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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش 
گـر  ید یاز سـو  یرانیفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن

و  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه بـه ا  ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن ین
 ییفراهم ساخت و بـا راهنمـا   1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
موفـق   ربـه ل گرفـت. تج كشـ  یعلمـ  ن نهادیحوزه و دانشگاه، ا ادانتشان و همت اسیا تیعنا و
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 1382 سـال  در س شـد و یسـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهشـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش
 »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهشـ « به

  افت.ی ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفاینون در اكپژوهشگاه تا ارائـه   یبـه جوامـع علمـ    ین خـود خـدمات فراوان

 یه علمـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست   نموده
  رد.ك  اشاره

 سه



  

  

كارشناسـی   طـع مق دررشته علوم تربیتـی   دانشجویان برایمنبع درسی  عنوان بهكتاب حاضر 
حوزه علمیه خـواهران   4و  3رشته اخالق و تربیت و رشته تفسیر سطح  های طلبه وارشد و دكترا 

  .است استفاده قابلمندان به معارف قرآن عموم عالقهو 
 پیشـنهادهای  و راهنمـایی  همكـاری،  بـا  شـود  می تقاضا ارجمند نظران صاحب و استادان از

 نیـاز  مـورد  آثـار  دیگـر  تدوین و حاضر كتاب اصالح جهت در را پژوهشگاه این خود، اصالحی
  .دهند یاری دانشگاهی جامعۀ
جناب آقای دكتـر سـیدعلی    اثر، محترم مؤلف های تالش از داند می الزم پژوهشگاه پایان در
حسـینی و دكتـر محمـد     اسالم آقایان دكتر سیدمحمود طیب زاده و ارزیابان محترم حجج حسینی
  .كند پاسگزاریسداودی 

   

 چهار
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  مقدمه
  

های تربیتـی خـود    كه هیچ كم و كاستی در تأمین هدفشك قرآن كریم تنها كتاب هدایتی است  بی
كـه   توانند بدون هیچ دغدغه و نگرانـی از آن بهـره ببرنـد؛ چنـان     ندارد و مربیان و متربیان تربیتی می

آن كتـاب بـا   ؛ الْکِتَابُ الَ رَیبَ فِیــهِ هـُـدًی لِّلْمُتَّقـِـیَن ذَلَِك«فرماید:  خدای منّان در نخستین آیات آن می
). خداونـد در ایـن   2(بقره، » پرهیزكاران است عظمتی است كه شك در آن راه ندارد و مایه هدایت

 ویـژه پیـامبرانش   ها، به های تربیتی برای تربیت انسان كتاب محكم و متقن هم خود از اصول و روش
گیری از آنها بـرای   های تربیتی را به پیامبر خود آموخته است و به او در بهره استفاده كرده و هم روش

  كند. ها سفارش می تربیت انسان
هـا   كم دربردارنده چهار عنصر اصلی مبانی، اهـداف، اصـول و روش   نظام تربیت اسالمی دست

ای  اسالمی است كه از اهمیت ویـژه  های تربیتی یكی از چهار عنصر اصلی نظام تربیت است. روش
هـای مهـم    های تربیتی یكی از بخـش  برخوردار است و بدون آنها تربیت محقق نخواهد شد. روش

كارگیری آنهـا متربـی را از وضـع موجـود بـه وضـع مطلـوب         نظام تربیتی اسالم است كه مربی با به
های آسـمانی خـود بـه وسـیله      تابها است و با ارسال ك طور كلی، خداوند مربی انسان رساند. به می

تـر از   پیامبرانی كه خود متربیان مستقیم الهی بوده و هستند، بشریت را از عالم حیوانی و حتی پسـت 
یعنی خالفت تامۀ  2به عالم مالئك و حتی برتر از آن، تا جایی كه ملك را توان نظاره آن نیست؛ 1آن

                                                             
 ).179، عرافا» (تر! آنها همچون چهارپایانند بلكه گمراه ؛ُهمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِک هُمُ الْغَاِفلُوَن َبْلأُوْلَـئِک کاالَٔنْعَاِم . «1

  دََنــوُْت َلــْو َو الْمَکــانَ هَذَا أَجُوَز أَنْ لِی لَیسَ اللَِّه َرسُوَل یا تَقَدَّْم جَبَْرئِیُل َفقَالَ الْحُُجِب إِلَی فَاْنتَهَی الْمُنْتَهَی سِدْرَِة إِلَی بَلََغ فَلَمَّا«. 2
  .)179، ص1ق، ج1379، یشهرآشوب مازندران (ابن»  لَاحْتَرََقت أَنْمُلًَة

ــرم     پـرم  فراتـر  اگر یك سر مـو    فــروغ تجلــی بســوزد پ
 سعدی) بوستان(



 گویی، تشویق و تنبیه الگو، قصهارائه ): 3های تربیت در قرآن كریم (ج روش      2

  

های وحیانی كه از  های تربیت الهی در كتاب شرساند و رو می 1الهی و مرز یكی شدن با خدای یكتا
  سوی او بر پیامبرانش وحی شده است؛ از جمله قرآن كریم تجلی یافته است.

ـ الفراغی اسـت   ةقطهای تربیت اسالمی به تعبیر شهید صدر من روشاگرچه  ه بـا پیشـرفت   ك
هـیچ قـوم و ملتـی،     با هیچ زمانی و كه در اما شاید بتوان گفت ؛نولوژی قابل تغییر استكو ت علم
و تنبیـه   لی تربیتی چون روشی الگـویی، قصـه و داسـتان، تشـویق    كهای  در تربیت از روش نتوان
زمان یـا در اقـوام    گذرآن در های  گیری از آن و نیز شیوه ن است میزان بهرهك، گرچه ممبودنیاز  بی
زمـان   تربیتی معمـوالً در گـذر  های  روشلی كچارچوب  اما با توجه بهند؛ كملل مختلف تغییر  و

 یو فنـون هـا   شیوه ،پذیرند؛ آنچه تغییرپذیر است متر تغییر میك كم دستپذیرند و یا  نمی تغییر هم
تنهـا از ایـن    ریم نیز نـه كنولوژی در معرض تغییر هستند. قرآن كه در اثر پیشرفت علم و تكاست 
رده اسـت. بـرای نمونـه    ك هماز آنها سفارش  ه به برخیكرده، بلكلی تربیتی استفاده كهای  روش
إِلـِـی سـَـبِیِل رَبـِّـَك بِالْحِکْمـَـِة وَالَْموْعِظـَـةِ  اْدُع«فرمایـد:   می رمكریم در سوره نحل به پیامبر اكقرآن 

لـی تربیتـی بـه پیـامبر     ك). در این آیه سه روش 125(نحل،  »...وَجَادِلْهُم ِبالَّتِی هِی أَحْسَُن الْحَسَنَةِ
هـایی   احسن. ایـن سـه روش از روش  ، موعظه و جدال متكروش ح ؛شود سفارش می رمكا

