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  ضرورت وجود الگو براي زنان مسلمان
  *السلمین دکتر سید عبدالکریم حیدري حجت االسالم و

  **زهرا محمدي
  چکیده

ناپـذیر در  اشـتهایی سـیري   انسان در نهاد خویش هماره رو به سوي کمال دارد و بـا 
  . تکاپوي صعود به مدارج کمال و تعالی است

پذیري و  در این راستا، یکی از مؤثرترین نیروهاي فطري آدمی، میل به تقلید و اسوه
زنان نیز به عنوان نوع انسانی، به . یافتگان است یکی از امکانات، سیره و تجریه کمال

از ایـن رو، شـناخت و معرفـی الگوهـا و      .دنبال اسوه و الگـویی بـراي خـود هسـتند    
هاي شایسته در تربیت این قشر از جامعه، امري ضروري است و در تربیت آنان  مربی

و با » ضرورت وجود الگو براي زن مسلمان«مقاله حاضر با عنوان . تأثیر فراوان دارد
 این. هدف شناسایی این نیاز فطري و ضرورت معرفی الگو به نگارش در آمده است

هـایی بـا    نوشته با استفاده از منابع روایی از جمله کتب تفسـیري و حـدیثی و کتـاب   
  :زیر تدوین یافته است  موضوع علوم تربیتی در قالب

پذیري انسان و اهمیت روش الگویی اشاره نموده، سپس بعـد از   ابتدا به بحث تربیت
ایـن روش و   شناسی بیان مبانی، کارکردها و اصول روش الگویی، به بررسی آسیب

کار ارایه شده در مقابل آن پرداخته است و در انتها نیز پس از بیان ضرورت وجود  راه
  . الگو براي زنان به معرفی بانوان اسوه با استفاده از آیات و روایات پرداخته است

. به نظر نگارنده، یکی از نیازهاي فطري انسان، حس الگوخواهی و تقلیدپذیري است
وان نیمی از افراد جامعه، نیازمند معرفی الگوهایی شایسته هستند تـا از  لذا زنان به عن

این طریق بتوانند به این خواسته درونی خـود پاسـخ داده و سـهم عظیمـی از تربیـت      
  . صحیح آنان داشته باشد

  .الگو، تربیت، انسان، زن مسلمان :کلیدواژه

                                                
 .العالمیه) ص(عضو هیئت علمی جامعه المصطفی *

 .الهدي پژوه دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کالم، مؤسسه آموزش عالی بنت دانش **
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  مقدمه
یط موجود، از مسایل مهم و هاي دینی متناسب با شرا چگونگی الگوسازي از اسوه

 اند؛ چرااي است که امروزه متولیان تعلیم و تربیت اسالمی با آن روبرو شده پیچیده
که در نظام تربیتی اسالم، یکی از عوامل مؤثر در تکوین شخصیت، همانندسازي با 

از این رو، جامعه اسالمی براي ساختن نسـلی پویـا، توانمنـد و    . الگوهاي برتر است
اي از عـالم اسـالم بـراي افـراد      ازمند معرفی الگوي نمونـه یه عشق و ایمان، نمجهز ب

باشد که نیمی از پیکره جامعه اسالمی و مربیان اصلی تربیت یجامعه به ویژه زنان م
همانندسـازي ایـن    يشوند، به ویژه آنکه مهاجمان فرهنگی برا ها محسوب می نسل

الگو، در  یکوشند تا با معرف و می کنندیساز، با فرهنگ خود تالش م قشر فرهنگ
پس معرفی الگوهاي کامل بـراي  . استحاله فرهنگی زنان جامعه اسالمی توفیق یابند

  .یابد زنان ضرورت دو چندان می
دهد مطالب فراوانی در این باره  ن مقاله نشان مییدر پیشینه موضوع ا ییجستجو

ا اسوه و الگوي کامـل  ر 8به نگارش درآمده و اندیشمندان فراوانی حضرت زهرا
هـا اگرچـه تـا حـدودي از      این نوشته. اندنموده یي زنان مسلمان معرفبدیل برا یو ب

اند، الگو بودن ابعاد فکري و  بیان علت و ضرورت وجود الگو براي زنان غافل مانده
  . اند رفتاري ایشان را مورد بررسی قرار داده

هـاي اساسـی و مهـم ایـن     رسـش پکوشد به یکی از یدر این نوشتار، نگارنده م
در این راستا، . علت و ضرورت وجود الگو براي زن مسلمان بپردازد ،یعنی موضوع

پس از بیان اهمیت تربیت و معرفی روش الگویی تربیت، به مبانی، کارکرد و اصول 
ان و در یدر ادامه، الگوهاي شایسته در آیات و روایات ب. شودیاین روش پرداخته م

  .شود برترین الگوي زن مسلمان معرفی می 8فاطمه زهراانتها حضرت 
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این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، با استفاده از منابع نقلی، روایـی   
  .به نگارش درآمده است

  مفهوم الگوگیري
به کار  modelو  patternدو واژه التین  يواژه الگو، در علوم انسانی جدید در معنا

شناسـی   شناسی، اقتصاد و جامعه اژه، امروزه در علوم تربیتی، رواناین دو و. رود می
ژه، یـ و یبدیهی است که این اصطالحات هـر کـدام در جایگـاه   . ار داردیرواج بس
ا بـه معنـاي   یـ گو patternدر علوم تربیتی و رفتاري، واژه . رندیگیم ياژهیمعناي و

  1.تر است مورد نظر ما از الگو نزدیک
الگـو بـه معنـاي مـدل،     «: دارد از جمله یهاي گوناگون عریفت) pattern(الگو 

اي که لیاقت سرمشـق   یافته الگو به افراد انسانی کامل و رشد«  2.»گونه، هنجار است
اي از شکل یا اشیاء  الگو به طرح و نمونه« 3.»گردد بودن دیگران را دارند اطالق می
توان ساخت بدنی و جسـمانی،   با کلمه الگو می... شود و موردي از رفتار اطالق می
  4.»ها را مشخص کرد ساخت رفتار، ساخت داده
اسـتفاده  » اسـوه «ف به طور مشـخص از واژه  ین تعاریا يدر فرهنگ اسالمی برا

اسوه، حـالتی اسـت کـه انسـان بـه       5.است» قدوه«و » مقتدا«شده است که به معناي 
ي از چه کسـی باشـد،   کند و برحسب اینکه پیرو هنگام پیروي از غیر خود پیدا می

  6.ممکن است اسوه نیک یا بد براي انسان فراهم آید

  انسان و تربیت
ترین امور در حیات بشري است و از دیرباز اندیشـمندان فراوانـی بـه     تربیت از مهم

اي  تربیـت کلمـه  . انـد  این مقوله مهم، توجه نشان داده و از آن سخن به میـان آورده 
ــادل کلمــه   ــه   Educationعربــی و مع در انگلیســی اســت کــه در فارســی از آن ب
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به معناي افزودن و » ربو«تربیت در لغت از ریشه . شود تعبیر می» آموزش و پرورش«
 بـه  از دیدگاه راغب اصفهانی تربیت، دگرگون کردن گـام . رشدونمو کردن است

 7.آن است، برسد  اي که به انجامی که شایسته گام و پیوسته هر چیز است، تا اندازه
بیضاوي در تفسیر سوره حمد، تربیت را به کمال رساندن و ارزنده سـاختن انـدك   

