
 
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 Vol. 51, No. 2, Issue 103                                             103پیاپی ، شمارۀ 2، شماره و یکم پنجاهسال 

 Autumn & Winter 2019 - 2020                                               75-96ص ، 1398 پاییز و زمستان
DOI: https://doi.org/10.22067/naqhs.v51i2.68445 

 
 

 یاجتماع تیدر ترب یاخالق ینقش الگوها
 *میاز منظر قران کر 

 یجان نثار  ینعلیحس
 اصفهان، واحد خوراسگان یدانشگاه آزاد اسالم یدکتردانش آموخته 

Email: ali23hosein@yahoo.com 
 یواعظ نیحس دیدکتر س

 واحد خوراسگان ،اصفهان یدانشگاه آزاد اسالم اریدانش
Email: sh.vaezi@khuisf.ac.ir 

 چکیده
باا رو   میاز منظار قارآن کار یاجتماا  تیادر ترب یاخالقا یپژوهش حاضر با هدف استخراج نقش الگوهاا

متناسا  باا  ،یآموزش یهاصورت گرفته است. نظام یاابخانهو استفاده از منابع کت ییمحتوا لیهمراه با تحل یفیتوص
 یهااز اساوه یرویااز الگوها و پ یریگبهره بر م،ی. قرآن کردهندیارائه م یاخالق تیترب یرا برا ییاهداف خود، الگو

ک  تیترب یحتواکاربرد داشته و م یتیترب یهااز جمله برنامه یمراحل زندگ هیالگوها در کل رایکرده است، ز دیحسنه تأ
از طار  الگوهاا،  میاست: اهداف مهام قارآن کار یپژوهش حاک یهاافتهی. دهدیارائه م یو  مل ینیرا به صورت  

 نیاباه ا دنیرسا یبوده و بارا یاجتما  یالگوها یهماهنگ ،یمترب یاستعدادها ییشکوفا سته،یشا یگوهاال یمعرف
انساان را مرار  نماوده اسات.  یباشناختیو حس ز دیتقل ،یریپذ تیمانند: شناخت الگوها، مسُئول یاهداف، الزامات

از  یرویپ ،یمنف یمثبت، ارائه الگوها یهاارائه الگو ،یکیاهداف  بارت است از: قرابت و نزد نیوصول به ا یهاوهیش
نباط و خود را باه اسات یکم کم جا یبوده، ول یدیتقل یدر کودک یری لم، استمرار، و تنوع در الگوها. معمواًل الگوپذ

 یگوناگون اجتما  یها یهمواره در معرض آس زین رانیالگوپذ رند،یپذ  یو همچنان که الگوها آس دهدیانتخاب م
 قرار دارند.

 
 .، قرآن کریمیاجتما  تیترب ،یریاخالق، الگوپذ: هاکلیدواژه

                                                 
 .24/05/1397: یینها بیتصو خی؛ تار11/08/1396وصول:  خیتارهشی؛ مقاله پژو*. 
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Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the role of ethical models in social education 

from the perspective of the Holy Quran by adopting a descriptive method along with 

content analysis and study of library resources. Educational systems, according to 

their goals, provide a model for moral education. The Holy Qur'an has underlined 

the importance of following models and examples of virtues, for such models are 

applicable to all stages of life, including educational programs, providing objective 

and practical content of education. The findings of the study suggest that major goals 

pursued by the Holy Quran in the introduction of these models are to present 

appropriate models, flourish interpersonal talents and coordinate social models. To 

achieve these goals, it has set forth requirements such as model recognition, 

accountability, imitation and aesthetic sense of man. These goals could be fulfilled 

through diverse manners such as closeness, and intimacy, presentation of positive and 

negative models, adherence to scientific principles, continuity, and diversity in 

models. In their childhood, these modeling is usually in form of imitation, but it is 

gradually evolved and replaced by inferencing and selection, and as models are 

vulnerable, role models will always be subject to various social damages. 
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 قدمهم

از دیرباز در جوامع مختلف نقش الگوها در تربیت اجتما ی، مورد توجاه پیاامبران الهای، فیلساوفان، 
اندیشمندان، معلمان، والدین و دیگر مربیان قرار داشته است، وجود الگوهای مناس  و محبوب در جامعاه 

دهد و الگوبرداری از مکارم اخالقی ایشان را ترغی  ها سوق مینسوی آخودی خود، افراد آن محیط را بهبه
ترین ارکان تربیت الگوپذیری است؛ فرد با انتخاب یک الگاو و سرمشا  که یکی از مهمکند. نظر به اینمی

تواند با اقتدای به او در مسیر کمال گام بردارد.  الوه بر الگوهای مشاهود، کاه محایط تربیتای مناس ، می
تواناد هاای گذشاته، نیاز میهای اخالقی و انسانی مؤثر در طول تاریخ ملتکنند، اسوهرا ایجاد می مسا د

ها ایفاا کنناد. مسیر هدایت و حیات معنوی را کمال مضا ف بخشیده و نقش  ظیمی در ساازندگی انساان
پاساخگوی  ها بارای همگاان،ترسیم چهره دقی  و کاربردی و در ین حال، محبوب و دوست داشتنی اساوه

بخش وسیعی از نیازهای انسان در محیط ذهنی و اجتماا ی اسات کاه باه تادریق خاال  شخرایت افارد 
هاا هاا از ارز گردد. طبعاًا الگوهاای منحارف و منفای نیاز تااثیرات زیاادی در انحاراف افاراد و گروهمی

ای اخالقای در قارآن های الگوهاهای اجتما ی دارند. بنا بر این شناخت اهداف، الزاماات و شایوهوآرمان
 تواند تا اندازه زیادی راهگشای تربیت اجتما ی باشد.می

 رهگذر این و از است بوده مسلمان های  لمایو پژوهش برای تحقیقات بسیار مهم منبع همواره قرآن
بشاریت در ایان در ایان  و تعاالی رشد آن تا اندازه زیادی در موج  که به گردیده گذاریپایه متعددی  لوم

 همواره اسالمی دانشمندان تال  که یابیممی اسالمی در فکری تحول تاریخ از .است تأثیر گذار بوده مینهز
به نظار  .اندشده جوامع فکری های رصه زمان وارد اقتضای به که هایی بوده،دانش کردن قرآنی به معروف

)سایف،  2«ای اساتی مشااهدهترین نوع یادگیری انسان، یادگیرمهم»1واضعان نظریه یادگیری اجتما ی،
(. به ا تقاد این روان شناسان اگر ما قادر نبودیم که در محیط اجتما ی از طری  مشاهده رفتار و ا مال 212

شد. در چنین حالتی، باید وقت و نیروی زیاادی را صارف دیگران به یادگیری بپردازیم، زندگی ما مختل می
کردیم، و چه بسا در این کار با اشتباهات بسیاری رو باه های مختلف میها، و نگر کس  دانش، مهارت

هایمان را از راه مشااهده ها و سایر یادگیریها، مهارتشدیم. اما خوشبختانه ما مقدار زیادی از دانشرو می
کنیم. یاادگیری رفتار والدین، دوستان، معلمان، و نیز از طری  مشااهده پیامادهای رفتاار آناان کسا  مای

است که در آن فرد با انتخاب یک الگو یا سرمش  به تقلیاد از  3«گیریسرمش »در واقع همان  ای،مشاهده
های تربیت اجتما ی، تربیت به وسایله الگوهاسات، کاه پردازد. بر همین اساس، یکی از رو رفتار آن می

                                                 
1 social learning theory 

2 Observational learning. 

3 Modeling 
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ماؤثر در تربیات  های فراگیر و بسیاررو  تربیت الگویی، یکی از رو  .نامید 1توان آن را رو  الگوییمی
 است و فراگیر بودن آن بدان جهت است که در کلیه امور و مراحل زندگی کاربرد دارد.

های تربیتی کتاب وحای و اساتنباط تعاالیم، از ایان های تحقی ، نگاه نو به اهداف و رو از ضرورت
بارای رسایدن باه مندان هدایت الهی است. پارور  اساتعدادها منبع بزرگ برای تربیت نسل جوان و  القه

شاود، می« انتخاب»ها مجبور به کماالت نهایی از رسالت و ضرورت اخالق است. انسان در میان تعارض
نفع سعادت و رستگاری واقعی و الهی شود تا در این انتخاب آنچه را بهلذا تربیت الگویی صحیح با ث می

دهاد. و بهترین شیوة زندگی فرد را تعلایم میاوست برگزیند. از جنبه فردی و آرامش روانی، رو  ما را سالم 
هاا را نشاان هاا و راه پرهیاز از آنکند. نیز رذیلتها را معین میدست آوردن آنزیرا فضائل را معرفی و راه به

بند باشند، جامعه از کردارها ها به الگوها و قوا د و احکام اخالقی پایدهد. در ُبعد اجتما ی اگر انسانمی
توان اینگونه برشمرد: نماید. برخی از سواالت این پژوهش را نیز میپسندیدة احساس آرامش می و رفتارهای

( چه الزامات تربیتی برای الگوهای اخالقای در 2( اهداف تربیتی قرآن از ارائه الگوهای اخالقی چیست؟ 1
های ( آسای 4کناد؟ یهای تربیتی در ارئه الگوهای اخالقی ترسایم م( قرآن چه شیوه3قرآن وجود دارد.؟ 

