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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
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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.

40

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.

41

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره دوم

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
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 .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

50

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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علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره دوم

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.
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