تربیت تعاریف مختلفی  يشمندان برایدر اصطالح، اند 8.اندك هر چیز دانسته است
  :کنیم که در اینجا به چند نمونه بسنده می اند داده

 خواهد رشد را در فردي که فاقد تربیت، عمل عمدي فردي رشید است که می
تربیت، سرپرستی از جریان رشد؛ یعنی اتخاذ تدابیر . ولی قابل آن است، تسهیل کند

  9.مقتضی جهت فراهم ساختن شرایط مساعد براي رشد است
تربیت عبارت است از انتخاب رفتار و گفتار مناسـب، ایجـاد شـرایط و عوامـل     

تمام ابعاد  اش را در الزم و کمک به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهاي نهفته
وجود و به طور هماهنگ پرورش داده، شکوفا سـازد و بـه سـوي هـدف و کمـال      

  10.مطلوب تدریجاً حرکت کند
اي را که بـالقوه   تربیت عبارت است از پرورش دادن؛ یعنی استعدادهاي درونی

  11.در یک شئ، موجود است به فعلیت درآوردن و پروراندن
ها، اهمیت و ضرورت تربیـت  ن تعریفیا با در نظر گرفتن هر کدام از ،بنابراین

هیچ مکتب، مذهب و گروهی نیست که اهمیت و ضرورت . شودیآدمی روشن م
هاي تربیت است؛ زیرا  اختالف همه در اهداف و روش. تربیت آدمی را انکار کند

هاي آدمی است و نزول کتاب و ارسال رسل براي تربیت و  پذیري از ویژگیتربیت
م نیز بر تربیت، تأکید فراوان دارد و آن را از حقوق مسـلّم هـر   اسال. هدایت اوست

  .داند کس می
هـاي متنـوع    هـا، اسـتعدادها و آمـادگی    انسان شؤون وجودي گوناگون، توانایی
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و  12دارد و در درون وي، گرایش به خیـر و شـر و سـعادت و شـقاوت نهـاده شـده      
مین دلیل، به پرورش به ه. هاي صعود و سقوط در سرشت او نهاده شده است زمینه

ار دارد تـا بـه کمـال    یها و شکوفاسازي قواي خود نیاز بسـ  نیروها و هدایت گرایش
معرفت، ایمان و « 13،»سعادت نهایی و مقام قرب یار«علمی و عملی دست یابد و به 

   14.»اعتقاد توحیدي برسد
گذار است؛ به عبارت دیگر عامل تربیت، تأثیردر تربیت انسان عوامل متعددي 

اي اسـت کـه در فراینـد     رتر از فاعـل تربیـت اسـت و آن هـر پدیـده     یمفهومی فراگ
تربیت، مؤثر افتد و چنان باشد که حذف و اضافه آن، تحقق این فرایند را دگرگون 

  .کند
وراثت دو جنبه دارد؛ جنبه نوعی و جنبه . ن عوامل استیاز ا یکیعامل وراثتی 

 يبـرا . شـود  ه افراد همان نوع منتقل میهاي هر نوع ب در جنبه نوعی، ویژگی. فردي
هاي والدین هـر نسـل بـه     در جنبه فردي، ویژگی. شود مثال، انسان از انسان زاده می

این نوع وراثت به سه گونـه  . شود نسل بعدي منتقل شده، موجب استمرار نسب می
، وراثت اخالقی ...)هاي خونی، عصبی، شکل چهره و همچون ویژگی(وراثت تنی 

و ) شـود  هاي اخالقی همانند ترس و شجاعت به فرزند منتقل می ی ویژگیکه برخ(
  15.شود تقسیم می) هاي خاص هوشی، استعداد در زمینه  همانند بهره(وراثت عقلی 

) متربی(هاي بیرون از فرد  از دیگر عوامل، محیط است و مراد از آن، همه پدیده
عامـل  . افرینـد یر او واکـنش ب اي که انسان را در حیطه خود وارد و د است، به گونه

عوامـل  . شـود  محیطی، خـود بـه دو دسـته عوامـل غیرانسـانی و انسـانی تقسـیم مـی        
عوامل طبیعی همانند جغرافیا، آب و هوا و . غیرانسانی یا طبیعی است و یا فراطبیعی

اند و نـه آبشـخور مـادي دارنـد کـه در       اند که نه مادي هایی عوامل غیرطبیعی مقوله
تــرین عوامــل دخیــل در ســاختار  عوامــل انســانی از مهــم. د اســترأس آن خداونــ
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دگرگـونی در سرنوشـت، زاده همـین    . شخصیتی و پرداخـت تربیتـی انسـان اسـت    
تواند عوامل وراثتـی   عوامل انسانی دخیل در شخصیت و تربیت انسان است که می

  16.اثر کند را نیز بی
اند که فرد با قرار گرفتن تیدر ترب یخانه، مدرسه و اجتماع از عوامل مهم انسان

دهـی شخصـیت خـود     گونه به شـکل پذیرفته و بدین تأثیرها، از افراد  در این محیط
فـرد الگـو، منشـاء    . گـر عامـل انسـانی در تربیـت انسـان، الگـو اسـت       ید. پردازد می
ژرف الگو مبتنی بـر روحیـه تقلیـد و     تأثیر. و برانگیختگی روانی است يریپذتأثیر

علت و سازوکارهاي روانـی    شناسی درباره دمی است و در روانسازي در آهمسان
اکنون با توجه بـه آنچـه گفتـه شـد، بـه       17.اي مطرح شده است آن مباحث گسترده

ها در مسیر تربیت و آمـوزش   الگوها و اسوه یو اجتماع یطیبررسی نقش عامل مح
  .پردازیم افراد می

  سانجایگاه و نقش الگوها در تربیت و تکوین شخصیت ان
اي که بر  هاي عینی و کاربردي تعلیم و تربیت است، به گونه ه روش الگویی از شیو

شناسـان، بیشـترین نقـش در     از دیـدگاه روان . کنـد  جان و دل فرد نفـوذ مـی   يژرفا
تکوین شخصیت و تربیت از آن الگوهاست؛ زیـرا دریافـت پیـام از طریـق الگوهـا      

موزشـی اسـت، از سـوي دیگـر عامـل      تر از دریافت از طریق عامل ذهنی و آآسان
  . است يعینی مؤثرتر

در ایـن  . دین مبین اسالم نیز، بـر اسـتفاده از روش الگـویی تأکیـد فـراوان دارد     
دیدگاه، اسوه یا الگو با تربیت و ربوبیت پیوندي مستقیم و نزدیک دارد؛ به عبارت 

از خداونـد  دیگر، جایگاه الگو، جایگاه ربوبیت است؛ تربیتی که در سلسله هسـتی  
  18.یابد شود و تا انسان ادامه می آغاز می

هـدایت آن   يبرا قرآن کریم دار بودن این نیاز و کارکرد آن،  با توجه به ریشه
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گیري، گـاه بـا معرفـی و نشـان دادن      این جهت. در مسیر صحیح تالش نموده است
هیم قد کانت لکم اسوة حسنۀ فی ابرا«الگوهاي شایسته است که در آیاتی همچون 

براي شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او  19و الذین معه؛
  و  »بودند وجود دارد

لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوة حسنۀ لمن کان یرجو اهللا والیوم 
   20.اآلخر و ذکر اهللا کثیرا

