهت؛ یه

ممتحنه که در هر سه مورد ،با صفت «حسنه» همراه است.
هان َلک ْهم فههی َر ُسههول اهلل ُأ ْس َهوة َح َسه َهنة ل َم ْهن که َ
َ .1-2ل َق ْهد که َ
اهلل َو ْالی ْهو َم ْاْلخه َهر َو َذکه َهر اهللَ
هان ْیر ُجههوا َ
ا 27
کثیرا .

شأن نزول ایهن آیهه ،جنهگ احهزاب اسهت و خداونهد مؤمنهان را دعهوت مهیکنهد کهه در شهداید
ا
ّ
تأسی کنند .این برداشت کامال با معنای دقیه اسهوه _
جنگ استقامت ورزیده و به پیامبر
که در بخش قبلی بدان اشاره شد _ سازگاری دارد ،ولی بنا بر نظر عدهای از ّ
مفسهران ،طبه ایهن
آیه شریفه ،پیامبر در تمام شؤون ،چه در گفتار و چه در افعال ،اسوهای حسنه است و ّ
تأسی
.

به ایشان مورد توصیه است ،مگر در خصائص النبی
ّ
شکی نیست که پیامبر اکرم بهترین مقتدا و الگوی کامل برای مؤمنین هسهتند ،ولهی در
28

این آیه احتمال کاربرد اسوه در معنای خاص خود ،بیشهتر بها فضهای نهزول سهازگار اسهت؛ 29چهرا

کههه فضههای نههزول آیههه بههه خههوبی بهها معنههای دقی ه اسههوه در سههختیها و شههدائد تناسههب دارد؛ چههه
اینکه پیامبر اکرم در عین برخورداری از مقام رفیع ّ
نبوت و قدرت الهی بهاز ههم در جنهگ بها
 .26مفردات الفاظ القرآن ،ص.76
 .27احزاب.21 :
 .28به عنوان نمونه ر.ک :التبیان فی تفسیر القهرآن ،ج ،8ص328؛ رو المعهانی فهی تفسهیر القهرآن العظهیم ،ج ،11ص.165
همچنههین جهههت اطالعههات بیشههتر پیرامههون خصههائص النبههی ر.ک :دانشهههنامه جهههان اسهههالم ،مهههدخل خصهههائص
النبی  ،ج ،15ص.544
 .29ر.ک :سیره تربیتی اهل بیت ،ج ،1ص.23
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مشرکین شرکت میکنند و مصائب و مشکالت دنیا را متحمل میشوند ،به مراتب ّ
تحمل رنج

و سختی را برای مؤمنان آسانتر مینماید؛ 30چرا کهه در مشهکالت بها وجهود ایهنکهه قهدرت الههی
داشتند به خر عادت اقدام نفرموده و مانند دیگران سختیها را ّ
تحمل کردند.
َ
َْ َ ْ َ ُ
َ
هراهیم َو ّال َ
هذین َم َع ُهه إ ْذ ق ُهالوا ل َق ْهومه ْم إ ّنها ُب َهر ُآؤا م ْهن ْ
َ
 .2-2قد کانت ل ْ
کم َو
کم أ ْس َوة َح َس َهنة فهی إ ْب
َ
ْ
ْ
ا
َ ُْ
م َّما َت ْع ُب ُد َ
هداو ُة َو ال َب ْغض ُ
کم ال َع َ
کم َو َبدا َب َیننا َو َب َین ُ
ون م ْن ُدون اهلل َکف ْرنا ب ْ
هاء أ َبهدا َح ّتهی تؤم ُنهوا بهاهلل
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َ َ
َ ْ
َ
َ
َ
َو ْح َد ُه إ ّال َق ْو َل إ ْب َ
راهیم ألبیه أل ْس َتغف َر ّن ل َو ما أ ْمل ل م َن اهلل م ْن شیء َر ّبنها َعلیه ت َوکلنها َو
ْ
َ
َ
ََ
31
إلی أن ْبنا َو إلی ال َمصیر .

بهها مشههاهده ایههن آیههه و نظههر بههه آیههات قبلههی سههوره ممتحنههه 32روشههن میشههود کههه سههخن در بههاره

موضوعی خاص ،یعنهی دوری جسهتن از خویشهان مشهرک اسهت 33.برائهت از نزدیکهان ههر چنهد
ّ
مشههرک باشههند ،کههار سههختی اسههت و بههه تعبیههر عالمههه طباطبههایی تبههری جسههتن بهها ایههن شههدت،

ممکن است آثار سویی به بار آورد 34.در نتیجه ،خداوند نمونهه مهوفقی را معرفهی میفرمایهد تها بها

اسوه قرار دادن او ،این کار برای مسلمانان آسانتر گردد.

همچنهین در المیهزان تأ کیهد شهده ،زمینهه آیهه مهورد بحهث ایهن نیسهت کهه ّ
تأسهی بهه حضههرت

ابراهیم

را در تمامی خصالش به مسلمانان توصیه کنهد و سهپس وعهده اسهتغفار بهه پهدرش را

استثنا کند ،بلکه مقصود آیه این است که تنها مسهلمانان را در خصهوص بیهزاری از قهوم مشهرک

خههود ترغیههب بههه تأسههی نمایههد؛ ضههمن آنکههه وعههده اسههتغفار نیههز از بحههث تبههری اسههتثناء شههده
است.
ّ
پههس در ایههن کههاربرد هههم معنهای اسههوه در امههری سههخت و مشههکل مههدنظر اسههت؛ هههمچنههانکههه
ا
خداوند در این آیات ظاهرا برای مهاجرین به مدینه اسوه حسنهای را معرفی می کند که با نگاه
35

به عملکرد او ،تحمهل سهختی و دوری از خویشهان برایشهان همهوار گهردد .البتهه بها توجهه بهه آیهات

بعد ،در این آیه ،قطع رابطه با خویشانی منظور است که مانند قهوم حضهرت ابهراهیم
ا
36
دین خدا بودند نه هر فرد غیر مسلمان که لزوما معاند نیست.

40

دشهمن

ا
 .30این دقیقا همان کاربرد اصلی اسوه به عنوان عالج رنج و مرهم درد است.
 .31سوره ممتحنه ،آیه .4
اهلل بما َت ْع َم ُل َ
کم َو ال َأ ْو ُ
کم َأ ْر ُ
کم َو ُ
کم َی ْو َم ْالقی َامة َی ْفص ُل َب ْی َن ْ
الد ْ
حام ْ
 .32سوره ممتحنه ،آیه َ :3ل ْن َت ْن َف َع ْ
ون َبصیر .
 .33تفسیر نور الثقلین ،ج ،5ص303؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،28ص41؛ مفاتیح الغیب ،ج ،29ص.519
 .34المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،19ص.232
 .35همان ،ص.231
َ
َ
ْ
ْ
َ ُ ْ َ َ َُّ ُ ُ ْ
اکم ُ
اهلل َعن ّالذی َن َل ْم ُی َقات ُل ُوک ْم فهی ال ّهدین َو َل ْهم ی ُخر ُج ُ
 .36سوره ممتحنه ،آیه ّ :8ال َی ْن َه ُ
وه ْم َو تقس ُهطوا
هوکم ّمهن دیهارکم أن تبهر



برخی تفاسیر «اسوه» در ایهن آیهه را بهه عنهوان تأ کیهد همهان کهاربرد قبلهی در نظهر گرفتههانهد 38.و

برخی دیگر آن را در مورد امید داشتن به پهاداش الههی و روز قیامهت دانسهتهاند 39.المیهزان نیهز ههر

دو حالت را منظور دانسته است.
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ولی به نظهر میرسهد موضهو آیهات و جههت اسهوه بهودن نسهبت بهه آیهات قبهل تغییهری نکهرده

باشد؛ چه اینکه بحث کلی آیات ابتدایی سوره ممتحنه (قبل و بعد از ایهن آیهه) در زمینهه قطهع

ّ
تأملی در معناشناسی واژه «اسوه» در قرآن و حدیث

کم فیه ْم ُأ ْس َوة َح َس َنة ل َم ْهن ک َ
َ .3-2ل َق ْد َ
اهلل َو ْالی ْهو َم ْاْلخ َهر َو َم ْهن َیت َهو َّل َفهإ َّن َ
هان ْیر ُجهوا َ
کان َل ْ
اهلل
ْ
ُ
َْ
37
ُه َو الغنی ال َحمید .

