زينب (س) الگويي
براي انسانيت
(رويكردي قرآني)
تهيه كننده:
فريده ماشيني
كارشناس گروه پژوهشي مطالعات زنان
پژوهشكده تعليم و تربيت
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
چكيده
در اين مقاله با استفاده از مفهوم گروه مرجع به
نقش الگويي اين گروه توجه شده است هرچند كه امروزه
استفاده از الگو در نظامهاي تربيتي مورد مناقشه است
اما نميتوان پذيرفت كه نقش الگوها در سيستمهاي
اجتماعي كامالً از بين رفته است آن چه در مقوله
الگوپذيري از اهميت برخوردار است ويژگيهاي الگو و
شيوه مواجهه او با جامعه مورد بررسي ميباشد .قرآن
كريم به عنوان كتاب انسانسازي ,پيامبران را به عنوان
اسوه و نمونههايي معرفي ميكند كه مردم ميتوانند از
آنان جهت هدايت و راهيابي در زندگي خويش سود ببرند


بررسي ويژگيهاي الگويي پيامبران بخش ديگري از اين
مقاله را به خود اختصاص ميدهد در ادامه به بررسي
ميزان انطباق اين ويژگيها با شخصيت حضرت زينب(س)
پرداخته ميشود در مجموع آنچه از اين بحث حاصل ميشود
اين است كه الگو زماني ميتواند قابل اقتداء و پيروي
باشد كه امكان همذات پنداري با او وجود داشته باشد و
با داشتن ويژگيهاي انساني است که ,امتيازات و
برجستگيها روشن مي گردد و زينب(س) در ضمن آن كه
داراي زيباترين احساسات انساني است در اوج اقتدار و
صالبت از آرمانهاي خود دفاع ميكند و اينگونه است كه
انسانهاي معمولي ميتوانند خود را به او نزديك كرده و
در سايه اين تقرب خود را رشد داده و باال بياورند و
ارتقا بخشند .هدف از اين مقاله شناسايي الگوهاي
مناسب از نگاه قرآن و ويژگيهاي الگويي حضرت زينب(س)
ميباشد.
كليدواژهها :گروه مرجع ,الگوپذيري ,الگوهاي قرآني,
ويژگيهاي انساني ،حضرت زينب(س).



ِيت
مقدمه  :زينب(س) الگوي انسان
الگوها ميتوانند در قالب گروههاي مرجع به عنوان
منابع ايجاد نگرش و هنجار مورد توجه نظام تربيتي
جوامع مختلف قرار گيرند.
امروزه استفاده از الگو در نظامهاي اجتماعي مورد
چالش قرار گرفته است گروهي بر اين باورند كه براي
انسان عصر حاضر با پذيرش تفاوتهاي فردي نميتوان قائل
به الگو بود و انسانها را واداشت تا همه در يك قالب
از پيش تعيين شده قرار گيرند .اما معتقدان به اهميت
روش الگويي در نظام تربيتي معتقدند كه الگو يا مرجع
حائز ويژگي هاي انساني ای است كه به شكل آرماني براي
مردم مطرح شده و انسان ها ميتوانند خود را در مقام
مقايسه با الگو ,اصالح و كنترل نمايند .و اين شيوهاي
است كه به هر صورت انسانها از آن بهره ميگيرند و در
غياب الگوهاي مثبت به الگوهاي منفي عالقه نشان
ميدهند .اديان الهي نيز با معرفي انسانهاي نمونه,
مردم را برای نزديك شدن به اين الگوهاي انساني ترغيب
نموده تا مردم بتوانند با همانند سازي و هم ذات
پنداري با آنان ضعفها و معايب فردي خود را شناسايي
كرده و به ايدهآل ها نزديك گردند .روش الگوبرداری در
صورتي ممكن است كه گروه مرجع يا الگو قابل دسترس
براي انسانها بوده و از جنس خود آنان باشد و اين
همان روشي است كه خداونددرقران كريم براي ارائه
الگوها به كار برده و از انسانها ميخواهد تا بهترين
نمونهها را در آنان جستجو كنند و تأكيد ميفرمايد كه
اينان (الگوها) انسانهايي از جنس خودتان می باشند،
ميخورند ،ميآشامند ،عشق ميورزند ،غمگين ميشوند ،شاد
ميگردند .درست مثل ساير انسانها ،با اين تفاوت كه
آنان در سايه نزديكي به خداوند و به كارگيري دستورات
او خود را سامان داده و به انساني مقرب (شبيه خدا)
رسيدهاند از اين جهت داراي ويژگيهاي برتر ديده مي
باشند.
حضرت زينب(س) يكي از اين الگوهاست كه در سايه
بندگي و عبادت خدا توانسته است به مقام شايسته
با جستجوي در شخصيت او ميتوان راه
انساني برسد.
رسيدن به اين مقام انساني را بازشناخت .مقاله حاضر
تالشي در اين جهت است ..بخش اول مقاله به بررسي علمي
مفهوم الگو و گروه مرجع ميپردازد بخش دوم به بررسي
الگوهاي قراني و ويژگيهايشان ميپردازد و بخش سوم به


حضرت

به

زينب

عنوان

الگوي

انسانيت

بررسي شخصيت
اختصاص دارد.
هدف اين مقاله )1 :شناسايي الگوي مناسب از نگاه
قرآن  )2شناسايي ويژگيهاي الگويي حضرت زينب ميباشد.
سؤاالتي كه در اين مقاله در پي پاسخگويي به آن هستيم
عبارتند از:
گروه مرجع (الگو) چه ويژگيها و كاركردهايي دارد؟
آيا شيوه الگودهي روش تربيتي مناسبي است؟
خداوند متعال در قرآن كريم براي الگوها و
نمونههاي انساني چه ويژگيهايي قائل است؟
ويژگيهاي الگويي حضرت زينب كدام است؟
روش تحقيق دراين مقاله بررسی) (surveyبرروی سه
موضوع می باشد -1 :مطالعه علمي پيرامون گروه مرجع و
الگو  -2مطالعه آيات قرآني پيرامون موضوع الگو و
نمونه  -3مطالعه شخصيت حضرت زينب از طريق كتب و
احاديث نقل شده از ايشان.