سرمشق نیکـویی   مسلما براي شما در زندگی رسول خدا 
خدا و روز رستاخیز دارند و  که امید به رحمتآنها  است، براي

  .کنند خدا را بسیار یاد می
ها و زندگی آنان مانند استواري و ثبـات   اند و گاه با بیان رفتار اسوه از این دسته
و رابطـه اسـتاد و    22ادب بلیغ پیـامبران در سـخن گفـتن بـا خداونـد      21قدم پیامبران،

ــر  ــاگردي خض ــی 7ش ــد و پ  ... و 723و موس ــه تقلی ــؤمنین را ب ــم ــا  از يروی و آنه
  .ده، ترغیب و تشویق کرده استیهمانندسازي با الگوهاي پسند

کونوا دعاة الناس «: نقل شده که فرمود 7در روایات اسالمی نیز از امام صادق
بـراي روشـن شـدن بهتـر جایگـاه الگـو در        24.»باعمالکم و التکونوا دعاة بالسنتکم

  .پرداخته شود تربیت انسان الزم است ابتدا به بررسی مبانی این روش

  مبانی روش الگویی. 1

  :توان موارد زیر را برشمرد از مبانی الگوپذیري انسان می

  پذیري انسان از محیطتأثیر) الف

پذیرند که  می تأثیرافراد جامعه به اشکال مختلف از نظام حاکم بر روابط اجتماعی 
رایـج در  ن عوامـل، عـرف و عـادات    ییکی از ا. تري دارنداثر ژرفآنها  برخی از

هـاي   ساالن هر جامعه نیز از پدیدهده و بزرگیتقلید از الگوهاي پسند. جامعه است
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  .اندهاي برجسته شتر مردم، مقلد و پیرو شخصیتیرایج بوده و ب
 محیط انسانی و. تأثیرپذیري دارد، طبیعت و اختیار آزاديبه دلیل داشتن انسان 

رفتــار و گیـري  در شــکلاجتمـاع   بـه ویـژه افــراد دیگـر ماننــد والـدین، خــانواده و    
البته . دنکن و او را وادار به تعامل، ارتباط و گاهی تقلید مینقش دارند شخصیت او 

عوامل و شرایط متعددي بستگی به بلکه  شرط نیست،وقید تأثیرها نامحدود و بیاین 
 .توان عامل اراده را در افـراد نادیـده گرفـت    چرا که نمی ؛باید فراهم آینددارد که 

را بپـذیرد و گـاهی در برابـر آن     ، چیـزي دهد که گاه اراده این امکان را به فرد می
پس انسان نه مجبور مطلق است و نه آزاد مطلق، نه چنان اسـت کـه   . مقاومت ورزد

  .قرار داردمرز این دو صددرصد نفوذناپذیر باشد و نه صددرصد نفوذپذیر، بلکه در 
گـذارد و   مـی نیـز اثـر   پـذیرد، بـر افـراد     می تأثیرگونه که از محیط انسان، همان
پـذیري و  تأثیرمولـوي ایـن   . سـازد  هاي اجتماعی را دگرگون می شرایط و موقعیت

  :استسروده گذاري انسان را در قالب شعر به زیبایی تأثیر
        ذره ذره کاندر این ارض و سماست

  25جنس خود را هر یکی چون کهرباست
  چیز چیزي جذب کرد هان هرـدر ج

  ردـــرد، ســد و ســرم، گرمی را کشیگ
  انداذبـــاریان را جــر نــان مــناری

  26اندالبــوریان را طــــــر نــوریان مــن 
گـذاري را بـه همـراه    تأثیرپـذیري و  تأثیر، پیوند میـان افـراد در محـیط،    بنابراین

سنخ ماست که افراد هنیرو در پی همین . گیري برخوردار است چشمتوان از  ،داشته
است که اگـر فـردي بـا    دلیل به همین  و باز کنند پرهیز میغیر، به هم گراییده و از 

رفته به شکل آنان درآمده و رفتار آنان را بـه   ، رفتهگروهی نشست و برخاست کند
  .گیرد خود می
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  تقلیدپذیري انسان) ب

و از  الگوپـذیري، زمینـه  . انـد الگوپذیري، تقلید و تربیت مفاهیمی مرتبط و نزدیک
یی است کـه تربیـت از طریـق آن صـورت     سازوکارهالوازم تقلید است و تقلید از 

پـس از ادراك و   ،کـه فـرد  اسـت  هاي روابط انسـانی   تقلید یکی از جنبه. ردگی می
از  انسان بیشترین یادگیري. کند دریافت رفتار یا حالتی از فرد دیگر آن را تکرار می

  .است تقلید
نیز در تعلـیم و تربیـت، روش تقلیـد و     موریس دبِسو  هپیاژاندیشمندانی مانند 

اند و آن را از عوامل مهم رشد کودك و زمینه  الگوگیري را مورد توجه قرار داده
بنا بر تحقیقات انجام شده در زمینـه یـادگیري   . اند اساسی یادگیري اجتماعی دانسته

ول گیـري شخصـیت کـودك، هفـت سـال ا      اجتماعی، اساس و پایـه اصـلی شـکل   
زندگی است و تقلید و الگوگیري، بنیان یادگیري در این دوران است که در پایان 

شود که  چنان ادامه دارد و موجب می و هم 27شود سال اول زندگی کودك پیدا می
چگونه سخن گفتن، چگونه راه رفتن، چگونه رفتار کردن و به طور کلـی چگونـه   

ها، معلمان و مربیان بیـاموزد و بنـاي    بازيزندگی کردن را از والدین، اطرافیان، هم
هاي بعد، نوجـوان و  در سال. اصلی شخصیت و شاکله وجودي خود را سامان دهد

جوان، چون به دنبال شناخت ابعاد وجود خـود و یـافتن هویـت و ابـراز شخصـیت      
ر یشـود، تـأث   خواهد چگونه زیستن را بیاموزد، از آنچه بر وي عرضه می است و می

هـاي  طـور طبیعـی از رفتـار والـدین، نزدیکـان، مربیـان و شخصـیت        پذیرد و به می
پـذیري اهمیـت دارد،    پـس، بـه همـان انـدازه کـه اسـوه       28.ردیگیاجتماعی الگو م

توانند بـا رفتـار    سازي و الگوسازي نیز اهمیت دارد؛ یعنی والدین و مربیان می اسوه
  29.ع حاکم سازندحساب شده، صفات نیکو و سجایاي پسندیده را بر افراد و جوام
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  طلبی انسانکمال) ج

. الگوپـذیري انسـان اسـت   یکی از مبـانی  گرایی انسان  جویی و کمال سرشت کمال
هـا و   توانـد از راه  اي اسـت کـه مـی    گونـه آفرینش انسـان و ترکیـب وجـودي او بـه    

هاي گوناگون بـه پیشـرفت و تعـالی دسـت یابـد و ابعـاد وجـودي خـویش را          شیوه
ها و استعدادها، انسان رو به کمال مطلق  باتوجه به این زمینه .گسترش و کمال بخشد

رسـیدن بـه هـیچ    بـا  صعود بـه مـدارج عـالی انسـانی اسـت و       پی دارد و همواره در
میـل بـه شـهرت، قـدرت، ثـروت، محتـرم بـودن و برخـی         . دشـو  نمی قانع اي درجه
که انسان است هایی  عد مادي و چه در بعد معنوي، کمالدیگر چه در بهاي خواسته