ارتبهاط بها مشهرکان و دشهمنان دیهن اسهت و همهواره حضهرت ابهراهیم بهه عنهوان اسهوهای نیکهو در
این زمنیه مطر است .در نتیجه ظاهر در این آیه نیز کاربرد اسوه در سختی است.
ا
در برخی تفاسیر و پژوهشهای معاصر 41کمتر به معنای دقی اسهوه توجهه شهده و معمهوال آن
ّ
را معههادل الگههوبرداری عههام و مطل ه دانسههتهاند(اإلتبا و القههدوه)؛ در حههالی کههه کههاربرد اسههوه بهها
توجه به سیا آیات ،مورد خاصی از اقتدا ،یعنی ّ
تحمل سختیها بوده است .از جمله فضای
نههزول آیههه  21سههوره احههزاب کههه بههه روشههنی در جنههگ احههزاب (خنههد ) اسههت و جنههگ همههواره
ماالمال از سختی و شدائد است .همچنین ایهن امهر در ظهاهر الفهاظ و فضهای نهزول آیهات سهوره

ممتحنه نیز همانگونه که بیان شد ،مشهود است.

بنههابراین ،در همههه کاربردهههای قرآنههی واژه «اسههوه» ،س هخن از امههری سههخت و مشههکل در میههان

است .به نظر میرسد توصیه قهرآن بهه الگهوبرداری عهام در همهه شهؤون زنهدگی ،بیشهتر بها واژ گهان
ّ
42
همخانواده «اقتدا و اتبا » در قرآن بیان شده است.
 .3اسوه در حدیث

کلمه اسوه در احادیث بسیار به کار رفته است .با بررسی کاربردهای اسوه در روایات میتهوان
ْ ْ
إ َلی ْه ْم إ َّن َ
اهلل ی ُح ُّب ال ُمقسطی َن.
 .37سوره ممتحنه ،آیه .6
 .38أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،ج ،5ص 205روی تأ کید و تکرار صرف اصرار دارد.
 .39التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص581؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص.408
 .40المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،19ص.233
 .41ر.ک« :امام ،اسوهی امت».
ُ
 .42سوره آلعمران ،آیه ُ :31ق ْل إ ْن ُک ْن ُت ْم ُتح ُّب َ
اهلل ؛ سهوره انعهام ،آیهه  :90أ ْو َلئه َ َّالهذی َن َه َهدی اهللُ
اهلل َف َّهاتب ُعونی ُی ْحب ْهب ُک ُم ُ
ون َ
ْ
َ َ
فب ُهد ُاه ُم اق َتد ْه ؛ همچنین ر.ک :بخش «تمایز معنایی اسوه با امام و مقتدا» در همین مقاله.
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احادیث اسوه را از لحاظ معنایی در دو دسته طبقهبندی نمود:
 .1-3اسوه در ّ
تحمل امور دشوار

امیرالمؤمنین

در خطبه  160نهج البالغه به منظور کهاهش سهختی و ثقهل زههد در دنیها ،بهه

سلوک زاهدانه پیامبران از جملهه رسهول خهدا

اشهاره می کننهد تها زههد ورز یهدن بهرای مهؤمنین

سادهتر گردد .میفرمایند رسول خدا (با آن مقام و قدرت الهی) بر روی زمهین نشسهته و غهذا
میخوردند و در هیئت بنده و عبد مینشستند و رفتار ایشان را مایه ّ
تحمهل و شهکیبایی معرفهی

نموده و میفرمایند:

فتأسََ ِب ِبی ََاِلطی ِ ََاِلطه ِرَ

ُ ا
اءَ ِمل ََتعزَ یَ43.
َف ِإنََ ِفی ِ ََأسو َةَ ِمل ََتأسََوََع ا َ

در این مورد ،کاربرد اسوه و تأسی ناظر به جنبهای از عمل پیامبر

است که نهوعی سهختی

در پی دارد؛ چرا که به طور کلی زهد ورزیدن مالیم طبع اولیه آدمی نیست.
ثعلبة بن حاطب از رسول خدا

شود ،حضرت در پاسخ او میفرمایند:

درخواست میکند که ایشان دعا فرمایند تها وی ثروتمنهد

ُ
ُ
ُ
.لَاَّللَأسوةََوََال ِدکیَنف ِسدَ ِبید ِ ِ ََلدوََ
یفَر ُس ِ َ
ق ِای ََ ُتؤ ِدیَشکر ُ ََخیرََ ِم ََ ِکثیرََالََ ُت ِطیق ُ ََأََم َل َ ِ َ
ا
ُ
ا
ُ
لَم ِعیَذهب ََوََ ِفض ََلس ر َ؛ََ44
الب َ
أرد ََأنََت ِسیرََ ِج

ای ثعلبه مال اندکی که شکرش را بجهای آوری بهتهر از مهال ز یهادی اسهت کهه تهوان

شکرگزاری آن را نداشته باشی .آیا در تو نسبت به رسول خدا اسوه نیست؟ سوگند

به کسی که جانم در دست اوست! اگر اراده کنم کوهی از طال و نقره برای من فراهم

شود ،قطعا فراهم میشود [اما با این حال به مال اندک قناعت میکنم].

بها وجهود عظمهت شهأن و قهدرت الههی خهود بهه

در این حدیث بیان شده است که پیامبر
ا
مالی اندک قناعت کرده و طبعا در مقابل سختیهای معیشتی شکیبایی میکننهد ،در نتیجهه

کسی که به ایشان تأسی کند نیز راحتتر میتواند مشکالت اقتصادی را تحمل نماید.

احادیث مربوط به حضرت اسماعیل صاد الوعد بهر ایهن داللهت دارنهد کهه ایشهان در حهین

تحمل سختترین شکنجهها و در گاه شهادت فرمودهاند:
ُ
لَ ِب ُلس ِ ََأسوةَ45.
ک.نَ ِ َ
ی َُ
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 .43نهج البالغة ،ص.228
 .44إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،ج ،1ص372؛ بحار األنوار ،ج ،22ص.40
 .45کامل الزیارات ،ص65؛ علل الشرائع ،ج ،1ص.78

سالم کردم و دست و سرشان را بوسیدم .ایشان به من فرمودند :چه باعث گریه تهو شهده اسهت؟
عههرض کههردم :جههانم بههه فههدایت! بههر غربههت خههود مههیگههریم .آنگههاه امههام بههاقر

در مقههام دلههداری

محمههد بههن مسههلم _ کههه از غربههت در شهههرش و دو ری مسههافت بههرای دیههدار امههام شههکوه داشههت _
فرمودند:

ُ
وََأمد َمد َذ کددر ََ ِمد ََالغح بد ِ ََفا د
عای َ؛َ46

ُ
ُ
اَّللَ
َ ِبددأ ِ ََعبد ِ ََاَّللَأسددوةَ ِبددأر ََند ءََع د َ ِبد لفرا ِ ََصددیََ ُ َ

و اما در مورد غربت ،امام حسین

ّ
تأملی در معناشناسی واژه «اسوه» در قرآن و حدیث

ا
ّ
تحمل باالترین مصائب و رضایت به قضای الهی است.
که طبعا این تأسی در موضو
ّ
محمد بن مسلم میگوید :به حضور امام باقر رسیدم در حالی کهه گر یهان بهودم .بهه ایشهان

برای تو اسوه است که او در سرزمینی دور از ما

در فرات قرار دارد ،درود خداوند بر او باد.

عالمه ههه مجلسه ههی ذیه ههل ایه ههن حه ههدیث در معنه ههای عبه ههارت «فل ه ه

مینویسد:47

یعنی خودت را در غربت ،شبیه حسهین

ّ
تفکهر کهن تها ّ
تحمهل
بهدان و در حهال او

غربت بر تو آسان گردد و این حزن از تو برطرف شود.