بخش اول :گروه مرجع
گروه مرجع (الگو) :اشخاص در مقام شكل دادن به
مالكها و باورهاي خود و در به انجام رساندن كارهايشان
خود را با شخص ديگر يا گروههايي از اشخاص ديگر كه
سلوك ها ,باورها و اعمالشان را در خور و نمونه
ميدانند مقايسه ميكنند يا از روي تصوير آنها به
ترسيم هويت خودشان ميپردازند .اين گروههاي مورد
ميشدند.
ناميده
مرجع
گروههاي
مراجعه
(آبركرامبي.)313:1331:،
ً خود را در
انسانها به داليل مختلف ,عموما
زمينههايي با عدهاي مقايسه و ارزيابي ميكنند در اين
فرايند انسان ,ارزشها و استانداردهاي افراد يا
گروههايي را به عنوان يك قالب مقايسهاي (Comparative
) frameو مرجع ) (referenceميگيرد ,در اين صورت آن افراد
يا گروه را گروه مرجع مينامند .گروه مرجع گروهي است
كه افراد ,خود را با آن مقايسه و با استانداردهاي آن
از
نقل
به
(مرتون
ميكنند
ارزيابي
را
خود
رفيعپور .)133،:1311،گروه مرجع ,گروهي است كه
ً نسبت
انسانها عالقمند به عضويت در آن هستند و مرتبا
ً
خود را با اين گروه مورد سنجش قرار ميدهند و بعضا
گروه مرجع ميتواند در جامعه كاركردهاي گوناگوني
داشته باشد (.بيات )282:1312:در اين خصوص مينويسد
گروه مرجع يا گروه الگو به گروهي اطالق ميشود كه فرد


در مقايسهها به آن مراجعه ميكند و رفتار ,منش و
كردار آن را چه در جهت مثبت و چه در جهت منفي مالك
خود قرار ميدهد .در مقابل گروههاي مرجع گروههاي گريز
يا غريبه قرار دارند كه فرد ارزشها و هنجارهاي آنها
را منفي تلقي ميكند و ميكوشد تا هرچه بيشتر خود را
از آنها دور نگه دارد.
گروه مرجع حالت آرماني دارد و فرد در آرزوي نيل
بدان به سر ميبرد و سعي ميكند تا ارزشها و هنجارهاي
آن را مد نظر داشته باشد.
جامعهشناسان معتقدند كه گروههاي مرجع يكي از
عوامل مهم تغيير ارزشها و هنجارهاي هر نظام اجتماعي
است (بيات:1312 ,همان)
جوليوس گولد و ديگران (:1318همان) كاركردهاي گروه
مرجع را الف) ايجاد و تقويت استانداردها براي شخص ب)
وجه مقايسه در مقابل چيزهايي كه شخص ميتواند خود را
يا ديگران را با آن بسنجد و ارزيابي كند می دانند.
با چنين تعبيري شايد به گونهاي قابل تصور بتوان
گروههاي مرجع را منبع نگرشها و هنجارها دانست.
منظور از نگرش)) attitudeدستگاه بالنسبه با ثباتي از
ًَ
باورهاي مربوط به امور و اشيا ميباشد كه نهايتا
منتج به برآوردي از آن امور و اشيا ميشود (آبركرامبي
و ديگران )1331,به تعبير ديگر شايد بتوان گفت آن چه
كه فرد از ارزشهاي اجتماعي دروني كرده و ميپذيرد كه
همان برگردان فردي ارزشهاي اجتماعي است را تا حدودي
در رفتار او ميتوان پيگيري نمود.
هنجار ) (Normنيز به تعبير جوليوس گولد(-122:1318،
 )123رفتار ,نگرش و عقيده يا ادراك متوسط يا مشروط
گروهي اجتماعي است كه در واقع به عنوان معيار مشترك
اعضاي گروه اجتماعي شناخته شده و انتظار ميرود كه
خود را با آن همنوا كنند و يا به تعبير آبر كرامبي(
،1331همان) احكامي هستند كه به عنوان ضوابط مشترك
عمل اجتماعي به خدمت گرفته ميشوند كه در ضمن چنين
معني مي دهند كه بايد مشروعيت و رضايت جمعي در كار
باشد .نكته مورد توجه در اين بخش آن است كه هنجارها
از طريق جذب ذهني و جامعهپذيري اخذ و جذب ميشوند.
گروهه اي مرجع به عنوان منابع ايجاد نگرش و هنجار
مي توانند مورد توجه نظام تربيتي جوامع قرار گيرند
وجهي از گروه مرجع كه مورد توجه اين نوشتار است بعد
الگويي آن ميباشد كه ميتواند در دروني كردن ارزشها و
هنجارها كمك نموده و در تداوم باورهاي ثابت انساني


(نگرش) سود رساند .دروني كردن ارزشها از روشهاي
تقويت
الگودهي,
آموزش,
جمله
از
تربيت
مختلف
رفتارمناسب و سازوارههاي محيطي از جمله اين كه رفتار
مطلوب به طور طبيعي استنباط ميشود و تأثير ميپذيرد
(يوسفي.)283:1312،
با
تبعيت از گروههاي مرجع
شيوه الگودهي يا
چالشهايي در علوم تربيتي و اجتماعي مواجه است و
گروهي از صاحبنظران مخالف استفاده از شيوه الگودهي
ميباشند و معتقدند تكثرگرايي و پذيرش تفاوتهاي
انساني از اصول قطعي ميباشد و به تعبير ديگر آنها هر
فرد انساني را داراي شخصيتي بيهمتا و منحصر به فرد
ً آرمانها ,اهداف و مقاصد زندگي
ميدانند لذا طبيعتا
اجتماعي در ديدگاه افراد يكسان نيست.
بنابراين نوع رويكرد به موضوع الگودهي يا ارائه
نمونه يا ايجاد گروه مرجع ميتواند تعيين كننده باشد,
دادن الگو نبايد به معني انتخاب يك قالب باشد كه از
انسانها انتظار ميرود همه بدون توجه به تمايزات خود
را با آن قالب همگون سازند .استفاده از گروه مرجع يا
شيوه الگودهي در صورتي ميتواند موفق باشد كه با در
نظر گرفتن تشابهات انساني ,نمونهاي واقعي و عيني
ساخته شود كه امكان هم ذات پنداري فراهم گردد ,و کشش
و جذبه الگو موجب ايجاد رغبت در افراد شده و
استا نداردسازي مناسب صورت گيرد تا در جهت ترويج
هنجارها همكاري الزم به عمل ايد.
از اين رو الگوها در تربيت ,نقشي اساسي دارندو
روش الگودهي در سازماندادن به شخصيت و رفتار و
هم چنين الگو به
جهتهاي گيري هاي انسان مؤثر است.
كليات و تئوريها ,روح و حيات بخشيده و عيني شان
مي نمايد .برخي معتقدند كه نقش الگوها در ساماندهي
رفتار مردمان چنان است كه مي توان صالح و فساد جوامع
را به شدت متأثر از آن دانست (دلشاد تهراني,
.)822:1318
گذشته از ميزان اثربخشي گروه مرجع و روش الگودهي,
مسئله مهم در اين بين شيوه به كارگيري اين روش
مي باشد .جامعه شناسان معتقدند كه تقويت گروه مرجع از
طريق ابزارها و اقداماتي عملي است كه جاذب نوجوانان
و جوانان باشد و از اين طريق گروههاي مرجع ميتوانند
يكي از عوامل مهم تغيير ارزشها و هنجارهاي هر نظام
اجتماعي باشند( بيات:1312,همان)