 تربیتی الگوهای اخالقی در قرآن چگونه مرر  شده است؟
 مفهوم شناسی

 . الگوپذیری1 
الگو در لغت به معنای طر ، سرمش ، نمونه، مثال، مدل و غیره آماده، اماا در اصارال  و در  لاوم » 

بیت، معنای اصرالحی الگو گوناگون به معانی متفاوت و البته نزدیک به هم آمده است. در حوزه تعلیم و تر
کاماًل با معنای لغوی آن تراب  دارد و به طر  و نمونه یا مدلی از شکل یا اشیا یاا ماوردی از رفتاار اطاالق 

شود که باه دلیال دارا باودن در مورد انسان نیز، الگو به شخریتی گفته می (.632نس ، )حسینی« شودمی
شاود در روان شناسی اجتما ی، مدل به کسی گفته می» روی است.برخی خروصیات، شایسته تقلید و پی

هایی از در  لوم اجتما ی نیاز، الگوهاا آن شایوه(. »640)ساروخانی، « که کودکان رفتار  را تقلید کنند.
گیرند و افراد به هنگام  مل به طور طبیعای باا ایان الگوهاا ساروکار زندگی هستند که از فرهنگ نشأت می

شود، معنای (. همان گونه که مشاهده می260)آلن بیرو، « یابدبا این الگوها تراب  میها دارند و ا مال آن
تعبیار « قادوه»و « ُاساوه»از الگو در  ربی باه »اصرالحی الگو در این سه  لم بسیار به هم نزدیک است. 

ساوه از رو، برای بررسی مفهوم الگو در متون دینی، باید از این دو واژه بهره بگیشود، از اینمی ریم. ُاساوه و اس
ریشه َاسا )أ س و( است که در حالت اسمی به معنی قدوه و الگو و در حالت مرادری، باه معنای حالات 

                                                 
1 Modeling 
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در سه ماورد ایان واژه باه کاار رفتاه اسات، »( در قرآن کریم، 105/ 1)ابن فارس، « کردن آمده استپیروی
ای َرُساولس ». اسوه، در آیه ( که به همان معنای مردری است6و  4؛ ممتحنه/ 21)االحزاب/ َلَقْد کاَن َلکاْم فس

هس ُأْسَوٌة َحَسَنٌه.....
روی کاردن و اساوه در ماورد ( یعنی قدوه که  بارت است از اقتدا و پای21)االحزاب/« اللَّ

که ماضی « لقد کان لکم»روی و تبعیت کردن از او، و از این که با رسول خدا صلی الله  لیه و آله، یعنی پی
روی تکلیفی ثابت و همیشگی است و معنای اری است تعبیر کرده است، اشاره به آن است که این پیاستمر

آیه این است که یکی از احکام رسالت رسول خدا صلی الله  لیه و آله و ایمان آوردن شما به او، این اسات 
 (. 288/ 16)طباطبائی، « که هم در گفتار و هم در رفتار  به او تأسی کنید.

 اخالق. 2
ها، طبیعت باطنی، سرشات درونای، واژه اخالق جمع ُخل  و َخل  و در لغت به معنی مفاهیم خوی»

شناسان معتقدند َخل  و ُخلا  برخی از لغت( »15413/ 10)دهخدا، « رفتاری است.طبع، مروت و خو 
ه وسایله چشام هایی اختراص دارد که بها و صورتها و شکلهر دو به یک معناست؛ لکن َخل  به هیئت

« شود که با بریرت قابال در  اسات.قابل دیدن هستند، برخالف ُخل ، که به خوی و سجایایی اطالق می
 (.633/ 1)راغ  اصفهانی، 

 . تربیت اجتماعی3
« گاه که به انجامی که آن را سازد برساد.تربیت، دگرگون کردن گام به گام و پیوسته هر چیز است تا آن»

نیز به معنی رفع موانع و ایجاد مقتضیات برای شکوفا کردن استعدادهای انسان (. »29/ 2)راغ  اصفهانی، 
تربیت اجتما ی بر شاناخت و آگااهی فارد (. »24)دلشاد تهرانی، « باشددر جهت کمال مرل  شکوفا می

ا تواند فا ل اجتماا ی شاود و مرااب  باکه چگونه انسان میها مبتنی خواهد بود، اینازخویشتن و موقعیت
های نظری را باه حیراه  مال معیارهای معین اخالقی بیندیشد و  مل کند. تربیت کاری است که این داده

ها را تعیین کرده و ارتباط آن را با  وامل رشد اخالقی مرلوب مورد بررسای کشاند، برنامه، رو  و شیوهمی
 (.62،   1381)فردریک ای، « دهدقرار می

 
 مبانی نظری الگوها

 ای تربیت اجتماعی. الگوه1
های تربیت اجتما ی، ارائه الگوهای ارزشمند در جامعه و طرد الگوهای ناشایست است. یکی از سنت

دهاد و خودی خاود، افاراد آن محایط را باه ساوی آناان ساوق میوجود الگوهای محباوب در جامعاه باه
« گیریسرمشا »یری انساان تارین ناوع یاادگکناد. مهمالگوبرداری از مکارم اخالقی ایشان را ترغیبت می



 103 شمارة                                             ثیعلوم قرآن و حد                                                                       80

پردازد.  الوه بر الگوهای زناده، کاه محایط است. فرد با انتخاب یک الگو یا سرمش ، به تقلید رفتار او می
د های اخالقی و انسانی باقیکنند، اسوهتربیتی مسا د را ایجاد می ماناده از گذشاته، ماردم را حیاات مجاد 

رز  کاربردی در سرمش  بودن، نقش  ظیمی در سازندگی بخشند و از لحاظ بار اطفی، برجستگی و امی
ها بارای حال، محبوب و دوست داشاتنی اساوهکنند. ترسیم چهره دقی  و کاربردی و در ینها ایفا میانسان

تواند جای خالی الگوهای مورد نیاز را در محیط و ذهن و روحشان پر کند تا بتوانند به تدریق با همگان می
ها زی کنند. الزامات تربیت اخالقی: مبانی و زیر بنای ا تقاداتی هستند که بدون توجه به آنآ نان همانند سا

یابند. در واقع الزامات شاامل های تربیتی نیز دقیقًا تحق  نمینه تنها اهداف دست یافتنی نیستند، بلکه شیوه
 های تربیت اخالقی باشند.وهتوانند تضمین کننده نتایق شیبینی و ا تقاداتی هستند که میشناخت، جهان

 . الزامات اخالقی2
از نظر برخی اندیشمندان  قل بشر ضامن الزامات اخالقی و رفتاری اوست چارا کاه ایان الزاماات در  

نهاد بشر موجود است و  قل توانایی انتخاب و هدایت را دارد. ولی به تنهایی قادر به ایجااد الازام در اماور 
کناد و از جهات و وحی الهی است. چرا که وحی از طرفی  قال را تأییاد می اخالق نیست و نیازمند شرع

دهد. تا چشم بسته مغلوب هوای نفاس نباشاد. قارآن دیگر آن را در بستری از رهنمودهای ارزشمند قرار می
کریم در سوره الفتح به این نکته اشاره نموده است که چگونه رو  پرهیزگاری به مؤمنین الزام شده است. می

َهاا »فرماید:   بس
ْقَوی َوکاُنوا َأَح َّ َمَة التَّ یَن َوَأْلَزَمُهْم کلس نس هس َوَ َلی اْلُمْؤمس ُه َسکیَنَتُه َ َلی َرُسولس َوَأْهَلَهاا َوکااَن َفَأنَزَل اللَّ

یًما کلِّ َشیٍء َ لس ُه بس
را پس خدا آرامش خود را بر فرستاده خویش و بر مؤمنان فارو فرساتاد و آرماان تقاوا « اللَّ

مالزم آنان ساخت و ]در واقع[ آنان به ]ر ایت[ آن ]آرمان[ سزاوارتر و شایسته ]اتراف به[ آن بودند و خادا 
توانناد اهاداف را (. در واقع الزامات شامل ا تقاداتی هساتند کاه می2همواره بر هر چیزی داناست )الفتح/

 های تربیت اجتما ی باشند.تعیین نموده و رهنمودی برای شیوه
 های تربیت اخالقی. شیوه3 

گویناد کاه بارای اند و باه ماا میها دستورالعملهای تربیت بر اصول تربیتی مبتنی هستند، شیوهشیوه»
ها در ایان اسات کاه اصااول رسایدن باه مقراد مااورد نظار چاه بایاد بکناایم، اماا تفااوت اصاول و شاایوه

ها زیار مجمو اه (. شایوه88)باقری، « دترنهای جزئیها دستورالعملهای کلی هستند و شیوهدستورالعمل
گردد، که بر مبنای آن محتوا و رو  آموز  مشخص شناختی اطالق میها است و به نگرشی معرفتبرنامه

توانناد ها میآورد. ایان شایوهشود و به وسیله آن فراگیر تحت هدایت معلم مهارت الزم را به دسات مایمی
پس به ]برکت[ رحمت الهای »آمده است.  3امبر اسالم )ص( در سوره اخالقی باشند. مانند آنچه در باره پی

)آل « شادندبا آنان نرمخو ]و پرمهر[ شدی و اگر تندخو و سختدل باودی قرعاًا از پیراماون تاو پراکناده می
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 (.159 مران/
  