بیهان رسههول خههدا

خود گرفتند:

در پیمههانی کههه از امیرالمهؤمنین

بأبیعبه ههداهلل أسه ههوة»

48

بههر صههبر در مصههائب سههنگین پههس از

ُ
ا
وََ ِإنََلََ جِت ََأعوان ََف ص ِدبرََوََکد ََید کَوََالََ ُتاد ِ ََ ِِبد َ ِإلََالّتاکد ِ ََف ِإند َ ِمد ِ ََ ِِب ِ لد ِ ََهد ُُ ونََ
ُ
ُ
ُ
ِمد ََ ُمددوسََوََلد ََ ِِبد ُُ ونََأسدوةََحسد ََ ِإذاَاسَتضدعف ُ ََقو ُمد ُ ََوََکد ُدواَیق ُتاوند ُ ََف ص ِدبرََ ِلظاد ِ ََ
ُ
قح یشََ ِإی کَ؛َ49
تو بعد از من میمانی و از قریش سختی خواهی دید .آنها علیه تو ّمتحد شده و بر

تو ستم روا میدارند .اگر یارانی یافتی ،بها آنهها جههاد کهن و بهه همراههی موافقهان بها

مخالفان خود کهارزار کهن ،و ا گهر یهارانی نیهافتی ،صهبر پیشهه سهاز و دسهت نگههدار و

خود را به هال کت مینداز که نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسی است و
برای تو در هارون اسوهای نیکو اسهت؛ ز یهرا قهومش او را ضهعی

 .46اإلختصاص ،ص.53
 .47بحار األنوار ،ج ،64ص.245
 .48ترجمه از مقاله «امام ،اسوه امت» ،ص.103
 .49کمال الدین و تمام النعمة ،ج ،1ص.264

شهمردند و نزدیه
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بود که او را بکشند ،پس بر ستم قریش و همدستی آنهها علیهه خهودت صهبر پیشهه

ساز.

امام کاظم

نیز در تحمهل سهختیهای فراوانهی کهه بهه دسهتور ههارون الرشهید بهه ایشهان وارد

میشد ،خطاب به برادر خویش علی بن جعفر فرمودند:

ُ
یرَ ُ
املددؤ َِم ِ ََوََ
اَّلل َأسددوةََوََ ِبددأ ِم َِ
د.لَ ِ َ
لَ ِبر ُسد ِ َ
یفَوََ ِ َ
اَّللَ ِ َ
یرَ ِ َ
دی!َالََ ُب د ََ ِم د ََأنَََت ِض دَمق د ِد َُ
ی د َعد ِ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
یفَاملدر ِ َةَالث ِنید ِ ََ
ونَالر ِشدی ََ ِ َ
ف ِط د ََوََالسد ِ ََوََالسد ِ َ َوََکد نََهدکاَقبد ََأنََیَ ِماد ََهد ُ َ
50
ِبث ث ِ ََأی َ.

در مناجات با خدای متعال چنین درخواست میکند کهه ز بهان مردمهان

حضرت موسی
را از ّ
مذمت و بدگویی وی بازدارد ،خدای متعال میفرماید:ای موسی ،این امهری اسهت کهه مهن

در مورد خودم انجام ندادهام (مردمان بسیاری پروردگارشان را مذمت می کنند) ،آیا میخواهی
در مورد تو چنین کنم؟
موسی

عرض کرد:

ُ
لَأسوةََ ِب
یتَأنََتک.نََ ِ َ
ق ََر ِض ُ َ

؛ََ51

راضی شدم که در تحمل ّ
مذمت و زخم زبان به پروردگارم تأسی کنم (و صبر کنم).

مشههابهت اولیههه در

همههان طههور کههه در ایههن روایههت مشههاهده میشههود ،حضههرت موسههی بهها یه
ّ
موضو  ،خداوند را اسوه خویش قرار داده و تسهلی یافتهه اسهت؛ یعنهی ایهن امکهان وجهود دارد کهه

انسان به خداوند که از هیچ جهت شباهتی با او ندارد تأسی کند.
در نتیجه ،شرط الزم تأسی وجود تشابه و تماثل میان اسوه و ّ
تأسی کننده نیست ،بلکه مههم
ایههن اسههت کههه ّ
متأسههی بتوانههد فعههل مشههابهی را در اسههوه برگزینههد و عمههل را بههرای خههودش تسهههیل
کند .به دیگر بیان ،در تأسی مشابهت در فعل الزم استّ ،اما مشابهت فاعلی ضرورتی ندارد.
در روایت اخیر نیز چون تحمل بر زخم زبان بین خدا و حضرت موسی مشترک اسهت ،تأسهی

رخ داده اسههت؛ در صههورتی کههه کمتههرین شههباهتی بههین خههال و مخلههو وجههود نههدارد .از طرفههی،

اسوه ،خداوند قادر مطل است و قدرت حضرت موسی با او اصال قابل مقایسه نیست (اسوه و
ا
اتفاقا ّ
ّ
تأسی در این مهورد بسهیار مهؤثرتر خواههد بهود؛ چهرا کهه حضهرت
متأسی تباین کامل دارند).
ّ
موسی میبیند خدایی که بهرایش نهابود کهردن مخالفهان ذرهای مشهقت نهدارد ،بها آنهها بهه سهتیز
44

 .50مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ،ص348؛ الغیبة (طوسی) ،ص.42
 .51بحار األنوار ،ج ،68ص.361

میشود.

نکته بسیار حایز اهمیت این است که ّ
تأسی و الگهوبرداری ،فراینهدی یه طرفهه اسهت کهه از
متأسههی صههورت می گیههرد و همههانگونههه کههه اشههاره شههدّ ،
جانههب الگوگیرنههده یهها ّ
متأسههی بهها دیههدن
وجهی مناسب شرایط خود در فعل اسوه از آن بهرای خهود الگهو می گیهرد .ایهن مفههوم در سهاختار

ظهاهری کههاربرد اسههوه هههم بههه خههوبی نمایههان اسههت؛ یعنهی ایههنکههه بهرای هههر کسههی میتوانههد در کههار

شخص دیگری به مناسبتی اسوهای وجود داشته باشد ،در ساختار زبانی هم به این نحو نشان

ّ
تأملی در معناشناسی واژه «اسوه» در قرآن و حدیث

برنمیخیههزد .در نتیجهههّ ،
تحمههل ایههن امههر بههرای ایشههان _ کههه عبههد خداسههت _ خیلههی راحههتتر

داده میشود« :و فی فالن لی اسوة».

احادیث آتی نیز حاکی از آن اسهت کهه حتهی ائمهه در ّ
تحمهل سهختی سهازش ظهاهری بها
مخالفههان ،بههه سههیره انبیهها و پیههامبر خههاتم تأسههی کردهانههدّ .
تأسههی در ایههن کههاربرد بههه گونهههای
حجتههی ّ
موجههه و حکمتههی مسههتحکم بههرای آن کههار ایجههاد مینمایههد؛ چههرا کههه در ایههن مههوارد اسههوه،

خودّ ،
حجت خداست.
امیرمؤمنان

بعد از برگشت از نهروان ،در مجلسی حضور داشتند .کهالم بهه آنجها رسهید کهه

به ایشان عرض شهد :چهرا بها خلفها  -همچنهان کهه بها طلحهه و زبیهر و معاو یهه جنگیدیهد _ جنهگ
نکردید؟ امیرالمؤمنین فرمودند :من همواره از ّاول ،مظلوم بهودم و حه ّ مهن از مهن در یه شهده

اسهت .اشههعث بههن قههیس ایسههتاد و عههرض کههرد :ای امیرمؤمنههان ،چههرا شمشههیرت را برنکشههیدی و
ّ
حقههت را طلههب نکههردی؟ حضههرت فرمودنههد :ای اشههعث ،سههخنی گفتهی پههس جههوابش را بشههنو و
نگهدار و دلیلش را دریاب.