 فقط  هااین. ؛ میل به کمال مطلقاستفطري  یبیانگر میل ،همهطلبد و  براي خود می
انسان براي رسیدن به مقصود، . جویی انسان است گرایی و کمال هایی از کمال جلوه
سـیر تکـاملی دیگـران و    دیـدن  . بپیمایـد  تر آن را گیرد تا آسان هایی را پیش می راه

چـه  دارد کـه   را بـه ایـن اندیشـه وامـی     ال و تعالی، انسـان هاي کم به قلهآنها  صعود
پیماید و همچون آنها در مسیر رشد نیکوست او نیز به همان ترتیب راه مورد نظر را ب

کند  درونی و روانی بروز می یواکنشصورت اینجاست که الگوپذیري به  .گام زند
  .دارد امیو انسان را به هماهنگی با دیگران و سعی در تقلید رفتارشان و

کـه در  را یابی به ایـن خواسـته، وسـایلی    خواه براي دست گرا و ترقی ن کمالانسا
تـرین ایـن وسـایل،     از مهـم . طلبـد ، به یـاري مـی  به او کمک کندویژگی این بروز 

 هـاي جـاده رشـد را    که مراحـل طریـق کمـال و منزلگـاه    است هایی  الگوها و اسوه
... بزرگـان دیـن و  . رود هـد و بـه پـیش مـی    ن مـی آنها  پس قدم در راه. پیموده باشند

فـراهم   در ترقـی و تعـالی افـراد را   زمینـه  سـان پلکـان رشـد،    الگوهایی هستند که ب
  .سازند می
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  انسان به الگو روانینیاز ) د

هـاي روانـی    از جنبـه  ،پذیري و تمایل به پیروي از دیگران در کسب رفتارهاتربیت
هـاي  خواسـته همـین  دلیل فرد به . ستمرتبط ا پذیريالگومبحث که با است انسان 

را آنها  کند رفتار، کردار، منش و گاه گفتار تالش میروانی به الگوها توجه دارد و 
الگوها با توجه به مراتبی که دارند اهمیـت بیشـتر یـا    . سرمشق خویش قرار دهدنیز 

پـذیري،   هـاي روانـی مثـل تربیـت     انگیـزه به دلیل وجود افراد جامعه . کمتري دارند
چیز را که  کس هر هر ،از این رو. نداجویی و تقلید، نیازمند الگو و سرمشق قهرمان

پس جامعـه نیـز بـه وجـود افـراد و      . گزیند به الگویی برمی ،شایسته الگو بودن باشد
جامعه اگر به گمراهی و  با نبود آنان،یعنی  ؛هاي ممتاز نیاز ضروري دارد شخصیت

وجـود و حضـور الگوهـا و    . داشـت  نخواهـد  یتپیشـرف به یقین  ،قهقرا کشیده نشود
از  آنـان  هـاي  و ارشـاد و راهبـري   ییسـو  در جامعه ازو خودساخته هاي برتر  انسان

را فـراهم آورده،   پیشـرفت و ترقـی جامعـه و دوري از انحـراف    زمینه سوي دیگر، 
  .برد حد امکان از میان می گرد جامعه را تا عوامل عقب

باورهـاي  و خالی نبـودن زمـین از حجـت کـه از     یکی از دالیل استمرار امامت 
هاي صالح و شایسـته   ه زیرا انسان همواره به چهر ؛در همین نکته نهفته است ،ماست

 ،محتاج است تا با اقتدا به سیماي فکري و اعتقادي، علمی و عملی و اخالقی آنـان 
  .درس فضیلت بیاموزد و راه سعادت دنیا و آخرت خویش را بیابد

  ي روش الگوییکارکردها. 2

ها و  ؛ چه ویژگیاي دارددر این بحث جایگاه ویژهبیان کارکردهاي روش الگویی 
هـاي تربیتـی    تـرین روش  از مهـم آن را کارکردهایی در این روش وجود دارد کـه  

در ذیل بـه بیـان بعضـی از کارکردهـاي     . دهدمی شناخته شده و مورد استفاده قرار
  :شودیروش الگویی به طور خالصه اشاره م
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  رگذاري ژرف در یادگیريیتأث) الف

عمـق و کیفیـت بـاالي یـادگیري      ،ها و کاربردهاي روش الگـویی  یکی از ویژگی
  .هاي مهم این شیوه است از ویژگی ذهنی،باالي گذاري تأثیر. است

اي ب ر ی ادگیري از طری ق تقوی ت،      مزیت یادگیري مشاھده

ي ترین و گوی    اترین ش    واھد ب    رام    ؤثر .ت    ر اس    ت برجس    تھ

ھ اي مطالع  اتي م  نعكس ش  ده   در بعض  ي گ  زارش ،س  ازي م دل 

است كھ بر روي بعض ي حیوان ات انج ام گرفت ھ اس ت ك ھ در       

اعم  الي را ن  ھ از آنهــا  .ان  د ھ  اي انس اني پ  رورش یافت ھ   خ انواده 

  30.بودند  طریق آموزش، بلكھ از طریق مشاھده اتفاقي آموختھ

  :گوید نیز در این زمینه می محمد قطب
ب  ر  ،چی  ز روش تربیت  ي خ  ود را ب  یش از ھ  ر  اس  الم پای  ھ  

ت      رین و  روش الگ      ویي ق      رار داده اس      ت؛ زی      را عمل      ي

ترین وسیلھ تربیت، تربیت كردن با نمون ھ عمل ي    پیروزمندانھ

  31.و سرمشق زنده است

  سرعت در یادگیري) ب

هـاي   نتـایج تجـاربی کـه از مقیـاس    . دارد ییروش الگویی سـرعت یـادگیري بـاال   
دهد که مردم با نگاه کردن و پـیش از   اند، نشان می اده کردهمختلف فراگیري استف

  32.گیرند آنکه عملی را انجام دهند، یاد می

  کاهش میزان اشتباه) ج

از آنجایی کـه مـردم   . ویژگی دیگر این روش، کاهش خطاهاي غیرضروري است
ن هـاي آ  توانند پیش از اقدام به رفتار، حداقل به تقریب، نحوه عمل را از نمونـه  می

  33.کنند بیاموزند، از خطاهاي غیرضروري پیشگیري می
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  ها تغییر در گرایش) د

رگذارنـد، بلکـه در   یهاي انسانی، نه فقـط در ظـاهر و رفتـار افـراد تأث     الگوها و مدل
سازد؛ کـه بشـر    اندیشه و باور آنان نفوذ کرده، نگرش افراد را دگرگون می يژرفا

بینی، در اعتقادات و رفتار و  ل جهانیدلبه همین . کند طبق باورهاي خود زندگی می
در باور و اعتقاد کسی که فنا و نیسـتی انسـان، در پـی فنـاي     . ر داردیمنش انسان تأث

 ياو بـرا . با لذات حیوانی است يمساو یزندگی مادي است، به طور طبیعی زندگ
تر داند که از دنیا بیشیرا موفق م یشناسد و انسانینم يعیش و نوش این جهان مرز

داند و از پس این دنیا، بـه  هدف نمی فردي که هستی را بی یلذت ببرد، ولی زندگ
خواهد  هاي دنیوي را می او نیز لذت. جهان دیگري باور و یقین دارد، متفاوت است