 اهداف تربیتی الگوهای اخالقی درقرآن

 های مربوط به سؤال اول تحقی یافته 1-جدول شماره 
تربیتی اهداف 

 الگویی اخالقی:
 سوره/ آیه

معرفی الگوهای 
 شایسته

( 17( )ص/6( )الممتحنه/4( )الممتحنه/58تا  1( )مریم/ 21)االحزاب/
( 12( )التحریم/43( )االحزاب/21( )االحقاف/48( )ص/45( )ص/41)ص/

( 47( )غافر/21( )ابراهیم/23-19( )الر د/37( )النجم/90)االنبیاء/
 (11( )التحریم/31( )آل  مران/158/( )اال راف35)یونس/

شکوفایی 
 استعدادهای متربی

( 22،24،36،38،40،42،95،98،109( )الکهف/11تا  1)مومنون/
( 33( )الزمر/51( )مریم/146( )النساء/46( )ص/36،47،48)مریم/
( 63( )الفرقان/19( )الحدید/8( )الحشر/15( )الحجرات/177)البقره/

 (82النعام/( )ا157( )البقره/18)الزمر/

هماهنگی الگوهای 
 اجتما ی

( 50( )النحل/36()یونس/6( )التحریم/266( )الشعراء/2)الرف/
 (107( )هود/61( )یوسف/68( )البقره/102)الرافات/

 
 . معرفی الگوهای شایسته1 

آیه ترین کالم الهی در این باره، پردازد. صریحقرآن کریم در موارد متعددی به معرفی الگوهای الهی می
َلَقاْد »نمایاد: است که پیامبر گرامی اسالم را به  نوان اسوه حسنه معرفی می« االحزاب»بیست و یکم سوره 

یًرا َه کثس َر َوَذکَر اللَّ َه َواْلیْوَم اْلْخس َمن کاَن یْرُجو اللَّ هس ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِّ
ی َرُسولس اللَّ قرعاًا ( »21االحازاب/«)کاَن َلکْم فس

کس که باه خادا و روز بازپساین امیاد دارد و قتدا به[ رسول خدا سرمشقی نیکوست برای آنبرای شما در ]ا
و نیز، حضرت ابراهیم  لیه الساالم و پیاروانش را الگاو و سرمشاقی نیکاو بارای « کندخدا را فراوان یاد می

دگان صالح خادا را نماید. در آیات بسیاری زندگانی پیامبران و بنمؤمنان و طالبان لقای پروردگار معرفی می
روی و کشد کاه حااکی از اهتماام قارآن کاریم باه پایمی های جذاب و شنیدنی به ترویردر قال  داستان

انی است. ذکر داستان حضرت یوسف، موسی، ابراهیم و پیاامبران دیگار الگوبرداری از اسوه های الهی و رب 
تاا  1ان خروصیات هرکدام ازپیامبران، )آیات در همین راستاست. یا در سوره مریم، بعد از ذکر داستان و بی
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ان ُذرِّ »فرماید: ( می58 ْن َحَمْلَناا َماَع ُناوٍ  َومس مَّ یةس آَدَم َومس ن ُذرِّ ییَن مس بس
َن النَّ م مِّ ُه َ َلیهس یَن َأْنَعَم اللَّ ذس

ک الَّ یاةس ُأْوَلئس
ْن َهَدیَنا َواْجَتَبیَنا.... مَّ یَل َومس ْسَرائس إس یَم َو ْبَراهس آنان کسانی از پیامبران بودند که خداوناد برایشاان ( »58م/)مری« إس

نعمت ارزانی داشت از فرزندان آدم بودند و از کسانی که همراه نو  ]بر کشتی[ ساوار کاردیم و از فرزنادان 
یعنی اگر شما هم دوست دارید مورد « که ]آنان را[ هدایت نمودیم و برگزیدیم.ابراهیم و اسرائیل و از کسانی

 روی کنید.مند شوید، از این الگوها پیاوند قرار بگیرید و از نعمات الهی بهرهلرف خد
 . شکوفایی استعدادهای متربی2

هاای الگاو در شیوه الگویی برای، شاکوفایی اساتعدادهای متربای، مربای باه بیاان و توصایف ویژگی
ام یاپردازد و زمینه را طوری فراهم میمی ل و تجس  ی را به تخی  ای ک الگاو، یاا صاحنه و واقعاهکند که مترب 

ی گاهی با بیان داساتان آیاد و زماانی باا بیاان های فرضای بار ایان امار فاائ  میها، و افساانهبکشاند. مرب 
ای هرقادر از هنرمنادی و ها به این مهم دست میخروصیات،  المات و نشانه یابد. در هر دو شایوه، مرب 

ابیت های مرلوب، موف تری برخوردار باشد، در پرداز  الگومهارت بیش تر خواهاد باود. شایرینی و جاذ 
ای داستان و پیامدهای مرلوبی که بر افعال و صفات قهرمان داستان مترت  است، موج  می شاود تاا مترب 

روی کناد. توصایف حرکات خود را مراب  با قهرمان داستان، هماهنگ و تنظیم نماید و از همان الگو، پای
قون»، «مؤمنون»، « باد الرحمن»، «مفلحون»، «اولوااللباب» و غیاره در قارآن کاریم، از « مهتادون»، «مت 

این نوع است؛ چرا که قرآن کریم با بیان خروصیات هر یک از این اقشار، درصدد الگو دهی باه مخاطباان 
یَن »شود: جا تنها به ذکر یک نمونه بسنده میباشد. در اینخود می ذس

ُنوَن الَّ ْم  َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤمس هس ای َصااَلتس ُهاْم فس
ْم  هس ُفاُروجس یَن ُهْم لس ذس

ُلوَن َوالَّ کاةس َفا س لزَّ یَن ُهْم لس ذس
ُضوَن َوالَّ ْغوس ُمْعرس یَن ُهْم َ نس اللَّ ذس

ُعوَن َوالَّ الَّ َ َلای َخاشس ُظوَن إس َحاافس
یَن َفَمنس اْبَتَغ  ُهْم َغیُر َمُلومس نَّ ْم أْو َما َمَلکْت َأیَماُنُهْم َفإس هس یَن ُهاْم َأْزَواجس اذس اک ُهاُم اْلَعااُدوَن َوالَّ اک َفُأْوَلئس ی َوَراء َذلس

یَن  ذس
ُثوَن الَّ ک ُهُم اْلَوارس ُظوَن ُأْوَلئس ْم یَحافس هس یَن ُهْم َ َلی َصَلَواتس ذس

ْم َراُ وَن َوالَّ هس ْم َوَ ْهدس هس َماَناتس
َ

ْرَدْوَس ُهْم ِلس ُثوَن اْلفس  یرس
ُدوَن فی هاا کاه از ها که در نمازشان خشوع دارند و آننان رستگار شدند؛ آنمؤم( »11تا  1)مومنون/« ها َخالس

ها که دامان خود را )ازآلوده شدن باه بای دهند و آنها که زکات را انجام میلغو و بیهودگی رویگردانند و آن
که  شوند؛ و کسانیگیری از آنان مالمت نمیکنند، مگر بر همسران و کنیزانشان، که در بهره فتی( حفظ می

ها که بر کنند و آنها و پیمان خود را ر ایت میها که امانتغیر از این طری  را طل  کنند، تجاوزگرند؛ و آن
برند و جاودانه در ها وارثانند؛ وارثانی که بهشت برین را ارث مینمایند؛ )آری،( آننمازهایشان مواظبت می

 «آن خواهند ماند
 . هماهنگی الگوهای اجتماعی3

باشاد. اگار الگوهاا گی بین الگوهای ارائه شده، نکته دیگری است که بسایار حاائز اهمیات میهماهن
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متعددند، الزم است، هماهنگ و در یک جهت باشند، و اگر الگو واحد است، باید ابعاد مختلف آن با هام 
ی با الگوهای رفتاری وی هماهنگ باشاد و قاو ل و فعلاش هماهنگ باشند. مثاًل، اگر الگوهای گفتاری مرب 

ی و الگوپذیر بسیار کمک می کند. در حالی کاه یکدیگر را تردی  کند، به وحدت رفتار و تثبیت آن در مترب 
ی خواهد شد  دم هماهنگی بین آن َم َتُقوُلاوَن َماا اَل »ها، منجر به دوگانگی رفتار در مترب  یَن آََمُنوا لس ذس

یا َأیَها الَّ
نَد ا هس َأن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلوَن َتْفَعُلوَن کُبَر َمْقًتا  س

ایاد چارا چیازی ای کسانی کاه ایماان آورده( »2)الرف/« للَّ
 «دهید. نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید.گویید که انجام نمیمی

 
 الزامات تربیتی الگویی اخالقی در قرآن

 ی های مربوط به سؤال دوم تحقیافته-2جدول شماره 

الزامات 
تربیتی 

الگوهای 
 اخالقی

 شناخت الگوها
( 179( )اال راف/10( )الملک/36( )االسراء/78)النحل/

( 9( )السجده/20( )هود/81( )النمل/44)الفرقان/
 (8( )الجاثیه/78( )المومنون/23)الجاثیه/

 مُسولیت پذیری

( 26( )االحقاف/23( )الملک/9( )السجده/36)اسری/
( 21( )االنفال/81( )النمل/2نبیاء/( )اال78)المومنون/