ُ
ُ ا
ُ
ُ ُ
بَ ِإ ِنََمغادوبََف نت ِصدرَ َف ِدإنََقد لََ
ثَقد لَ َ َر ِ َ
لَأسو َةَ ِب ِست ََ ِم ََاِل ن َِبیَ ِ َءَأو ُُل ََنََ .حَید َ
ِانََ ِ َ
ُ
ُ
صَأعک َُر؛َ
ق ِئ ََ ِإن ََق لََهکاَ ِلغَیَ َِرَخوفََفق ََکفرََوََ ِإالََف لو ِ َ
ّ
که خداوند
برای من در شش تن از انبیای گذشته اسوه بود :أول از حضرت نو
َ َّ ْ ُ
َ ْ
ََ
در بارهاش میفرماید :فدعا َر ّب ُه أنی َمغلوب فان َتص ْر پس ا گهر کسهی بگو یهد او در قهوم

خ ه ههود احس ه ههاس ن ه ههاامنی 52نداش ه ههته؛ س ه ههخنی کفرآمی ه ههز گفت ه ههه [پی ه ههامبر خ ه ههدا را
مسئولیت گریز و بهانهجو معرفی کرده است] حال آنکه چنهین نیسهت و بهه طر یه

 .52ترجمه دقی تر «خوف» در استعمال برای حجهج الههی «نها امنهی» اسهت ،نهه «تهرس»؛ چهه ایهنکهه خهوف در قهرآن (سهوره
َْ
َ
َ ْ
األ ْمن َأو ْال َخ ْهوف َأ ُ
نساء ،آیهَ :83و إذا َ
ذاعهوا بهه ...و روایهات (تههذیب االحکهام .ج  .3ص  :111أ ْبدل ُهه م ْهن
جاء ُه ْم أ ْمر م َن
َ
َ
َب ْعد خ ْوفه أ ْمنا) نیز در مقابل امن به کار رفته است؛ چراکه نسبت دادن ترس از مرگ به انبیا و اوصیا شایسهته مقهام آنهان
به نظر نمیرسد.
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اولی وصی معذورتر است.
ُ
ُ ُ ا
ُ
لَ ِبک ََقو َةَأوََ َِآویَ ِإلََ ُرک ََش ِ َی َ َف ِإنََق لََق ِئ ََ ِإند ُ ََقد لََ
ثَق لََ َلوََأنََ ِ َ
هی ََلوطََحَیَ َ
وََث َِن ِ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ثَق د لََ َوََ
اَّللَحَی د َ
یَخ َِای د ََ ِ َ
اه َُ
صَأعددک َُرَوََث د ِل ُُ ََ ِإبددر َِ
هددکاَ ِلغَی د َِرَخددوفََفق د ََکفددرََوََ ِإالََف د لَو ِ َ
ُ ُ
ُ
اَّلل َف ِدإنََقد لََق ِئد ََ ِإند ََقد لََهدکاَ ِلغَید َِرَخدوفََفقد ََکفدرََوََ ِإالََ
ونَ ِ َ
أعتد ِ لک ََوََمد َتد ُع.نََ ِمد ََ ُد ِ َ
ُ
ُ
ُ
ثَق لََ َففح ر ُ ََ ِم ک ََمل َ ِخف ُتک َ َف ِإنََق لََق ِئ ََ ِإند ُ ََ
صَأعک َُرَوََر ِاب ُع ُه ََ ُموسََعَحَیَ َ
ف لو ِ ُ َ
ُ
ُ
صَأعک َُرَوََخ ِم ُس ُه ََأخو ُ ََه ُُ ُ
ثَق لََ َیَ َابد ََ
ونََحَیَ َ
ُق لََهکاَ ِلغَیَ َِرَخوفََفق ََکفرََوََ ِإالََف لو ِ ُ َ
ُ
ُ
نَوََک ُدواَیَق ُتاون ِ َ ََف ِإنََق لََق ِئ ََ ِإن ُ ََق لََهکاَ ِلغَید َِرَخدوفََفقد ََکفدرََ
أ ََ ِإنََالقو ََاستضعفو ِ َ
ُ
ُ
ثَذهد ََ ِإلََالغد َِرَوََندوم ِ ََعددیََ
صَأعدک َُرَوََس ِد ُس ُده ََأ ِخدیَُم د ََخَید َُرَالبش َِدرَحَید َ
وََ ِإالََفد لو ِ ُ َ
صَأعک َُرََ.
ِفر ِاش ِ ََف ِإنََق لََق َِئ ََ ِإن ُ ََذه ََ ِإلََالغ َِرَ ِلغَیَ َِرَخوفََفق ََکفرََوََ ِإالََف لو ِ ُ َ

ناگهان در آن هنگام همه مردم برخاسهته و گفتنهد :ای أمیهر المهؤمنین ،مها همهه در یهافتیم [در

سکوت و ترک جدال با خلفا] فرمایش شما صحیح و ح با شما است و ما گناهکار و تهائبیم و

خدا شما را معذور داشته است.
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سلیمبن قیس هاللی میگوید سلمان فارسهی بهرایم نقهل کهرد :در بیمهاری رحلهت پیهامبر

در برابههر بسههتر ایشههان نشسههته بههودم کههه فاطمههه
علی

وارد شههد ...پههس رسههول خههدا

خطههاب بههه

فرمود« :برادرم ،تو بعد از من میمانی و قریش با پشتیبانی هم ،بر تو ظلم میکنند .پهس

اگر در برابر ایشان یارانی داشهتی ،بها ایشهان بجنهگ و مخهال

خهود را بهه کمه

موافه خهود از پها

درآور .و اگر یارانی نیافتی ،صبر کن و دست نگاه دار و خود را به هال کت میفکن؛ زیرا نسهبت تهو
بههه مههن ،بهمنزلههه نسههبت هههارون بههه موسههی اسههت و هههارون بههرای تههو اسههوه نیکههویی اسههت َ(و َل ه َ
َ َ ُ
ون أ ْس َوة َح َس َنة) ،زمانی که قومش او را خوار شمردند و نزدی بود او را بکشند .پس تهو نیهز بهر
به ُار
ظلم قریش و همکاری آنان در برابرت صبر کن؛ زیرا تو مانند هارون

به منزله گوساله [سامری] و پیروان آن ...
در این حدیث ،پیامبر

هارون

و پیروان او هستی و آنهان

54

را هم اسوه حسنه ّ
معرفهی مهیکنهد .صهبر ههارون

در

جهههایی کهههه قهههدرت به ههر اقهههدام نهههدارد ،مه ههیتوانهههد مرهمهههی همدردانه ههه بهههرای مصهههائب جانسه ههوز
امیرالمؤمنین

امیرالمؤمنین

پس از رحلت پیامبر

باشد.

در مواضع دیگر نیز به اسوه بودن هارون

برای خویش اشاره فرمودهاند:

ُ
ُ
ُ
ُ
نَوََکد ُدواَیَق ُتادون ِ ََ
ونَ ِِل ِ َخی ِ ََ_َاب ََأ ََ ِإنََالقو ََاستضدعفو ِ َ
تَک َق لََه ُُ ُ َ
نَفقا ُ َ
َ...وََقه ُح و ِ َ
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 .53اإلحتجاج علی أهل اللجاج  ،ج ،1ص.189
 .54کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،ج ،2ص 568و 664؛ کمال الدین و تمام النعمة ،ج ،1ص.264

از امام حسن

اکرم تاسی کردهاند:

نقل شده است که ایشان نیهز در ّ
تحمهل سهختی صهلح بها معاو یهه بهه پیهامبر

ُ ُ ُ
ا
ا
یفَ ِتسع ََوََث ِث ََر ُج ََفا َ
اَّللَ ِح ََعب ََاَّللََ ِسر َاَوََ ُهوََیوم ِئکََ ِ َ
.لَ ِ َ
لَأسوةََ ِب جح ِ یََر ُس ِ َ
تَ ِ َ
ف قا َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
اَّللَ
یفَ ِ َ
اَّللَفادوََکد نََم ِعدیَ ِعد ه ََج هد ََ ِ َ
یفَ ِعد ةََوََأظهدرََأمدرََ ِ َ
اَّللَلد ََاِلُ ب ِعد ََصد رََ ِ َ
أ ک د ََ َ
56
ح ََ ِجه ِد َ؛

مههرا در نی ههایم ،رس ههول خ ههدا

اس ههوهای اسههت؛ در آن هنگ ههام ک ههه خ ههدا را پنه ههانی

ّ
تأملی در معناشناسی واژه «اسوه» در قرآن و حدیث

ُ
ف ِیََ ِِب ُُ ونََأسوةََحس َ55.

مههیپرسههتید و  39یههاور داشههت؛ لکههن هنگههامی کههه خههدا تعههداد آنههان را بههه  40تههن
ّ
رسانید ،حضرتش امر خدا را آشکار کرد .پس اگر من هم آن عهده را مهیداشهتم ،در
راه خدا آنگونه که سزاوار جهاد برای اوست ،جهاد میکردم.

57

 .2-3اسوه در معنای مقتدا و الگو

در این کاربرد اسوه در معنای عمومی اقتدا ،الگوبرداری و تبعیت در امور مختل

امری سخت و دشوار باشد یا آسان و سهل.
ابراهیم کرخی میگوید به حضرت صاد

است چهه

عرض کردم من میتهوانم در کجهاوه رو بهه قبلهه

نماز بخوانم .حضرت فرمودند که این مقدار تنگی و دشواری الزم نیست:
اَّللَ
یفَر ُس ِ َ
أََم َلک ََ ِ َ
.لَ ِ

در این روایت امام صاد

ُ
َأسوةَ58.

