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بررسی اثربخشی روش الگویی در تربیت دینی جوانان از از منظر قرآن و حدیث
امیر

راوک 1

 1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دبیر آموزش و پرورش ،استان ایالم ،شهرستان مهران

چکیده
نگرش اسالم به جوان و جوانی مبتنی بر واقعیت است .جوانان یكی از مهم ترین و تأثیرگذارترین اقشار جامعه می باشند ،لذا توجه به امر
تربیت دینی آنها بسیار حیاتی و ضروری است؛ و از طرفی شناخت و بكارگیری روش های صحیح و تأثیرگذار در تربیت دینی جوانان از مهم
ترین مباحث تربیتی است .تربیت به وسیله الگو یكی از کارآمدترین روش های تربیت است که می توان آن را «روش الگویی» نامید .از آنجا
که این روش محتوای تربیت را به صورت عینی و عملی ارائه می دهد؛ در سرتاسر زندگی و ابعاد مختلف آن مؤثر است .به همین دلیل
است که در قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السالم به معرفی الگوها و پیروی از الگوهای حسنه تأکید شده است .نوشتار حاضر ،با
روش توصیفی -تحلیلی ،به بررسی و کنكاش در متون دینی پرداخته و تأثیر و نقشِ بكارگیری روش الگویی در تربیت دینی جوانان را بیان
می نماید .برای دستیابی به این هدف پس از مفهوم شناسی واژه هایِ روش ،الگو ،تربیت و جوان ،به تبیین مبانی انسان شناسی روش
الگویی از جمله :فطرت مستعد و الگوپذیر ،خودشناسی ،کمال خواهی ،زیبایی جویی و آزادی و استقالل طلبی پرداخته شده است و در
پایان گونه های اجرایی این روش در سه دسته «الگودهی»« ،الگوپردازی» و «الگوزدایی» به تفكیک تبیین شده است.

واژههاي كلیدي :الگو ،تربیت ،روش الگویی ،تربیت دینی ،جوان
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مقدمه
یكی از دغدغه های اساسی جوامع اسالمی در تربیت انسان ها و به ویژه نسل جوانِ امروز استفاده از روش های تأثیر گذار و
مبتنی بر آموزه های دینی است  .در حقیقت به همان اندازه در امر تعلیم و تربیت هدف مقدس است روش های رسیدن به آن
هدف هم از قداست خاص برخوردار است .درخت پرثمر تربیت آن گاه به بار می نشیند که فرآیند تربیت در قالب روش های
درستی به اجرا درآید .برای تربیت دینی ،دو شیوه و روش کلی در نظر گرفته شده :شیوه کالمی و شیوه عملی .چنانكه شهید
مطهری در معرفی این روش ها این نكته رابیان می فرماید :یک راه ارشاد و راهنمایی،گفتن،تعلیم و یاددادن است،و راه دوم
عمل (مطهری،1368،ص .)85
یكی از مؤثرترین روش های تربیتی قرآن به عنوان جامع ترین برنامه ی الهی برای هدایت انسان ،ارائه الگوهای حسنه است ،که
می توان آن را روش الگویی نامید .این روش یكی از روش های فراگیر وسهل الوصول برای تربیت جوانان است؛ فراگیربودن آن
به این جهت است که در کلیه مراحل و امور زندگی به کار گرفته می شود و سهل الوصول بودن آن بدان خاطر است که جوانان
با مشاهده رفتارِ عملی والدین،مربیان ،دوستان در ابعاد مختلف زندگی به یادگیری می پردازند و در چنین حالتی از صرف وقت
و نیروی فراوان برای کسب دانش ها ،نگرش ها و تجارب مختلف جلوگیری می شود .خداوند متعال انبیاء علیهم السالم را
برانگیخت تا با الهام از منبع وحی به هدایت بشر در جهت رسیدن به کمال و سعادت واقعی همت گمارند .به همین دلیل در
قرآن کریم از آنها به عنوان «اسوه» و «امام» نام برده شده است؛ «وَ جَعَلْنَاهُ ْم أَئمَةً یَهْدُونَ بِ َأ ْمرِنَا»(األنبیاء)73،؛ و آنان را
پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما( ،مردم را) هدایت مىکردند .از این رو ارائه الگوی عملی در مكاتب الهی به حدی حائز
اه میت است که خداوند کریم در طول تاریخ برای هدایت هر قوم یک الگوی عملی به عنوان پیامبر و امام فرستاده تا مردم
هدایت شوند .که در آیه « لِكلُ َقوْمٍ هَاد » (الرعد)7،؛ براى هر گروهى هدایت کنندهاى است ،این همراهی بیان شده است.
همچنین قرآن کریم با ارسال پیامبر ان الهی تأکید می نماید که حجت بر مردم تمام شده است «:رُسُلًا مُبَشرِینَ وَ مُنذِرِینَ لِئَلَا
یَكُونَ لِلنَاسِ عَلىَ اللَهِ حُجَةُ بَعْ َد الرُسُل»(النساء)165،؛ پیامبرانى که بشارتدهنده و بیمدهنده بودند ،تا بعد از این پیامبران،
حجتى براى مردم بر خد ا باقى نماند .چرا که با وجود این الگو های عینی دیگر کسی بهانه ای برای تن ندادن به دشواری هایی
که سبب راهیابی انسان به مرزهای تعالی و تكامل است نخواهد داشت .افزون بر آن رسیدن به جایگاه امامت و پیشوایی به
عنوان یک آرمان قرآنی مورد تأکید قرار گرفته است .آنجا که آیه «وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَقِینَ إِمَامًا»(فرقان)74،؛ و ما را براى پرهیزگاران
پیشوا گردان! بیانگر آن است .چرا که این افراد تنها به بهره مندی خود از راه حق قانع نیستند؛ بلكه همتشان آن چنان واال
است که می خواهند امام و پیشوای جمعیت مؤمنان باشند و دیگران را نیز به این راه دعوت کنند(مكارم شیرازی ، 1374 ،ج
،15ص.)167
ضرورت الگوسازی برای رفتارهای عملی در دین اسالم تا جایی است که خداوند هم زمان با عرضه قرآن بر مردم ،حضرت رسول
اکرم صلی اهلل علیه و آله را الگویی عملی و تربیت یافته از دین ،با اخالق و کردار مطابق با آیین اسالم ،به مردم معرفی می
ن لَكُ ْم فىِ رَسُولِ اللَهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة»(األحزاب) 21،؛ و افزون بر آن ارائه الگو توسط ائمه اطهار علیهم السالم به عنوان
کند«:لَقَ ْد کاَ َ
جانشینان به حق پیامبر صلی اهلل علیه و آله ،ارجاع مردم به فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت که پیشوای جامعه اسالمی
است ،نشانگر این ضرورت و اهمیت است .چرا که الگوها درس چگونه بودن و چگونه شدن را به انسانها آموخته و هدایت جامعه
را به عهده داشته اند .براین اساس پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که به کارگیری روش الگویی چه تأثیری در
تربیت دی نی جوانان دارد؟ چرا که به کارگیری این روش می تواند ما را در تعمق بخشیدن به معرفت دینی جوانان یاری نماید.