( 14( )فاطر/8( )الجاثیه/198( )اال راف/75)البقره/
 (51( )النور/181)البقره/

 تقلید

( 23( )الزخرف/9( )االنعام/18( )الزمر/90)االنعام/
( 143( )البقره/89( )یونس/49( )القرص/66)الکهف/
( 31( )آل  مران/90( )طه/170( )البقره/43)مریم/

( 47( )االسراء/21( )النور/21( )ابراهیم/158 راف/)اال
( 21( )الرور/64( )االنفال/21( )نو /117)التوبه/

 (36( )ابراهیم/125)النساء/

 حس زیبا شناختی
( )آل 212( )بقره/ 69(. )البقره/16( )حجر/32. )ا راف/ 

( )انفال/ 88( )یونس/ 6( )نحل/108( )انعام/ 14 مران/ 
 (8(. )النحل/6النحل/( )39(. )الحجر/48

 . شناخت الگوها1
اَدَة » ْفئس

َ
ْبَرااَر َواِل

َ
اْمَع َواِل کْم اَل َتْعَلُماوَن َشایًئا َوَجَعاَل َلکاُم اْلسَّ َهاتس ن ُبُرونس ُأمَّ ُه َأْخَرَجکم مِّ کاْم َوالل  َلَعلَّ
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بیرون آورد و برای  دانستیدو خدا شما را از شکم مادرانتان در حالی که چیزی نمی( »78)النحل/« َتْشکُروَن.
ترویر و ترسیم و اشکالی از  الم خارج « ها قرار داد، باشد که سپاسگزاری کنیدها و دلشما گو  و چشم

بندد، و به این ترتی  شناخت ما نسبت باه جهاان خاارج باه وسایله ابازاری با وسائلی در رو  ما نقش می
اناد این ابزار آنچه را از خارج دریافته .است تر سمع و برر )چشم و گو (گیرد که از همه مهمصورت می

یاابیم و باه تجزیاه و تحلیال آن سازند و ما با نیروی  قال و اندیشاه آنارا در میبه ذهن و فکر ما منتقل می
ای اسات بارای تعلایم و بیند در حالی که گاو  وسایلهانسان با چشم، تنها امور حسی را می»پردازیم. می

از طری  شنیدن کلمات به همه حقای  ا م از آنچاه در دائاره حاس اسات و آنچاه  ها،تربیت در همه زمینه
شود یاا اساتدالالت  قلای، حاصل می تجربه گردد زیرا،  لم انسان یا از طری بیرون از دائره حس آشنا می

 اما تجربه بدون استفاده از چشم و گو  امکان ندارد، و استدالالت  قلی از طری  فؤاد یعنی  قل صاورت
 (.116/ 12)مکارم شیرازی، « گیردمی

 . مسُیولیت پذیری2
اک کااَن َ ْناُه َمْساُؤواًل » ْمَع َواْلَبَرَر َواْلُفَؤاَد کال  ُأولئس نَّ السَّ ْلٌم إس هس  س ( 36)اساری/« َواَل َتْقُف َما َلیَس َلک بس

« قع خواهند شاد.وچیزی را که بدان  لم نداری دنبال مکن زیرا گو  و چشم و قل  همه مورد پرسش وا»
ها به خاطر آن است کاه اند. ایان مسئولیتگاو  و چاشام و دل )شنوایی، بینایی،  قل( هاماگای مسئول

ای شاده پایهماخذ و بیهای بیگوید و یاا در تافاکار خاود دچاار قضاوتسخنانی را بدون  لم و یقین می
از چاشاام و گااو  و فاکاار و  اقاال او سااؤآل که با واقعیت منرب  ناباوده اسات، باه هامایان دلیال 

شاود کاه آیاا واقعًا شاماا باه ایان ماساائل ایاماان داشاتایاد کااه شاهااادت دادیااد، یااا قاضاااوت مای
اماا ایاناکاه چرا از میان حواس انساان  !کاردیاد، یا به آن معتقد شدید و  مل خود را بر آن منرب  نمودید؟

و گو  شده است، دلیلش روشن اسات، زیارا ماعالوماات حاساای اناسااان غالباًا از  تنها اشاره به چشم
 (.119/ 12)مکارم شیرازی، « .ها هستندشود و بقیه تحت الشعاع آنایان دو طاریا  حاصل می

 . تقلید3
د. روهای انسان به شامار مایتقلید یکی از فرایندهای روانی است که پایه و اساس بسیاری از یادگیری

اند. در مقابال، گرایش به تقلید به قدری در انسان رایق است که برخی از روان شناسان آن را غریزه دانساته»
اند؛ زیرا به گفته آنان، هیچ گونه رفتاری که جز از برخی از روان شناسان اجتما ی با غریزه بودن آن مخالف

( آنچاه مسالم اسات ایان کاه در انساان 494/ 2)کالینبرگ، « طری  تقلید تبیین پذیر نباشد، وجود ندارد.
های شخریتی و آداب و رساوم را در ابعااد حالتی روانی وجود دارد که بر اساس آن، فرد، بسیاری از ویژگی

شناسای اجتماا ی آن را چناین گیرد. این حالت همان تقلیاد اسات کاه در روانمختلف از دیگران الگو می
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شود که موقعیتی تحریک کننده موج  فعالیتی حرکتی شود که ته میتقلید به وضعیتی گف»کنند: تعریف می
بر اساس این تعریف، وقتی موقعیتی تحریاک کنناده  (61)گوردن، « به نو ی، به موقعیت محر  شبیه باشد

کناد ها، و آرزوهای انسان سازگار باشد، برای انسان پدید آید، انسان ساعی میکه با اهداف، نیازها، نگر 
تر به آن موقعیت نزدیک کند. از این رو، ایان رفتاار کاه در قالا  از خود بروز دهد تا خود را بیش رفتاری را

گاهانه و هدفدار است ه، اقتباس(.معمواًل تقلید درسه مرحله انجام می .تقلید است، آ  پذیرد )محاکات، َتشب 
 مرحله اول: محاکات

خص،  مل یکی از اشخاص پیرامون خود را  یناًا تقلید به معنای ا م، سه مرحله دارد: اول این که ش»
خندد، بدون این که درنگ میای که با خنده اطرافیان خود، بیدرنگ انجام دهد، مثل کود  چند ماههو بی

« محاکاات»ها داشته باشد. این حالت، خالی از هرگونه فهم و تمیز اسات و تعبیر و تفسیری برای خنده آن
گااهی اناد  تقلیاد نمایاد؛ مثال بچاه چناد نام دارد. دوم این که شخص گاهانه ولی با آ ، رفتار دیگری را آ

ه )همانند سازی( به آنان انجام میای که کارهای بزرگساله دهد، هرچند که از هدف و ترها را به منظور َتشب 
دیگاران را نیکاو قرد آنان در این کار اطال ی ندارد. سوم این که فرد با آگاهی کافی و با اختیار کامل رفتار 

تر در رو  الگویی بیش (212)مربا  یزدی، « نام دارد« اقتباس»کند، این مرحله یابد و آن را تقلید میمی
 تواند زمینه ساز تحق  مراحل بعدی باشد.با مرحله دوم و سوم سر و کار داریم، هرچند مرحله اول نیز می

ه   مرحله دوم: َتشبُّ
هاا اند؛ آنند فروید، تقلید را نو ی همانندسازی و انرباق با محایط دانساتهای از روان شناسان مانپاره 

کنند که قدری از قادرت های رفتاری والدین، احساس میها و ویژگیمعتقدند که کودکان با تقلید از نگر 
از روان باه نظار برخای »ساازند. اند و از این رو، خود را با آناان منربا  میها را به دست آوردهو کفایت آن

شناسان، همانندسازی نو ی یادگیری است و کودکان تنها آن دسته از رفتارهای والدین را ماورد تقلیاد قارار 
 (.158/ 1)اتکینسون، « دهند که به خاطر انجام آن پادا  دریافت کنند.می

 مرحله سوم: اقتباس
ممکن است به تدریق زمینه  روی از غیر وجود دارد،از آن جا که در تربیت الگویی، نو ی اطا ت و پی

برای اطا ت کورکورانه و به دور از هرگونه استدالل فاراهم گاردد. بادیهی اسات نتیجاه ایان امار، پارور  
انی وابسته و بی تابد و در موارد متعددی اراده خواهد بود. قرآن کریم تقلید کورکورانه از پدران را بر نمیمتربی 

ی باید ترتیبی اتخااذ کناد تاا در  این انقیااد و اطا ات، دهد. بدیآن را مورد نکوهش قرار می ن منظور، مرب 
ی تقویت شود و با بریرت و منر ، الگوبرداری نماید و مرداق این آیاه  روحیه انتقاد و پرسشگری در مترب 

یَن »شریفه قرآن گردد که:  ذس
ک الَّ ُعوَن َأْحَسَنُه ُأْوَلئس بس

ُعوَن اْلَقْوَل َفیتَّ یَن یْسَتمس ذس
اک ُهاْم ُأْوُلاوا  الَّ اُه َوُأْوَلئس َهاَداُهُم اللَّ



 103 شمارة                                             ثیعلوم قرآن و حد                                                                       86