ایهن مضهمون را مهیفرماینهد کهه حضهرت سهید الکهونین

در

کجاوه یا بر راحله نماز خواندند و رو به قبله نکردند؛ آیا شما از ایشان متابعت نمی کنیهد .ظهاهرا
مراد نماز نافله است یا فریضه با عذر.

59

در ایههن حههدیث ،اسههوه بههودن بههه معنههای اقتههدا کههردن در امههری راحههت و مالیههم طبههع اسههت .نههه

اینکه با تأسی به رسول خدا انجام ی

از پیامبر

کار مشکل ،تسهیل شود ،بلکه راوی با این الگوبرداری

به امری راحتتر از آنچه مدنظرش بوده مأمور می گردد.

امیرالمؤمنین

در وصیت به محمد بن ابی بکر به عنوان والی مصر میفرمایند:

 .55کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،ج ،2ص .665
 .56بحار األنوار ،ج ،53ص.22
 .57ترجمه روایت برگرفته از مقاله «امام ،اسوه ّامت».
 .58من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.446
 .59لوامع صاحبقرانی مشهور به شر فقیه ،ج ،5ص.37
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ئَوََانصحََ ِمل ِ ََاستش رکَوََاجع ََنفس
اَّللَلوم ََال ِ َ
یفَ ِ َ
الََت ََ ِ َ
60
ب ِعی ِ ِه َ؛ َ

ُ
َأسو ا َةَ ِلقر ید ََ ُ
املس ِدا ِم ََوََ
ِ ِ

در کارهایی که بهرای خهدا مهیکنهی از مالمهت مالمهتگهران بهیم بهه دل راه مهده و آن

کس را که با تو مشورت میکنهد نیه خهواه بهاش و چنهان بهاش کهه بهرای مسهلمانان

چه آنان که به تو نزدیکند و چه آنان که از تو دورند ،مقتدا و الگو باشی.

امام هادی

در بیان خصوصیات نو بشر میفرمایند:

ُ
ُ
ُ
ُ ا ُ
واقََوََک ََ ِجس ََمغدکوََ ِِبدکاَ ِإالََ
ف ِإنََل َ ِب ُلر ُس ِ ََأسو َةَک نواَیأ کا.نََوََیشح ُب.نََوََیَش.نََ ِ َ
یفَاِلس ِ
61
ی س َ؛
ال ِل ََالر ِاز قََ ِِل ن ُ ََجس ََاِلجس ََوََ ُهوََلََ جَ
به درستی که ما به پیامبران اقتدا میکنیم که ایشهان میخوردنهد و مهیآشهامیدند و
ُ

در بههازار راه میرفتنههد؛ هههر جسههمی جههز خههال راز کههه او اجسههام را جسههم کههرده و

خودش جسم نیست ،نیازمند غذاست.
 .3-3تمایز معنایی اسوه با امام و مقتدا

همانطور که در بخشهای قبلی مقاله بر اساس شواهد لغهوی ،قرآنهی و حهدیثی اشهاره شهد،

کههاربرد اص هلی و اولیههه اسههوه بههه عنههوان عههالج و مههرهم در سههختی و مشههکالت اسههت کههه موجههب

آرامش انسان می گردد .این مطلهب را بها صهراحت بیشهتر در بیهان امیهرالکالم حضهرت علهی
میتوان مشاهده نمود.

ایشان در نامه معروف خود به عثمان بن حنی

والی بصره ،آنگاه که بهر سهفره اغنیها نشسهته

بود با کاربرد دقی کلمه «اسوه» در کنار «امام» و «یقتدی» ظرافت و تفاوت معنایی این کلمهات
را در کنار هم نشان دادهاند؛ چه ایهنکهه طبه قاعهده «اذا اجتمعها افترقها و اذا افترقها اجتمعها» ههر

گههاه کلمههاتی کههه از لحههاظ معنههای بههه هههم نزدی ه هسههتند در کنههار هههم بیاینههد ،اخههتالف ظر ی ه
ا
معنههایی آنه ها در نظههر اسههت ،ولههی هههر گههاه جههدا از هههم بههه کههار رونههد ،معمههوال در معنههای مشههترک

استفاده شدهاند.

ُ
ُ
أالََوََ ِإنََ ِإم مک ََق ِ ََا کتفََ ِم ََدنی ُ ََ ِب ِط ح ی ِ ََوََ ِم ََ ُطع ِم ِ ََ ِبقرصی ِ ََأالََوََ ِإنک ََالََتق ِ ُُ ونََعدیََ
نَ ِبُ.عََوََاج ِّت دََوََ ِعف ََوََس ادَ؛َ
ذ ِل َوََلک ََأ ِعی ُ و ِ َ

آ گاه باش امام شما از تمهام دنیهایش بهه دو جامهه کهنهه ،و از خهوراکش بهه دو قهرص

نان قناعت نموده .همانها شهما تهوان عمهل بهر چنهین رو یههای را ندار یهد .ولهی مهرا بها
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 .60الغارات ،ج ،1ص.249
 .61کش الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،2ص.388

طب بیان امیرالمؤمنین

وظیفه مأموم ،اقتهدا بهه امهامش در زمینهههای مختله

و بهه قهدر

توان است؛ یعنی در اقتدا و الگوگیری این پیش فرض لحاظ نشده که مقتدی باید بتوانهد عهین

عمل مقتدا را انجام دههد و حضهرت بهر ایهن نکتهه تصهریح دارنهد کهه شهما نمهیتوانیهد ماننهد مهن
عمل کنید ،بلکه در حد توانتان ور و تالش و عفت و سداد داشته باشید.

نکته اینجاست کهه امیهر کهالم در ایهن مقهام از کلمهه «اسهوه» و مشهتقات آن سهخنی بهه میهان

ّ
تأملی در معناشناسی واژه «اسوه» در قرآن و حدیث

ور  ،کوشش در عبادت ،پاکدامنی و درستی یاری کنید.

نیاوردند ،ولی در ادامه همین نامه و در بحث تحمل سختیها و مکاره زندگی ،حضرت خود را

به عنوان اسوه (و نه امام و مقتدا) معرفی مینمایند.

ُ
یددرَ ُ
یفَمکدد ِر ِ ََالدد ه َِرَأوََأ کددد.نَََ
املدددؤ ِم ِ ََوََالََأشدد ِر ُکه ََ ِ َ
أََأق دد ُ ََ ِمدد ََنف ِسددَ ِبدددأنََیقدد لََهددکاَأ ِم َُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُأسو ا َةَ ُ
تَ ِلیشغا ِ ََأ ک ََالطیبد ِ ََک ل َِبی د ِ ََاملح ُبوطد ِ ََههد َ
یشَََف َخ ِاق ُ َ
ع
ال
َ
َ
.ب
ش
ج
َ
َ
یف
َ
َ
ُل
ِ
ِ
ِ
ُ
عافه ََ...؛َ62

آیها بههه ایهن قناعههت کهنم کههه بههه مهن امیرالمههؤمنین گفتهه شههود ،ولهی در سههختیهههای
روزگهار بها آنههان شهری

نباشههم ،یها در تلخههیههای زنههدگی اسهوه و مههرهم آنهان نباشههم؛

آفریده نشدم تها بهه ماننهد حیهوان بهه آخوربسهته کهه همهه اندیشههاش عله

است ،خوردن غذاهای پاکیزه مرا سرگرم کند ...

خهوردن

در بحههث تبعیههت و

چنههانکههه مالحظههه میشههود ،امیرالمههؤمنین علههی بههن ابههیطالههب
الگوبرداری کلی عبارت « َی َ
قتدی» را اسهتفاده کردنهد و در تحمهل سهختی کلمهه «اسهوه» را بهه کهار
بردند که به روشنی تفاوت ظری

کاربرد این دو واژه نمایان می گردد.

البتههه در ایههن بههین احههادیثی هههم هسههتند کههه هههر دو معنههای اسههوه مههیتوانههد در آنههها مههورد نظههر

باشد.

ُ
ا
اَّلل!َأسوةََأنتََ ِق م َ؛َ63
َی َأب َعب ِ ََ ِ َ

ی َ ِلا ُحس ِ َ
اَّللَ َق ل َق لَ َع ِ َ
ع ََأ ِ ََعب ِ ََ ِ
فرمودند :امیرالمؤمنین به امام حسین
امام صاد

تو از قدیم اسوه بودهای.