بـه  های دیگری نیـز   روش ها انسان بردند. می ها در طول تاریخ از آن بهره ه همواره انسانكهستند 
هـا صـحه    نمفیـد آن در تربیـت انسـا    كـارآیی ریم بر ایـن سـه روش و   كقرآن  بردند، ولی كار می
ـ رده است. قرآن ك سفارشو به آنها  گذاشته ـ را خـود در تربیـت بـه     هـا  روش از ریم برخـی ك ار ك
ـ را نیز توصیه دیگر  برخی ، وروش تشویق ماننداست؛  گرفته  كـارگیری  بـه رده و یـا افـزون بـر    ك

قـرآن ضـمن    ،همچنـین  ، موعظه و جـدال احسـن.  متكروش ح مانندرده است؛ كنیز  سفارش
ـ را نیـز تشـریح   ها ارگیری آنك و چگونگی بهها  شیوه های تربیتی ارگیری روشك به رده اسـت. در  ك
ه كریم؛ یعنی روش الگویی كهای تربیتی به بررسی چهار روش تربیتی در قرآن  مجلد از روش این

گـویی   قصـه  اربرد عام دارد؛كنیز  دیگر تربیتیهای  اربرد ویژه دارد، و در حیطهكدر تربیت اخالقی 
نیـز   دیگـر  صـوص دارد و در مـورد اقشـار متربـی    خ اربرد بـه كان و نوجوانان كودكه در تربیت ك
 كـارآیی تربیتی و برای همه اقشار و اصناف های  ه در همه حیطهكو تنبیه  عام دارد؛ تشویق اربردك

هـای آنهـا را بررسـی     و آسـیب هـا   پردازیم و مفهوم، مبانی، اصول، شـیوه  در چهار فصل می دارد،
  رد.كخواهیم 

                                                             
تا آنكه فاصله او (با پیامبر) به انـدازه  ؛ تر شد تر و نزدیك سپس نزدیك؛ ثُمَّ َدنَا َفتََدلَّی ٭ فَکاَن قَاَب قَوْسَیِن أَْو أَْدنَی«. 1

 ).9 و 8(نجم، » فاصله دو كمان یا كمتر بود
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هـایی   ه در فراهم آوردن بخشكدانم از زحمات آقای جواد ابراهیمی  می الزم در اینجا بر خود
حجـج اسـالم دكتـر     آقایـان  ،رده است و نیز از ارزیابان محترم این جلدك كمكاز روش الگویی 

ـ . امید اسـت  كنمر كتقدیر و تشحسینی  محمد داودی و دكتر سیدمحمود طیب ه ایـن جلـد از   ك
قرار گیرد و ریم مورد قبول ایزد منّان و نیز مربیان و متربیان تعلیم و تربیت كهای تربیتی قرآن  روش
  مند سازند. بهره خود نیز ما را از نقدها و پیشنهادهای اصالحی آنان

  
  زاده سیدعلی حسینی

 ق1437االول  ام ربیع مطابق با سی 20/10/94





  
  
  

  اولفصل 
 

  روش الگویی
  

ای در تربیت دارد و در آن مشاهده برجسـته   گستردههای تربیتی كه كاربرد  ترین روش یكی از مهم
است و قرآن كریم نیز به آن توجه فراوانی دارد، روش الگویی است. این روش یكـی از كـاراترین   

رود. قـرآن كـریم افـزون بـر توصـیه بـه        ویژه در تربیت اخالقی به شمار می ، بهدر تربیت ها روش
را به كار گرفته است. این كتاب تربیتی الهـی، پیـامبر    استفاده از این روش، در عمل تربیتی نیز آن

و مؤمنان را به عنوان الگو معرفی كرده است تا ما با پیروی از رفتـار   ، حضرت ابراهیمخاتم
(احـزاب،   1»نٌَةحَسـَـكَاَن لَُکمْ فِی رَُسولِ اللَِّه أُسـْـوٌَة  لَقَدْ«و گفتار آنان، خود و دیگران را تربیت كنیم؛ 

هـای گفتـاری    گیـری از ایـن روش و پرهیـز از روش    نیز ما را به بهره ). روایات معصومان21
ق، 1413(حمیـری،  » دُعـَـاًة بِأَلْسـِـنَتِکمْبِأَعْمـَـالِکمْ، َو لـَـا تَکونـُـوا   کونُوا دُعَاَة النَّــاسِ«اند؛  سفارش كرده

و او را الگوی ما معرفی كرد و فرمود:  3تربیت كرد 2). خداوند پیامبر را كه كودكی یتیم بود،77ص
دارید، از او [پیامبر] پیروی كنید تا من نیـز   ؛ اگر مرا دوست می...فَاتَّبُِعونِی كُنتُْم تُحِبُّوَن اللَّه إِن قُْل«

خواهیـد تربیـت و    ) و این آیه بـدان معناسـت كـه اگـر مـی     31عمران،  (آل» شما را دوست بدارم
  شوید، پیامبر را الگوی خود قرار دهید. هدایت

 هـا  و الگـوی انسـان   4آنها نیز تا ابد مربی كهش داد رنیز الگو و الگوهایی را پرو رمكپیامبر ا
                                                             

 زیرسـتاخ  روز و خـدا  رحمـت  به دیام هك آنها یبرا بود، ییویكن سرمشق خدا رسول یزندگ در شما یبرا مسلماً. 1
 د.ننك یم ادی اریبس را خدا و دارند

 ).7_6(ضحی،  »ضَالًّا فَهَدَی وَوَجَدَک٭  یجِدْک یتِیمًا َفآوَی أَلَْم«. 2

 .)397، ص8 ق، ج1408(نوری،  »؛ پروردگارم مرا تربیت كردأَدَّبَنِی َربِّی. «3

(صدوق،  »فرمود: من و علی دو پدر این امت هستیم ؛ رسول خداالْأُمَّــِة  قَالَ أَنَا َو عَلِی أَبَوَا هَذِِه اللَِّه أَنَّ رَسُولَ«. 4
 ).52ق، ص1403
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ه همان بندگی و عبودیت كند و بشریت به هدف خلقت كسازی  باشند و این روش همواره انسان
  رهنمون باشد. 1،است

 ییروش الگوو ضرورت  تیاهم. 1_1

دهد. گاهی تصریح به اسـتفاده از   ها را نشان می انسان است و راه و روش هدایت قرآن كتاب هدایت
هایی است كه قرآن كریم،  آنها دارد و گاهی خود آنها را به كار برده است؛ روش الگویی از جمله روش

رو، روش الگـویی از   و هم خود آن را به كار گرفتـه اسـت. از ایـن    2هم به استفاده از آن سفارش كرده
بن حنفیه نقل شده است كه اگر روشی بهتـر از    كه از محمد ست؛ زیرا چنانهای تربیتی ا بهترین روش

ق،  ، 1400صـادق   جعفـر  كـرد (منسـوب بـه امـام     آن بود، خداوند پیامبران خود را به آن امر مـی 
اسـت و از سـوی    سو پیروی و تبعیت از دیگری در طبع و سرشت انسان ). همچنین، از یك157ص

شـود،   های آدمی؛ یعنی مشاهده، بهره گرفته می ترین و پركاربردترین حواس دیگر، چون در آن از قوی
اند  های تجربی نشان داده كه پژوهش است. چنان پس روشی بسیار مؤثر و سریع در تربیت و یادگیری