با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که پژوهش پیرامون این موضوع نوع ًا در کتاب های تفسیری ،قصص قرآن وسیره و
داستان های انبیاء خالصه شده است و این موضوع با ت وجه به اهمیت شایانی که در امر تربیت دارد تا کنون به صورت مستقل
مورد بررسی قرار نگرفته است.
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 -1مفهوم شناسی
ابتدا به واژه شناسی مفاهیم پرکاربرد مقاله خواهیم پرداخت:
 .1-1روش
روش به معنی راه ،طریق ،طرزکار ،شیوه و اسلوب است (دهخدا، 1373،ج،8ص .)10904و در اصطالح به مجموعه شیوه ها و
تدابیری گفته می شود که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می شود و روش تربیتی ،مجموعه ای از
فعالیت ها و فنونی است که با شیوه ای خاص و در جهت تأثیرگذاری در متربی ،از سوی مربی صادر می شود
(ساروخانی،1380،ج،2ص .)446و منظور از آن در اینجا یكی از شیوه های تربیت یعنی روش الگویی است که تربیت الگویی به
عنوان یک روش در تربیت دینی جوانان مورد بررسی قرار می گیرد.
 .1-2الگو
الگو در لغت به معنای سرمشق ،نمونه ،مثال ،مدل ،مقتدی ،اسوه و قُدوه آمده است (دهخدا،1373،ج،2ص .)2779ودر فرهنگ
فارسی معین به معنی طرح نیز آمده است (معین، 1362 ،ج،1ص .)342وبعضاً در کتاب های اخالقی اصطالحاتی چون پیر،
شیخ ،پیر طریقت ،پیر مغان ،مراد ،مرشد ،قطب و مربی کاربرد دارند که منظور از آنها انسان هایی هستند که در سیر و سلوک
الی اهلل و در تخلق به اخالق و فضایل ،هادی و الگوی دیگران می باشند (عباسی مقدم،1371،ص .)15 -24واژه الگو و اسوه را
هم می توان به مصادیق انسانی و هم به شیوه و طرز کار افراد اطالق نمود .در تعریف اصطالحی اندیشمندان از الگو ،معنای

لغوی آن لحاظ شده است .دراصطالح علوم تربیتی الگوی تربیتی به فردی گفته می شود که در یک مورد خاص از رفتار و یا در
زمینه های مختلف رفتاری نمونه و سرمشق دیگران باشد (عباسی مقدم،1371،ص .)23برای بررسی مفهوم الگو در متون دینی
باید از مترادف های این واژه در زبان عربی که عبارتند از «اُسوه» و «قُدوه» بهره بگریم .اسوه در اصل به معنای مصدری به کار
رفته اما کاربرد کنونی آن بیشتر به معنای اسمی و وصفی می باشد .درباره معنای وصفی واژه اسوه لغت نامه دهخدا آورده است:
اُسوة و اِسوة :پیشوا ،مقتدا ،قدوه ،پیش رو ،خصلتی که شخص بدان الیق مقتدائی و پیشوایی گردد ...اقتدا ،مایه تأسی ،نمونه
پیروی و اقتدا ،سرمشق (دهخدا،1373،ج،2ص .)2779و در معنای مصدری حسینی زبیدی در کتاب تاج العروس اسوه را
حالتی می داند که انسان به هنگام پیروی از غیر پیدا می کند(تاج العروس1386،ق،ج،10ص  .)17در قرآن کریم در سه مورد
ى
واژه اسوه به معنای مصدری به کار رفته است (احزاب21،؛ممتحنه 6،و)4؛ عالمه طباطبایی در تفسیر آیه«لَقَدْ کاَنَ لَكُمْ ف ِ
رَسُولِ اللَهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة» می فرماید :اسوه یعنی قدوه که عبارت است از اقتدا و پیروی کردن و اسوه در مورد رسول خدا صلی
اهلل علیه و آله ،یعنی پیروی و تبعیت کردن از او ،و از این که با « َلقَدْ کاَنَ لَ ُكمْ» که ماضی استمراری است تعبیر کرده است،
اشاره به آن است که این پیروی تكلیفی ثابت و همیشگی است و معنای آیه این است که یكی از احكام رسالت رسول خدا صلی
اهلل علیه و آله ،و ایمان آوردن شما به او ،این است که هم در گفتار و هم در رفتارش به او تأسی کنید
(طباطبایی1374،ش،ج،16ص .)432اما واژه «قدوه» در قرآن ذکر نشده است ولی فعل «اقتده» که مشتق از ریشه این کلمه
ن َهدَى اللَ ُه َفبِهُدَئهُمُ اقْ َتدِهْ»( األنعام)90،؛ آنها کسانى هستند که خداوند
ک الَذِی َ
است ،در آیه  90سوره األنعام آمده است «:أُوْلَئ َ
هدایتشان کرده؛ پس به هدایت آنان اقتدا کن .و همچنین واژه «مقتدون» که مشتق دیگری از این ریشه می باشد در آیه 23
سوره الزخرف بكار رفته است « :وَ کَذَالِکَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ فىِ َقرْیَةٍ مِن نَذِیرٍ إِلَا قَالَ مُترْفُوهَا إِنَا َوجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلىَ أُمَةٍ وَ إِنَا
عَلىَ ءَاثَارِهِم مُقْتَدُون»(الزخرف) 23،؛ و این گونه در هیچ شهر و دیارى پیش از تو پیامبر انذارکنندهاى نفرستادیم مگر اینكه
ال
ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند :ما پدران خود را بر آئینى یافتیم و به آثار آنان اقتدا مىکنیم .که معنای این واژه ها کام ً
با معنای الگو مطابقت دارند .با توجه به این که واژه «الگو» یكی از واژه های کلیدی این نوشتار می باشد به سایر واژه های
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مترادف با آن در آیات قرآن اشاره خواهیم کرد :واژه دیگر «امام» است که به معنای قائد و پیشوا می باشد(فرقان .)74،و نیز
واژه «مَثَل» در آیه  10از سو ره تحریم که به معنای عبرت است نزدیک به معنای الگو می باشد(تحریم)10،؛ معنای گفته شده
برای مَثَل و برداشت تفسیر نمونه در ذیل این آیه که از عنوان الگوهای مؤمنان و کافران یاد کرده است مؤیدی بر تشابه معنایی
این واژه با الگو می باشد .همچنین واژه هادی(رعد ،)7،دلیل(فرقان ،)45،حجت(نساء)165،؛ نیز واژهای دیگری هستند که
معادل الگو در قرآن ذکر شده اند .عالوه بر آیات قرآن در روایات متعددی به لزوم داشتن الگو و معانی مختلف آن اشاره شده