معرفي نمونههاي انساني و الگوهاي متعالي يكي از
روش هاي تربيتي است كه خداوند تبارك و تعالي در زمينه
اصالح و هدايت انسانها در جهت ارتقاي فردي و
هنجارسازي به كار ميبرد.
البته روش الگويي در تربيت روشي فراگير است و
انسان در مراحل مختلف زندگي خود به الگو نياز دارد و
همانندسازي و درس آموزي در زمينههاي گوناگون از
نخستين دوران كودكي آغاز ميشود و انسان با روش
الگويي رشد ميكند (.دلشاد تهراني:1318 ,همان).
انسان ميتواند با هم ذات پنداري با انسان ديگر,
خود را در او جستجو كند و در مقام مقايسه ,خويشتن را
مورد ارزيابي و كنكاش قرار دهد و در صورتي كه الگو و
مرجع به غايات انساني نزديك باشد ,ميل دروني گرايش
به كمال و رشد موجب ميشود انسان گمشده خود را در
چهره الگو جستجو كند و هرچه بيشتر خود را به او
نزديك سازد .اين شيوه كه معموالً علقه و دلبستگي را
نيز به همراه دارد از جذاب ترين شيوههاي هدايت انسان
است.



بخش دوم :الگوهاي قرآني
الگويي
نزديكي
آدم با
و كمال
تعجب و

خداوند كريم با معرفي و يادآوري شخصيتهاي
متفاوت درقران سعي در ايجاد اين تقريب و
مينمايد ،تا انسانها باور كنند كه فرزندان
ويژگيهاي انساني ميتوانند به مقاماتي از قرب
و معنويت نائل آيند كه تمامي مخلوقات را به
شگفتي وا دارند.
خداوند انسانها را توصيه ميفرمايد كه اين بزرگان
را الگو و اسوه خود قرار داده و بدانند كه نمونههايي
كه خداوند معرفي مينمايد بيشك بهترين الگوها هستند":
لقد كان لكم في رسول هللا اسوه حسنه" :همانا براي شما
در رسول خدا الگوي نيكويي است ( احزاب)21،
واژه اسوه در مورد تاسي و پيروي از ديگران در
كارهاي خوب به كار ميرود .سراسر قرآن كريم اشاره به
نمونههاي برجسته انسانيت است كه در طول تاريخ
زيستهاند و خداوند ميفرمايد كه مثالً" واذكر في الكتاب
ابراهيم"( مريم )81،يا "واذكر في الكتاب مريم" (
مريم )13،و يا}" واذكر في الكتاب موسي" ( مريم )31،و
يا ديگر پيامبران كه هر يك را با صفت و ويژگياي
ممتازيادمينمايد.
پيامبران و اولياي الهي انسانهايي به غايت دلنشين
هستند به گونهاي كه حتي در بيننده اين شبهه را ايجاد
ميكنند كه چگونه ممكن است يك پيامبر كه دريافت كننده
وحي از جانب خداوند است تا اين حد در دسترس و
دست يافتني باشد تا جايي كه برخي اين سؤال را مطرح
ميكردند كه اين چه پيامبري است كه غذا ميخورد و در
بازارها رفت و آمد ميكند :و" قالوا ما لهذا الرسول
يا كل الطعام و يمشي فياالسواق" ( فرقان )1،اما
خداوند در پاسخ ميفرمايد ":ولو جعلناه ملكا لجعلناه
رجال" :اگر قرار بود پيامبر را از فرشتگان انتخاب
ً
كنيم باز هم او را به صورت يك انسان در ميآورديم( :
انعام)8 ،
اگر الگو و نمونه بسيار دست نيافتني باشد و از
جنس متفاوتي انتخاب بشود در انسان هيچ انگيزهاي براي
حركت و نزديكي ايجاد نميكند چرا كه اين تفكر را بر
ميانگيزد كه با خواستهها و نيازهاي بشري سنخيت
ندارد .اما خداوند تأكيد ميفرمايد كه اين اسوهها از
بين انسانها انتخاب شدهاند و ويژگيهاي بارزي را براي
انسان الگو در قرآن كريم متذكر ميشود كه به برخي از
آنها اشاره ميشود:


انسان نمونه و الگوي قرآني ،انساني است با
.1
تمام ويژگيها ,مشخصات و نيازهاي انساني درست
مانند انسان هاي ديگر ,مثل ,عين و همانند ديگران
است خداونددراين مورد می فرمايد :بگو من هم بشري
مثل شما هستم كه بر من وحي ميشود ":قل انما
انابشر مثلكم يوحي الي" (كهف )111،اين مثليت و
همانندي نكته بسيار مهمي است كه بارها مورد
تأكيد قرآن مجيد قرار گرفته است  ،هرگاه كه از
پيامبر درخواستهاي غير انساني ميشد پاسخ آن بود
كه من نميدانم ،من از غيب بيخبرم (مگر آن كه خدا
بخواهد) پيامبر نيز انسان است .ميخورد ,ميآشامد
خوشحال و ,غميگن ميشود ,ازدواج ميكند ,صاحب
فرزند ميشود به خشم ميآيد ,خشنود ميشود و بسياري
از صفات انساني ديگر را با خود به همراه دارد.
انسان نمونه ،خود هدايت شده است ,مسير
.2
هدايت را طي كرده و به غايات انساني و خلقت
نزديك شده است ,پس تالش مينمايد كه ويژگيهاي فردي
ً
خود را در جهت خواست خداوند تنظيم نمايد و قطعا
خداوند او را ,هم به جهت آن كه ساعي و تالشگر راه
حق است و هم به جهت آن كه الگوي ديگران است
مي
قران
در
خداوندمتعال
مينمايد.
همراهي
فرمايد:پيروي كنيد از كساني كه از شما اجري
نمي خواهند و خودشان هدايت شده هستند ":اتبعوا من
اليسئلكم اجرا و هم مهتدون"( :يس)2،
الگو از بين مردم انتخاب شده ,با زبان آنان
.3
سخن ميگويد ,با آنان زندگي ميكند .مشكالت و مسائل
مردم را به درستي ميشناسد ,در اين باره نيز در
كتاب آسماني آمده است" :هوالذي بعث في االميين
رسوال منهم …" :خداوند رسولي را ازميان اميين (از
بين آنان) برانگيخت ( :جمعه )2،و در مورد غالب
پيامبران اشاره ميفرمايد كه پيامبر برادر مردم
بود و از بين خودشان برانگيخته شد ":والي عاد
ً":
اخاهم هودا" ( :هود ")3،والي ثمود اخاهم صالحا
( هود ")31،والي مدين اخاهم شعيبا" ( :هود.)18،
نكته قابل توجه ديگري كه امروزه در علم ارتباطات
مورد توجه است مسئله زبان و شكل به كارگيري آن
است خداوند هيچ پيامبري را نميفرستد مگر آن كه به
زبان مردم خودش سخن بگويد ":و ما ارسلنا من رسول
اال بلسان قومه ليبين لهم "( ابراهيم )8،پيامبر


بايد اقتضائات و برداشت مردم از زبان را بشناسد
تا بتواند ارتباط مورد نظر را با آن ها برقرار
كند و بتواند به درستي مسائل را براي آنان تبيين
نموده تا واكنش مناسب را دريافت نمايد.
انساني ميتواند مرجع مردم قرار گيرد كه از
.8
ضعف شخصيتي يا سوء پيشينه و مشكالت فردي در رنج
نباشد .مردم به خوبي خدمتگزاران رااز فريبکاران
باز ميشناسند؛ كسي ميتواند مورد اعتماد و وثوق
مردم واقع بشود كه به دنبال كسب منافع شخصي خود
نباشدزيرا مسئله اصلی ,اعتماد عمومي و باال بردن
ً براي
سرمايه اجتماعي ميباشد .پيامبران مرتبا
مردم تكرار ميكنند كه از آنان اجري طلب نميكنند
بلکه اجرشان را از خدا ميگيرند .اي مردم از
پيامبراني پيروي كنيد كه از شما اجري نميخواهند.
"ما اسئلكم عليه من اجران اجري اال علي رب
العالمين"(شعرا)118،121،183،138،111،
پيامبران وظيفه دارند اعتماد و اطمينان مردم را
به خود جلب كنند چه در سايه باال رفتن سرمايه
اجتماعي ناشي از اعتماد مردم است كه ميتوان هدايت
ً
و راهنمايي مردم را به عهده گرفت از اين رو مرتبا
تكرار ميكنند كه ":اني لكم رسول امين" :براستي كه
من براي شما پيامبري امانتدار هستم (:شعرا,111 ،
)111 ,132 ,183 ,123
انسان نمونه به مردم عشق ميورزد .تمام
.3
ناماليمات و سختيها را در راه انجام رسالتش تحمل
ميكند تا شايد يك نفر به ايمان آورندگان افزوده
بشود؛ پيامبران اجازه ترك مردمان خود را ندارند
مگر آن كه فرمان الهي فرا برسد .يونس ,پيامبر
مقرب خداوند بسيار مورد اذيت و آزار قومش واقع
مي شود سرانجام از مردم قهر كرده و آنان را ترك
مي نمايدوبرای .اين رفتار به شدت از جانب خداوند
موردعتاب قرارمي گيرد و در قرآن ميفرمايد ":و
ذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادي
في الظلمات ان الاله اال انت سبحانك اني كنت من
ا لظالمين" .وقتي ذالنون (يونس) در حالي كه غضب
كرده بود بيرون آمد پس گمان كرد كه ما بر او
قادر نيستيم پس در تاريكيها ندا داد كه خدايي جز
تو نيست تو پاك و منزهي و من از ستمكاران
هستم(.انبياء)11 ،


يونس نبايد مردمش را ترك كند گرچه آنها مسخرهاش
به
نموده يا به شكلهاي ديگر آزارش داده باشند
پيامبر اكرم نيز ميفرمايد :كه تو تنها پيامبري
نيستي كه مورد استهزا قرار ميگيري ":ولقد استهزي
برسل من قبلك" و همانا پيامبران قبل از تو نيز
مورد استهزا و مسخره قرار ميگرفتند اما اين نبايد
موجب سستي و دلسردي تو شود .پيامبر تا آن حد براي
هدايت مردم اصرار دارد و حريص برهدايت ايشان است
كه خداوند ميفرمايد :نزديك است جان خود را بر سر
هدايت مردم بگذاري كه چرا ايمان نميآورند ":فلعك
باخع نفسك االيكونوا مؤمنين"( شعراء )3،در حالي كه
وظيفه تو تنها ابالغ پيام و انذار و تبشير است.
اما پيامبر تمام تالش خود را مينمايد تا مردم
متوجه باشند كه او دلسوز مردم است و نگران دنيا و
آخرت آنان ميباشد او به قدري نرم و آسانگير بر
مردم است كه او را" اذن"يعنی گوش ميخوانند و
خداوند اين نرمي و مهرباني را از جانب خود
ميداند" :فبمارحمه من هللا لنت لهم لوكنت فظا غليظ
القلب ال نفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفرلهم و
شاورهم في االمر" :از رحمت خداوند است كه تو
برايشان نرم هستي و اگر تند خو و سخت دل بودي
مردم از اطراف تو پراكنده ميشدند پس از آنان
درگذر ,برايشان طلب آمرزش كن و با آنان در امور
(مورد ,مسئله) ,مشورت كن (آل عمران.)138،
خداوند نميپسندد كه با بندگانش -كه خداوند
محترمشان داشته است -با تندي برخورد بشود و مرتبا
شيوه نرمي و مالطفت را پيشنهاد ميكند,بنابراين
الگوو نمونه نميتواند به هر شيوه كه خود ميپسندد
با مردم رفتار نمايد و تصورش آن باشد كه مهم
مسئوليت و رسالت است و رضايت مردم و باور آنان
تعداد
بر
افزودن
.
نداردازنظرقران
اهميتي
مردم
خواست
بايد
است
مهم
بسيار
گروندگان
(فرهنگشان ,آداب و رسومشان) مورد توجه باشد و حتي
اگرمردم گناه كرده باشند (كه بدترين گناهان بدي
با پيامبر است) باز هم بايد مورد عفو و آمرزش
قرار گيرند و حتي مورد شور و مشورت و اعتماد
كارگزاران باشند در اين صورت است كه گرايش به
الگو افزون شده و مردم از گردش پراكنده نميشوند.
از ديگر ويژگيهاي انسان نمونه استقالل رأي و
.3
نظر است ,انسان هدايت شده از ثبات رأي برخوردار