برداري از این دنیا، از  او در بهره. در چارچوب قانون یو آزادي را دوست دارد، ول
رو، بهتـرین راه شـناخت و تفکیـک     نیـ از ا. ددایره وظایف خود خارج نخواهد ش

تـر بـودن    رپذیري بعد عاطفی از بعد ذهنـی و عمیـق  یباورهاي درست با توجه به تأث
هـا، یـادگیري از راه مشـاهده اسـت کـه       اي نسبت بـه سـایر روش   یادگیري مشاهده

ساز برانگیختن فرد نسبت به انجـام اعمـال و رفتـار متناسـب بـا رفتـار الگـو و         زمینه
  .شود مشق میسر

  میزان سنجش رفتار ؛الگوها) هـ

. هاي روش الگویی، معیار بودن الگوها در رفتارهاي انسانی اسـت  از دیگر ویژگی
در صورت نبود الگو، چـه  . استرفتار و ارزیابی وسایل سنجشی  ،الگوهاي انسانی

، عیـب و نقـص بداننـد    ها دچار خودبینی و بلندپروازي شوند و خود را بی بسا انسان
 پـی  برنـد و در  کنند، به ضعف و ناتوانی خود پـی مـی   ولی وقتی به الگوها نگاه می

  . آیند اصالح خود برمی
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  اصول حاکم بر روش الگویی. 3

عملی، براي  نوع الگو ـ فکري باشد یا اخالقی وبدون در نظر گرفتن روش الگویی 
لگوهــا و کــه بایــد در همــه ادارد کودکــان باشــد یــا بــراي بزرگســاالن ـ اصــولی   

  : این اصول عبارتند از. ها رعایت شود و یا الگو باید واجد آن شرایط باشد الگودهی

  ممتاز و نمونه بودن الگو) الف

الگو باید نمونه باشد و در راه کمال با سرعت و صحت بیشتري نسـبت بـه دیگـران    
این کمال ممکن است جسمی باشد مثل الگوهاي ورزشی، یا اخالقی . حرکت کند

هاي دینی و اخالقی الزم است که در تمـام ابعـاد زنـدگی مـادي و      البته اسوه. دباش
پیـروي و   یسـتگ یباشـند تـا شا   یقابل توجه يهامعنوي، صاحب کماالت و برتري

  34.تقلید و مورد توجه بودن را داشته باشند

  هماهنگی و همراهی بین الگو و پیرو) ب

اشتراکی باشد تا پیرو بتواند در مسیر در روش الگویی باید میان الگو و پیرو، وجوه 
هـا از وجـود انسـان سرچشـمه     یایـن همگـون  . کمال و حرکت با الگو همسو شـود 

مثـال در فکـر و    يگیـرد و مسـایل، حـاالت طبیعـی و روانـی اسـوه اسـت، بـرا         می
اگر ایـن همـاهنگی   . رپذیري دینی و در تمایالت اصلی و اهداف کلی زندگییتأث

اگر الگو یا . شود معنا می و در کل، رابطه الگو و الگوپذیر بی نباشد، پیروي و اقتدا
مربی و یا رهبر در کارهاي روزمره زندگی از امکان ویژه برخوردار باشد که عموم 

شـرط  . انـد، ایـن مربـی در ارشـاد و تربیـت موفـق نخواهـد بـود        مردم از آن محروم
. کنـد  م زنـدگی مـی  شتر مردیب یموفقیت مربی یا الگو این است که در سطح زندگ

  : فرماید در این مورد می 7امام علی
ان اهللا تعالی فرض علی ائمۀ العدل ان یقـدورا انفسـهم بضـعفه    

  35.الناس لکیال یتبع بالفقیره فقره
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خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده است که خود را با مردم 
دسـت را بـه هیجـان     ناتوان همسو کنند، تا فقر و نداري، تهـی 

  .به طغیان نکشاندنیاورد و 
مردم را به الگوهـا بـدبین   فقط نه این موضوع، روشن است که توجه نکردن به 

  .ها، افراد را وادار به سرکشی و طغیان خواهد کرد بلکه ناکامی ،کند می

  عینی و در دسترس بودن الگو) ج

بـین  انداز کمال خود را به راحتی در الگو و اسوه خود ببیند و  پیرو باید بتواند چشم
او باید بتواند از لحاظ عاطفی و فکري . خود و الگویش فاصله زیادي احساس نکند

نیـافتنی   خود را به الگوي خود نزدیک کند و این را شدنی و ممکن بداند، نه دست
بتوانـد او را دوسـت داشـته باشـد و     پیـرو  باشـد کـه   اي باید به گونهالگو . و رؤیایی

و با این احساس، ناخودآگاه ا .داشته باشد احساس یگانگی و محب و محبوب بودن
پیـرو  اگر بـین اسـوه و   . بردمیو از این کار لذت پردازد میبه همانندسازي با اسوه 

ارتبـاط و جریـان الگـوگیري تضـعیف      ،زمـان بـا گذشـت    ،گـردد ایجاد اي  فاصله
  .شود می

  پیروي آگاهانه از الگو) د

. دلیل فراهم خواهد شد نه و بیکورازمینه پیروي کور ،در روش الگوییدقتی با بی
مطلـق خواهـد شـد و حـال آنکـه هـدف از روش        يرو و دنبالـه  گاه متربی مقلـد آن

الگویی، پرورش اسـتعدادهاي متربـی اسـت کـه از جملـه آن اسـتعدادها، توانـایی        
 .که سرکوب شوده اینن ؛باید در متربی رشد کندکم کماست که اندیشه استدالل و 

  .دارد است و پیامدهاي منفیناپسند لید کورکورانه در اسالم ، تقه همین دلیلب
ما پدران خود را بر  :ثروتمندان مست و مغرور آن قوم گفتند

آیا اگر : گفت) پیامبرشان( .كنیم آییني یافتیم و بھ آثار آنان اقتدا مي
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آورده  ،تر از آنچھ پ درانتان را ب ر آن یافتی د    بخش من آییني ھدایت

ما بھ آنچھ شما ب ھ آن  ) آري( :؟ گفتند)كنید كار ميباز ھم ان(باشم 

  36.كافریم ،اید فرستاده شده

آنهـا   به همین جهـت از  37فانتقمنا منهم؛«: فرماید به دنبال آن ماجرا می قرآن 
  .»انتقام گرفتیم

 يپس متربی باید با آگاهی کامل از الگوهـا تقلیـد و پیـروي کنـد و بدانـد بـرا      
باشـد کــه از  آنهــا  از قــرآن کـریم  بـه فرمـوده    کنــد و پـرورش صـحیح تقلیــد مـی   

پس بندگان مرا بشـارت ده، همـان کسـانی کـه     «: ندک  ها پیروي می نیکوترین
کنند، آنان کسانی هستند که  پیروي میآنها  شنوند و از نیکوترین سخنان را می

بنابراین، اگر به این اصل مهم توجه  38.»اندخردمندانآنها  خدا هدایتشان کرده و
هـاي جـدي مثـل     ود، روش الگویی مفیـد کـه نخواهـد بـود، متربـی را بـه آفـت       نش

  .گرایی گرفتار خواهد کرد شخصیت
در تبیین جایگاه الگو و مبانی، کارکردهـا و اصـول حـاکم بـر      آنچهبا توجه به 

جانبـه در مسـیر   آید که بشر براي پیشرفت همـه  دست میه روش الگویی بیان شد، ب
او زندگی است تا از اعمال و رفتار  در الگوزمند مربی و حرکت تکامل انسانی، نیا