فرمودند :ای اباعبداهلل،

ّ
عالمه مجلسی ذیل این حدیث مینگارد:

اسوه به معنای قدوه و پیشواست؛ همچنین به معنای آنچه محهزون بهه وسهیله آن

 .62نهج البالغة ،ص.417
 .63کامل الزیارات ،ص72؛ بحار األنوار ،ج ،44ص262
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آرام میگیرد .عبارت «أسوة أنت قدما» یعنی تو از قدیم الگوی خل بودهای تا به تو

اقتدا کنند یا اینکه به ذکر مصیبت تو هر محزونی آرام گیرد.

64

البتهه در اینجها نیهز بهه نظههر مهیرسهد بها توجههه بهه ادامهه روایهت ،معنههای اسهوه بها مضهمون مههرهم

مصیبت و حزن ،متناسبتر باشد؛ چرا که حضرت امیر

در ادامه به واقعه عاشهورا و جنایهت

بنههی امیههه اشههاره می کننههد و بههه تحم ههل و ثبههات قههدم سیدالشهههدا

در اوج مصههیبت اش ههاره

مینمایند و فضای سخن به اقتدا و تبعیت مطل ارتباط چندانی ندارد.
ُ
َ
َ
 .4-3معنای روایت مشهور «فی ْابنة َر ُسول اَّلل لی أ ْس َوة َح َسنة»

65

پیشتر اشاره شد که بازکاوی معنای اصیل واژه اسوه ،کاربردها و اقتضائات آن موجب فهم

دقی تر معارف وحیانی می گردد و گامی رو به جلو در فقه الحدیث خواههد بهود ،ایهن مطلهب بهه
ُ
لی أ ْس َوة َح َس َنة» 66نمایان خواهد شد.
روشنی در بررسی روایت مشهور «و فی ْاب َنة َر ُسول اهلل

از بههین روایههاتی کههه در آن واژه اسههوه بههه کههار رفتههه اسههت ،بههه نظههر مههیرسههد بههیش از همههه در مههورد

روایت مذکور بحث و بررسی شده باشد .ایهن حهدیث از اهمیهت بسهیار بهاالیی برخهوردار اسهت؛

چ ههرا ک ههه امامعص ههر
طاهره

ک ههه خ ههود اس ههوه و ام ههام عالمی ههان هس ههتند ،مادرش ههان حض ههرت ص ههدیقه

را به طور خاص اسوه حسنه برای خود معرفی می کنند؟

همواره سؤالی درباره این روایت ،حدیثپژوهان را به خود مشغول کرده است؛ ایهنکهه از چهه

جهت حضرت زهرا

برای امام عصر

اینکه در روایتی از پیامبر اکرم
است.

به صورت خاص اسوه حسنه هسهتند؟ بها توجهه بهه

دستور به اقتدا از حضرت زههرا

67

به هها توجه ههه به ههه ایه ههنکه ههه همه ههه معصه ههومان

صاحبالزمان
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بهرای همگهان صهادر شهده

به ههه طه ههور کله ههی مه ههیتواننه ههد به ههرای حضه ههرت

اسوه باشند؛ چرا ایشان به خصوص مادرشان حضهرت زههرا

را بهه عنهوان

 .64بحار االنوار ،ج ،44ص.262
ََ ُ
ا
مثال امام حسین در خطبه برای یاران خود و سپاهیان ّ
حر ،با عبارت «فلکم فه َی أسهوة» ،اقتهدا و تبعیهت را علهی
 .65ولی
القاعده به صورت مطل بیان کردهاند (وقعة الط  ،ص )172بر خالف مورد مذکور که بیشهتر سهخن از تحمهل مصهائب
است.
 .66الغیبة (طوسی) ،ص285
َّ
َّ
ُ
َ َ
ُّ َ َ َ
َ َ َ
ُّ
َْ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ
َ ْ ُ
ْ ُ
الز َه َر ُة
الز َه َرة فإذا غ َابت
اب الق َم ُر فاق َتدوا ب
الش ْم ُس فاق َتدوا بالقمر فإذا غ
الش ْمس فإذا غ َابت
« .67قال َر ُسول اهلل  :اق َتدوا ب
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ ْ ُ
َ ّ
َ ّ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُّ ُ
الز َه َهرة َو َمها الف ْرقهدان فقهال أنها الشه ْم ُس َو َعله ّی الق َمه ُر َو
فاق َتدوا بالف ْرقد ْین فقالوا َیا َر ُسول اهلل فما الشهمس و مها القمهر و مها
ْ
ُ َْ ََ ْ
ُّ َ
الز َه َر ُة فاط َمة َو الف ْرقدان ال َح َس ُن َو ال ُح َس ْین» (معانی األخبار ،ص.)115

اسوه در این توقیع شری

در بررسههی کههه صههورت گرفههت ،در همههه پههژوهشهههایی کههه بههه ایههن روایههت پرداختههه شههده بههود،

همهان برداشهت اولیهه از کلمهه اسهوه را برگز یهده و بهر اسهاس ایهن نقهل ،حضهرت صهدیقه را الگههوی

تمامعیههار 68و مقتههدای امههام عصههر 69و در نتیجههه همههه شههیعیان معرفههی کههردهانههد ،ولههی آیهها روایههت
مذکور در صدد بیان این معناست یا گویای مطلب دیگری است؟

در ادامه به برخی از برداشتهای پژوهشگران در این باره اشاره می گردد:
یکی از نکات درباره حضرت

 ،سخن ایشان درباره حضرت زههرا

«فهی ابنههة رسهول اهلل لههی اسههوة حسهنة؛ الگههوی خههوب مهن دختههر رسههول خهدا

کهردار او ،گفتههار او؛ و حضهرت را بههه عنهوان یه

بحث نقش مهمی دارند.

اسهت کهه فرمودنهد:

ّ
تأملی در معناشناسی واژه «اسوه» در قرآن و حدیث

معرفی مینمایند؟

اسههت» رفتههار او،

الگهو بههرای جامعهه مطههر مهیکننههد و زنهان در ایههن

فاطمه زهرا همان کسی است که منجی عالم بشریت نیهز بهه او اقتهدا می کنهد و از لحظهه
ا
لحظههه زنههدگی کوتههاه او الگههو می گیههرد .ایههن جملههه کوتههاه نشههان دهنههده آن اسههت کههه اوال ابعههاد
وجهودی ایهن بهانو تها چهه انهدازه گسهترده و گهرانقیمهت اسهت و ثانیها وجهود نهازنین او تها چهه انهدازه
قابلیت الگوپذیری دارد.
سیره طیبه امام عصر

حضرت ولی عصر

70

اساسا بر سیره حضرت زهرا

مبتنی گشته است.

را الگوی همگان در همه ابعاد و حضرت زهرا

71

که الگوی حرکت و

سلوک فرد و جامعه هستند ،الگوی ایشان معرفی شده است.
ا
حتهی برخههی تصهریح دارنههد کهه ّاوال الگو بههودن حضهرت صههدیقه بهرای امههام عصهر
73
دارد و ّ
مقید کردن آن به جهتی خاص ،به آسانی قابل اثبات نیست.
72

اطههال

در این بخش از پژوهش بر اساس قراین لغوی ،قرآنی و روایی پیش گفته و بها مراجعهه بهه مهتن

کامل توقیع شری

و بررسی سیا و موضهو روایهت ،ظرافهت معنهایی کهاربرد واژه اسهوه را نشهان

میدهیم تا فهم دقی تری از این حدیث شری

صورت پذیرد.

« .68فاطمه زهرا ؛ الگوی مبارزه سیاسی زن امروز» ،ص.224
« .69قطرهای از دریای فضائل زهرای مرضیه » ،ص.16
« .70مصطفی الگوی امام زمان کیست؟» ،بخش تاریخ و سیره معصومین سایت تبیان.
« .71بانوان شیعه و فرهنگ سیاسی آنان در عصر فاطمی».
« .72فاطمههه  ،الگههوی مهههدی »؛ «روشهههای تربیتههی حضههرت زهههراء »؛ «فاطمههه زهههرا
آرمانی» ،ص.44
« .73سیره مهدوی و دولت منتظر» ،ص.62

؛ الگههوی جههاودان انسههان
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مینگههریم،

بهها توجههه بههه روش معناشناسههی وقتههی بههه کههاربرد ایههن واژه در فضههای توقیههع شههری
روشن میشود که در اینجا نیز اسوه در فضای ّ
تحمل سختی و مشکالت به کار رفته است.
موضو این توقیع ،پاسخ برخی شهیعیان اسهت کهه در بهاره جانشهین امهام عسهکری

کرده بودند.