  ).27، ص1389گیرد (امیر تیموری،  می از راه مشاهده صورت میآد درصد یادگیری 75كم  كه دست
افزون بر آن، روش الگویی با ارائه نمونه عملی از تحقق اهداف تربیتی متربیان، آنها را به امكان 

كند و این همان چیزی  های تربیتی در عمل مطمئن و در آنها باور به ادامه راه ایجاد می تحقق آموزه
و امامـت اسـت؛ زیـرا درواقـع امامـت ارائـه نمونـه عملـی          گفت فلسـفه امـام  توان  است كه می

یابد و آن موجـب ایجـاد    یافته از دستورات اسالمی است كه در وجود انسان كامل تجلی می تحقق
باور و اطمینان در مؤمنین نسبت به امكان تحقـق دسـتورات اسـالمی و نیـز نمونـه عملـی بـرای        

  گیری آنان است. سرمشق
ـ در تربشـان  های یژگیبه آنها و و یو توجه مترب یبه مترب ارائه الگو و اسوه  یضـرور  یامـر  تی

ـ ینقـش ترب  یفـا یدر ا یمرب یروش برا نیعینی، بهتر ینشان دادن الگو زیرااست؛  ـ اسـت   یت ه ك
 افتـه ی تیترب ۀن، ارائه نمونی). همچن39، ص1382، یزدیمصباح سازد ( می تالش او را ثمربخش

مـال  كه عشـق بـه   كرا انسان به فطرت خود یت است؛ زیتربهای  ن روشیتر وتاهكاز  یكی، یعمل
  ).243، ص1376، یر است (دلشاد تهرانیمطلق است، الگوطلب و الگوپذ

                                                             
ـ م یواجـب اسـت شـهادت بـده     زز در تشهد نمـا ین و )56، اتیراذ( »وَمَا خَلَْقُت الْجِنَّ وَالْإِنَس إِلَّا لِیعْبُدُوِن«. 1 ه ك

 .»و رسولُه  واَشهَدُ اَنَّ محمداً عبدُُه«بنده و رسول خداست:  ،امبریپ
 ).123(نحل، » حَنِیفًا إِبْرَاهِیَمأَوْحَینَا إِلَیک أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ  ثُمَّ«) و نیز: 90(انعام،   »أُولئِک الَّذِیَن هَدَی اللَّهُ فَبِهُداهُُم اقْتَدِه«. 2
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ه با كنیش از اپیش و بیه ك یسكاست.  انسان در طول تاریخ ین الگویتر بزرگ امبر خدایپ
. استو رهبر آنها  ین مربیش بهتریردار خوكو در رفتار  ،گران باشدید یو راهنما یگفتار خود مرب

ـ   یعمل ۀابتدا نمون یعنی ؛بود یمات قرآنیاو براساس تعل هایارك داد،  یدستورات قرآن را نشـان م
  ).198، ص1375(قطب،  دكر یاز دستورات خدا دعوت م یرویآنگاه مردم را به پ

 قـرآن، نـار  كدر و ورد ان قرآن، همانند و همیبه عنوان مفسر و مب رسول خدا وهیشت و سنّ
ـ یامل تربك ۀ. او نمونباشد میبرخوردار  یو سازندگ یتگریهدا یژگیه از وكاست  یثقل و  یت قرآن

رو، آن حضـرت رحمتـی بـرای اهـل      از اینو  قیامت استها از بعثت تا  انسان ۀهم یبرا ییالگو
یـك ملـت و   نسل،  یكاو متعلق به ). 107اء، ینبا» (أَرْسَلْنَاَك إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعـَـالَِمیَن َومَا«است:  عالَم
ن امر توجه یت به ایبشر یمردم است، ول همه یبرا یدان الهیت جاویه آكست، بلین نیسرزم یك
ْكثـَـَر  أَرْسَلْنَاَك َومَا: «ندارد و ). ا28، أ(سـب » لـَـا یعْلَمـُـوَن النَّــاِسإِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاِس بَشـِـیرًا وَنـَـذِیرًا وَلَکـِـنَّ أَ

أَرْسـَـلْنَاَك شـَـاهِدًا وَمُبَشـِّـرًا  إِنَّــا«ر اسـت:  یمبشّر و نـذ  ،ندارد و همواره شاهد یزوال و نابود ی،استك
ـ ر بر عالمیه نذشیهم ینزول قرآن بر قلبش، او را برا  به واسطه یتعال یخدا ).8(فتح، » وَنَذِیرًا ان ی
  ).1(فرقان، » ِللَْعالَمِیَن نَذِیرًا لِیکُونَالَّذِی نَزَّلَ الْفُْرقَانَ عَلَی عَبْدِِه  تََبارََك«ه است: قرار داد

ن امـر  یا یاست، ول یفه متربیوظ گیریالگو هرچند هكاست این نكته الزم توجه به در اینجا، 
ـ ند ین فرایا كو تدار یساز ه آمادهكدارد  یندیفرا ـ ك ـ  ینـد یفرا؛ اسـت  یار مرب ه بـه مقـدمات   ك

ـ  یفراهم م آن را یالگوبردار ۀنیزم شود و مربی می مربوط یالگوبردار بـرای   یروشـ ، پـس آن  دكن
  مربیان خواهد بود.

  دانست: در موارد زیررا  ییت الگویت پژوهش درباره روش تربیتوان اهم یطور خالصه م هب
ـ های  از انتخاب یاریرا بسیدارد؛ ز یت نقش مهمیند تربیالگو در مراحل مختلف فرا .1  یمترب

 یه برخك داشته است؛ چنان یا به آنها دسترسیشده و  یه به او معرفكاست  ییر الگوهایتحت تأث
  .اند ردهكان یش بیخو یوه اجداد و آبایبه ش كا را تمسیاز انب پیروی نكردنعلت  ،ماز اقوا
ت یر تربیات مسیجزئ دتوان یموده است و میت را پیه راه تربكاست  سیك ینینمونه ع ،الگو .2
  .ار سازدكآش یمترب یرا برا
 یو برایكن یخاتم را الگوامبر یپ ویژه به، یامبران الهید دارد و پكین روش تأیم بر ایركقرآن  .3
ـ م در سوره انعام پس از ذیركرده است. قرآن ك ین معرفیمؤمن ـ انب یر اسـام ك م، یچـون ابـراه   ییای

 یسـان ك آنهـا ؛ ...هـَـدَی اللـّـُه فَبِهـُـدَاهُُم اقْتـَـدِهْ الَّــذِینَ أُوْلـَــئَِك« :دیفرما یو... م عقوب، نوحیاسحاق، 
  .)90نعام، ا( ...»!نك اقتدا آنان تیهدا به پس است، ردهك تشانیهدا خداوند هك هستند
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، و امامت پیامبران، الگو و نمونه عملی بودن در تربیت اسالمی اسـت و اسـوه   اصوالً شأن امام .4
هـای مختلفـی برآمـده     رو، الگوهای عملی باید از پـس آزمـون   به یك معنا هستند. از این مقتدا و امام

هـای   پـس از آزمـون   كـه حضـرت ابـراهیم    باشند تا بتوانند الگو و مقتدای دیگران باشند؛ چنـان 
قـَـالَ إِنـِّـی جَاعِلـُـكَ لِلنَّــاسِ إِمَامـًـا  فَأَتَمَّهُنَّابْتَلَی إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ  وَإِِذ«مختلف به امامت برگزیده شد: 