است .چنان که امام رضا در ضرورت نیازمندی به الگو و راهنما برای هدایت فرموده اند« :اگر زمین بدون امام باشد ،در این
صورت زمین اهل خود را در خود فرو خواهد برد»(صدوق،1372،ج،1صص .)557-558واژه اسوه در روایات دست کم به سه
معنا به کار رفته است :نخست به معنای مصدری یعنی پیروی و اقتدا که این معنا عمده روایات را در بر می گیرد؛ مانند«:فلک
بأبی عبد اهلل الحسین صلوات اهلل علیه أسوة أی اقتداء أی شابهته فی الغربة»(مجلسى1403،ق،ج،64ص)245؛ که در این روایت
به معنای مصدری(اقتدا) تصریح شده است .دوم به معنای الگو و مقتدی؛مانند« :وَ انْصَحْ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا اسْتَشَارَکَ َو اجْعَلْ
نَفْسَکَ أُسْوَةً لِقَرِیبِ الْمُسْلِمِینَ وَ بَعِیدِهِم»(ابن شعبه حرانى1363،ق،ص)180؛ که در این روایت به معنای الگو برای واژه اسوه
تصریح شده است .سوم به معنای سنت و روش؛ مانند «:کَانَ فِی الزَمَانِ الْأَوَلِ َملِکٌ لَهُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی أَهْلِ مَمْلَكَتِه»(قطب
الدین راوندى1409،ق ،ص)158؛ که مؤید این معنا روایتِ« :فَصَارَتْ أُسْوَةً وَ سُنَة»(کلینى1407،ق،ج،3ص)294؛است که در آن
اسوه و سنة قرین هم آمده اند .واژه «قدوه» و مشتقات آن در روایات بسیاری به چشم می آید که همه به معنای تبعیت و
پیروی از یک رهبر یا سنت حسنه به کار رفته اند؛ مانند« :وَ اقْ َتدُوا بِهَدْیِ نَبِیِكُمْ فَإ َِنهُ أَفْضَلُ الْهَدْی»(شریف
الرضی1414،ق،ص) 163؛ این روایت از معنای اقتدا و تبعیت از هدایت پیامبر تعبیر می کند .و نیز«بِسُنَتِهِ فَاقْ َتدُوا وَ إِلَى رَبِكُمْ ِب ِه
فَتَوَسَلُوا»(شیخ حر عاملى1409،ق،ج، 8ص) 318؛ که معنای اقتدا و تبعیت از سنت پیامبر را در بر دارد .بر این اساس الگو از
نظر لغوی در منابع دینی دست کم به سه معنای مقتدا ،تبعیت کردن و اقتدا نمودن ،ونیز سنت و روش بیان شده است ،که با
معنای اصطالحی آن مطابقت دارد؛ و اغلب صاحب نظران الگو را آن چیزی می دانند که باید بدان تأسی جست و مانند آن
عمل کرد(شعرانی1398،ق،ج،1ص ،) 25و اعمال و رفتار را به وسیله آن اصالح نمود (مصطفوی1368،ش ،ج،1ص .)91الزم به
ذکر است ،آنچه بر اهمیت واژه پربار و وزین «الگو» می افزاید ،جنبه تقدس و وجهه دینی آن می باشد ،زیرا آنچه به آن الگو
اطالق می گردد(اعم از شخص ،یا رفتار) و به تأسی از آن سفارش می گردد ،باید مورد تأیید خدای متعال و دین الهی باشد تا
مورد پذیرش و سپس پیروی و الگو برداری خردمندان قرار گیرد.
 .1-3تربیت
واژه تربیت ،با سه ریشة «ربو ،ربی»« ،ربب» و «ربأ» بیان شده است .تربیت از ریشة «ربو ،ربی» به معنای زیادت است(ابن
منظور،1416،ج،5ص ،)126به معنای رشد ،نمو ،فزونی یافتن است (فراهیدی،1410،ج،8ص ،)283و ابن فارس تربیت را از
ریشة «رَبَوَ» به معنای زیاد شدن،رشد ،علو و ارتفاع می داند(ابن فارس1404،ق،ج،2ص)483؛ این معنا بیشتر به تربیت جسم
اشاره دارد .و از ریشة «ربب» در معانی مُنعِم ،مدبِر ،مربِی ،قیم و اصالح کنندة هر چیزی)ابن منظور،1414،ج،1ص ،)399مالک
و صاحب اختیار ،اصالح ،سرپرستی ورهبری کردن)ازهری ،بی تا،ج،15ص« ،)128رب» در اصل به معنی تربیت و پرورش است
یعنی ایجاد کردن حالتی پس از ح الت دیگر در چیزی به شكلی که آن چیز به حد نهایی ،تام و کمال خود برسد(راغب
اصفهانی1412،ق،ص )184که به جنبه تربیت روحی و معنوی اشاره دارد .و نیز از ریشة «ربأ» در معنی رشد و نمو)ابن
فارس1404،ق ،ج،2ص ،)483و نیز مكان مرتفع ،اشراف داشتن ،مراقبت و محافظت (فراهیدی،1410،ج،8ص )288استفاده
شده است؛ بر این اساس ،وجه اشتراک بین معانی هر سه ریشه ،پروراندن ،رشد و افزودن است .از نظر شهید مطهری محور
تربیت ،فطرت و استعدادهای فطری است(مطهری،1381،ص .)33لذا تربیت دینی را می توان تربیت حقیقی انسان به شمار
آورد ،چرا که هدف آن تجلی انسان کامل است .و مالک سنجش انسان کامل؛ معرفت پروردگار به عنوان رب یگانة انسان و
جهان و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر است) باقری،1385،ص .(44شهید مطهری شناخت انسان کامل را از
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دو طریق میسرمی داند :یكی از طریق قرآن و حدیث که چگونه انسان کامل را معرفی کرده اند و دیگر شناخت وجود عینی
انسان های کامل اسالمی که همان الگوها هستند(مطهری ،1367 ،ص.)14
در قرآن کریم نیز دو دسته از آیات معنای تربیت را ذکر کرده اند :دسته اول :آیاتی که معنای تربیت و رشد جسمانی را در بر
دارند و واژه های آن مشتق از ریشة «ربو» است؛ مانند «رَبَیانی»(اسرا ،)24،و «نُرَبِک»(شعرا)18،؛ لذا قرآن کریم واژه تربیت را
در مورد تربیت جسمانی انسان آورده است .دسته دوم :آیاتی هستند که تربیت روحی و معنوی را در بر دارند ،و واژه های آن
مشتق از ریشه «ربب» است؛ مانند کاربرد واژه «رَبانیون»(مائده)44،به معنای مربی و نیز واژه «رِبِیون»(آل عمران .)146 ،و نیز
است،
ریشه
این
مشتقات
ی
بردارنده
در
قرآن
از
دیگری
بسیار
آیات
مانند(:بقره)276،؛(یوسف)39،؛(توبه)31،؛(نحل)92،؛(نساء )161،و. ...
بنابراین ،تربیت دینی را می توان شناخت و پرورش استعدادهای فطریِ توحیدی و ظهور آن در رفتارها و اعمال عبادی و
معنوی انسان دانست؛ یعنی تربیت دینی دارای دو وجه شناختی و رفتاری است؛ و بیشترین ظهور و بروز را در عملكرد و رفتار
انسان دارد ،که نتیجه وجه شناختی در عملكرد عینی افراد حاصل می شود.
