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از نگاه نظريه يادگیری اجتماعي ،مهمترين نوع يادگیری انسان ،يادگیری مشاهدهای است(نک :سیف،
 ،1370ص .)212چرا که يادگیری ،اساس رفتار آدمي را تشکیل ميدهد و يادگیریهای غیر مستقیم ،ضمني
و يا مشاهدهای پايدارترين و مؤثرترين يادگیریها به شمار ميآيند و در اين میان مهمترين نقش بر عهده
الگوهای رفتاری است .يادگیری مشاهدهای همان سرمشقگیری است که در آن فرد با انتخاب يک الگو يا
سرمشق به تقلید از رفتار آن ميپردازد .در روشهای تربیت از اين يادگیری به «روش الگويي» ياد ميشود.
شیوههای اجرايي اين روش در قالب الگودهي ،الگوپردازی و الگوزدايي قابل اجراست .شايد در باور
عمومي تربیت الگويي در دو شیوه نخست خالصه ميشود و شیوه سوم کمتر به ذهن ميآيد .شايد از همین
رو بیشترين حجم پژوهشها هم به همان دو شیوه اختصاص دارد .اما با بررسي آيات قرآن به شیوه سومي
از اين روش دست پیدا ميکنیم که نبايد در اين روش تربیتي از آن غافل بود .الگوزدايي در آيات قرآن به
گونهای از اين روش اشاره دارد که مربي با بیان ويژگيها ،صفات ،سرنوشت ،عقوبت و  ...شخصیتهای
منفي ،نوعي دلزدگي و احساس نفرت در متربي ايجاد ميکند تا ضمن دور ساختن متربي از آن الگوها،
گرايش به الگوهای مثبت را نیز در وی زنده کند .اهمیت زياد روش الگويي در تربیت و غفلت از شیوه
الگوزدايي در اين روش ،ضرورت پژوهش را روشن ميسازد.
استاد محمد رضا قائمي مقدم در ضمن مقاله «روش الگويي در تربیت اسالمي» به الگوزدايي به عنوان يکي
از شیوههای اجرايي «روش الگويي» اشاره کردهاند .کوشش خانم محبوبه البرزی و همکاران در پژوهشي با
عنوان «بررسي میزان برخورداری کتابهای دين و زندگي مقطع دبیرستان از مؤلفههای روش تربیت الگويي
در اسالم» نشان ميدهد در کتابهای «دين و زندگي» مقطع دبیرستان به اين شیوه هم اشاره شده است.
ساير پژوهشها اشاره مستقیمي به اين شیوه ندارند .پژوهش حاضر تالش دارد تا شیوه الگوزدايي را از نگاه
آموزههای وحي به گونهای مستقل مورد کاوش قرار دهد.

شیوه الگوزدايي
در اين شیوه هدف ايجاد نوعي دلزدگي و نگرش منفي در مترّبي ،نسبت به آن الگوها و شخصیتهای منفي است .در چنین مواردی طبیعتاً پديدآيي و
نگرش مثبت نسبت به الگوهای متقابل امری عادی است.