ْلَبابس 
َ
کنناد؛ آناان کساانی روی میها پایشنوند و از نیکوترین آنکسانی که سخنان را می( »18)الزمر/« اِْل

در قرآن، دو مورد از این واژه استفاده شده است: یکی در ماورد تبعیات « هستند که خداوند هدایتشان کرده.
ْه.....»بیا  لیهم السالم؛ مانند: های اناز هدایت ُهَداُهُم اْقَتدس ُه َفبس

یَن َهَدی الل  ذس
ک الَّ ها آن( »90)االنعام/«: ُأْوَلئس

دیگری در مورد تبعیات « ها پیروی نماها را هدایت نمود، تو نیز از هدایت )راه( آنکسانی بودند که خدا آن
ت آبا و اجداد خود؛ مانند.  ْهَتاُدوَن َقاُلو»گمراهان از سن  م م  هس اا َ َلای آَثاارس نَّ إس اٍة َو اا َوَجاْدَنا آَباءَناا َ َلای ُأمَّ نَّ « ا إس

 «.کنیمروی میها پیما پدران خود را بر آیینی یافتیم و از آثار آن(: »22)الزخرف/ 
یباشناختی4  . حس ز

استه است، حس زیباشناختی نقش موثری در انتخاب و گزینش الگوها دارد. قرآن کریم ازمسلمانان خو
ها موجا  شاادی نااظرین ( و دآمده است که برخی ازرنگ32هنگام نمازلباس زینت به تن کنید )ا راف/ 

( و جماال، 16ها هساتند )حجار/های ستارگان که زینت بخاش آسامان( و همچنین جلوه69است )البقره/
به وجود این حاس در  هایی است از اشارات قرآن( نمونه6های حیوانات )نحل/های ناب حرکت کلهصحنه

انسان که نوجوانان، اولین مخاطبان آن هستند چراکه آنان آمادگی پذیر  بیشاتری دارناد. درجاای دیگاری 
ها، طاال، نقاره، ( زنان، فرزندان، اس 212کند به اینکه دنیا را برای کافران زینت دادیم )بقره/ قرآن اشاره می

( برای هر امتای رفتارشاان را آراساتیم )انعاام/ 14ه است )آل  مران/ ها و کشتزارها برای مردم آراسته شددام
( 48دهاد )انفاال/ ( شایران ا ماال آناان را زینات می32( زیورهای دنیا از آن مؤمنین است )ا راف/ 108

( وساایل حمال و نقال 88کنند )یونس/ فر ون و اطرافیان او از ثروت و زیورها برای فری  مردم استفاده می
( و موارد دیگری که شیران برای فری  انسان از آن اساتفاده 8شوند )النحل/ رای تجمل و زینت میابزاری ب

(. آیاه ششام 39های کاذب دنیا قرارگیرند )الحجر/های زیادی تحت تأثیر زیباییکند تا همواره جمعیتمی
بارای شاما زینات و گوید: در این حیوانات سوره نحل روی این حس در حرکت چهارپایان تکیه کرده و می

گردانید، و هنگامی که صبحگاهان به صحرا ها را به استراحتگاهشان باز میشکوهی است به هنگامی که آن
(. منظره جال  حرکت دسته جمعی گوسفندان و چهارپایان به سوی بیاباان و چراگااه، 6فرستید )النحل/می

کرده، تنها یک مساله ظاهری و « جمال»بیر به سپس بازگشتشان به سوی آغل و استراحتگاه که قرآن از آن تع
تشریفاتی نیست، بلکه بیانگر واقعیتی است در ا ماق جامعه، و گویای این حقیقت است که مشاهده رفت 

نیاازی دهاد، آرامشای کاه از احسااس بیو آمد این چهار پایان سودمند چگونه به انسان آراماش خیاال می
شود. آنگاه به سارا  گاروه دیگاری از ر یک وظیفه اجتما ی حاصل میخیزد، آرامشی که از انجام مؤثبرمی

یاَر »فرمایاد شاود میهاا اساتفاده میرود که برای سواری انسان از آنحیوانات می َغااَل َواْلَحمس َواْلَخیاَل َواْلبس
یَنًة َویْخُلُ  َما اَل َتْعَلُموَن  َتْرکُبوَها َوزس ها را آفرید تا شما بار آن و اال  ها و استرهاخداوند اس (: »8)النحل/« لس
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بدیهی « آفرینددانید میسوار شوید، و هم مایه زینت شما باشد و ]برای شما[ تجملی ]باشد[ و آنچه را نمی
طلبی است کاه از حاس است زینت در اینجا باز یک مساءله تشریفاتی نیست، بلکه به نو ی حس استقالل

 گردد.ر آن در زندگی اجتما ی ظاهر میزیبا شناختی انسان سر چشمه گرفته و اث
 

 های تربیتی الگوهای اخالقی در قرآنشیوه

 های مربوط به سؤال سوم تحقی یافته - 3جدول شماره 
های شااااااایوه

تربیتاااااااااای 
الگوهاااااااای 

 اخالقی

 سوره/ آیه

قراباااااااات و 
 نزدیکی

( 69( )النساااء/38( )الزخاارف/25( )فراالت/38( )النساااء/28و  27)الفرقااان/
( 40( )التوباااه/76( )الکهاااف/67( )الزخااارف/73)االساااراء/ (29)الکهاااف/

 (36)الزخرف/
ارائه الگوهاای 

 مثبت
( 29( )الزمار/59-57( )الزخارف/11( )التحاریم/6و  4( )الممتحنه/21)االحزاب/

 (261( )البقره/76( )النحل/29( )الفتح/265( )البقره/24)ابراهیم/
ارائه الگوهاای 

 منفی
( 5( )الجمعاه/26( )اباراهیم/176( )اال راف/13)یس/ (171( )البقره/10)التحریم/
 (15( )الحشر/41( )العنکبوت/60( )النحل/18)ابراهیم/

 پیروی از  لم
( 157( )النساااااااااء/43( )مااااااااریم/66( )آل  مااااااااران/36)اساااااااارا/

( 37( )الر ااد/46( )هااود/100،108،119،140،143،144()االنعااام/29)الااروم/
 (28( )النجم/24( )الجاثیه/20)الزخرف/

 استمرار و تکرار
( 73()الواقعاه/4( ) ابس/7( )آل  ماران/269()البقاره/5( )ابراهیم/55)الزاریات/

 (46( )القرص/25( )ابراهیم/49( )المدثر/12)الحاقه/

 تنوع در الگوها
( 24( )هاود/111( )یوسف/176( )اال راف/13( )الکهف/3( )یوسف/54)الکهف/

 (118( )النحل/164( )النساء/120( )هود/100( )هود/73)الحق/
 . قرابت و نزدیکی )ُکفویت(1

هایی است که تأثیر زیادی درپذیر  الگوها برای همه سنین باه ویاژه همنشینی و مجالست یکی از راه
ُساو»فرماید نوجوانان و جوانان دارد. قرآن می َخاْذُت َماَع الرَّ ای اتَّ ُم َ َلی یَدیهس یُقوُل یا َلیَتنس الس

یْوَم یَعض  الظَّ لس َو
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یاًل  و باه خااطار بایااور روزی را کاه ظالم دست خویش را از شدت حسرت به دندان (: »27)الفرقان/« َسبس
یاًل »گوید: گزد و میمی ْذ ُفاَلًنا َخلس خس

ی َلْم َأتَّ یَلَتی َلیَتنس ای کاا  باا رساول خادا راهای ( »28)الفرقاان/« َیا َو
بادون شاک « مراه( را دوست خود انتخاب نکرده بودمای وای بر من! کا  فالن )شخص گ« برگزیده بودم.

هاا  اامل سازنده شخریت انسان، بعد از اراده و خواست و ترمیم او، امور مختلفی اسات کاه از اهام آن
همنشین و دوست و معاشر است، چرا که انسان خواه و ناخواه تأثیر پذیر است، و بخش مهمای از افکاار و 

گیرد، این حقیقت هم از نظر  لمی و هم از طریا  تجرباه و دوستانش می صفات اخالقی خود را از طری 
مشاهدات حسی به ثبوت رسیده است. و براستی گاه نقش دوست در خوشبختی و بدبختی یک انسان از هر 

 رساند.برد، و گاه او را به اوج افتخار میمی تر است، گاه او را تا سرحد فنا و نیستی پیش  املی مهم
 ئه الگوهای مثبت. ارا2

ارائه الگوهای مثبت و حقیقی، یعنی الگوهایی که در خارج تحق  یافته و قابل مشاهده اسات. در ایان 
ی رفتار و صفات مرلوب را  ماًل در رفتار خود مانعکس می کناد. شااید بهتارین مراداق بارای شیوه، مرب 
ی در مقام  مل یک الگوی تمام  ی یان خود باشاد؛ چارا کاه تربیت الگویی همین باشد که مرب  ار برای مترب 

ی را هماهنگ می ی قول و فعل مرب  سوره توبه از اینجا  71کند. آیه بیند و نظریه و  مل را با هم تجربه میمترب 
یْنَهاْوَن َ ا»شود که: شروع می ااْلَمْعُروفس َو یاء َبْعاٍض یاْأُمُروَن بس َناُت َبْعُضُهْم َأْولس ُنوَن َواْلُمْؤمس نس اْلُمنکارس َواْلُمْؤمس