 .1-4جوان
برای جوان انواع تعاریف ارائه شده :دهخدا جوان را برنا در مقابل پیر معنا کرده یعنی هر چیزی که از عمر آن چندان نگذشته
باشد(دهخدا،1373،ج،5ص .)6930در زبان عربی برای آن چهار تعبیر وجود دارد:
 .1فتی؛ از ریشه «فتی -فتو» ،به معنای طراوت و شادابی است .لغت نامه دهخدا فتی را به جوان نورسیده تعریف کرده
است(دهخدا،1373،ج )14972 ،10فتی همراه با مشتقاتش  10بار در قرآن آمده است که در مورد افراد زیر به کار رفته است :
جوانی حضرت ابراهیم ،اصحاب کهف ،جوانی حضرت یوشع و وصی او ،دوست و جوانمردان موسی ،کنیزان و دختر جوان سال
حضرت یوسف و دو جوانی که در زندان هم سلولی او بودند.
 .2شباب؛ از ریشة«شبب» ،به معنای شكوفایی چیزی همراه با قوت و برخورداری از حرارت و طراوت است(ابن فارس،
احمد1424،ق،ج،3ص.)177
 .3االشد؛ منظور از اشد که ریشة آن «شدد» است به معنای نیروی جوانی ،نیرومندی و استحكام است؛ صاحب قاموس قرآن
معنای اشد را رسیدن به رشد و تعقل و استحكام جوانی می داند ) قرشی،1371،ص.)11
.4الحدث؛ به معنای نو و تازه است که به جهت تازگی و شادابی دوران جوانی ،تعبیر حدث را در مورد آن به کار می برند.
راغب در معنای لغوی الحدث می گوید :ریشة آن به معنای به وجود آمدن چیزی است که موجود نبوده است(راغب
اصفهانی1412،ق،ج،11ص .)222در تعریف اصطالحی اندیشمندان از جوان ،معنای لغوی آن لحاظ شده است .دوران جوانی در
اصطالح چنین تعریف شده است :جوانی مدخل زندگی بزرگ سالی است ،مرحله ای است که دیگرنشانی از صفات کودکی
وجود ندارد و فرد از نظر شكل شبیه بزرگ ساالن است و در حقیقت پس از سپری شدن تحوالت بلوغ در طول نوجوانی ایام
جوانی فرا می رسد(سلیمانی فر1384،ش،ص .)38شهید مطهری جوان را به دو شیوه و در دو طبقه تعریف کرده ،نخست :طبقه
ای که دارای سن خاص و حاالت روحی و روانی ،احساسات و نیازهای مخصوص است .دوم :طبقه ای که بخاطر تحصیالت و
آشنایی با اندیشه های جدید ،دارای اندیشة نو و سواالت تازه است و حاضر نیست مانند بسیاری از افراد نسل گذشته بدون
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عقل و منطق ،همه چیز را بپذیرد ،اومی خواهد در سرنوشت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود شریک باشد ،و از حقوق فردی
و ،اجتماعی خود دفاع کند(دژاکام،1377،ص.)103
بنابراین جوان ،کسی است که در سنین پویایی ،نشاط و شكفتگی و شكوفایی قرار دارد و همراه با قدرت جسمی و رشد عقلی
است.
 .2مبانی انسان شناسی روش الگویی در تربیت جوانان
منظور از مبانی انسان شناسی ،توانمندی ها و استعدادهای نهفته در وجود جوانان است؛ که همواره زندگیشان را تحت تأثیر
قرار می دهد و استفاده درست و بهینه از این توانمندی ها آنان را به ساحل آرامش و خوشبختی خواهد رساند که در ذیل به
بررسی مهم ترین مبانی می پردازیم:
 .2-1فطرت مستعد و الگوپذیر
الگوجویی فطری است و نوجوانان و جوانان از ع مده گروه های جوامع از جمله جامعة اسالمی هستند که هر روز به دنبال
الگویی جدید ،جذاب و مد روز می باشند و اگر موفق به یافتن چنین الگویی هم نشوند ،در دنیای خیال آن را ساخته و به تأسی
از آن می پردازند(منطقی،1376،ص .)78-79جوانان هنگامی که با الگویی روبه رو می شوند و او را از جهت بینش و منش
مصداقی عینی برای اهداف و آرزوهای خویش می یابند؛ به این نتیجه خواهند رسید که اهداف و آرزوهای آنان قابل تحقق است
و از نظر عاطفی به نوعی قرابت و هماهنگی بین خود و الگو دست پیدا می کنند .درچنین موقعیتی به دلیل تأثیرپذیری جوانان
از محیط اجتماعی و بهره گیری از میل و عشق به کمال و بیزاری از نقص ،تحت تأثیر الگو قرار می گیرند و در جهت
همانندسازی رفتار خود با الگو تالش می کنند .در روند این تأثیرپذیری دو نكته حائز اهمیت است :یكی این که الگو از دید
متربی از نقطه یا نقاط مثبتی برخوردار باشد ؛ و به تعبیر دیگر حرفی برای گفتن داشته باشد و دیگر این که متربی از لحاظ
روحی و روانی آمادگی پذیرش را دارا باشد .هر اندازه که الگوها از جذابیت ،کمال و جامعیت بیشتری برخوردار باشند ،اثرگذاری
بیشتری بر الگوپذیر خواهند داشت .در آیات و روایات نیز امر تأثیرپذیری انسان به راحتی قابل استنباط است .به عنوان نمونه
آیات« إِنَ الْانسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا،إِذَا مَسَهُ الشَرُ جَزُوعًا،وَ إِذَا مَسَهُ الخْیرْ مَنُوعًا»(معارج)19-21،؛ به یقین انسان حریص و کمطاقت
آفریده شده است ،هنگامى که بدى به او رسد بیتابى مىکند ،و هنگامى که خوبى به او رسد مانع دیگران مىشود (و بخل
مىورزد) ،و همچنین آیه«فَإِذَا رَکِبُواْ فىِ الْفُلْکِ دَعَوُاْ اللَهَ مخُْْلِصِینَ لَهُ الدِینَ فَلَمَا نجََْئهُمْ إِلىَ الْبرَِْ إِذَا ُه ْم
یُشْرِکُون»(عنكبوت)65،؛ هنگامى که سوار بر کشتى شوند ،خدا را با اخالص مىخوانند (و غیر او را فراموش مىکنند)؛ اما
هنگامى که خدا آنان را به خشكى رساند و نجات داد ،باز مشرک مىشوند .ونیز این سخن امیرالمؤمنین علی علیه
السالم؛«جالس العلماء یزدد علمک و یحسن أدبک و تزک نفسک»(تمیمى آمدى 1410،ق ،ص)341؛ همه از الگوپذیری و
تأثیرپذیری انسان حكایت دارند.