شه

حضههرت در جمههالت قبههل از جملههه مههذکور بههه فتنههه جعفههر کههذاب 74اشههاره می کننههد و پههس از

نکوهش او ،از غصب میراثشان (وصایت و اموال) 75که توسط وی صهورت پذیرفتهه بهود ،شهکوه

نموده و بالفاصله میفرمایند ،برای من در دخت رسول خدا

 ،اسوهای نیکو است.

لَ ُ
املضد ِ َدَ ِلح ِبد ِ ََالد ِاعیَمد َ
یفَغید ِ ََ َُ
املتتد ِب ِ ََ ِ َ
ق ِ ََام ُت ِح َ ِب ِ ََ ِم ََ ُم زع َالظد ِل ِ ََال ُع ُتد ِ ََالضد ِ َ
ُ
لَ
اَّللَصَ ِ َ
د.لََ ِ َ
اَّللَط عتد ُ ََالظد ِل ِ ََالغ ِصد ِ ََوََ ِ َ
ال ِحد ِ ََحد ََمد ِ ََافتدر ََ ُ َ
ُلیسََل ََ ج
یفَاب د ِ ََر ُس ِ
ُ
ال ِه ََرداء َةَع ِا ِ ََوََسیعا ُ ََالک ِف َُرَ ِمل ََ ُعقبََال َِار؛َ76
أسوةََحس ََوََسیر ِدیَ ج

ما بهه نهزا بها ظهالمی درشهتخهوی و گمهراه امتحهان شهدهایم .همهو کهه پیهرو ههوی و
هوس خود است و مخال پروردگارش عمل میکنهد و چیهزی را ّادعها مهیکنهد کهه

حقش نیست ،و حه ّ کسهی را کهه خداونهد اطهاعتش را واجهب نمهوده انکهار کهرده و

 ،اسهوهای نیکهو اسهت و

ظالم و غاصب است .برای مهن در دخهت رسهول خهدا

بدی عمل جاهل به زودی به خودش برمیگردد و کافر به زودی خواهد دانست کهه

فرجام آن سرای از آن کیست.

بهها ایههن وصه  ،روشههن اسههت کههه اسههوه در ایههن کههاربرد ،نههاظر بههه مههوردی خههاص یعنههی صههبر بههر

غصههب میههراث اسههت؛ همههان مسههألهای کههه پههس از رسههول خههدا
پیش آمد.

با توجه به بیان عالمه مجلسی در همین معنا ،یعنی امام عصر

 ،بههرای حضههرت فاطم هه

در ّ
تحمل ظلهم و غصهب

میداننههد و متههذکر حههال ایشههان می گردنههد تهها بههدین

میراثشههان ،خههود را شههبیه حضههرت زهههرا
وسیله ّ
تحمل این ظلم برایشان آسانتر گردد و این حزن برطرف شود 77.ایهن همهان کهارکرد اسهوه

در معنای عالج و مرهم است و آنچه محزون به وسیله آن آرام میگیرد.

این مورد را همگان به هنگام مصائب در زندگی خود تجربه کردهاند که با دیهدن فهرد دیگهری

52

ّ
 .74البته احتمال خلیفه عباسی نیز بیان شده ولی احتمال جعفر کذاب قهویتهر اسهت و بیهان اولیهه عالمهه مجلسهی نیهز بهر
همین پایه است (بحار األنوار ،ج ،53ص.)180
 .75کمال الدین و تمام النعمة ،ج ،1ص.2 ،320
 .76الغیبة (طوسی) ،ص285
 .77ر.ک :بحار األنوار ،ج ،64ص.245

این برداشت از حدیث مذکور ،با مجموعهای دیگر از روایات نیهز تأییهد مهیگهردد .روایهاتی کهه
در ّ
معرفی امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه از نیای طاهرینشان با این عبارت رسیده است:
ُ
«یقس ُ ََ ِمیراث ُ ََوََ ُهوََحیَ»؛َ79

میراثش در حالی که او زنده است تقسیم (غصب) می گردد.

غصب میراث حضرت صدیقه و امام عصر

ا
در تاریخ اسهالم بسهیار عظهیم بهوده و نهایتها

ّ
تأملی در معناشناسی واژه «اسوه» در قرآن و حدیث

که مصیبتدیده ،تحمل غم برایش آسانتر میگردد.

78

منشأ روشن شدن حقیقت و گمراهی غاصبین گردیده است.
 .4ساز و کار ّ
تأسی

مسأله مهم دیگری که باید در این زمینه مهورد توجهه قهرار گیهرد ،نقهش و کهارکرد اسهوه در فراینهد

ّ
تأسی است.

اسوه دو کارکرد اصلی دارد:

 .1تسههیل امهر؛ بههدین معنها کههه الگوگیرنهده میفهمههد رسهیدن بههه مقصهود ،همچنههان کهه بههرای
اسوه میسر شده ،برای او نیز ممکن است و در این راه سختی را ّ
تحمل مینماید.
 .2ترسیم راه؛ الگوگیرنده میتواند پا جای پای اسوه بگذارد و از باب «ره چنهان رو کهه رههروان

رفتنههد» ،از اسههوه دنبالهههروی کنههد .ایههن کههارکرد ،الگوگیرنههده را از تردیههد و سههرگردانی در انتخههاب
مناسبترین و نزدی ترین راه وصول به مقصد ،نجات میدهد؛ یعنهی موانهع ،پهیچ و خمههای

دشههوار راه ،رمههوز موفقیههت اسههوه و مجموعههه تجربههههههای راهگشههای او در اختیههار الگوگیرنههده قههرار
می گیرد.

بر اساس مباحث پیش گفته ،به نظر میرسد هر دو معنای اسوه در تحلیل روانشهناختی آن
به ی اصل بر می گردد و آن آسان شدن عمل برای فرد ُم ّ
تأسی است.
رفتهار در شخصهی (اسهوه) ،در مواجههه

به طور کلی اینگونه برداشت میشود که با دیدن ی
بهها ی ه واقعههه ،آن امههر بههرای ّ
متأسههی نیههز سههاده و سهههل میشههود و مههوانعش برداشههته میشههود؛ بههه
خصوص اگر آن مصیبت یها کهار بهه نحهو شهدیدتر بهرای اسهوه رخ داده باشهد؛ ز یهرا در ّ
تحمهل یه
ّ
مشکل اگر فرد ،متذکر مشکل بزرگتری شود ،تحمل مشکل خودش آسانتر خواهد شد .از ایهن
 .78ر.ک :کتاب العین ،ج ،7ص.333
 .79الهدایههة الکبههری ،ص367؛ اثبههات الوصههیة ،ص272؛ کمههال الههدین و تمههام النعمههة ،ج ،1ص317؛ إعههالم الههوری بههأعالم الهههدی،
ج ،2ص231؛ الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم ،ج ،2ص.129
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حقیقت روانی در ادبیات دینی ،به ویژه در ارتباط مسائل دنیا و آخرت نیز استفاده شده است؛
مثال درباره روزه ماه رمضان فرمودهاند:

وعک ََوََعط ِشک ََ ِفی ِ ََ ُج.عََیو ََِال ِقی م َ80.
وََاذ ُکح واَ ِب جُح ِ

کسی که ّ
تحمهل گرسهنگی و تشهنگی روزه بهرایش سهخت شهده بها یهادکرد گرسهنگی و تشهنگی
شدیدتر روز قیامت ،وضع موجود را با آرامش روانی بیشتر ّ
تحمل خواهد کرد.