  .)124(بقره،  1»قَالَ الَ ینَالُ عَهْدِی الظَّالِمِیَن ذُرِّیتِیقَالَ وَمِن 
ربیتی پیشنهادشده، عملی های ت شود كه دستورات و روش با وجود الگوی عملی، انسان مطمئن می. 5
پذیر است و در توان آدمی است كه آن راه را بپیماید و به نتیجه هم برسد؛ ولـی بـا نبـودن الگـوی      و انجام

ویـژه در   عملی، متربی در بسیاری موارد در تردید خواهد بود كه آیا امكان عملی شدن دستورات تربیتی، به
ه؟ و این تردید ممكن است او را از شروع و یا ادامه مواردی كه سخت و پرزحمت است، شدنی است یا ن

شدنی اسـت، نـوعی    دهد كه این راه طی كار بازدارد. همچنین وجود الگو، افزون بر اینكه به او اطمینان می
كـه   قوت قلب از ناحیه همراهی الگو و یا رفع ابهامـات و اشـكاالت در مسـیر را نیـز خواهـد داد؛ چنـان      

، در حالی كه به معاد اعتقاد داشت، از خداوند خواست تا كیفیت احیای مردگان را به حضرت ابراهیم
 قـَـاَل وَإِْذ«كند:  او نشان دهد و علت آن را نیز، نه ایمان آوردن خویش، بلكه رسیدن به اطمینان قلبی بیان می

 ).260(بقره، 2»بَلَی وَلَـکِن لِّیطْمَئِنَّ قَلْبِی قَاَلإِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی كَیفَ تُحْیـی الْمَوْتَی قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن 

  یشناس مفهوم. 2_1
كه معادل و یـا  ار رفته است كآن به  همانند، مثل و ، امام، قدوهچون اسوه ییها م واژهیركدر قرآن 

 .پردازیم این واژگان میمفهوم  یسربر نزدیك معنای واژه الگو هستند. اكنون به

  اسوه. مفهوم 1_2_1
 یسكبه  یو تشابه در حال و وضع، اقتدا یدرمان و معالجه، برابر یبه معنا سوها، یدیاز نظر فراه

 ).ل اسوهیق، ذ1410، یدیباشد (فراه است، می یگریدادن به آنچه پسند د تیو رضا

                                                             
ـ ا عهـده  از یخوب به او و آزمود یگوناگون لیوسا با را میابراه خداوند، هك یهنگام) دیآور یاد به(. 1  هـا  شیآزمـا  نی

ـ  عرض میابراه!» دادم قرار مردم یشوایپ و امام را تو من: «فرمود او به خداوند. برآمد ـ ن( مـن  دودمـان  از: «ردك  زی
ـ  تو فرزندان از دسته آن تنها و! (رسد ینم ارانكستم به من، مانیپ: «فرمود خداوند .!)»بده قرار یامامان  و كپـا  هك

 .)»مقامند نیا ستهیشا ،هستند معصوم
ـ  زنـده  را مردگان چگونه ،بده نشان من به! ایخدا: «گفت میابراه هك را یهنگام) ورآ یاد به( و. 2 ـ ك یم : فرمـود  »؟ین

  .»ابدی آرامش قلبم خواهم یم یول ،یآر: «ردك عرض!» ؟یا اوردهین مانیا مگر«
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ذیل اسو)، برای اَسو یك اصل است كه داللت بر مداوا و اصـالح   ق،1404فارس ( ابناما از نظر 
شود، به كار رفته و به طبیب نیز آسی گفتـه شـده اسـت.     رو، در مورد جراحتی كه مداوا می دارد. از این

معجم در  راین، واژه اسوهرود. بناب به معنای الگو قرار دادن و پیشوایی دیگری به كار می همچنین، اسوه
  ، افزون بر درمان و مداوا، در الگو و پیشوا قرار دادن دیگری نیز به كار رفته است.مقاییس اللغه

ـ شده غالباً مـاده   كیكتف ییایو  یاربرد واوكه ك یدرباره موارد طور كلی، به ، داللـت بـر   ییای
به بحـث   یبت و ماتم است و ربطیمالزم با مص ینوع ه بهكخاص حزن، اندوه و صبر دارد  یمعنا

و  یو مساوات، تأس یست از: اصالح و درمان، اقتدا، برابرا عبارت یماده واو یاما معنا ؛ما ندارد
ز رفع انـدوه  یو ن یگریانسان از د پیرویدادن، حالت  شوا قراری، الگو و په تسلی، امامی، ماتیرضا

  با بحث ما دارند. یشتریتناسب ب ین مجموعه از معانیه اكو ماتم 
 مفـردات ار رفته است. راغب در كدر اصطالح قرآنی نیز در معنای دوم از این دو معنا به  اسوه

ـ ه انسان در تبعك یه حالتداند و آن را ب می ،قدوةرا مثل  إِسوةُ و أُُسوة). ل اسوهیق، ذ1385( ت از ی
 و مفیـد باشـد یـا مضـر فرقـی      ،و باشد یا زشـت كاین تبعیت نی و اگرند، ك می گران دارد، معناید

كـَـاَن لَکـُـْم فـِـی  لَقـَـدْ«؛ وسـت كنی فرماید: پیامبر برای شما اسوه می فهیه شریدر آ ،رو ند. از اینك نمی
ـ ننده در تبعكه اقتداكاست  یعبارت از حالت سوها). پس 21(احزاب، » حَسـَـنٌَةرَسُولِ اللَّهِ أُسْوٌَة  ت ی

  .شود میف یتوص یكیه به نكاست  یامبر امریبه پ یر خودش دارد و اقتدایاز غ
، ذیـل  1367دانـد (طریحـی،    مـی  ائتمام و پیروی ،در قرآن را به معنای قدوه طریحی نیز اسوه

ـ اسـت   نین ماده، ایظاهر موارد استعمال ا كه دیگو یم ل مفهوم اسوهیدر تحل یاسو). مصطفو ه ك
كـَـانَ لَکـُـمْ فـِـی رَسـُـولِ اللَّــهِ  لَقـَـدْ: «شریفهات یآنچه در آ ،است. به نظر او ییایو  یاصل ماده آن، واو

) بـه  6،(ممتحنه» َكانَ یرْجُو اللَّــَه لِمَنكَانَ لَُکمْ فِیهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  لَقَدْ«و:  )21، (احزاب» حَسَنَةٌأُسْوٌَة 
ی ه به آن تأسـ كاست  یو روش كسلو ،حالت ،عمل یبه معنا» أسو«ی از ماده واو ؛ار رفته استك

ـ ن روش از پیرد؛ پس اتخاذ ایگ می آن اصالح صورت ۀشود و به واسط می  ،از قـول  اعـم  امبری
خـدا الزم اسـت.    یر بـه سـو  یمشـتاقان سـعادت و سـ    یشان، برایو اخالق ا ادب ،رفتار ،عمل
ن حال، موجـب جبـران آن   یه مورد پسند خدا و در عكده و مطلوب است یپسند یجه، روشیدرنت
  ). 91، ص1 ج ق،1402، یاست (مصطفو ه فوت شدهك باشد می یزیچ