 .2-2خودشناسی
یكی از اساسی ترین و زیربنایی ترین مسائل در رشد و تعالی جوانان مسئله شناخت خود است.امام علی علیه السالم
میفرماید«:یَا کُمَیْلُ مَا مِنْ حَرَکَةٍ إِلَا وَ أَنْتَ مُحْتَاجٌ فِیهَا إِلَى مَعْرِفَةٍ الْخَبَر»(نورى1408،ق ،ج،17ص)268؛ ای کمیل هیچ حرکت
و فعالیتی نیست ،مگر این که در آن نیازمند شناخت و آگاهی هستی .عالوه بر این ،شناخت باعث مصونیت از فساد و تباهی در
پیمودن مسیر سعادت است چرا که پیامبر صلی اهلل علیه وآله می فرماید «:مَنْ عَمِلَ عَلَى َغیْرِ عِلْمٍ أَفْسَ َد أَکْثَرَ مِمَا
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یُصْلِحُ»(اربلى1381،ق،ج،2ص)368؛ کسی که بدون آگاهی عملی را انجام دهد بیشتر مایة فساد است تا اصالح .جوانان باید
بدانند که اکنون قسمت اعظم خوشبختی و بدبختی آنان در اختیار خودشان قرار گرفته است و می توانند با مراقبت های
صحیح علمی و عملی ،و ت الش مداوم در راه فراگرفتن سجایای اخالقی و بكارگیری آنها در زندگی موجبات سعادت ابدی خود
را فراهم آورند .خودشناسی الزمه کمال شناسی و کمال جویی است ،تنها کسانی به مقام برتر انسانی دست می یابند که
واقعیت های نفسانی خود را بشناسند ،اولین و نزدیک ترین واقعیت زندگی واقعیت «خود» است که در درون آن بزرگترین
واقعیت ها و حقایق تجلی می یابد و برای اهمیت شناخت خود همین بس که امام علی علیه السالم می فرماید«:أفضل المعرفة
معرفة اإلنسان نفسه»(تمیمى آمدى1408 ،ق،ص)189؛ برترین شناخت ها ،شناخت انسان نسبت به نفس خویش است.
 .2-3كمال خواهی
کمال گرایی به معنای در نظر گرفتن برخی نقاط متعالی و حرکت به سوی آنهاست .امام صادق علیه السالم در مورد این
ویژگی جوانان چنین می فرماید« :علیک باالحداث فانهم اسرع الی کل خیر»(شیخ حر عاملى1409،ق،ج،16ص)187؛ جوانان را
دریاب ،زیرا آنان شتاب بیشتری نسبت به هر [امر] نیكویی دارند .کمال خواهی جوانان دو منشأ اصلی دارد که عبارتند از:
قدرت طلبی و حقیقت جویی .در قرآن کریم آیات بسیاری به حقیقت جویی تصریح کرده اند ازجمله آیات«:وَفىِ الْأَرْضِ ءَایَاتٌ
لِلْمُوقِنِینَ،وَفىِ أَنفُسِكمُ أَفَلَا تُبْصِرُون»(الذاریات) 20-21،؛و در زمین آیاتى براى جویندگان یقین است ،و در وجود خود شما(نیز
آیاتى است)؛ آیا نمىبینید؟! .و در آیه«:فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَیْطَنُ قَالَ یَادَمُ هَلْ أَدُلُکَ عَلىَ شَجَرَةِ الخْلْدِ وَ مُلْکٍ لَا
یَبْلى»(طه)120،؛ولى شیطان او را وسوسه کرد و گفت« :اى آدم! آیا مىخواهى تو را به درخت زندگى جاوید ،و ملكى بىزوال
راهنمایى کنم؟؛ به میل به قدرت طلبی در وجود آدم تصریح شده است؛ یعنی شیطان از میل قدرت طلبی در آدم که برخاسته
از کمال طلبی او بود استفاده کرد و او را فریب داد.
 .2-4زیبایی جویی
تمایل و کشش به سمت جمال و زیبایی ،یكی از ویژگی های مهم جوان است .جوانان پیوسته درجستجوی جمال و زیبایی اند.
عالقه دارند هم در نظر دیگران و هم خود زیبا باشند .و مربیان اگر این ویژگی جوانان را با راهكارهای مناسب و جذاب در مسیر
شكوفایی و بالندگی استعدادها و خالقیت های فكری و رفتاری آنها به حرکت در آورند ،نتایج فوق العاده ای چون؛ طراوت و
شادابی زندگی و دستیابی به حقایق را به همراه خواهد داشت .البته جوان باید این عالقمندی را در راه خدا و اطاعت خداوند
قرار دهد چنان چه در روایتی از پیامبر چنین آمده است« :اِنَ أَ َحبَ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَهِ تَعَالَى شَابٌ َحدَثُ السِنِ فِی صُورَةٍ حَسَنَةٍ
ک الَذِی یُبَاهِی اللَهُ تَعَالَى بِهِ مَلَائِ َكتَهُ فَیَقُولُ هَذَا عَبْدِی
جَعَلَ شَبَابَهُ َو جَمَالَهُ فِی طَاعَةِ اللَهِ تَعَالَى ذَا َ
حَقاً»(دیلمى1408،ق،ص)120؛ همانا محبوب ترین مخلوقات نزد خداوند ،جوان زیبارویی است که جوانی وزیبایی اش را برای
خدا و در راه اطاعت او قرار می دهد ،او کسی است که خدا به او بر مالئكه مباهات می کند و می گوید :این بنده واقعی من
است.
 .2-5آزادي و استقالل طلبی
استقالل خواهی و گرایش به داشتن آزادی در انجام کارها و فعالیت ها ،یكی از خصایص انسان در دوره ی جوانی می باشد .با
آغاز مرحلة جوانی ،انسان به طور تدریجی و آگاهانه به دنبال این است که بتواند از دوران کودکی که دوران وابستگی بود ،جدا
شده و قدم به مرحله ای بگذارد که آزادانه نظر دهد و دارای نقش متفاوتی نسبت به دوران کودکی و نوجوانی گردد .موالی
ک اللَهُ
متقیان در نامة  31نهج البالغه ،در وصیت به امام حسن مجتبی علیهم السالم می فرماید« :لَا تَكُنْ عَ ْبدَ غَیْرِکَ َو َقدْ جَعَلَ َ
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حُرا»(شریف الرضی1414،ق،ص)401؛ بنده دیگری(غیر خود ) مباش که خداوند ،تو را آزاد آفریده است .بنابراین ،از نظر دینی
هم ،آزادی خواهی و استقالل طلبی یكی از ویژگی های فطری جوان است که خداوند در نهاد او به ودیعت نهاده است.