است ,انتخابش از سر احساس نيست كه با احساس
ديگري فروكش نمايد ,او با انديشه و درنگ انتخاب
وابستگي به كسي تصميم
كرده است و در سايه
نگرفته است .تزلزل رأي و نظر موجب بياعتمادي
گروندگان مي شود او چون با در نظر گرفتن جوانب
مختلف مسئله ,راهش را انتخاب نموده و به اقناع
فكري رسيده است با تغيير شرايط يا محيط پيراموني
دست از اعتقادش بر نميدارد .قرآن كريم از اين
نمونه ها بسيار دارد غالب پيامبران ,متفاوت از
شرايط خود به ايمان الهي دست يافتهاند ابراهيم,
موسي ,نوح ,يوسف ,لوط ,شعيب ,صالح ,هود … و
محمد(ص) همه ناچار بودهاند كه با شرايط حاكم به
چالش و نزاع برخيزند اما دو نمونهاي كه خداوند
در قرآن بيان ميفرمايد قابل توجه تر ميباشند":
ضرب هللا مثال للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب
ابن لي عندك بيتا فيالجنه" :و خداوند مثال ميزند
براي آنان كه ايمان آوردهاند همسر فرعون
(آسيه)را آن هنگام كه گفت پروردگارا در نزد خودت
در بهشت براي من خانهاي قرار بده و مرا از دست
فرعون و عملش نجات بده و نمونه دوم مريم دختر
عمران است كه خود را پاكيزه داشت پس ما از روح
خود در آن دميديم ,مريم كلمات و كتابهاي
پروردگارش را تصديق كرد و از بندگان مطيع خدا
بود ":و مريم ابنت عمران التي احصنت فرجها …:
(تحريم)12،
جالب است كه هر دو زن خود ساخته و متكي به خداي
خويش هستند مريم در گوشه دير (بدون پدر ,همسر يا
مرد ديگر) مشغول عبادت و بندگي است كه موجب غبطه
زكرياي پيامبر ميشود و آسيه درست مخالف مشي همسرش
فرعون گام بر ميدارد.
اين دو زن از آن جهت اهميت دارند كه خود مستقال
دست به انتخاب زدهاند و فشارهاي پيراموني نيز در
آنها اثر ندارد (هرچند شايد از زنان چنين انتظار
برود) از اين روست كه نمونه و الگو براي ديگران اعم
اززن ومرددرتمام اديان ميشوند .
پيامبران وظيفه دارند منطبق با اقتضائات و
.1
ضرورتهاي اجتماعي با مردم سخن گويند و براي
مشكالت مبتال به مردم راهكار مناسب ارائه كنند تا
مردم شخصيت الگويي آنان را باور كنند :در زمان
شعيب پيامبر مشكالت اقتصادي؛ كم فروشي و گران


فروشي از مشكالت اصلي مردم است از اين رو تكيه
شعيب بر حل اين بخش از مشكالت بود در زمان لوط
پيامبر ،انحرافات جنسي در بين مردم رايج بود بيم
قطع نسل و مشكالتي از اين دست وجود داشت پس تأكيد
لوط برحل اين دسته از مسائل است در زمان يوسف
قحطي و خشكسالي مسئله به شمارمي امد پس توجه
يوسف معطوف به خزانه و اقتصاد شد؛ از همين روست
كه در طول تاريخ بشر انسانهاي متفاوت با پيام
يكسان در قالبهاي گوناگون بر افراد بشري عرضه
مي شوند كه وقوف به مسائل عصر خود دارند ,مشكالت
مردم را درك ميكنند و بر اساس اصول ثابت به
انطباق با نيازها و شرايط زمان ارائه راهكار
مي نمايند .پس ممكن است روشي در زماني كارآمدي
داشته باشد و در زمان ديگر به كار نيايد .مهم آن
است كه پيامبري كه در بين مردم زندگي ميكند
مسائل آنان را مي شناسد با نيازهاي آنان آشناست
و راهكارهايش راهكارهايي عيني و منطقي است.
هرچند ممكن است مردم چنان گرفتار باشند كه
حقانيت پيام انسان الگو را درك نكنند.