امیر مؤمنان(ع) ميفرمايد :و بدانید که هیچگاه رستگاری را نخواهید شناخت مگر آن که واگذارنده آن را بشناسید؛ و هرگز به پیمان قرآن وفادار
نخواهید بود مگر اين که پیمانشکنان آن را بشناسید؛ ...و هیچگاه گمراهي را نخواهید شناخت مگر آن که هدايت را بشناسید؛ و هرگز پرهیزگاری را
نشناسید مگر آن که متجاوز (از مرز تقوا) را بشناسید( کلیني1407 ،ق ،ج ،8ص .)390در اين سخن نوراني به قاعدهای اشاره شده است که بر اساس
آن شناخت راه حق منوط به شناخت ضد آن دانسته شده است .همین قاعده در تأسي به الگوها به شیوه الگوزدايي نیز قابل تعمیم است(.قائمي مقدم،
 ،1382ش .)69اين شیوه از تربیت الگويي،به دو صورت قابل اجراست:صورت نخست به شکل عام بدون اشاره مستقیم و صريح به شیوه تربیت
الگويي بیان شده است .در اين صورت ،صفات ،ويژگيها ،سرانجام ،سرنوشت و نشانههای الگوهای منفي بیان شده است ،و از اين رهگذر سعي در
دور ساختن الگوپذير از الگوهای منفي و گرايش به الگوهای مثبت دارد .آياتي که به بیان ويژگيها،فرجام و اطاعتناپذيری از ظالمان،
متجاوزان،کافران،منافقان،مسرفان و گناهکاران اشاره دارد در همین راستا تفسیرپذير است .برای نمونه آياتي که به نهي از اطاعت از مسرفان اشاره
ميکند :شعراء.152-150 /در آيه  152با بیان ويژگيهای مسرفان به علت نهي از اطاعت از آنان اشاره ميکند؛ زيرا آنان در روی زمین فسادگری
ميکنند و اهل اصالح نیستند.با اين ويژگي هیچ ايمني از عذاب الهي نیست(طباطبايي1390 ،ق ،ج ،15ص.)306همچنین خدای سبحان ضمن نهي از
تجاوزگری به نتیجه اين عمل نیز اشاره ميکند(بقره.)190/محرومیت از محبت الهي نتیجه تجاوز از حق درباره دشمنان است.در اين آيه شريفه برای
دور نگه داشتن متربي از رفتار متجاوزانه به سزای آن رفتار که از دست دادن محبت پروردگار است اشاره ميکند و از اين رهگذر ضمن ايجاد نفرت
نسبت به تجاوزگری و متجاوزان میل به دادگری و الگوهای عادل را در وی ايجاد ميکند.و آياتي از اين قبیل که به هدايتنايافتگي ظالمان(توبه )19/و
فرجام تکذيبکنندگان(انعام )11 /اشاره ميکند .صورت دوم :در اين صورت با بیان صريح به الگو و مثل بودن اشاره کرده و به الگوزدايي ميپردازد.
قرآن کريم در بعضي آيات با چنین ترسیمي از الگوهای منفي در صدد الگوزدايي بوده است ،از جمله در آيات سورة تحريم به دو مورد از الگوهای
منفي اشاره کرده است که به توصیف و تحلیل فرآيند الگوزدايي قرآن در اين آيات ميپردازيم.
«ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ کَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِیَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَیْئًا وَقِیلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ
الدَّاخِلِینَ»(تحريم)10/؛ در معنای «مثل» گفته شده است :هو مساواة شيء بشيء في الصفات الممتازة المنظورة ،و هذا مشابهة تامة.
والمَثَل :صفة مشبهة کحَسن بمعني مايتصف بالمثلیّة و يثبت فیه هذا العنوان ،کالمثیل علي وزان شريف(.مصطفوی ،بيتا،ذيل واژه)؛ ريشه اصلي در
«مثل» همساني چیزی با چیزی در صفات برجستهای است که مقصود در همساني هستند و اين مشابهت يک مشابهت تام و تمامي است.و «مَثَل»
صفت مشبهه است ،به معنای آنچه که متصف به همانندی شده و اين عنوان در او ثابت است.بنابر اين مثل در لغت به معنای الگو است که متربي سعي
در الگوپذيری از شخصیت الگو و «مثل» دارد.
اين آيات کريمه (آيه فوق و آيات بعد از آن) متضمن دو تا مَثَل است ،که خداوند حال کفار و مؤمنان را مجسم ميکند .مثل اول وضع کفار را در
شقاوت و هالکت روشن نموده بیان ميکند که اگر چنین شدند به خاطر خیانتي بود که به خدا و رسولش کردند و رابطة آنان [رابطة همسرس] با
انبیای بزرگوار سودی به حال آنان [در رهايي از عذاب] نبخشید.