.3گونه شناسی الگوپذیري
از منظر قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السالم تربیت الگویی می تواند به شیوه های گوناگونی مانند ارائه الگو ،پردازش
الگو و نفی الگو انجام پذیرد که در ذیل به تبیین آنها می پردازیم:
 .3-1الگودهی(ارائه الگو)
روش معرفی الگو برای تشویق جوانان به انجام دادن رفتارهای نیكو و همچنین تداوم این گونه رفتارها در زندگی از روش های
مورد تأیید و تأکید دین اسالم می باشد .منظور از الگودهی معرفی و ارائه الگوهای حقیقی و مثبت است ،که می تواند به دو
صورت ارائه شود که آنها را تبیین خواهیم نمود:
 .1-1-3ارائه الگو از خویشتن
در این شیوه مربی سعی دارد صفات مطلوب را به شكل عملی در رفتار خود بروز دهد .یكی از مصادیق تربیت الگویی این است
که مربی در مقام عمل یک الگوی کامل برای متربیان خود باشد؛ چرا که متربی گفتار و رفتار مربی را هماهنگ می بیند
وبینش و منش را توأمان درک می نماید .چنان که خداوند به پیامبر دستور می فرماید؛ به مردم بگو که از حضرتش تبعیت
ى یُحْبِبْكُمُ اهلل»(آل عمران) 31،؛ بگو اگر خدا را دوست دارید ،پس مرا پیروى کنید تا
ل إِن کُنتُ ْم تُحِبُونَ اللَهَ فَاتَبِعُون ِ
نمایند« :قُ ْ
خدا هم شما را دوست بدارد؛ در این آیه تبعیت از سیره وسبک زندگی رفتاری و اخالقی رسول اکرم طریق منحصر به فرد سیر
و سلوک انسان به سوی خدا و رسیدن به مقام تقرب و محبوبیت پروردگار اعالم شده است(ضیاءآبادی1376،ش،ص .)67و نیز
امام صادق علیه السالم می فرماید «:کونوا دعاة للناس بغیر ألسنتكم لیروا منكم الورع و االجتهاد و الصالة و الخیر فان ذلک
داعیة»(قمى1414،ق،ج،8ص)439؛ در این روایت امام صادق علیه السالم ،عمل انسان را که شامل تقوای عملی،تالش و
کوشش ،نماز و کارهای خیر است هدایت گر می دانند نه گفتار را ،چرا که با عمل و کردار نیک صداقت و شایستگی مربی برای
الگوبرداری ثابت می شود.
 .2-1-3ارائه الگو از دیگران:
ارائه الگو بهترین وسیله برای انگیزه بخشیدن ،جهت دادن و راه بردن متربیان است .در این شیوه مربی سعی می کند افرادی را
که جنبه الگویی دارند و سیره و سبک زندگی آنها در جامعه از رونق و درخشش خاصی برخوردار بوده به متربیان معرفی نماید.
لذا قرآن کریم در آیات بسیاری الگوهای الهی را معرفی می نماید؛ که به اختصار به برخی از این آیات اشاره خواهیم نمود؛ یكی
از الگوهایی که قرآن کریم به عنوان الگویی حسنه و تمام عیار برای مؤمنان معرفی کرده ،پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله است
که در تمام جنبه های زندگی به ویژه برای جوانان قابل اقتدا وتأسی است(احزاب ،)21،همچنین قرآن سیرت حضرت ابراهیم
علیه السالم و پیروان او را به عنوان سیرتی نمونه برای بیزاری و دوری جستن از کفر و باطل و تقرب جستن به ایمان و حق
معرفی می نماید(ممتحنه ،) 4،از دیگر الگوهایی که قرآن کریم به جوانان معرفی می کند ،حضرت یوسف است که با وجود این
که بستر گناه و شهوت رانی برایش مهیا بود ،اما هیچگاه خدا را فراموش نكرد و الگوی اخالص و مبارزه با شهوت قرار
گرفت(یوسف ،)23-24،وحضرت اسماعیل ذبیح اهلل الگوی تسلیم پذیری در برابر فرمان خداوند(صافات ،)101-102 ،حضرت
موسی که در زمان جوانی به مقام نبوت و پیامبری رسید و با اینكه در کاخ فرعون بود مجذوب ثروت دنیایی نشد و در
اندیشه ی مظلومان بود(القصص ،)14-15،اصحاب کهف به عنوان الگوی جوانان و جوانمردان که از کاخ نشینان و متموالن
جامعه بودند و با شرک و بت پرستی به مخالفت برخاستند والگوی خداپرستی ومبارزه با بت پرستی قرار گرفتند(کهف ،)13،و
حضرت عیسی الگوی ادب و متانت و تواضع در مقابل خداوند(مائده ،)116-117،حضرت داود الگوی صبر و شجاعت(ص17،؛
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بقره ،)251،حضرت نوح الگوی پایداری و استقامت در تبلیغ دین(قمر ،)9،حضرت ایوب الگوی صبر وتحمل در برابر شدائد
روزگار(انبیاء )83،هستند .و نیز قرآن برخی زنان را به عنوان الگو معرفی می نماید که از مهم ترین آنها می توان به حضرت
مریم به عنوان مظهر عفاف و پاکدامنی(مریم ،)18،ساره همسر ابراهیم علیه السالم مظهر تقوا (حجر ،)54،مادر موسی مظهر
توکل(القصص ،)7،هاجر مادر اسماعیل مظهر صبر(ابراهیم ،)37،آسیه همسر فرعون مظهر مبارزه علیه ستم(تحریم ،)11،همسر
ایوب مظهر وفاداری(ص ) 44،اشاره کرد .البته ذکر این نكته ضروری است که خداوند در قرآن الگوهای ارائه شده را از همه آنچه
که موجب می شود تا به جنسیت ،زمان ،مكان ،نژاد و فرهنگی خاص تعلق پذیرند ،می زداید .وچنین است که این الگو های
وارسته ،الگو و راهنمای همه انسان ها در میان اعصار ،فرهنگ ها ،قومیت ها و جنسیت های مختلف هستند .عالوه بر قرآن در
روایات و سیره اهل بیت علیهم السالم به این نوع الگودهی پرداخته شده است .امیرالمؤمنین علیه السالم این گونه اهل بیت
پیامبر صلی اهلل علیه و آله را به عنوان الگو معرفی می نماید«:ا ْنظُرُوا أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِكُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَبِعُوا أَثَرَهُمْ فَلَنْ
یُخْرِجُوکُمْ مِنْ هُدًى َو لَنْ یُعِیدُو ُکمْ فِی رَدًى فَإِنْ لَبَدُوا فَالْ ُبدُوا وَ ِإنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ َفتَضِلُوا وَ لَا تَتَأَخَرُوا عَنْهُ ْم
فَتَهْلِكُوا»(شریف الرضی1414،ق،ص) 143؛ به خاندان پیامبرتان بنگرید و بدان سو که می روند بروید و پی آنان را بگیرید که
هرگز شما را از راه رستگاری بیرون نخواهند برد و به هالکتتان باز نخواهند آورد .اگر ایستادند ،بایستید و اگر برخاستند،
برخیزید .بر آن ها پیشی مگیرید که گمراه می شوید و از آنان پس نمانید که تباه می گردید .و نیز پیامبر اکرم با استفاده از
تعابیر تمثیلی امام حسین علیه السالم را به «مصباح هدى» و«سفینة نجاة» تشبیه فرموده است؛«و الذی بعثنی بالحق نبیا
ان الحسین بن علی فی السماء أکبر منه فی األرض ،و انه لمكتوب عن یمین عرش الله :مصباح هدى و سفینة نجاة»
(قمى1414،ق،ج،2ص) 195؛ براین اساس بیشتر الگوهایی سزاوار معرفی و الگوبرداری هستند ،که کماالت و شایستكی های
بیشتری در سیره و منش رفتاری آنها متجلی است.