 ،بسـازد و از آنجـا کـه تربیـت    شخصیت خـود را مطـابق آن الگـو    د و سرمشق بگیر
هـا در   بر جنبه علمی و نظري، جنبه عملی نیز دارد، شناخت الگوهـا و مربـی  افزون 

فراوان و  یرتأثتربیت جوامع انسانی، امري ضروري و الزم است و در تربیت افراد، 
  .بسزایی دارد

  شناسی آسیب
، اگـر در مسـیر صـحیح    داردي شـگرف  تـأثیر پذیري، اگرچه اهمیت بسیار و  اسوه

. آوردمیفراهم هاي بسیاري را  ، زمینه خسارتشده  هدایت نشود، دستخوش آفت



  

 

31  

جود 
ت و

رور
ض

مان
مسل

نان 
ي ز

 برا
لگو

ا
  

  .شود هاي الگوپذیري پراخته می ترین آسیب در این بخش به مهم

 کمال اشتباه در تشخیص مصداق) الف

راي بـ . پذیر، کمال را در چه چیزي بدانـد  انتخاب اسوه بدین بستگی دارد که اسوه
دانـد، ثروتمنـدان را    مثال کسی که کمال انسان را در دارایی و ثـروت فـراوان مـی   

فقـرا و   ،گرایـد و از سـوي دیگـر    به ایشـان مـی   ،انگارد و در رفتار الگوي خود می
تا آنجـا   کوشدمیداند و  در خور توجه نمیان شناداريمستمندان را به سبب فقر و 

  . نباشد آنان تواند شبیه که می

 اسوه کاملشناخت اشتباه در ) ب

بــراي را هــایی کمــال الزم  اینکــه چــه اســوهشــناخت در  ،معمــولبــه طــور انســان 
. نمونه، نخستین الگوهاي فرد، پدر و مادرندراي ب. دکنن گیري دارند، اشتباه می اسوه

بینـد و بـه    برتر از خود مـی  در میزان دانش،و هم در نیرو را هم  شینکودك، والد
 ،از ایـن رو . یابد که پیروي از پدر و مادر فواید بسـیاري بـراي او دارد   میه درتجرب
اي بایـد از آنـان    پندارد همه چیز را باید از پدر و مادر آموخـت و در هـر زمینـه    می

هـا و مراحـل    در سـال  نیاکانچرا از  و چون پیروي مطلق و بیاگر این . پیروي کرد
تـوان گفـت فـرد از نظـر فکـري هنـوز در        بعدي زندگی همچنان پابرجا بماند، می

  .یري دچار انحراف و خطا گشته استبرد و در الگوپذ طفولیت به سر می
اکانشان مرجع تقلید و اسوه کامل یکسانی را که ن يادیدر آیات ز قرآن کریم 
شـمارند، سـخت   یجـا برمـ   و کـردار آنـان قـدر و قیمـت نابـه      گفتار ياند و براآنان

  : فرماید نکوهش کرده، می
و اذا اقیل لهم تعالوا الی ما انزل اهللا و الی الرسول قالوا حسبنا ما 

  39.وجدنا علیه اباءنا اولو کان اباوهم ال یعلمون شیئاً و ال تهیدون
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زل کرده به سوي آنچه خدا نا: گفته شودآنها  و هنگامی که به...
ایم  آنچه از پدران خود یافته: گویند و به سوي پیامبر بیایید، می

دانستند و هدایت  چیزي نمیآنها  پدرانآیا اگر . ما را بس است
  !؟)کردند پیروي میآنها  باز از(نیافته بودند 

 پذیري اشتباه در میزان الگو) ج

و نظـر  صـاحب خاص اي  به حق، در زمینهشخصی که دهد زمانی رخ میاین اشتباه 
اگـر وجـود یـک یـا چنـد      . ها نیز الگو پنداشته شـود  زمینه در سایرالگو باشد، ولی 

هـا   خصلت نیکو در الگویی باعث این پندار شود که عقیده و سیره او در همه زمینه
عکس این سخن در . شود معتبر است، الگوپذیر در لبه پرتگاهی خطرناك واقع می

اي خاص، کاردان و  به دلیل آنکه در زمینهفقط سی را کاین قضیه نیز صادق است؛ 
  .وي ندانیممتخصص نیست، الیق الگو بودن در هیچ قلمر

شـناخت   ؛ی جامع و راستین در گرو سه شناخت و آگاهی اسـت یانتخاب الگو
اشـتباه در  . هـا شایستگیمصداق کمال، شناخت مصداق کامل، شناخت حد و مرز 

هایی ناالیق و الگوهایی دروغین  افراد را به اسوه هر یک از این موارد، ممکن است
  . مادي و معنوي گردد هايآسیب رهنمود شود و موجب

  ها روش مقابله با آسیب
 هـا  حـل  راهایـن  هـاي روش الگوپـذیري،    ها و آفـت  براي جلوگیري از بروز آسیب

  :شودپیشنهاد می

 افزایش معرفت عمومی) الف

ازترین شیوه ایـن اسـت کـه قـدرت اندیشـیدن و      گشاترین و کارس ترین، مشکل اساسی
نگري افراد بیشتر شود تا درك کنند که کمال آدمی به اموري همچـون ثـروت،   ژرف
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دانش، صنعت و اشکال گوناگون قدرت اجتمـاعی نیسـت، وانگهـی موفقیـت فـرد در      
هـا و درسـتی رفتارهـاي     ها، دلیـل صـحت نظـرات او در دیگـر زمینـه      یکی از این زمینه

افـزایش قـدرت تفکـر سـبب خواهـد شـد کـه افـراد         . اجتماعی او نتوانـد بـود   فردي و
دریابند پدر و مادر، مرجع تقلید سراسر زندگی فرزنـد و همـه ابعـاد و وجـوه حیـات او      
نیستند و حقیقت را نباید فداي هـیچ چیـز و هـیچ کـس کـرد و بـراي ایجـاد یـا حفـظ          

تگی اجتمـاعی نیـز نبایـد از حـق     آمیز و همبسـ  هاي دوستانه و همزیستی مسالمتارتباط
. اي دلیـل حقانیـت آن نخواهـد بـود    دست برداشت و نیز زیادي طرفداران باور و عقیده

هـا و قشـرهایی    فهمی این مطالب، موجب خواهد شد که بسیاري از افـراد، گـروه  ژرف
انـد، از کرسـی مرجعیـت تقلیـد فـرد افتنـد و افـراد،        که الگوهاي عقیده و عمـل مـردم  

  .و قشرهاي دیگري که صالحیت این امر خطیر را دارند، متصدي آن شوندها  گروه
آنان ، برخیزد دافراروح و ذهن از باطل هاي فاسد و اوهام یهغبار آرا و نظراگر 

بـدین ترتیــب   .دنـ د الگوهـاي راسـتین را از الگوهـاي دروغـین تمییـز ده     نـ توان مـی 
بشوند و کسانی خواهند  کسانی خواهند شد که باید الگوهاي عقیده و عمل جامعه

باشـند،   مندهـاي صـالح   پیداست که اگر الگوهاي جامعه، انسان .بود که باید باشند
  . مردم در راه صواب خواهند افتاد