اند  ) و پیروی گرفته406، ص9، ج1372(طبرسی،  را در قرآن به معنای اقتدا نیز اسوه مفسران
  ).230، ص19؛ ج288، ص16جق، 1417(طباطبایی، 

ـ ائتمـام، وضـع، تبع   ،اقتـدا  ،شوایپ یبه معنای شه واویبراساس ر ، اسوهنیبنابرا ت و ت، سـنّ ی
  روش اوست.
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  . واژگان مشابه2_2_1
  قدوه .1_2_2_1

دوة بـه معنـای      »اقتداء«است.  »قدو«، ماده اصل قدوه نیز از آن مشتق شده است. بعضـی آن را قـ
قـه و  یوه، طرین صورت مالزم بـا مفهـوم شـ   یه در اكاند  ردهك ئتقرا ،شود یاقتدا مه به او كسی ك

معتقد اسـت   ) نیز ذیل قدوه ق،1410). جوهری (195ص ،5 ج ق،1410، یدیروش است (فراه
  ار رفته است.ه كب ابه معنای اسوة و برای اشاره به مقتد ه قدوةك

ماده اقتدا، برای بیان مفهـوم   ؛ در قرآنار رفته استكدر قرآن نیز به و مشتقات آن » قدوه«واژه 
؛ اسـت  استفاده شـده  انبیا هدایت بار در موردك مفهوم، ی . اینرود میار كبه  تبعیت پیروی و

ـ سانی هستند ك؛ آنها َهدَی اللُّه فَبُِهدَاهُُم اقْتـَـدِْه الَّذِیَن أُوْلَـئَِك«مانند:  ـ ه خداونـد هدایتشـان   ك  ردهك
گمراهـان   پیروی بارهردر قرآن د ). همچنین قدوه90 ،انعام» (ن!كآنان اقتدا  پس به هدایت است،

مـا   ؛عَلَی آثَارِهِم مُّقْتـَـُدونَ وَإِنَّاإِنَّا وََجدَْنا آبَاءنَا عَلَی أُمَّةٍ « :ار رفته استكبه  از سنّت آبا و اجداد خود
  ).23(زخرف،  »نیمك میان اقتدا آثار آن به پدران خود را بر آیینی یافتیم و

ـ  چنـان  ا است ویتگر انبین و روش هداییآ ،تدر مورد سنّ نابراین، كاربرد این ماده در قرآنب ه ك
ـ دارد  تیو هدا ین ماده داللت بر الگوبرداریند، اصل اك می انیل قدو) بی، ذ  1387( فارس ابن ه ك

ـ د و با توجه به یآ می دسته ه به الگو بیانجام اعمال شب ۀبه واسط ـ ك آن، بـه   یـی و روا یاربرد قرآن
  به حق است. یهاد یشوایت پاز روش و سنّ یالگوبردار یمعنا

  امام .2_2_2_1
امت است و قـرآن   امام شود و او مقدم بر دیگران است و پیامبر كسی است كه به او اقتدا می امام
  ). ق، ذیل امام1410به معنای طریق و راه است (فراهیدی،  مسلمانان است. همچنین، امام امام

ـ طر یرا به معنـا  امام )،، ذیل امامق1404( یجوهر ـ  یسـ كق و ی  شـود و  مـی  ه بـه او اقتـدا  ك
آن  )ل امـام ی، ذ1367( یحیمقتدا دانسته است. طر یرا به معنا ) امام، ذیل امام1387فارس ( ابن
 »نـَـدُْعو كـُـلَّ أُنـَـاسٍ ِبإِمـَـامِهِمْ یوْمَ« ۀفیره شیشود و با توجه به آ می مودهیه قصد شده و پك یبه راه را

وی . د؛ مانند پیامبر و امامنك می معنا ،قرار دهند آنچه امام ن و هریتاب و دكبه مفهوم  )71(اسراء، 
ـ  شـود  می دهینام ل امامین دلیبه ا امامگوید:  می االخبارمعانی به نقل از  مـردم   یه قـدوة و الگـو  ك

  و اطاعت او بر مردم واجب است. باشد می ه خدایاست. او منصوب از ناح
ـ اسـت   ییشوایپ امام ،)ل امامی، ذ1385(ی از نظر راغب اصفهان  بـه فعـل و قـول او اقتـدا    ه ك

  ا باطل باشد.ین است بر حق كشود؛ گرچه مم می
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  ار رفته است:كبه نیز  ریز ینامعدر م یركدر قرآن  واژه امام
 2»وَكُلَّ شـَـیءٍ أحْصـَـینَاُه فـِـی إِمـَـامٍ مُبـِـیٍن«لوح: تاب و ك. 2 1؛»مُّبِیٍنوَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ «. طریق و راه: 1

تـورات:   .4 ) و74(فرقان،  3»وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیَن إِمَامـًـا«. پیشوا و مقتدا برای اهل تقوا: 3)؛ 12(یس، 
  ).17(هود،  4»وَمِن قَبْلِهِ كَِتاُب ُموسَی إَمَامًا َورَحْمًَة«

ای ، ائمه است كه در قرآن هم در مورد پیشوایی مؤمنـان و اهـل بهشـت و هـم بـر     جمع واژه امام
فرمایـد:   كه در وصـف پیشـوایان بهشـتیان مـی     پیشوایی كافران و اهل جهنم به كار رفته است؛ چنان

) و در توصیف پیشوای 24 (سجده،  5»صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیاتِنَا یوقِنُوَن لَمَّامِنْهُمْ أَئِمَّةً یهْدُونَ بِأَمْرِنَا  وَجَعَلْنَا«
  ).41(قصص،  6»الْقِیامَةِ لَا ینصَرُوَن وَیوَْمأَئِمَّةً یدْعُونَ إِلَی النَّارِ  وَجَعَلْنَاهُْم«فرماید:  دوزخیان می

  ار رفته است.كبنابراین، این واژه در قرآن برای پیشوا و مقتدا هم به 

  یول .3_2_2_1
ـ ا یبـرا  هك یمعان یه برخك باشد می» یول«، واژه و امام قدوه ،به اسوه نزدیكهای  از واژه یكی ن ی

  ب است:ین ترتیرشده، به اكآن در لغت ذ ۀواژه و ماد
، ذیل واژه قرب) نیز 1385راغب اصفهانی ( :، ذیل ولی)1387فارس،  ی (ابنك. قرب و نزدی1

 ،ایمان ،ان، نسبت، دینكهمچون م یای برای بیان قرب از جهات این واژه استعاره كه معتقد است
  ار رفته است.كباور و اعتقاد به  ،صداقت، نصرت

همراه، یاور، حافظ و دوست: برخی دیگر از معانی در این باب مصاحب و نصـرت اسـت كـه در آن    . 2
گوید كه ولـی   ، ذیل واژه قرب). همچنین، حمیری می1387فارس،  قرب و نزدیكی مالحظه شده است (ابن

  ق، ذیل واژه ولی).1413به معنای حافظ، یاور، مولی، دوست و صاحب نیز به كار رفته است (حمیری، 
كس امر دیگری را به عهده گیرد، ولی و سرپرست اوست   گرفتن و سرپرستی امر: هر به عهده. 3
  فارس و جوهری، ذیل واژه ولی). (ابن