 .3-2الگو پردازی(الگوسازی ذهنی)
مقصود از این شیوه ارائه الگوهای تخیلی و فرضی است .در این شیوه مربی الگوهای مطلوبی را در نظر گرفته ،به بیان و توصیف
ویژگی های آن می پردازد و زمینه را طوری فراهم می کند که مربی را به تخیل و تجسم یک الگو ،یا صحنه و واقعه ای بكشاند.
مربی گاهی با بیان داستان ها و افسانه های خیالی به این امر می پردازد و زمانی با بیان خصوصیات ،عالمات و نشانه ها به این
مهم دست می یابد .در هر دو شیوه ،مربی هرقدر از هنرمندی و مهارت بیش تری برخوردار باشد ،در پردازش الگوهای مطلوب،
موفق تر خواهد بود .شیرینی و جذابیت داستان و پیامدهای مطلوبی که بر افعال و صفات قهرمان داستان مترتب است ،موجب
می شود تا متربی حرکات خود را مطابق با قهرمان داستان ،هماهنگ و تنظیم نماید و از همان الگو ،پیروی کند .توصیف
«المتقین»(بقره« ،)2،الصالحین»(آل عمران« ،)17،المُقربین»(آل عمران « ،)15،االبرار» (االنسان  « ،)5،الفائزین» (النور،)52،
«المؤمنون (بقره« ،)223،عبادالرحمن» (بقره،)63،
«المفلحین»(القصص«،)67،المهتدون»(آل عمران ،)157،و غیره در قرآن کریم ،از این نوع است؛ چرا که قرآن کریم با بیان
خصوصیات هر یک از این اقشار ،درصدد الگوپردازی به مخاطبان خود می باشد(قائمی مقدم،1382،ص .)25 -27به عنوان
نمونه قرآن کریم در نخستین آیات سوره بقره صفاتی چون ایمان به غیب ،برپاداشتن نماز ،انفاق ،ایمان به پیامبر اسالم و
ب وَ یُقِیمُونَ الصَلَوةَ وَ ممِا رَزَقْنَاهُ ْم یُنفِقُونَ
پیامبران پیشین ،ایمان به آخرت و ...را به متقین نسبت می دهد«:الَذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْ ِ
ن یُؤْمِنُونَ بمِا أُنزِلَ إِلَیْکَ َو مَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ َو بِاالَخِرَةِ ُه ْم یُوقِنُونَ اُوْلَئکَ عَلىَ ُهدًى مِن رَبِهِمْ َو أُوْلَئکَ هُ ُم
وَ الَذِی َ
الْمُفْلِحُون»(بقره)3-5،؛ (پرهیزکاران) کسانى هستند که به غیب ایمان مىآورند ،و نماز را برپا مىدارند ،و از تمام نعمتها و
مواهبى که به آنان روزى دادهایم ،انفاق مى کنند ،و آنان که به آنچه بر تو نازل شده ،و آنچه پیش از تو (بر پیامبران پیشین)
نازل گردیده ،ایمان مىآورند ،و به رستاخیز یقین دارند ،آنا ن بر طریق هدایت پروردگارشانند؛ و آنان رستگارانند .این صفات،
ویژگی هایی هستند که در وصف واژه «متقین» آمده اند ،اما قرآن کریم در ادامه سوره بقره و آیات و سوره های دیگر نیز به
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توصیف دیگر صفاتی از متقین نیز پرداخته است؛ صفاتی چون خشیت نهانی از پروردگار ،ایمان به خدا ،روز قیامت ،مالئكه،
قرآن و پیامبران ،انفاق به خویشاوندان و نیازمندان دیگر ،پرداخت زکات ،وفای به عهد ،صبر و استقامت در شدائد ،راستگویی،
انفاق در توانگری و تنگدستی ،فرو بردن خشم ،عفو و گذشت نسبت به مردم ،استغفار به دنبال گناه احتمالی ،عدم اصرار بر
گنا ه ،وسعت نظر در دعا ،عبادت ،قنوت ،و استغفار به هنگام سحر و ...را جزو صفات متقین بیان نموده است(بی آزار
شیرازی1363،ش،ج،1ص)39؛ بنابراین قرآن کریم با کاربرد حداقل  259بار از این واژه و دیگر مشتقات آن ،مردم را به
الگوپذیری از متقین و برخوردار شدن از صفات آنان تشویق می نماید؛ تا کسانی که طالب چنان مقامی هستند ،با تبعیت از
آنان و متصف شدن به صفات آنان ،به این فالح و رستگاری نایل شوند .در روایات نیز نمونه های فراوانی برای این نوع از روش
الگویی مشاهده می شود؛ برای مثال ،رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در توصیف مؤمن می فرماید«:أال أنبئكم بالمؤمن؟من
ائتمنه المؤمنون على أنفسهم و أموالهم أال أنبئكم بالمسلم؟من سلم المسلمون من لسانه و یده(»...فیض کاشانى1406،
ق،ج،4ص)162؛ آیا مؤمن را به شما معرفی کنم؟ کسی که مردم او را بر جان و مال خود امین قرار دهند .و آیا مسلمان را به
شما معرفی کنم؟ کسی که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند .و نیز حضرت علی علیه السالم در خطبه  193نهج
البالغه خطابه بلندی در وصف متقین بیان می کند(شریف الرضی1414،ق،ص)303؛ همه این ها در جهت ارائه الگوهای
مطلوب و متعالی به متربیان مكتب تربیتی اسالم است .طی بیان این آیات و روایات به پردازش و توصیف الگو پرداخته می شود
تا متربی ،با ترسیم و تخیل آن در ذهن خود ،از آن ویژگی ها پیروی کند.
 .3-3الگو زدایی(نفی الگو)
شیوه دیگر استفاده از الگو در تربیت ،الگوزدایی است؛ به این معنا که الگوها و شخصیت های منفی چنان ترسیم می شوند که
نوعی دلزدگی و نگرشی منفی در متربی ،نسبت به آن الگوها پدید می آید .در چنین مواردی ،طبیعتاً ایجاد نگرش مثبت نسبت
به الگوهای متقابل و متضاد امری طبیعی است .به عبارتی دیگر ،در چنین مواردی ،مربی می تواند از باب «ادب از که آموختی
از بی ادبان» ،با ارائه الگوهای منفی و توصیف عواقب سوء آن ها ،نوعی نگرش مثبت در جهت عكس آن ها در متربی ایجاد کند.