 هاي روانی، عاطفی، اجتماعی گیري از ویژگی بهره) ب

اي زیربنایی است؛ نیازمنـد زمـان و فرصـت      افزایش معرفت عمومی، هر چند شیوه
در  ، بـه ویـژه  ایـن شـیوه  . تـر اسـت   هـاي جـامع   ي انسانی عظیم و فعالیت، نیروبسیار
ضعیف داشته باشند،  ، معلوماتی ناچیز و نیروي تعقلیافراد آنبیشتر هایی که  جامعه

هـاي دیگـري نیـز     باید از شـیوه پس . خواهد شددوچندان روبرو با کندي و سختی 
  .تآید، سود جس تر به بار تر و سهل سریعآنها  که نتایج

مجـالس و محافـل   ، مانند هاي روانی و اجتماعی مردم ها از ویژگی در این شیوه
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مذهبی، عرف و عادات، آداب و رسوم، مناسک، شعایر، احساسات و عوارض آنها 
  .شود جا می هاي دقیق و به ستفادهدر راه اصالح جامعه ا
ق و حقیقت، و هدایت آنان به طریق ح افراد در تأثیرراه یگانه نباید پنداشت که 

روانـی،  هاي ویژگیبلکه باید از  .و براهین عقلی، فلسفی و منطقی استها لالاستد
ي که تأثیرگرفت،   اجتماعی و مذهبی آنان تا جایی که صحیح و بر حق است، بهره

ي اسـت کـه   تأثیربه مراتب بیش از  ،گیري در تکوین شخصیت افراد دارد این بهره
  .ادله خشک عقلی تواند داشت

  8از سیره معصومان الگوسازي و الگوگیري) ج

امـري   8آستان عرشی اهل بیـت عصـمت و طهـارت   انه به خالصهاي  ابراز ارادت
اي کـه   نکته .یابد میاست شایسته و الزم که روز به روز در جامعه اسالمی افزایش 

بایـد   ایـن اسـت کـه ابـراز محبـت      ،جا باید آن را مورد نظـر قـرار داد   همیشه و همه
هـاي الهـی    لی هر چه بیشتر به این اسوهماي براي افزایش معرفت و اقتداي ع مقدمه
  .باشد

هـایی مانـدگار از معصـومان و     ، ترسیم چهرهترین رسالت اندیشمندان از بزرگ
سـازي  در سـیره ایشـان و در کنـار آن، رسوا   الگوهاي رفتـاري صـحیح   نشان دادن 

شناسـاندن  . هنگـی اسـت  هاي فکري و فر بدعت ستنشکالگوهاي نادرست و درهم
پیونـدهاي قلبـی و عملـی    سـازي  ایجاد و ژرفاي است بر  مقدمه ،هاي کامل انسان

باید و  خترا شنا انابعاد وجودي آنباید در پرتو این معرفت، . افراد نسبت به ایشان
 تعلـیم و تعلـم و تربیـت   در عرفان و معرفـت و در   ،عبودیت و عبادتدر تا  دکوشی

 و کاملپیروي کمال و سعادت در  .شدتر  هاي یگانه نزدیک سوهروز به روز به آن ا
پـذیري   راه مطمـئن قـرب الهـی، اسـوه    یگانـه  ؛ چرا که استچرا از ایشان وچونبی

  . عاشقانه و اقتداي خالصانه به سیره علمی و عملی ایشان است
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  نیازمند الگو ؛زن مسلمان
نیـاز و فراگیـري و    در بحث الگوخـواهی و الگوسـازي، پـس از اثبـات اصـل ایـن      

کتـب آسـمانی و چهـره    . د به معرفی الگوهاي شایسته پرداخـت یربخشی آن، بایتأث
، این زمینـه غریـزي و فطـري آدمیـان را غنیمـت شـمرده و       قرآن کریم کامل آن، 

گــري خــود،  هــدایت  ر رســالتیهمــواره در کنــار رهنمودهــاي خــویش و در مســ
را پیش چشم آنان نهاده و به ترسیم و  شده بشريهاي عینی و الگوهاي تجربه نمونه

گونه افراد، راه تکامل را پیموده، هاي کامل پرداخته، تا بدین شناسایی سیماي انسان
ها، بلکه  براي همه مسلمان 9یپیامبر اسالم حضرت محمد مصطف. به مقصد برسند
ن یـ بـا ا . ها الگوست و در این اصـل، میـان زن و مـرد فرقـی نیسـت      براي همه انسان

هایی که در نظام خلقت بـر دوش آنـان    وجود، خلق و خوي ویژه زنانه و مسؤولیت
بدلیل از جنس خود اي بی کند که زنان، الگوي مطلق و اسوه نهاده شده، ایجاب می

و  قرآن انتظار دارند و » زن«داشته باشند تا بتوانند تمام آنچه  عقول و عقال از جنس 
سوم و سیره اخالقی و اجتماعی و خانوادگی او سنت نیز مؤید آنهاست، در راه و ر

  .کنند يرویبنگرند و از او پ

  بانوان اسوه در آیات و روایات 
، ارزش و کرامت انسـانی در گـرو ایمـان و اعتقـاد صـحیح و      قرآن از نظر اسالم و 

بـر یکسـانی    قرآنآیات . ن نظر، فرقی میان زن و مرد نیستیعمل نیک است و از ا
و ورود به بهشـت  » حیات طیبه«ابی به یت و کرامت انسانی و دستزن و مرد در حرم

من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مـؤمن  فلنحیینّـه   «: تصریح دارد» رضوان الهی«
هر کس، چه مرد و چه زن، عمل نیک انجام دهد، در حالی که مؤمن  40؛حیاة طیبۀ

من الصالحات من ذکر او  و من یعمل«؛ »گردانیم است، او را به حیات طیبه زنده می
و هر مرد یا زنی که عمل صالح انجام  41؛...انثی و هو مؤمن فأولئک یدخلون الجنۀ
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  .»...شود دهند و ایمان داشته باشند، به بهشت داخل می
توانند در پرتو ایمان و عمل صالح بـه مـدارج    گونه که مردان می بنابراین، همان

را فتح کنند و وجودشان در ابعاد مختلف،  ، صعود و قله شرف و کمالیعالی انسان
توانند از  پویان باشد، زنان نیز در پرتو تالش و مجاهدت می جویان و رهالگوي حق
  .برخوردار شوند این جایگاه

نردبـان  ایمان و عمل صـالح و پیمـودن   میدان که در اند بودهتاریخ نیز زنانی در 
اند و نامشان در زمـره   ردان ربودهرشد و کمال، گوي سبقت از دیگر زنان و بلکه م

چند از تنی به معرفی اجمالی  در اینجا. شده استآفرینان تاریخ ثبت ها و نقش هاسو
  . شود که در روایات از آنها سخن رفته، پرداخته میبزرگان این 

 3ه بنت مزاحمآسی

. ، همسـر فرعـون اسـت   3آسیه نام کرده، »زن نمونه«او را  قرآن یکی از زنانی که 
هـاي مــادي و دنیــوي   زیســت و از همـه نعمــت  آنکــه در دربـار فرعــون مـی  بـا  وي 

در محیطی کفرآلود، ایمـان خـود را   بود، به خداي یگانه ایمان داشت و  برخوردار
ان معرفـی کـرده   نـ بـراي مؤم اي بدین جهت خداي سـبحان او را اسـوه  . حفظ کرد