بخش سوم – زينب كبري ,الگوي انسانيت
آن چه تا اين بخش از مقاله مورد توجه بود
ويژگيهاي الگو و مرجعهاي مورد نظر قرآن كريم بود كه
ً در مورد كليه پيامبران و اولياي الهي مصداق
تقريبا
دارد و قاعدتا بايد در مورد خاندان پيامبر اكرم نيز
مصداق داشته باشد در اين بخش از مقاله به جستجوي
برخي از اين ويژگيها در شخصيت گرامي حضرت زينب (س)
ميپردازيم.
 حضرت زينب زندگي را در دامان پدر و مادر وپدربزرگي آغاز ميكند كه محيط خانوادگيشان را سرشار
از عشق و محبت قرار ميدهند فاطمهزهرا (س) فرزندانش
را با الفاظي چون قرهعيني (نور چشم من) ثمره فوادي
(ميوه دلم) ميخواند .زينب در خانهاي رشد ميكند كه
دوستي و محبت و به يكديگر عشق ورزيدن مذموم و ناپسند
نيست پدر بزرگ اين خانواده محبت به كودكان را از
رحمت خداوند ميداند و مادر تا واپسين لحظات زندگي
نگران حال فرزندانش است( .درست مثل ساير مادران) اين
شيوه عشق ورزي چنان در اين خانواده مألوف است كه
زينب با پدر به كوفه ميرود و به ياري او برميخيزد با
ً به مدينه باز ميگردد و با برادر
برادرش حسن مجددا
ديگرش حسين از مدينه هجرت نموده به كربال ميرود
آنگونه كه تاريخ نويسان نوشتهاند در هنگام ازدواج
شرط مينمايد كه هر روز به ديدار برادرش برود و اگر
حسين به سفر رفت ,زينب همراه او شود .زينب پدري چون
علي دارد كه نوشته شده است در كودكي از پدرش علي(ع)
ميپرسد :آيا مرا دوست داري حضرت علي جواب ميدهد :بله
دخترم ,فرزندان ما پارههاي جگر ما محسوب ميشوند
(خصائص الزينبيه،بي تا)
حض رت زينب با تمام شجاعت و شهامت مثال زدينش  ،يك
انسان است واز عواطف انساني بااليی برخوردار است؛
امام چهارم نقل ميكند :شبي كه پدرم در بامداد آن به
شهادت رسيد و من بيمار بودم و عمهام زينب از من
پرستاري ميكرد پدرم در خيمه مجاور با خود اشعاري را
زمزمه ميكرد كه حاكي از بي وفايي و بي مهري دنيا و
دنيايي ها بود و حكايت از آن داشت كه ":در بامداد
فردا چه مرداني به شهادت ميرسند ,حوادث روزگار را كه
نمي توان از خود به ديگري حواله كرد و ديگري را به
جاي خود در مسير حوادث ايام گذاشت ,پايان كار بدست
خداست و هر زندهاي بايد اين راه را طي كند ".عمهام
زينب چون اين سخنان را شنيد ديگر نتوانست خود را ضبط


كند و چنان زاري و گريه ميكرد كه از هوش رفت و خطاب
به امام ميگفت واي از بيبرادري كاش كه پيش از اين
مرده بودم ,امروز است كه بي مادر و بي پدر و بي
برادر ميشوم اي جانشين گذشتگان و اي پناه باقي
ماندگان  .امام خواهرش را آرام نمود و فرمود ":يا
اخيه ال يذهبن بحلمك الشيطان" :اي خواهرم شيطان حلم و
بردباري تورا نربايد (آيتي  .)1381 ,خواهر و برادر
با يكديگر ميگريستند .گريستن و بي تاب شدن ويژگي
انساني است .اما امام ميفرمودند" :خواهرجان آرام
باش ,تقوي از دست مده ,شكيبايي را فراموش مكن مگر نه
آن است كه اهل زمين و آسمان همه ميميرند به جز خدايي
كه مردم را به قدرتش آفريده است خواهرجان جد من بهتر
از من بود پدرم بهتر از من بود ,مادر و برادرم بهتر
از من بودند و سپس فرمودند خواهرجان تو را قسم ميدهم
و به اين قسم عمل كن در مصيبت من گريبان پاره مكن,
روي مخراش واو يال مگو( :آيتي) 113:1381,اگر جز اين
بود كه زينب نيز انسان است و چون ديگر انسانها آزرده
ميشود شرايطي كه فردا به وجود ميآمد براي زينب چون
يك حماسه شناخته نميشد؛ اگر انسان درد نكشد زجر
نبيند پايداري او قابل اقتدا نخواهد بود .زني كه
شاهد آن است كه بهترين بندگان خدا را به خاك و خون
مي کشند ,در راه دين خدا انحراف ايجاد مي کنند
عزيزترين كسانش امام حسين ,فرزندانش و تمام مردان
فاميل (به جز برادرزادهاش امام سجاد) را به فجيعترين
شيوه به شهادت مي رسانند آن هم شهادت بهترين انسانها
توسط بدترين مردم ,خيمهها را به غارت ميبرند و
ميسوزانند كودكان و زنان را آزار ميدهند اما با چنان
صالبتي همه را گرد هم آورده و آرامشان ميسازد و نيمه
شب به راز و نياز و اشك و آه با پيكر بي سربرادر
ميپردازد ,اما ذرهاي خم به ابرو نميآورود خود را
كنترل ميكند و آن چنان با استواري از حق و حقيقت
ميگويد و مقاومت ميورزد كه همه را به تعجب وا
ميدارد.
نكته ديگري كه در مورد شخصيت حضرت زينب مطرح است
آن كه ايشان نيز چون ديگر الگوها از استقالل رأي و
نظر برخوردار است و در فرازهاي مختلف زندگي آن گاه
كه صالح ميدانست هجرت مي نمود از مدينه به كوفه ،از
كوفه به مدينه  ،از مدينه به كربال و از كربال به …
حضرت در سفر آخر خود از مدينه به كربال  ،جدا از همسر
به همراهي امام حسين ميپردازد هرچند همسر ايشان