قرآن کریم در برخی آیات الگوهای منفی را ترسیم نموده و در صدد الگوزدایی بوده است ،از جمله در آیات سوره تحریم به دو
ن عِبَادِنَا
ن مِ ْ
ن َکفَرُواْ امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کَانَتَا تحَتَ عَبْدَیْ ِ
مورد از الگوهای منفی اشاره کرده است؛ «ضَرَبَ اللَ هُ مَثَلًا ل َِلذِی َ
ن اللَهِ شَیْا َو قِیلَ ادْخُلَا النَارَ مَعَ الدَاخِلِین»(تحریم)10،؛ خداوند براى کسانى که کافر
صَلِحَینْ فَخَانَتَاهُمَا فَلَ ْم ُیغْنِیَا عَنهْمَا مِ َ
شده اند به همسر نوح و همسر لوط مثَل زده است ،آن دو تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند ،ولى به آن دو
خیانت کردند و ارتباط با این دو (پیامبر) سودى به حالشان (در برابر عذاب الهى) نداشت ،و به آنها گفته شد« :وارد آتش شوید
همراه کسانى که وارد مىشوند» ؛ در واقع این آیه شریفه توبیخ هشداردهنده ای است به دو نفر از همسران پیامبر اسالم ،که بر
علیه پیامر توطئه کرده بودند و نیز به هر کس که پیوند نسبی یا سببی ویا هر رابطة دیگری با اولیای الهی داشته باشد که
مادامی که تقوا نداشته باشد این روابط سودی به حالشان نخواهد داشت(صادقی1365 ،ش،ج،27-28ص .)448و نیز از کالم
امام علی علیه السالم استفاده می شود که شناخت هدایت ها در گرو شناخت ضاللت ها و گمراهی هاستَ « :و اعْلَمُوا أَنَكُمْ لَنْ
تَعْرِفُوا الرُشْدَ حَتَى تَعْرِفُوا الَذِی تَرَکَهُ وَ لَمْ تَأْخُذُوا بِ مِیثَاقِ الْكِتَابِ حَتَى تَعْرِفُوا الَذِی نَقَضَه ...وَ لَنْ تَعْرِفُوا الضَلَالَةَ حَتَى تَعْرِفُوا الْهُدَى
ن تَعْرِفُوا التَقْوَى حَتَى تَعْرِفُوا الَذِی تَعَدَى(»...کلینى1407،ق ،ج،8ص)390؛ و بدانید که هیچ گاه رستگاری را نخواهید
وَ لَ ْ
شناخت مگر آن که واگذارنده آن را بشناسید؛ و هرگز به پیمان قرآن وفادار نخواهید بود مگر این که پیمان شكنان آن را
بشناسید؛ ...و هیچ گاه گمراهی را نخواهید شناخت مگر آن که هدایت را بشناسید؛ و هرگز پرهیزگاری را نشناسید مگر آن که
متجاوز (از مرز تقوا) را بشناسید ...؛در این جمالت ،امام علی علیه السالم یكی از راه های شناخت را به طور کلی ،شناخت اضداد
می دانند و شناخت الگوی مطلوب هم از این قاعده مستثنی نیست .یعنی با وقوف بر الگوهای بد و ویژگی های نامطلوب آنان،
می توان به حقانیت و درستی الگوهای مثبت پی برد ،که همین آگاهی ،زمینه را برای تبعیت و پیروی از الگوهای مطلوب
فراهم می سازد .این شیوه از تربیت الگویی ،به دو صورت قابل اجرا می باشد که در روایات مصادیق فراوانی برای آن یافت می
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شود .صورت اول این که مربی در قالب بیان صفات ،خصوصیات و نشانه های الگوهای منفی ،به طور غیر مستقیم سعی در
دورساختن متربی از آن الگوها دارد .مثل این سخن پیامبر صلی اهلل علیه و آله که فرمود:
«َلَامَةُ الظَالِمِ َفأَرْبَعَةٌ یَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِیَةِ وَ یَمْلِکُ مَنْ دُونَهُ بِالْ َغلَبَةِ وَ یُبْغِضُ الْحَقَ وَ یُظْهِرُ الظُلْم»(ابن شعبه
حرانى1363/1404،ق،ص)21؛ نشانه های ظالم چهار چیز است :با نافرمانی به مافوق خود ستم می کند ،با غلبه (و زور) بر
زیردست خود حكم می راند ،حق را دشمن می دارد و ستم را آشكار می کند .صورت دوم آن است که مربی با نهی مسقیم،
متربی را از همراهی و مصاحبت با الگوهای بد منع کند .مانند این سخن امام جواد علیه السالم که فرمود«:إِیَاکَ وَ مُصَاحَبَةَ
الشَرِیرِ فَإِنَهُ کَالسَیْفِ الْمَسْلُولِ یَحْسُنُ مَنْظَرُهُ وَ یَقْبُحُ أَثَرُهُ»(نورى1408 ،ق،ج،8ص)351؛ از همراهی و رفاقت با آدم شرور (و بد
جنس) بپرهیز؛ زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیكو و اثرش زشت است .در این شیوه توجه به حساسیت کار
مهم است که دقت و مهارت مربی را می طلبد .مربی باید الگوی منفی را به گونه ای نفی کند که در نظر متربی ،مطلوب جلوه
نكند و در نتیجه به دوری جستن از آن بپردازد.
نتیجه گیري
از آنچه گذشت به دست می آید که ،همه انسان ها و به ویژه جوانانِ سرشار از استعداد ها و توانمندی ها نیازمند به مربی
هستند و برای شكل دادن شخصیت خود الگو و سرمشق می طلبند .این نیاز و طلب ،چنان که عقل بر آن صحه گذاشته و
متون دینی مؤید آن هستند؛ ریشه در فطرت انسان د ارد .وجود الگوها و سرمشق ها در جنبه های مختلف زندگی انسان و به
ویژه جوانان ،نظام فكری ،تربیتی ،اجتماعی و سیاسی آنان را شكل داده و می تواند آنان را از انحراف ،گمراهی ،سردرگمی و
تردید نجات دهد و در طریق حق و صراط مستقیم رهنمون گرداند .سراسر آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السالم
مُعَرف الگوهایی است که به سه شكل تجلی می یابند؛ نخست مربی از خود یا افراد دیگر به معرفی الگو می پردازد ،دوم با بیان
خصوصیات مطلوب الگو ،یا امر مستقیم به کاری متربی را به تخیل و تجسم یک الگو رهنمون می نماید ،و سوم با بیان ویژگی
های منفی یک الگو یا نهی از اموری ،نوعی نگرش منفی در متربی ایجاد می کند و بدین وسیله به الگوزدایی می پردازد .در این
روش زمانی که مربی به توصیف الگو می پردازد باید سطح فهم مخاطب را در نظر بگیرد تا متربی به خطا نیفتد .لذا با توجه به
مفهوم آیات و روایات معصومی ن عالوه بر پی بردن به جایگاه برجسته روش الگویی در عرصه تربیت ،این نتیجه حاصل می شود
که روش الگویی به دلیل پویایی و سهل الوصول بودن اثربخشی و تأثیر بسزایی در تربیت جوانان دارد و فضای برنامه های
تربیتی را پرشور و باُنشاط می سازد.
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