َه َوَرُسوَلهُ  یُعوَن الل  کاَة َویرس یْؤُتوَن الزَّ اَلَة َو یُموَن الرَّ یقس مردان و زنان با ایمان دوسات و ولای و ( »71)التوبه/« َو
ها و ها و بادی( ماردم را از زشاتی-2کنناد. هاا د اوت میها مردم را به نیکی( آن1-یار و یاور یکدیگرند: 

دارند و به یاد خدا هستند و با یاد و ذکر او، دل را روشن، و  قال ( نماز را بر پا می-3 دارند.منکرات باز می
گاه می ( بخشی از اموال خویش را در راه خدا، و حمایات خلا  خادا، و باه بازساازی -4دارند را بیدار و آ

کنناد. مبر او می( اطا ات فرماان خادا و پیاا-5پردازناد نمایند و زکوة اموال خویش را میجامعه انفاق می
ای بارای  ی و الگو کسی است که رفتار ، گفتار وی را تأیید نماید. باا ایان  مال، صاداقت مرب  بهترین مرب 

ی ثابت می ی را برای الگوبرداری از بین میمترب   برد.شود و شک و تردید مترب 
 . ارائه الگوهای منفی3

های منفای ه این معنا که الگوهاا و شخرایتشیوه دیگر استفاده از الگو در تربیت، الگوزدایی است؛ ب
ی، نسابت باه آن الگوهاا پدیاد میچنان ترسیم می آیاد. باه شوند که نو ی دلزدگی و نگرشی منفی در مترب 
ها، نو ی ، با ارائه الگوهای منفی و توصیف  واق  سوء آن«ادبانادب از که آموختی از بی» بارتی، از باب 

ی ایجاد کند. ک های نامرلوب آنان، به حقانیات و درساتی ه با وقوف بر الگوهای بد و ویژگینگر  در مترب 
ساازد.، روی از الگوهای مرلوب فراهم میببرد، همین آگاهی، زمینه را برای تبعیت و پیالگوهای مثبت پی
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ای از آن الگوهاا دارد. نموناه الگوهاای خروصیات و نشانه های الگوهای منفی، سعی در دورساختن مترب 
اْنُهْم »فی درباره فر ون بیان شده است: من َفاًة مِّ ُف َطائس یًعا یْسَتْضاعس ْرضس َوَجَعَل َأْهَلَها شس

َ
ی اِْل ْرَ ْوَن َ اَل فس  فس

نَّ اس
یَن  دس َن اْلُمْفسس ُه کاَن مس نَّ َساءُهْم إس ُح َأْبَناءُهْم َویْسَتْحیی نس فر اون در سارزمین ]مرار[ سار ( »4)القراص/« یَذبِّ

بریاد و داشات پسرانشاان را سار میای از آناان را زباون میآن را طبقه طبقه ساخت طبقه برافراشت و مردم
کاار فر اون در فسااد روی « گذاشت که وی از فسادکاران بود.کشی[ زنده بر جای میزنانشان را ]برای بهره

ل، کشاتن شد، برتری جوئی، ایاجااد زنادگای طاباقااتاای، شاکاناجااه باناای اسارائیاازمین خالصه می
های ازایان ها و کنیزی دخترانشان فساد بود. همسار و فرزناد حضارت ناو ، قاارون و......نموناهپسران آن

ای  الگوهای منفی هستند. آنچه در این شیوه مهم است، توجه به حساسیت کار است که دقت و مهارت مرب 
ی نباید الگوی منفی را به گونهرا می ی، مرلوب جلوه کند و در نتیجاه ای ارائه دهد که در نطلبد. مرب  ظر مترب 

اَذَها »به الگوبرداری از آن بپردازد:  خس
یتَّ ْلٍم َو َغیرس  س هس بس

یلس اللَّ لَّ َ ن َسبس یضس یثس لس ی َلْهَو اْلَحدس اسس َمن یْشَترس َن النَّ َومس
ی ]هیچ[ دانشای از اند سخن بیهوده را خریدارند تا ]مردم را[ ببرخی از مردم کسانی( »8و  7)لقمان/« ُهُزًوا

 «راه خدا گمراه کنند و ]راه خدا[ را به ریشخند گیرند
 . استمرار4

تداوم و استمرار در ارائه الگو نیز بسیار مهم است؛ چارا کاه انساان هماواره دچاار فراموشای و غفلات 
 ت سازد و چه بسا در مسیر انحرافی به سرگردد و همین غفلت، مسیر حرکت تکاملی وی را منحرف میمی

 .تواند تا حد زیادی ایان آسای  را خفیاف و کام رناگ ساازدرود. ارائه مستمر و پی در پی الگوها میپیش
هاا و ها، برگازاری کنگرهیاداوری و زنده نگه داشتن الگوها از طری  نام گذاری افراد، اماکن، و اشیا به نام آن

همین راستا تفسیر شود. و مرداق  ام این آیه  تواند درها، برگزاری مراسم ا یاد و وفیات، نیز میبزرگداشت
هس »...شریفه است که: 

َأیامس الل  ورس َوَذکْرُهْم بس َلی الن  ُلَماتس إس َن الظ  ْج َقْوَمک مس قوم خود را از ( »5)ابراهیم/...« أْخرس
چند برای مدتی ها را هرانسان« ها به سوی روشنایی بیرون آور و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن.تاریکی

کَری َتنَفااُع »دهااد؛ چاارا کااه: ها پیونااد میهااا را بااا اسااوهرهانااد و آنکوتاااه از غفلاات می نَّ الااذِّ َوَذکااْر َفااإس
یَن  نس  «و پند ده که مؤمنان را پند سود بخشد.( »55الزاریات/«)اْلُمْؤمس

 . پیروی از علم5
ا دی بستگی دارد. این قوا اد گااه ثمربخشی و کارامدی هر رو ، به ر ایت و به کارگیری اصول و قو

ها الزم و ضروری است و باید در جای خاود ماورد بحاث و جنبه  مومی دارد که ر ایت آن در تمام رو 
گااهی از ویژگی ای باا فناون تعلایم و تربیات و آ هاا و بررسی قرار گیرد؛ به  نوان مثال، آشانایی کامال مرب 

ی، شرط الزم و ضروری برای به ک های تربیتی است؛ زیارا در غیار ایان ارگیری همه رو خروصیات مترب 
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ی حاصل نمی گاردد. شود، بلکه این نوع تربیت به ضد تربیات تبادیل میصورت، نه تنها موفقیتی برای مرب 
اْمَع َواْلَبَراَر »قرآن این موضوع را اینچنین بخوبی بیان نموده است:  نَّ السَّ ْلاٌم إس اهس  س َواَل َتْقُف َما َلایَس َلاک بس

ک کاَن َ ْنُه َمْسُؤواًل  و چیزی را که بدان  لم نداری دنباال مکان زیارا گاو  و ( »36)اسرا/« َواْلُفَؤاَد کل  ُأولئس
ناه در  امال شخری خود از غیر  لم پیروی کن، و ناه « چشم و قل  همه مورد پرسش واقع خواهند شد

ه به غیر  لم ا تقاد پیدا کن. و به این ترتی ، به هنگام قضاوت درباره دیگران، نه شهادت به غیر  لم بده، و ن
نهی از پیروی از غیر  لم معنی وسیعی دارد که مسائلی ا تقادی و گفتار و شااهادت و قضااوت و  مال را 

شود، روی این زمینه الگوی شناخت در همه چیاز،  لام و یقاین اسات، و غیار آن خاواه )ظان و شامل می
 ان( یاا )شاک و احاتاماال( هایاچاکادام قابل ا تماد نیست.گمان( بااشاد یاا )حادس و تاخامای

 . تنوع در الگوها6
شود و از سویی، نیازهاای از آن جا که انسان در برخورد با یک جریان ثابت و مداوم، خسته و کسل می

یاان ارائاه می گاردد؛ زیارا کمااالت و انسان متعدد اسات، الگوهاای متناوع وبعضاا غیار مساتقیم باه مترب 
های نیکو متنوع است و هر الگویی در جهتی خاص، مهارت و قابلیت الگاویی را دارد. از ایان رو، لتخر

یاان، الگوهاای متناوع، غیرمساتقیم و کااملی در هماان  بهتر است بر اساس نیازها، موقعیت و شارایط مترب 
برخورداری از کمال در ها ارائه شود تا هم خسته کننده و مالل آور نباشد و هم به جهت جهات مربوط به آن

تری داشته باشد. ارائه غیرمستقیم الگو، در قال  داستان، بازی، همان جهت خاص، قدرت تأثیرگذاری بیش
تواند، در روناد الگاوبرداری و تساریع آن ماؤثر ها و نیز تزیین و زیبا جلوه دادن الگو، میمسابقه و مانند آن

شود، معمواًل بسیار متنوع و در قال  داستان و امثاال هساتند: الگوهایی که توسط قرآن کریم ارائه می .با 
کَثَر َشیٍء َجَداًل » نَساُن َأ ن کلِّ َمَثٍل َوکاَن اْْلس اسس مس لنَّ ی َهَذا اْلُقْرآنس لس ْفَنا فس و به راساتی ( »98)االسراء/« َوَلَقْد َصرَّ