  ).یل واژه ولی، ذ1387فارس،  (ابن یت و سزاواری. اولو4
  ).یل واژه ولیق، ذ1408منظور،  ت (ابنیو تبع تی. رضا5

                                                             
   ایم. ای برشمرده چیز را در كتاب آشكاركننده و همه. 2    . (شهرهای) این دو (قوم) بر سر راه آشكاری است.1
  بود. پیشوا و رحمت و پیش از آن، كتاب موسی. 4   . و ما را برای پرهیزگاران پیشوا گردان!3
 بـه  و نمودند ییباكیش چون ،ردندك یم تیهدا) را مردم( ما فرمان به هك میداد قرار) یانیشوایپ و( امامان آنان از و. 5

 .داشتند نیقی ما اتیآ
  .شد نخواهند یاری زیرستاخ روز و نندك یم دعوت) دوزخ( آتش به هك میداد قرار یانیشوایپ را]  انیفرعون[ آنان و. 6
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  رفته است: اركل به یذ یدر معان یول ۀز، واژیات قرآن نیدر آ
سرپرست ولی و خداوند ؛ الَّذِیَن آمَنُواْ یخْرُِجهُم مَِّن الظُّلُمَاِت إِلَی النُّــۇِر وَلِی اللُّه«. سرپرست: 1

 ).257(بقره، » برد نور بیرون میها به سوی  ظلمتاند، آنها را از  ه ایمان آوردهكآنانی است 

  ).68عمران،  (آل» مؤمنان است سرپرست و خدا ؛وَاللّهُ وَلِی الْمُؤْمِنِیَن«تر:  سزاوارتر و نزدیك. 2
الْعِلِْم َما لََك مـِـنَ اللـّـِه مـِـن وَلـِـی وََال  مِنَوَلَئِِن اتَّبَعَْت أَهْوَاءهُم بَعَْد مَا جَاءَك «افظ و نگهدار: . ح3
س در برابر ك نی، هیچكپیروی  __ ه آگاهی برای تو آمدهكبعد از آن __های آنان  اگر از هوس؛ و وَاٍق

  ).37(رعد، » ردكخدا، از تو حمایت و جلوگیری نخواهد 
  ).26(كهف، » !ندارند او جز سرپرستی و ولی هیچ آنها؛ وَلِیمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن «یاور و ناصر: . 4
؛ ای ْمکمـِـن االَٔمـْـِرالَّــذِیَن آمَنـُـواْ أَطِیعـُـوْا اللـّـهَ وَأَِطیعـُـوْا الرَّسـُـولَ وَأُوْلـِـی  أَیهَا یا«. صاحب اختیار: 5

 یای[اوص امبر خدا و صاحبان امرید پینكد خدا را و اطاعت ینكد! اطاعت یا آوردهه ایمان كسانی ك
  ).59(نساء، » امبر] رایپ

ـ ار رفته است، با اكلغوی به  یم نیز به همان معانیركدر قرآن  »یول«توان گفت  یم ،نیبنابرا ن ی
و آنگـاه   ب، خـدا و سـپس رسـول خـدا    یدر قرآن به ترت یول ۀواژ یها مصداق نیه برتركح یتوض
اما برترین مصادیق ولی در قرآن  ،هستند. گرچه ولی به معنای الگو نیست امبر خدایپ یایاوص

  اند. به عنوان الگو و مقتدای مؤمنان معرفی شده

  یشناس مفهوم ییل نهایتحل. 3_2_1
ه ماده واوی به روش الگـویی  كدارد » أسی«و یایی  »أسو«اده واوی دو م ،لغت های باتكأسوة در 

ت و روش، به معنای مقتدا و پیشوا، اصالح و درمان، تشابه و تبعیـت، سـنّ   تر است. اسوه كنزدی
دهـد.   جوانب مختلف الگـوگزینی را نشـان مـی    ای گونه ه هر مفهوم بهكبرابری و همراهی است 

الگوی شایسته در روند الگوبرداری است. اصـالح و   ۀمفهوم پیشوا، بیانگر نقش و جایگاه برجست
از  پیـروی سازی و  شبیه ۀدرمان بیانگر غایت و هدف از الگوگزینی است. روند الگوبرداری به شیو

ه همراه و یـاور  كدهد  یت مقتدا را نشان میولئت و روش الگوست و برابری و همراهی نیز مسسنّ
ت به سـنّ  كو مقتدای شایسته اولیای الهی است و اقتدای به آنها با تمس پیروان است. مقام اسوه

  پذیرد. آنها صورت می
ت و روش از سـنّ  شیوه و پیشـگامی الگـو و نیـز تبعیـت و پیـروی      ،به معنای اسوه واژه قدوه

  ست.ا معنا هم ه با اسوهكار رفته است كهدایتگر (انبیا) به 
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امر بـه   ۀنندك در لغت به معنای طریق و راه روشن، مقتدا، هادی، حجت، متولی و اصالح امام
برجسته است. حجت و هـادی راه  ، تصدی امر و والیت بر دیگران ار رفته است. در معنای امامك

 گیرد. ند و اصالح امر دیگران به دست او صورت میك روشن را ارائه می

درمجموع، روش الگویی به معنای در معرض قرار دادن نمونه عملـی و عینـی شـخص تربیـت     
باشـد. در   و الگوبرداری از رفتار او مـی  و رهبر به متربی برای مشاهده، تقلید یافته به منزله پیشوا، امام

و  كه برای توصیف مقام پیشـوایی حضـرت ابـراهیم    مطرح است؛ چنان قرآن این روش با واژه اسوه
او  بیـت  اهـل  به كار رفته است و در روایات در كنار پیامبر خدا پیروان او و نیز پیامبر اكرم

را نماد قهرمانی در میدان توحیـد و   اند. قرآن كریم حضرت ابراهیم معرفی شده نیز به عنوان اسوه
عنوان الگوهایی كه رفتار و گفتارشان برای دیگـران   را به یكتاپرستی و نیز پیروان حضرت ابراهیم

مطلق برای همه و برای همیشـه یـاد    به عنوان اسوه است، معرفی و درنهایت، از پیامبر خدا اسوه
 شمارد. او از هـدایت  است كه قرآن او را صاحب خلق عظیم می برترین اسوه پیامبر خدا كند. می

  مند شده است و در عرصۀ قرب به خدا، از همه باالتر و پیشرو دیگران است. الهی بهره

  از الگوها یرویقلمرو پ. 3_1
ْم فـِـی کانَ َلک لَقَدْ« :ندك می یمعرف مطلق به عنوان اسوه طور امبر را بهیسوره احزاب پ 21فه یه شریآ

از مفسـران   یالبتـه برخـ   1.»ثِیرًاکَر اللََّه کاَن یرْجُو اللََّه وَالْیْوَم الْآخِرَ وََذکلِّمَن  حَسَنٌَةرَسُولِ اللَّهِ أُسْوٌَة 
امبر در صـبر بـر جنـگ و    یپ ،دیگو یه درباره جنگ احد سخن مكاق یه با توجه به سیه آكاند  گفته