  . است
د شـده اسـت؛ یـک بـار در     دو بار از این بانو بدون ذکـر نـام یـا    قرآن کریم در

ــان برگــرفتن موســی  ــل 7جری ــد   42از نی ــار دیگــر هنگــامی کــه وي از خداون و ب
  خواهــد او را از فرعــون و قــوم ســتمکارش نجــات بخشــد و بهشــت را روزي   مــی

  . وي سازد
و ضرب اهللا مثال للذین آمنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لی 

له و نجنی من القـوم  عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عم
  43.الظّالمین
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خداوندگار براي مؤمنان، به همسر فرعون مثل زده است، در آن 
اي براي مـن نـزد خـودت در     پروردگارا خانه: هنگام که گفت

بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از دسـت  
  .مردم ستمگر رهایی بخش

 &بنت عمران &مریم

و از زنان  %وي مادر حضرت عیسی. سل سلیمان است، دختر عمران از ن&مریم
آن حضـرت بـه   . نام او را آورده اسـت  قرآن گانه زنی است که یبرگزیده جهان و 

حق رسید که خداوند او را برگزید و این موضوع را به  یاي از عرفان و بندگ درجه
ان اهللا اصـطفاك و طهـرك و اصـطفاك علـی نسـاء       :یا مریم«: وي اعالم کـرد 

همانا خداوند تو را برگزیده و پاك ساخته و بـر تمـامی   ! :اي مریم 44لمین؛العا
  .»زنان جهان برتري داده است

همچون انبیاي الهی، بنده خاص و برگزیده  :مریمبر اساس این آیه، حضرت 
خدا و معصوم از هرگونه پلیدي و ناپاکی و نیـز برتـرین زنـان جهـان دانسـته شـده       

، ایشـان یکـی از برتـرین زنـان     −وانی به نقل از پیـامبر چنانکه در روایات فرا ؛است
در پرتو برخورداري از این فضایل در ابعـاد   :حضرت مریم 45.معرفی شده است

طلبان و خداجویان به ویژه تواند الگوي خوبی براي همه حق گوناگون زندگی، می
 را دومـین زن الگـو معرفـی    :ز پس از آسیه، حضـرت مـریم  ین قرآن . بانوان باشد

 46؛...و مریم ابنت عمران...* و ضرب اهللا مثال للذین آمنوا امرات فرعون«: کند می

دختـر عمـران مثـل زده     :و مریم ...*خداوند براي مؤمنان به زن فرعون
   .»است
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 :بنت خویلد خدیجه

در روایـات از برتـرین زنـان معرفـی شـده       ،9خدیجه همسر پیامبر اسالمحضرت 
دهد که آن حضرت تمام ثروت خود  نشان می ،نزندگی سراسر بندگی ایشا. است

نقل شده  9روایات فراوانی نیز از پیامبر اسالم. را در راه خداوند به مصرف رساند
  .کند است که ایشان را یکی از چهار زن برتر جهان معرفی می

 9بنت محمد 7فاطمه

 یشـان را نمونـه معرفـ   یات ایـ ات و روایـ اسـت کـه آ   یز از زنانین 8حضرت زهرا
ایشان اشاره کرده است؛ آیاتی واالي به مقام  قرآن کریم آیات بسیاري از . کند یم

  ... .وي القربی، آیه شجره طیبه وهمچون آیه تطهیر، آیه مباهله، آیه ذ
را یکی  8روایات بسیاري نیز در این زمینه به دست ما رسیده که حضرت زهرا

نقل شده  9؛ روایاتی از پیامبرکند ن معرفی میااز برترین زنان، بلکه سرآمد همه زن
  47.دهد ایشان یکی از چهار زن برتر بلکه برترین زنان است که نشان میاست 

 8زهرا دهد که حضرت اي اجمالی میان این زنان اسوه و الگو نشان می مقایسه
در مقام الگـوي شایسـته همـه     8مریمدر میان ایشان نیز برترین است؛ زیرا معرفی 

را سرور بانوان زمانـه   8، مریمنرآقآیات مفسر که بهترین  مؤمنان در حالی است
را سـید، سـرور و سـرآمد تمـام زنـان در دنیـا و        7کند و فاطمه خویش معرفی می

، سرور زنان زمانه خویش بود، اما 8مریم«: فرمایـد  می 9پیامبر اکرم. آخرت
  48.»دخترم فاطمه سرور همه زنان جهان، از آغاز تا فرجام آن است

، 8مـریم حضـرت  نسبت بـه   8حضرت زهرابرتري یت عالوه بر بیان این روا
، بنـابراین . باشـد  نیز می 8آسیه  و 8خدیجهحضرت ایشان نسبت به برتري بیانگر 

هـر چنـد از زنـان ممتـاز جهـان و داراي       8آسـیه  و 8مریم، 8حضرت خدیجه
نظیر  بیزنی  9دختر پیامبر خدا 8فاطمهحضرت باشند، ولی  نظیر میکماالت کم
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  . ترین فرد براي اسوه و الگو بودن است و چنین کسی شایستهاست هستی تمام در 

  يریگجهینت
ات یاست که در ح ين اموریترت از مهمیترب: د کهیآیان شد به دست میاز آنچه ب

 يهـا از روش یکی. رگذار استیچند در آن تأث یبشر مطرح بوده و هست و عوامل
ات یداشته و از فطر یشه در نهاد آدمیا که راست؛ چر ییت انسان، روش الگویترب

 پـی  ل بـه کمـال مطلـق دارد و همـواره در    یـ م ،گر، انسانید ياز سو. وجود اوست
ش یرا پـ  ییهـا دن بـه مقصـود، راه  یرسـ  ياست و بـرا  یانسان یصعود به مدارج عال

 يهـا بـه قلـه  آنها  گران و صعودیتکامل ددیدن . ر کندیتر آن را سرد تا آسانیگ یم
صـورت  بـه   يرین تصـور، الگوپـذ  یـ ابا . داردلید از آنان وامیل، انسان را به تقکما
 يریبا آنان و الگوپـذ  یو انسان را به هماهنگیابد  یبروز م یو روان یدرون یواکنش

 انـد، یاز جامعه انسان یمینکه کند زنان  یاقتضا م یل درونین میا. شودرهنمون می
ره آنـان راه کمـال را در   یاز سـ پیـروي  شند تا بـا  با يانمونه يالگوها یازمند معرفین
  .رندیش گیپ

زنـان   يبـرا  یفراوانـ  يهـا دهد که اسالم اسوههاي دینی نشان میآموزه یبررس
 ،ن الگوهایان ایدر م. از آنان فراخوانده است يرویکرده است و آنان را به پ یمعرف

برتر قرار  يالگو شان رایرا آنچه ایز ؛است 8برترین الگو و سرآمد، حضرت زهرا
 يهـا  یژگـ یف ویانسـان کامـل و توصـ    یانسان کامـل بـودن اوسـت و معرفـ     ،داده
ق سـعادت  یـ مناسب در طر دهیالگو ي، براینید يهادر آموزه یملکوت يها انسان
شـان از  یرا ایز؛ است در مصداق انسان کامل يااسوه نمونه 8حضرت زهرا. است

جلـوه تـام    یاست کـه همگـ   ینیمعصومو از ذوات طاهره  −زمره عترت رسول اهللا
  .است يجارآفریدگان از جمله حضرتش بر تمام  ،ت آنانیاند و والیاله
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