زناان، ماردان، « ر چیز سار جادال دارددر این قرآن برای مردم از هر گونه مثلی آوردیم ولی انسان بیش از ه
 هایی از این تنوع در آیات است.صابران، ایثارگران، خردمندان و......نمونه

 
 های اخالقی الگوهاآسیب

هااا و هایی در ناحیااه الگوهااا و یااا الگوپااذیران و یااا بااه دلیاال مزاحمتبااه دلیاال وجااود محاادودیت
هاا اشااره ایی ممکن است به وجود آید که در ذیل به آنههای ناصواب دیگران از این رو  آسی گیریبهره
 شود.می

 . تعارض بین الگوها1 
ترین آفتی که همواره بر سر راه این رو  وجود دارد،  دم هماهنگی بین الگوهاا اسات و اولین و  مده
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ارد. هایی است که گاهی میان الگوهاای ماورد  القاه الگوپاذیر وجاود دمنظور از آن، برخوردها و تعارض
بیند آنچه را که در خانه باه  ناوان ماال  و میازان تر است، مینوجوان که در قبال تضاد الگوها آسی  پذیر

رفتار به وسیله پدر و مادر به او داده شده است، با آنچه که در مدرسه و یا جامعه حاکم است، کاماًل متفاوت 
ی برخوردار نیست، گرفتاار تردیاد و نگرانای است. در چنین موقعیتی، الگوپذیر که از رشد شناختی مرلوب

های اجتما ی و الگوهای مدرسه را های خانواده پای بند باشد، یا ارز داند به اصول و ارز شود. نمیمی
ا تماد شود و هر کجا که ها بیبپذیرد. شاید نتیجه این دوگانگی این باشد که الگوپذیر نسبت به همه ارز 

ک جوید. این مشکل اختراصی به رابره بین الگوهای خانوادگی و  مرلحت خویش را بیابد به همان تمس 
ها نیز ممکن است الگوهای متضاد وجاود اجتما ی و یا مدرسه ندارد، بلکه، درون هر یک از این مجمو ه

داشته باشد. مثاًل، در خانواده الگوهای رفتاری پدر بر خالف الگوهای رفتاری مادر باشاد و یاا در مدرساه 
 .لگوهای رفتاری معلمان در جهت  کس یکدیگر باشدا

 . انحراف الگوها2
در منابع اسالمی، بر صیانت نفس الگوها و رهبران  لمی، فرهنگی و سیاسی جامعه و کساانی کاه باه 

کید شده است، به طوری که  قاب و ثواب ا مال آن هاا نسابت باه نحوی در معرض مردم هستند، بسیار تأ
شده است. مثاًل، به زنان پیامبر صلی الله  لیه و آله که به دلیل وابساتگی باه پیاامبر،  دیگران، مضا ف بیان

َبیَناٍة »دهد که: دانند هشدار میمردم آنان را الگوی خویش می َشاٍة م  َفاحس  بس
انکنَّ ای َمان یاْأتس مس بس

َسااء النَّ َیاا نس
هس 

ک َ َلی اللَّ ْعَفینس َوکاَن َذلس یًرا یَضاَ ْف َلَها اْلَعَذاُب ضس َها «»یسس ْؤتس
ًحا ن  هس َوَتْعَمْل َصالس هس َوَرُسولس

لَّ نکنَّ لس َوَمن یْقُنْت مس
یًما ْزًقا کرس َتینس َوَأْ َتْدَنا َلَها رس اگر هر یک، به کار زشتی اقدام کنناد،  اذابی دو ( »31و  30احزاب/«)َأْجَرَها َمرَّ

ا  را فرماان بارد و کاار شایساته کناد ادهو هر کس از شما خدا و فرسات« »چندان دامنگیر آنان خواهد شد
ها به دلیل این اسات همه این« »دهیم و برایش روزی نیکو فراهم خواهیم ساخت.پاداشش را دو چندان می

ای قائال اسات و در صادد که اسالم برای  المان، دانشمندان و الگوهای جامعاه اهمیات و نقاش ساازنده
ها گرفتار خرا و لغز  شوند، این نقش مثبت به نقش تخریبی گیری از لغز  الگوهاست؛ زیرا اگر آنپیش

/ 1)کلینای، « .کشاندها را به انحراف میهایی از انسانها و بلکه نسلای از انسانگردد و مجمو هتبدیل می
97   ،1.) 

 . ناهماهنگی3
شود. در می ناهماهنگی و  دم تراب  بین گفتار و رفتار الگوها، آسی  دیگری برای این رو  محسوب

هایی که در سخن، دیگران را باه ا ماال صاالحه د اوت کارده، ولای خاود باه آن  مال قرآن کریم، انسان
تاَب، »اند: کنند، شدیدًا مورد نکوهش قرار گرفتهنمی رِّ و َتنَسون أنُفَسکم، و أنُتم َتتُلون الکس البس اس بس َأَتأُمرون الن 
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لون. نمایید؛ با این کاه کنید، اما خودتان را فرامو  میرا به نیکی د وت میآیا مردم ( »44)البقره/« أَفالَتعقس
وا ظی که به سخنان خویش ایماان نادارد و در « »اندیشید؟خوانید؟! آیا شما نمیشما کتاب آسمانی را می

دهد و همان گونه کاه گوید، ا تبار خود را در نزد مخاطبان خویش از دست مینماید که می مل چنان نمی
 نهند.ود ارزشی برای سخنانش قائل نیست، دیگران هم برای آن ارزشی قائل نیستند و بر آن وقعی نمیخ
 

 های اخالقی الگو پذیرانآسیب

 . تبعیت کورکورانه1
شاود کاه تبعیت و تقلید از الگوها، اگرچه فواید بسیاری بارای الگوپاذیر دارد، اماا گااهی موجا  می

پیدا کند و استقالل فکری خویش را از دسات بدهاد. کاود  در ابتادای  الگوپذیر وابستگی فکری به الگو
هاا را کناد و پاساخ آنزندگی، برای ارضای حس کنجکاوی خویش، پی در پی از والادین خاود ساؤال می

آید که بایاد هماه چیاز را از پادر و کند. رفته رفته این پندار در کود  به وجود میپذیرد و به آن  مل میمی
شود به والدین خاویش یاا هار ت. اگر همین خرلت در سنین بعدی ادامه پیدا کند، موج  میمادر آموخ

الگوی دیگری وابستگی شدیدی پیدا کند، به طوری که کورکورانه همه چیز را از آنان اقتبااس نمایاد. قارآن 
ر تشوی  کرده و از تقلید کورککریم، در آیات متعددی انسان ورانه باز داشته است: ها را به تفکر و تعقل و تدب 

ُهْم یَتَفکُروَن » ها را ]برای آنان[ حکایت کن شاید که پس این داستان( »176)ا راف/« َفاْقُرصس اْلَقَرَص َلَعلَّ
ااْلَح « »آنان بیندیشند  بس

الَّ ْرَض َوَماا َبیَنُهَماا إس
َ
اَماَواتس َواِْل اُه السَّ ْم َما َخَلَ  اللَّ هس ی َأنُفسس  ِّ َوَأَجاٍل َأَوَلْم یَتَفکُروا فس

ُرون ْم َلکافس هس
َقاء َربِّ لس اسس بس َن النَّ یًرا مِّ نَّ کثس إس ی َو َسمًّ اناد خداوناد آیا در خودشان به تفکار نپرداخته( »8)الروم/« م 

ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به ح  و تا هنگامی معین نیافریده است و ]با این هماه[ آسمان
ُع َما َأْلَفیَنا »پروردگارشان را سخت منکرند.  بسیاری از مردم لقای بس

ُه َقاُلوْا َبْل َنتَّ ُعوا َما َأنَزَل الل  بس
یَل َلُهُم اتَّ َذا قس إس َو

ُلوَن َشیًئا َواَل یْهَتُدوَن  و چون به آنان گفتاه شاود از آنچاه (« »170)البقره/« َ َلیهس آَباءَنا َأَوَلْو کاَن آَباُؤُهْم اَل یْعقس
کنیم ایم پیروی مایگویند نه بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافتهکرده است پیروی کنید میخدا نازل 

 «اند ]باز هم در خور پیروی هستند[رفتهکرده و به راه صواب نمیآیا هر چند پدرانشان چیزی را در  نمی
 . دوستی افراطی2 

که الگوپذیر، خود را دربست در اختیار الگو شود گاهی پیوند  اطفیس بین الگو و الگوپذیر، موج  می
قرار دهد و همه چیز را پذیرا گردد و در واقع، به دلیل دوستی و محبت افراطی، وی را الگوی خود قرار دهد: 

«.... هس
وَنُهْم کُح ِّ الل  ب  هس َأنَداًدا یحس

ن ُدونس الل  ُذ مس خس
اسس َمن یتَّ َن النَّ دم در برابار و برخی از مر( »165)البقره/« َومس

سخن از کسانی « دارند......ها را چون دوستی خدا دوست میگزینند و آنخدا همانندهایی ]برای او[ برمی
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ورزناد،  شاقی کاه تنهاا ها  شا  میاست که در مقابل این معبودان پوشالی سر تعظیم فرود آورده و به آن
بعضی از مردم معبودهائی غیر »ها است شایسته خداوند است که منبع همه کماالت و بخشنده همه نعمت