، 8، ج1372شـود (طبرسـی،    ن الگـو معرفـی مـی   بـه عنـوا   در برابر دشـمن  یداریاستقامت و پا
 یو الگـو  رفتارهـا اسـوه   همـه امبر در یمطلق است و په ین آیا كه رسد یبه نظر م یول  )؛548ص

م را بـه  یابـراه  هنگـامی كـه  قـرآن   ،اًیتواند مخصص باشد و ثان یاق نمیس ،را اوالًیز  مؤمنان است؛
پـدرش اسـت،    یم برایند و آن استغفار ابراهك یم ءمورد را استثنا یك ،ندك یم یمعرف عنوان اسوه

ْم أُسـْـوٌَة حَسـَـنٌَة فـِـی إِبـْـرَاهِیمَ کــانـَـْت َلک قـَـدْ«نـد:  ك ینم ءز استثنایمورد را ن یكن یا ینجا حتیاما در ا
 ها جز یك مورد اسوه در تمام زمینه زمانی كه حضرت ابراهیمهمچنین، ). 4(ممتحنه،  2»مَعـَـُه وَالَّذِیَن

تـرین دیـن و از حضـرت     كه خاتم پیامبران اسـت و دیـن او كامـل    و الگو باشد؛ حضرت محمد
                                                             

 زیرسـتاخ  روز و خـدا  رحمـت  به دیام هك آنها یبرا بود، ییویكن سرمشق خدا رسول یزندگ در شما یبرا مسلماً. 1
  .نندك یم ادی اریبس را خدا و دارند

  .بودند ییمقتدا ویكن تانیبرا بودند، یو با هك یسانك و میابراه. 2



 گویی، تشویق و تنبیه الگو، قصهارائه ): 3های تربیت در قرآن كریم (ج روش      14

  

پیامبر در مناظره با چهل تن از یهود درباره اثبات برتری خـود  كه خود  چناننیز برتر است؛  ابراهیم
تواند تنها در صبر بـر جنـگ    )، نمی110، ص1ق، ج1416كند (طبرسی،  بر سایر پیامبران بیان می

  الگو باشد.
گویـای   هكند ك یامبر میت از پیز به صورت مطلق امر به تبعیعمران ن آل سورۀ 31ه ین آیهمچن

كُنــتُمْ  إِن قـُـْل« :تنهـا در صـبر در جنـگ    نـه  ،هت الگو و سرمشق استز هر جاین است كه پیامبر ا
  1.»وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ ذُُنوبَکُْمتُحِبُّوَن اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یحْبِبْکُُم اللُّه وَیغْفِرْ لَکُمْ 

 یهـا الگـو   نـه یرا در همه زم رمكامبر ایپ كه نه وجود داردین زمیدر ا یاتیروا ،نیافزون بر ا
ه كاست  یسكبندگان نزد خدا  ترین محبوب :دیفرما یم نیرالمؤمنیام كه چنانداند؛  یگران مید

  بِنَبِیــهِ وَالْمُقـْـتَُص  َو أَحَبُّ اْلعِبَاِد إِلَی اللَِّه الْمُتَأَسـِّـی«و به دنبال او رود؛  ندكامبر را سرمشق خود یرفتار پ
  ).162، ص160 ، خطبه1378، البالغه نهج(» ... لِأَثَرِه

 ؛د اسـت یو عقاها  از موارد باور یكیست؟ یچ ،ردك ید در آن تأسیه باك ییها نهیل زمیاما تفص
باورها در مسائل مربـوط   یدارد. برخ یدیجنبه تقل یمقدارز ین یضرور یاز اعتقادها یچون برخ

است؛ اما  یادله عقل یاكده به آنها به اتیعق، ن استیه از اصول دكنبوت و معاد  ،دیبه اصل توح
ـ  س دسـت ك هر یقت آن براینه و عمق حقكدن به یاز معتقدات رس یدر برخ ـ سـت و  ین یافتنی ا ی
قِ یا به حجت معصوم و تصـد كحل ات ن موارد راهیاست. در ا یافتنی دست درازمدت در كم دست

ـ ه معصوم به آن معتقد است. البته اصالح اصل اعتقادات فاسـد ن كاست  یزیچ ـ ی توانـد بـا    یز م
هـا   انحراف آزر را در اعتقاد به بت یوقت میه حضرت ابراهك رد، چنانیت از الگو صورت گیتبع

یــا أَبـَـِت إِنـِّـی قـَـدْ « نم:ك تین تا تو را به راه راست هداك یرویاز من پ كه به او فرمودد، كرمشاهده 
  .)43 ، میمر( »صِرَاطاً سَوِیاً کفَاتَّبِعْنِی أَهْدِ کَجاَءِنی مَِن الْعِلْمِ َما لَمْ یأِْت

اند و تبعیت بر طبق همان  در برخی روایات، مسلمانان سفارش به توجه به نحوۀ رفتار معصوم شده
ویژه در مورد شیوه انجام اعمال عبادی ماننـد   اند، از آنها خواسته شده است. به چیزی كه مشاهده كرده

  شكل خاصی تشریع و مطلوب بوده و این روش بهترین ابزار آموزش بوده است. نماز و حج كه به
های الگوبرداری است. ظهـور آنهـا در وجـود     اتصاف به صفات و ملكات اخالقی یكی از زمینه

تواند بهترین زمینه را فراهم كند تا دیگران با مشاهدۀ تجلی آن فضـایل و اخـالق    های الهی می اسوه
  شیفتۀ آن شوند و برای عمل مشابه گرایش و انگیزۀ بیشتری داشته باشند.قرآنی مجذوب و 

                                                             
 و ببخشـد  را گناهانتـان  و بدارد دوست را شما) زین( خدا تا! دینك یرویپ من از د،یدار یم دوست را خدا اگر: بگو. 1

 .است مهربان آمرزنده خدا
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را  یز و چه افرادیه چه چكنیهاست. ا یها و دشمن یق، دوستیها و عال گر خواستیمصداق د
ـ با پ ،مینكز یو پره یدور یسانكز و چه یم و از چه چید دوست داشته باشیبا  یهـا  از اسـوه  یروی
ـ ن است. براساس آن، انسان مـؤمن با یاز فروع د یتبرو  یشود. تول یسر میم یاله د بـه دوسـتان   ی

نـد.  یگز یوند و ارتباط داشته باشـد و از دشـمنان خـدا برائـت و دور    یند و با آنها پك خدا محبت
ـ  یهـا  به عنوان اسوه یروان ویو پ میحضرت ابراه كه چنان فـار و  كمـأمور بـه برائـت از     یاله
د در همه یمان نداشتند، در دل داشتند. بایه به خدا اكآنها را  ۀنكیو  ین شده بودند و دشمنكامشر

 ،نـه وجـود دارد  ین زمیه در اك یاتیروا افزون بر اینكه ؛مینك یتأس رمكامبر ایبه پ یشؤون زندگ
  ند.ك می ن معنا را افادهیهم

  ییروش الگو یمبان. 4_1
  میل و گرایش انسان به الگوپذیری .1_4_1
ـ در انسـان را  ای انـدازه بـه   دیش به تقلیگرا ـ ج اسـت  ی ـ شناسـان آن را غر  از روان یه برخـ ك  یزی