همچنههین میتههوان گفههت گههوهر الگههوبرداری (نههه فقههط در ریشههه «ا س و») ایههن اسههت کههه بهها
زمینه ،انجام دادن آن کار برای دیگران آسانتر می گهردد .ایهن نکتهه

مشاهده نمونه موف در ی
ا
کامال وجدانی است کهه ههر گهاه انسهان متوجهه میشهود فقهط او نیسهت کهه در مصهیبت یها کهاری

سخت گرفتار شده و دیگران نیز دچار چنین مسهألهای بهوده و هسهتند 81،ایهن مطلهب او را آرام و

راضی می کند82و نگاه به اسوه برای او الهام بخش آرامش 83و راه اقدام بهینه است.
همههانگونههه کههه پههیشتههر هههم اشههاره شههده بههود ،مفهههوم الگههوبرداری و ّ
تأسههی در دیگههر علههوم ،بههه

خصههوص در حههوزه علههوم تربیتههی و روانشناسههی نیههز بسههیار مطههر اسههت .بههه همینجهههت ایههن
رهیافههت معنههایی در بههاب اسههوه و ّ
تأسههی ،در پههژوهشهههای علههومتربیتی و روانشناسههی نیههز مههورد
بررسی قرار گرفت و مؤیدات خوبی یافت شد .در ادبیات این علوم به جای واژه الگهو یها اسهوه از

«مهدل» نیهز اسهتفاده می گهردد و ذیهل عنهاوین یهادگیری اجتمهاعی 84و  ،role modelایهن بحهث
قابل پیگیری است.

بر این اساس مواجهه با مدلهایی که فعالیتهای سخت را بدون هر گونه پیامد زیانباری

انجام میدهند ،ترسها را کاهش میدهد و موجب تغییرات مفید در نگرشها میشود.

85

همچنین در برخی مقاالت ،اثرات هیجانی الگوها بر روی کودکانی مورد مطالعهه قهرار گرفتهه

اسههت کههه در ابتههدا از مشههکالت اجتمههاعی رنههج میبردنههد ،ولههی بهها الگههوگیری از مدلهایشههان
 .80األمالی ،ص .93
ُ َ َ
 .81و هو ْإس َوت أی أنت مثله و هو مثل (لسان العرب ،ج ،14ص.)36
 .82تقول :هؤالء القوم أسوة فی هذا األمر ،أی :حالهم فیه واحدة .و فالن یأتسی بفالن ،أی :یری أن له فیه أسوة إذا اقتدی به
َ
ُ َ َ
َ
فص َهبر
و کان فی مثل حاله ...و فالن یأتسی لفالن ،أی :یرصی لنفسه ما رضیه  ...و فالن ْإس َوت أی أصابه مها أصهاب
َ َ
فتأ َّس به (کتاب العین ،ج ،7ص.)333
الب ّلی ُهة اذا َع َّمهت َ
 .83این ضرب المثل هم اشاره به همین مطلب وجدانی دارد کهه َ
طابهت؛ وقتهی بالیهی عمهومی مهیشهود،
تحمل آن آسانتر میگردد.
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 .85ر.ک :نظریۀ یادگیری اجتماعی ،ص.61

84. Social Learning.

ا
جالب توجه است کهه ایهن پهژوهشهها در بهاره افهراد مشهکلدار بهوده و عمهال آنهها بها تأسهی بهه

الگوهها ،مقاومههت و پیشهرفت کردهانههد .در توضهیح مقاومههت و پیشهرفت نیههز چنهین آمههده اسههت:
مقاومت -پیشرفت یعنی بازسهازی شهناختی موقعیهت اضهطرابی و تمرکهز بهر امیهدواری و بهینهه

عمل کردن.

در پژوهشی ذیل عنوان راهنمای تنظیم هیجان ،به تفصیل تأثیر الگوها بر مدیریت و تنظیم

هیجان مورد بررسی قرار گرفته است.

ّ
تأملی در معناشناسی واژه «اسوه» در قرآن و حدیث

مقاومت _ پیشرفت 86کردهاند و به سالمت روان دست یافتهاند.

87

88

میتوان مدیریت و تنظیم هیجان را تعبیر نهوینی از همهان تحمهل سهختی یها عهالج و تسههیل

مشکالت دانست؛ چرا که هیجان اعم از ترس ،خشم ،اضطراب و  ...است.

افهزون بههر ایههن ،از کهارکردهههای مهههم الگهو مههیتههوان بهه رفههع موانههع ،ارائهه بهتههرین راه برونرفههت از

مشکالت و حل مسأله اشاره کرد.
ّ
بنابراین روشن است که در فرایند ّ
تأسی همه ویژگیهای اسوه مدنظر نیست ،بلکه احساس
مشابهت و همانندی با وی در جهت خاصی مورد نظر اسهت و بهرای تحقه ّ
تأسهی یه جههت
89

نیهز کفایههت می کنهد .روایههت تأسههی حضهرت موسههی بهه خداونههد متعههال _ کهه در بخههش «اسههوه در
تحمل سختیها» به آن اشاره شد _ به روشنی گویای همین مطلب است.

در نتیجه ،نه تنها الزم نیست اسوه از جمیع جهات و در همه ویژگهیهها مشهابه ّ
تأسهی کننده

باشههد ،بلکههه اثههر پیشبرنههدگی تأسههی بههه انسههانهههای برگز یههده و معصههوم بههه مراتههب بیشههتر از افههراد
معمهولی اسهت؛ چهرا کهه آنههها در عهین دارابهودن مقامهات و یهژه الهههی ،بهاز ههم ماننهد انسهانهههای

عادی مصهائب و مشهکالت بهر آنهان وارد مهیشهود و آنهان نیهز سهختیها را بهدون خهر عهادت بهه
خوبی ّ
تحمل مینمایند؛ به عنوان نمونه همین که رسول خهدا بهه عنهوان اول شهخص عهالم

در کنهار دیگهر مسهلمانان در میهدان جنهگ حاضهر شههده و زخهم بهر مهیدارد ،انجهام ایهن طاعههت را
برای دیگر اصحاب ایشان بسیار راحتتر می کند .با این توضیح ،اسهوه بهودن اهلبیهت

بها

86. shift-and-persist.
87. Chen, Edith, 2012, Shift-and-Persist Strategies: Why Being Low in Socioeconomic Status isn’t
Always Bad for Health.
Chen, Edith, 2013, Role Models and the Psychological Characteristics That Buffer Low-SocioeconomicStatus Youth From Cardiovascular Risk.
88. Chen, Edith, 2014, Early-Life Socioeconomic Status, Emotion Regulation, and the Biological
Mechanisms of Disease across the Lifespan, in James Gross, Handbook of Emotion Regulation, Chap
34.
89. Mitchell, Marilyn, 2015, Tomorrow's Change Makers: Reclaiming the Power of Citizenship for a
New
Generation,
http://www.rootsofaction.com/what-is-a-role-model-five-qualities-that-matter-forrole-models.
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مقامات الهی و برخورداری خاص ایشان منافاتی نخواهد داشت.

90

نتیجهگیری

ا
همانطور که اشاره شد ،غالبا در پژوهشهای دینی معاصهر ،تفاسهیر قهرآن و شهرو روایهات از

واژه «اسوه» معادل مقتهدا ،قهدوه ،پیشهوا و الگهوی همهه جانبهه تعبیهر شهده اسهت؛ 91حهال ،آنکهه

بررسی کتب لغت و کاربردهای قرآنی و حدیثی واژه اسوه نشان میدهد کهه ایهن برداشهت کامهل

نبوده و یکی از مؤلفههای معنایی اسوه مغفول مانده است.
با ّ
توجه به قراین لغوی ،قرآنی و حدیثی به نظر میرسد بسامد معنایی اسوه بیشتر در فضهای
مشکالت یا امور سخت است و معنای آن مداوا ،عالج و مرهم برای درد و رنج و حزن است کهه

محزون به وسیله آن آرامش مییابد .در نتیجه ،تأسی نیز ی رفتار روانی است که فهرد بها عالقهه
خودش انجام میدهد و مستلزم وجود تشابه کامل میان اسوه و ّ
متأسی نیست ،بلکهه مههم ایهن
است که فرد تأسی کننده بتواند وجهی را در اسوه برگزیند و با مشاهده عملکرد او سختی عمهل

را برای خودش تسهیل کنهد و رنهج آن را کهاهش دههد .در ایهن کهاربرد اسهوه بهه نهوعی هموارکننهده
مسیر عمل برای ّ
متأسی است.
این معنای اسوه محدودتر از معنای مشهور اسوه اسهت و دارای سهعه معنهایی الگهو ،مقتهدا و

قههدوه در همههه امههور نیسههت ،بلکههه اصههل معنهها و کههاربرد آن در امههوری اسههت کههه نههوعی صههعوبت و

سختی در آن وجود دارد و امور راحت و مالیم طبع نیستند.
کتابنامه

_ قرآن کریم.
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 . 90بر خالف تصور برخی مانند محسن کدیور که در مواضع مختل
شماره  ،5ص.)60 -13
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