عبدهللا مخالفتي به اين همراهي نداشت اما در شرايطي كه
جهاد بر زنان واجب نيست و گفته ميشود از مهمترين
وظايف زن شوهر داري است حضرت زينب خانواده را رها
كرده و به اين راه سخت گام بر ميدارد .زينب يك زن
است اما زن بودن او مانعي در راه انجام مسئوليتهاي
او نيست .در روز عاشورا نيز حضرت زينب درخواست ميكند
كه فرزندانش زودتر از فرزندان برادرش به ميدان جنگ
بروند .نقل شده است كه صبح روز عاشورا در حالي كه دو
فرزندش عون و محمد را به همراه دارد خدمت امام آمده
و مي فرمايد :جدم ابراهيم خليل قرباني خدا را به جاي
قرباني شدن اسماعيل از خداوند پذيرفت برادر جان تو
نيز امروز اين دو قرباني مرا بپذير و اگر دستور جهاد
از زنان برداشته نميشد هزار بار جان خود را در راه
از
نقل
به
(الطرزالمذهب
ميكردم
فدا
محبوب
تبيان .)1313:اين زينب است كه در مورد فرزندانش
تصميم ميگيرد و آنان را نيز آماده ميسازد ,تا جان
خود را درراه خداتقديم كنند.
دانش و شخصيت حضرت زينب به گونهاي است كه انتساب
به حضرت زينب در بين بزرگان موجب تصديق و استناد
گفته ايشان ميشود برايمثال راوي بزرگي چون عبدهللا بن
عباس با اين عبارت از آن حضرت در روايات خود ياد
ميكند ":حدثتني عقيلتنا زينب"  :عقيله ما زينب چنين
روايت كرد و يا نقل شده است كه امام سجاد براي تأييد
گفته خود ميفرمودند كه ":عمهام زينب چنين گفت" در
نقل قولي از امام سجاد آمده است ":يا عمه انت بحمدهللا
عالمه غير معلمه و فاهمه غير مفهمه" .عمه جان سپاس
خداي را كه تو زن عالمي هستي بدون معلم و فهم كننده
و دريابندهاي بدون تفهيم كننده .يا از امام حسن نقل
شده است كه وقتي توانايي فوقالعاده ايشان را در
بحثهاي علمي ميبينند ميفرمايند ":انك حقا من شجره
النبوه و من معدن الرساله" به راستي كه تو از درخت
نبوت و رسالت هستي (شر قادي به نقل ازتبيان. )1313:
زي نب عقيله است و صفت عقيله در مورد كسي به كار
مي رود كه شدت عقل و خردورزي در او نمايان است و
استمرار و ثبات عقل در او ديده مي شود زينب يك انسان
نميشود كه
است و يك زن ,اما زن بودن او موجب
احساسات وعواظف جای عقل و خردورزي رابگيرد .اوبا عشق
و محبتکودکان را سرپرستي ميكند.؛ در نهايت درايت و
عقل تصميمگيري مينمايد و ذرهاي از حق عدول نمي کند
آن چه در اين شخصيت واالي انساني قابل توجه است وجود


اين وجوه به ظاهر تناقض آميز ميباشد زينب پرستار,
زينب خواهر و مادر داغدار ,زينب بي تاب شب عاشورا
همان زينب قافله ساالر كربال؛ زينب مدير و مدبر ,زينب
خطبه خوان بازار كوفه و مجلس يزيد و ابن زياد است.
سؤال جدي اي در اين جا مطرح ميشود ؛ آن كه چگونه
ممكن است يك انسان بتواند اين همه مصائب را تحمل
ً تمام عزيزان خود را از دست بدهد،
نمايد ،تقريبا
اسيري و سختي راه را تحمل كند ،زجر كشيدن عزيزانش را
ببيند و باز بتواند نه تنها در حضور دشمن ,خود را
حفظ كند بلكه با صالبتي چون زينب كه خود مثال تاريخ
شده است برخورد نمايد به گونه ای که در مجلس ابن
زياد و يزيدياد علي (ع) را در خاطرهها زنده كند .در
مجلس اول ابن زياد ميخواست حضرت زينب را در موضع
انفعالي و احساسي قرار دهد گفت ":ديدي خدا با
خانواده شما چه كرد؟ "زينب (س) بدون ذرهاي انفعال
ميگويد ":اتفاق تازهاي روي نداده است خداوند شهادت
را براي آنان قرار داد و آنان به اين سعادت رسيدند
اما به زودي روزي خواهد رسيد كه خدا تو و آنان را
براي حساب فرا خواند و آنجا با هم در افتيد و چون و
چرا كنيد".
يزيد نيز تالش ميكند تا روحيه اهل بيت را متزلزل
نموده و خود را در موقعيت فاتح و پيروز جاي دهد و با
تبختر مي گويد" :كاش پدران من كه در بدر كشته شدند
امروز ميبودند و اين وضع آل محمد را ميديدند و صدا
به شادي بلند ميكردند و ميگفتند يزيد دست تو درد
نكند"؛ اما پاسخ زينب تمام هيمنه پوشالي اي را كه
يزيد سعي مي كرد براي خود بيافريند در هم ريخت حضرت
فرمود" :يزيد مگر گمان بردهاي كه ما با شهادت و
اسيري خوار و زبون شدهايم و چون راههاي زمين و آسمان
را بر ما بستهايد و چون اسيران ما را از اين جا به
آن جا ميبريد ديگر خدا لطف خويش را از ما باز گرفته
است و گمان برده اي كه تو با كشتن مردان حق بزرگ و
بزرگوار گشتهاي؟ و خدا با لطف و عنايتي خاص به تو
مينگرد؟ و با خوشحالي و سرمستي تكبر فروش شدهاي؟ سخن
خدا را از ياد بردهاي كه ميفرمايد :كافران گمان
ميبرند كه اگر مهلتي به آنها ميدهيم اين مهلت به خير
آنهاست آنان را تنها براي آن مهلت ميدهيم كه بيشتر
گناه كنند و براي آنان است عذابي كه خوار و زبو نشان
خواهد كرد ".و در پايان اضافه كرد" :به خدا من جز از
خدا نميترسم و جز نزد وي شكايت نميبرم شكر خدايي را