ه ك یگونه رفتار چیرا هیاند؛ ز بودن آن مخالف یزیدوگال با غر كم مانندز ین یاما برخ ،اند دانسته
  ).506، ص1638ن برگ، یالك(وجود ندارد  ،ر نباشدیپذ نییتب دیتقل راهجز از 

 فَبَعـَـَث« :آورد یم را از زاغ لیقاب دیاز تقل یل خلقت مثالیانسان در اوا یریادگی یم برایركقرآن 
كـُـونَ ِمثـْـلَ هـَــذَا  قَالَغُرَابًا یبْحَُث فِی االَٔرْضِ لِیرِیهُ كَیفَ یوَارِی سَوْءةَ أَخِیهِ  اللُّه یا وَیلَتـَـا أَعَجـَـْزتُ أَنْ أَ

فرماید: خداونـد تنهـا    در این آیه می). 31، ه(مائد 1»أَخِی فَأَصْبَحَ ِمنَ النَّادِمِیَن سَوْءَةالْغُرَاِب َفأُوَارِی 
سد برادرش را مخفی كنـد، زاغ را فرسـتاد؛ یعنـی تنهـا     تواند ج برای اینكه قابیل ببیند كه چگونه می

كند و با توجه به آنچه كه غریزی اوست، بقیه كار (الگوگیری) را دنبـال   دیدن برای انسان كفایت می
است و انسان نیـز   های غریزی حیوانات تقلید خواهد كرد. همچنین با توجه به اینكه یكی از ویژگی

كند و یـا   نمی باشد؛ اما لزوماً انسان تنها تقلید های انسان می از ویژگی حیوان عاقل است، پس تقلید
و درك و فكری كه دارد؛ نخست آنكـه   هر نوع تقلیدی مطلوب او نیست، بلكه با توجه به قوه عقل

مهیا باشد؛ یعنی احساس نیاز در او برانگیخته باشـد و دوم آنكـه انسـان گـزینش      یدباید شرایط تقل
  نیست. او منحصر در تقلید كند و سوم اینكه راه یادگیری نمی كند و از هر چیزی تقلید می

                                                             
 جسـد  چگونـه  كـه  دهـد  نشان او به تا ردك یم) اوكندوك و( جستجو نیزم در هك فرستاد را یزاغ خداوند سپس. 1

ـ  دفن را برادرم جسد و باشم زاغ نیا مثل نتوانستم من ایآ! من بر یوا: «گفت او. ندك دفن را خود برادر  و!» نم؟ك
 .شد مانیپش )خود ارك از وجدان فشار اثر بر و ییرسوا ترس از( سرانجام
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و  تنها اسوه در آیه اسوهم یركه قرآن است ك نیدر انسان ا دیبودن تقل طبیعیبر  یگریشاهد د
 كه دیفرما یه تنها مكند، بلك یز نمیاز آنها ن یریامر به الگوگ یند و حتك یم یانسان معرف هالگو را ب

احـزاب،  » (...حَسـَـنٌَةْم فـِـی رَسـُـولِ اللَّــهِ أُسـْـوَةٌ کــانَ َلک لَقَدْ« :شماست یو برایكن ییالگو رمكامبر ایپ
امـا   ؛به گونه دیگری امر به اقتدا به برخی پیامبران شده است رمكپیامبر ا ،). البته در آیات دیگر21

است نه اصل اقتـدا.   به اقتدای به هدایت مأمور ،مربوط به اقتدای پیامبر است و ثانیاً ،این امر اوالً
مـر  مـورد ا  ؛نیمكای اقتدا  چه زمینه ه دركولی این شود، میعی تلقی یاصل اقتدا طب ،به عبارت دیگر

سـت و در  ا هـا  انسـان ی و طبیعی زیغر ،از الگو یرویپ كه توان گفت ین میبنابرا واقع شده است.
 یهـا  ن روشیه از بهتـر كـ سـت، بل یت نیاز آن در ترب یزیتنها گر ذات و نهاد آنها نهفته است و نه

  ز از آن بهره گرفته شده است.یه در قرآن نكت است یم و تربیتعل

  از چشم. پیروی قلب و ذهن 2_4_1
گانه آدمی (شناختی، عاطفی و رفتاری) بر همدیگر تأثیر و تأثر دارند. این تأثیر و تأثر هـم   ابعاد سه

به صورت كلی است و هم به صورت جزئی؛ به این معنا كه هم مجموعه رفتارها بـر شـناخت و   
سویی دیگـر  گذارند. از  گذارند و هم برخی از رفتارها بر شناخت و عواطف اثر می عواطف اثر می

م در مسئله حفظ یركقرآن گذارند. برای مثال،  برخی از رفتارها نیز بر برخی دیگر از رفتارها اثر می
ند و پـس از آن بـه حفـظ    ك یها امر م نخست به فروبستن چشم ،مرد و زن یحجاب و عفاف برا

ی لَهـُـْم إِنَّ اللَّــَه خَبِیــٌر بِمـَـا کــأَْز کوجَُهمْ ذَلـِـفـُـُر وَیْحفَُظوالِّلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّوا مِْن أَبْصَارِهِمْ  قُل« :ها دامن
فُرُوجَهُنَّ وَلَا یبْدِیَن زِینَتَهُنَّ إِلَّا مـَـا ظَهـَـرَ  وَیحْفَظَْنلِّلْمُؤْمَِناِت یغْضُضَْن مِنْ أَْبصَاِرهِنَّ  وَُقل٭  یصْنَُعوَن

گرچـه   .)31_30(نـور،   1»...إِلَّا لِبُعُوَلتِهِنَّ زِیَنتَهُنَّدِیَن وَلْیضْرِبَْن بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیوبِهِنَّ وَلَا یْب مِْنهَا
                                                             

 آنـان  بـرای  ایـن  كننـد.  حفظ را خود عفاف و فروگیرند،) نامحرمان به نگاه از( را خود های چشم بگو مؤمنان به. 1
 نگـاه  از( را خـود  هـای  چشـم  بگـو  زنان باایمـان  به و !است آگاه دهید می انجام آنچه از خداوند است، تر پاكیزه
 آشـكار  __ اسـت  نمایان كه مقدار آن جز را __ خود زینت و كنند حفظ را خویش دامان و فروگیرند،) آلود هوس
 خـود  زینـت  و) شود پوشانده آن با سینه و گردن تا( افكنند خود سینه بر را خود های روسری) اطراف( و ننمایند

 یا همسرانشان، پسران یا پسرانشان، یا شوهرانشان، پدر یا پدرانشان، یا شوهرانشان، برای مگر نسازند، آشكار را
 افـراد  یا ،] كنیزانشان[ بردگانشان یا كیششان، هم زنان یا خواهرانشان، پسران یا برادرانشان، پسران یا برادرانشان،

 پاهـای  رفتن راه هنگام و نیستند آگاه زنان به مربوط جنسی امور از كه كودكانی یا ندارند، زن به تمایلی كه سفیه
 ای و. رسـد  گـوش  بـه  دارند بر پای كه خلخال صدای و( شود دانسته شان پنهانی زینت تا نزنند زمین به را خود

  !شوید رستگار تا بازگردید، خدا به سوی همگی مؤمنان