هاا  شا  اند، بلکه آنچنان باه آنها را معبود خود انتخاب کردهنه فقط بت« کنندخدا برای خود انتخاب می
از این رو، الگوپذیر در بسیاری از موارد خراهای الگاو « همان»ورزند ورزند که گوئی به خدا  ش  میمی

آفت دیگر تقلید این است که شخص برای حفظ و ابقای  .کندها الگوبرداری میگردد و از آنرا نیز پذیرا می
ارتباطات مودت آمیز خود با دیگران، به قرد ایجاد مناسبات دوستانه با آنان، مقبوالتشان را که خالف حا  

کناد: و حقیقت است، پذیرا شود. حضرت ابراهیم  لیه السالم، قوم خود را باه هماین جهات نکاوهش می
ْنیا....إس » ی اْلَحیااةس الاد  کْم فس َة َبینس

َودَّ هس َأْوَثاًنا مَّ
ن ُدونس اللَّ َخْذُتم مِّ َما اتَّ فقاط بارای دوساتی ( »25العنکباوت/ «)نَّ

 «اید، نه خدای متعال را.هایی را )به خدایی( گرفتهیکدیگر در زندگی این جهانی، بت
 . عدم اندیشه3
ت و ساقم افکاار، گفتاار و ا ماال  که از  قال خاودگاهی افراد بدون این»  کماک بگیرناد و در صاح 

شخریتی نامدار بیندیشند، کثرت طرفاداران وی را دلیال بار حقانیات او دانساته، وی را باه  ناوان الگاو و 
شوند، ناشی از هماین پنادار ای از افراد در امری تابع اکثریت میکنند. این که پارهسرمش  خود انتخاب می

تواند دلیلی بر حقانیات (. بدیهی است که کثرت طرفداران یک چیز نمی220یزدی، )مربا « باطل است.
و مرابقت آن با واقع باشد و غالبًا پیامدی جز گمراهی و پشیمانی برای الگوپذیر ندارد. چه بسا افراد زیادی، 

ل و یا خوردن فریا  ظااهر، باه طرفاداری یاا الگاوبردا ری از اماری از روی ناآگاهی یا بدون اندیشه و تأم 
یاًل »بپردازند:  ْنَعامس َبْل ُهْم َأَضل  َسابس

َ
الَّ کاِْل ْن ُهْم إس ُلوَن إس کَثَرُهْم یْسَمُعوَن َأْو یْعقس ( 44)الفرقاان/« َاْم َتْحَسُ  َأنَّ َأ

 «ترنداندیشند آنان جز مانند ستوران نیستند بلکه گمراهشنوند یا مییا گمان داری که بیشترشان می»
 ینی. ظاهر ب4

یکی دیگر از آفات این رو  این است که الگوپذیر، معمواًل با دیدن یک ویژگی مثبت در فردی، وی را 
داند. برجستگی این ویژگی در فرد، جهات منفی او را تحت الشعاع قرار روی میدر تمام جهات شایسته پی

گاه به الگوبرداری از آنمی جوان، ابتدا ویژگی مثبتای را در الگاو »پردازد. ها نیز میدهد و الگوپذیر، ناخودآ
بندد و بر مبنای مدل شرطی کالسیک، به تدریق تماام ابعااد اساوه را مرلاوب یابد، سپس به وی دل میمی
هاای الگاو و اساوه محباوب، باه تادریق ماورد پاذیر  قارار یابد و پس از دلبستگی اولیه، سایر ویژگیمی
صادها روان شاناس، جامعاه شاناس و ماردم شاناس، باه ارائاه  گیرد. از همین رو، غرب با به کارگیریمی

تواناد (. این آفت می162)منرقی، « پردازد.الگوهایی با ظواهر بسیار جاذب، اما در باطن بسیار فاسد، می
ابزاری برای استفاده ناصواب سود جویان در جهت رسیدن به اهداف شوم خود قرارگیرد. آنان، با معرفی یک 
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نمایناد و ساپس در قالا  هماین الگاو، مرالا  توجه افراد جامعه را به سوی او جل  می الگو و قهرمان،
کنند. مثاًل، در قال  تبلیغ برای یک شخریت ورزشی مثل قهرمان بکاس، دیگری که مد نظر دارند، القا می

گوهاا، ریشه بت پرستی بر اسااس هماین اساتفاده ابازاری از ال»کنند. خشونت را به مخاطبان خود القا می
َهاَتکم و »کند که: (. قرآن یاد آوری می547/ 10)طبرسی، « توسط شیران بنا شده است. و قاالوا الَتاَذُرنَّ الس

ا و ال ُسوا ا و ال َیُغوَث و َیُعوَق و َنْسرا –و گفتند زنهار خدایان خود را رها مکنید و نه ( »23)نو /« الَتَذُرنَّ َود 
 «را -نسر–و نه  -یعوق–و نه  -یغوث– و نه -سواع–را واگذارید و نه  -ود

 . دشمن شناسی الگوها5
ها به نفاع بینند، در صورتی که نتوانند از وجود آنها را در جهت منافع خود نمیکسانی که وجود اسوه 

یاان و افاراد جامعاه  خود بهره برداری نمایند، به طارق مختلفای ماانع هادایت و تأثیرگاذاری آناان در مترب 
پردازناد، یاا باا تبعیاد و ها میآیند، یا به تخری  شخریت آن، درصدد نابودی الگوها بر میمثالً  شوند.می

یان فاصله ایجاد میزندانی کردن آن یاان را از اطاراف آناان ها، بین آنان و مترب  کنند و یا با زور و تهدید، مترب 
کنند. قرآن به صور مختلف این لقا مییا اینکه الگوهای منفی را به جای الگوهای مثبت ا .سازندپراکنده می

َوًجا َوَأنُتْم ُشَهَداء »موضوع را مرر  نموده که:  هس َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها  س
یلس الل  وَن َ ن َسبس َم َتُرد  ُقْل یا َأْهَل اْلکَتابس لس

ا َتْعَمُلوَن  ٍل َ مَّ َغافس ُه بس
ه ایمان آورده است از راه خدا بگو ای اهل کتاب چرا کسی را ک( »99 مران/آل«)َوَما الل 
کنیاد غافال شمارید با آنکه خود ]به راستی آن[ گواهید و خادا از آنچاه میدارید و آن ]راه[ را کق میبازمی

 «نیست.
 

 کارکرد و فواید روش الگویی

ه ( سهولت و تسریع در تفهیم و انتقال پیام با-2تواند مؤثرترین و پایدارترین نوع یادگیری باشد.( می-1
ی  ( ایجاد -5( تقویت ا تماد به نفس در الگوپذیر -4تر خواهد بود. ( اشتباه و خرا در یادگیری کم-3مترب 

ای ( مشاهده الگو می-5انگیزه برای رسیدن به کماالت مورد مشاهده.  تواند راهکارهاای  ملای را باه مترب 
 نشان دهد.

 
 گیرینتیجه 

گیرد. جریان مشاهده الگوها و تنظیم ارب گوناگون قرار میاز آنجا که انسان به طور دائم در معرض تج
رفتار فرد بر اساس تجربیات و مشاهدات خود، از سنین خردسالی آغاز و تا پایان  مر ادامه دارد. البتاه ایان 
الگوبرداری همواره به صورت تقلید نیست. در سنین کودکی ا مال، رفتار و گفتاار الگاو  یناًا ماورد تقلیاد 
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گیرد، ولی با باال رفتن سن و قدرت شناختی الگوپذیر، تقلید جای خاود را باه اساتنباط و قرار می الگوپذیر
های کار، همواره افرادی وجاود دهد. در بین افراد خانواده، مدرسه، گروه همساالن، و نیز محیطانتخاب می

ن یاک سرمشا  و الگاو بارای وی گیرند و به  نوادارند که خواسته یا ناخواسته مورد توجه الگوپذیر قرار می
تواند سرمش  قرار گیارد. پادر و ها را در اختیار داشته باشند، میکنندهنمایند. افرادی که تقویتنقش ایفا می

ترین سرمشا  و الگاو آیند؛ در سنین مدرسه، معلمان، مهمهای فرزند به حساب میمادر نخستین سرمش 
 هستند.

اند از معرفی الگوهای شایسته، شکوفایی استعدادهای متربی، بارتاهداف تربیتی الگوهای اخالقی   
اناد از شاناخت الگوهاا، هماهنگی الگوها. و برای رسین به این اهاداف، الزامااتی وجاود دارد کاه  بارت

کنند، های که راه رسیدن به اهداف را هموار میترین شیوهمُسولیت پذیری، تقلید، حس زیبا شناختی. و مهم
از: قرابت و نزدیکی، ارائه الگوهای مثبت، ارائه الگوهای منفای، پیاروی از  لام، اساتمرار، تناوع در  باتند 

های اخالقی تعارض بین الگوها، انحراف الگوها و نا همااهنگی الگوها. الگوها، همواره در معرض آسی 
ه، دوستی افراطای،  ادم های الگو پذیران: تبعیت کورکورانترین آسی الگوها هستند. و از طرف دیگر مهم

که الگوپذیر، معمواًل با دیدن یک ویژگی مثبت در فردی، وی را در تماام طوریاندیشه و ظاهر بینی است به
گاه به الگوبرداری از آنروی میجهات شایسته پی  پردازد.ها میداند و الگوپذیر، ناخودآ
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