كه عاقبت كار سروران جوانان بهشت را به خوشبختي و
آمرزش ختم كرد و بهشت را جاي آنان قرار داد از خدا
مي خواهم درجات آنان را باال برد و از فضل خويش به
ايشان بيشتر عنايت كند چه خدا بر هر كار تواناست".
(ايتي)112-111:1381،
اين سخنان حضرت زينب تعادل روحي و رواني يزيد را
به هم ميريزد و تمام نقشههايش را تغيير ميدهد به
گونهاي كه او تالش ميكند خود را از اين فاجعه مبرا
سازد .چگونه است كه زينب در برخورد با اين جمله كه
ديدي كه خدا با خانواده شما چه كرد؟ پاسخي چنين
حكيمانه ميفرمايد ":مارايت االجميال" :من چيزي جز
زيبايي نديدم .آيا زينب به واقع در همه اين مشكالت
زيبايي ميبيند چگونه ميتوان گفت كه زينب يك الگوي
ً انساني
انساني است اما در سختي زيبايي ميبيند قاعدتا
كه در خانوادهاي رشد يافته كه موضوع محوري براي آنان
دفاع و حمايت از حق و حقيقت است مادري چون زهرا(س) و
پدري چون علي(ع) دارد كه تا پاي جان از آرمان متعالي
خود پاسداري مينمايند و هميشه خود را به منبع اليزال
خداوندي متصل ميسازند و از خداوند نيرو و انرژي
مي گيرند طبيعي است كه مسئله اصلي برای او اداي دين و
وظيفه در راه خداوند باشد و هر آن چه در عالم ميبيند
نيز با همين ميزان اندازهگيري ميشود كه چقدر موجب
نزديكي به معبود است و در راه باور و اعتقاد چقدر
خالصانهتر است در مورد حضرت زينب شافعي مصري(بي
تا )183-183،مينويسد" :شبها در حال عبادت و روزها را
روزه داشت و به تقوا و پرهيزكاري معروف بود يا از
حضرت سجاد نقل است كه عمهام زينب در جريان حادثه
كربال با آن همه مشكالت حتي در شب عاشورا و شب يازدهم
محرم نيز نماز شب را ترك نكردند به گونهاي كه امام
حسين ميفرمودند :خواهرم مرا در نماز شب خود فراموش
نكن "و ادامه ميدهند كه" عمهام زينب در طول راه كوفه
و شام همواره نماز شب برپا ميداشت در برخي از منازل
بين راه ميديدم كه او از فرط خستگي و رنجوري ناشي از
آزار دشمن نمازهايش را در حال نشسته ميخواند" (عالمه
نقدي،بي تا )33-32 :اين استمرار بر عبادت به گونهاي
بود كه حضرت زينب را با نام عابده آل علي نام
نهادهاند.
نكته در خور تأمل در شخصيت الگوهاي واقعي آن است
كه مي توان ازانان راه رشدوتعالی را آموخت اگر زينب
يك فوق انسان بود كه از ديدن و شنيدن چيزي متأثر


نميشد؛ تحمل رنج و درد براي او سخت نبود نميتوانست
براي انسانهاي متوسط الگو باشد و انگيزه نزديك شدن
را به وجود آورد .اما زينب شب عاشورا و روز عاشورا
ثابت مي كند كه او هم انساني است مثل ما ،اما در
سايه ممارست و نزديكي به خداوند ميتواند زينبي باشد
كه همگان را به تعجب وا دارد و چون امام سجادي به او
تكيه كند و چون حسيني به او اميدوار باشد و چون
يزيدي از او به لرزه در آيد اين شيوه ميتواند قابل
اقتداء و پيروي باشد .مهر و عطوفت زينب مانع از
برخورد عاقالنه او نميشود ،همانگونه كه ياري خداوند
موجب ميشود مادر موسي مهر و عطوفت مادري را به كناري
نهاده و موسي را به فرمان خداوند به رود نيل بسپارد.
مجموعه اين رفتارها به اثبات ميرساند كه اگر
انسان تالش نمايد و از راه رشد بازنماند توكل به خدا
نموده ميتواند سختترين شرايط را تحمل نمايد وعنان
خود را از كف ندهد و پاسخ آخر آن است كه چنين الگويي
ميتواند قابل اقتدار و پيروی باشد.
نتيجه گيری:
شيوه الگوپذيری ميتواند در ايجاد ،تقويت و تغيير
هنجارهای اجتماعی مؤثر باشد ،البته اين شيوه ،زماني
کارايي دارد که الگو برخاسته از بين مردم باشد ،با
اداب و رسوم وفرهنگ و زبان مردم خود آشنا بوده و با
آن زندگی کند ،خصوصيات انسانی در او بارز باشد تا
امکان نزديک شدن به او و الگوبرداری از اوميسرباشد؛
با چنين نگاهی الگوهای متعالی دينی چون حضرت زينب(س)
نقش تعيين كنندهای در راهنمايی وهدايت مردم خواهند
داشت.
ازنتايج اين تحقيق هم چنين مي توان به موارد
زيراشاره نمود:
-1همان گونه كه درطول تاريخ مشاهده مي شودبرخي
الگوها توانسته انددربين مردم درطول قرن هاباقي
بمانندشخصيت هايي چون امام حسين (ع)وزينب كبري(س)هم
چنان نقش گروه مرجع رابراي افرادزيادي ايفامي
كنند.زيرا انان رااز جنس خودمي دانندومسايل انان
راقابل درك مي بينندلذا به انان تاسي جسته وانان
رابه عنوان الگواختيارمي كنندوچون اين رابطه توام
ب اعشق ودلبستگي است تداوم بيشتري يافته واثربخشي ان
نيزبيشترمي باشد.
-2همان گونه كه از اين مطالعه برمي ايدويژگي هايي
كه درقران به عنوان الگومطرح شده است عبارتنداز:مثل


ومانندانسان هاي ديگر،هدايت شدهوعالقمندبه مردم است
به زبان انان سخن مي گويدباشناخت ازشرايظ مردم درپي
راه حل براي مشكالت انان ي باشد ازموقعيت هاي
دراختيارسواستفاده نمي كندبامردم به نرمي رفتار مي
كند،انان را مي بخشدوپس از بخشش ايشان چون مشاوران
خويش مي بيندانان را تحقير نمي كندوانان به اوعشق مي
ورزندحتي اگر مخالفش باشند.
-3زينب(س)نيز چون الگوهاي قراني ازويژگي هاي
انساني برخورداراست مهر مي ورزد،عاشقانه برادرش
رادوست مي دارد غمگين ميشود درحضوربرادرطاقت از كف
ميدهد برخود مسلط ميشودوان رمان كه الزم باشد
درمواجهه بامشكالت خم به ابرونمي اورد به گونه اي كه
همگان را به اعجاب وامي داردزينب عقيله بني هاشم است
پس مي اموزاند كه عقل وخرد نبايد تحت تاثيراحساسات
وعواطف قرار گيرد اينگونه است كه زينب(س)قابالقتدا مي
شود.
-4جهت ترويج شيوه تربيتي الگودهي به نظرمي رسدالزم
است الگوپذيران ابتداباوركندالگوازجنس خودانان است
مشكالت انان رادرك ميكند،انان وويژگي هاونيازهايشان
را درك مي كنند.امادرسايه بندگي وعبادت خدا به مقام
انسان هاي برترنايل امده اند ازاين رومي توان باانان
همذات پنداري نمودوبه عنوان الگوانتخابشان نمود.
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