و مثل دوم بیانگر اين حقیقت است که سعادت و رستگاری مؤمنین هم تنها به خاطر ايمان خالصشان به خدا و رسول و خشوع و حسن طاعتشان بوده
و رابطة خويشاوندی (رابطة همسری) آنان با دشمنان خدا ضرری به حالشان نداشت زيرا مالک کرامت در نزد خدا تنها تقوی است(طباطبايي،
1390ق ،ج ،19ص.)342
در واقع ،اين آيه شريفه توبیخ هشدار دهندهای است به دو نفر از همسران پیامبر اسالم ،که علیه پیامبر (ص) توطئه کرده بودند و نیز به هر کس که
پیوند نسبي يا سببي يا هر رابطة ديگری با اولیای خدا داشته باشد که مادامي که تقوی نداشته باشند اين روابط سودی به حالشان نخواهد
داشت(صادقي تهراني1406 ،ق ،ج ،28ص.)448

از مجموع مطالب گذشته چنین بدست ميآيد که الگوزدايي به عنوان يکي از شیوههای تربیت الگويي مورد
توجه قرآن کريم بوده است .اين شیوه در قرآن کريم به دو صورت مورد توجه واقع شده است .در صورت
نخست با بیان ويژگيها و سرانجام کار ظالمان ،تبهکاران ،مفسدان و گناهکاران به ايجاد نگرش منفي و نفرت از
آنان پرداخته است که گرايش به الگوهای مقابل آنان از نتايج غیر مستقیم اين الگوزدايي است .و در صورت دوم
با بیان صريح و نهي مستقیم به الگوزدايي پرداخته است .چنانکه در سوره تحريم ،خداوند در پي توطئهچیني دو
نفر از همسران پیامبر(ص) با ترسیم دو نمونه از الگوهای منفي که در اثر خیانت به پیامبران خدا دچار عذاب
الهي شدند و رابطه آنان با اين پیامبران سودی به حال آنان در رهايي از عذاب نبخشید ،همسران پیامبر(ص) و
مسلمانان را از عواقب شوم چنین رفتارهايي پرهیز ميدهد وآنان را دعوت به تحصیل تقوا ميکند.
در اين پژوهش با مراجعه به منابع تربیتي شیوههای گوناگون تربیتي را استخراج کرده و سپس همان شیوه ها را از نگاه قرآن
مورد بررسي قرار داده و شیوه الگوزدايي را به طور خاص مورد توجه قرار داده ايم .ابتدا آيات داللت کننده بر مقصود را
شناسايي و سپس با مراجعه به منابع تفسیری و کتب تخصصي به تبیین ديدگاه قرآن پرداخته ايم.
شیوههای مختلف تربیت الگويي
تربیت الگويي به عنوان يکي از مهمترين روشهای تربیتي ميتواند به صورتهای گوناگون مانند :الگودهي ،الگوپردازی ،و
الگوزدايي صورت پذيرد .به منظور روشن شدن مقصود پژوهش به اختصار به توضیح هر يک از اين شیوهها پرداخته و در ادامه
به تبیین الگوزدايي از ديدگاه قرآن خواهیم پرداخت.
الگودهي
مقصود از الگودهي ارائه الگوهای مثبت و حقیقي است؛ يعني الگوهايي که در خارج تحقق يافته و قابل مشاهده است که اين،
خود ميتواند به دو صورت ارائه شود:
الف :ارائه الگو از ديگران :در اين شیوه مربي سعي ميکند افرادی را که جنبة الگويي دارند به متربیان معرفي نمايد.
ب :ارائة الگو از خويشتن :در اين شیوه ،مربي رفتار و صفات مطلوب را عمالً در رفتار خود منعکس ميکند.
الگوپردازی
مقصود از اين شیوه ارائة الگوهای تخیلي و فرضي است .در اين شیوه مربّي الگوهای مطلوبي را در نظر گرفته ،به بیان و
توصیف ويژگيهای آن ميپردازد و زمینه را طوری فراهم ميکند که مربّي را به تخیّل و تجسّم يک الگو ،يا صحنه و واقعهای
بکشاند .مربّي گاهي با بیان داستانها و افسانههای خیالي بر اين امر فايق ميآيد و زماني با بیان خصوصیات ،عالمات و نشانهها
به اين مهم دست مييابد.
الگوزدايي
شیوة ديگر استفاده از الگو در تربیت ،الگوزدايي است؛ به اين معنا که الگوها و شخصتهای منفي چنان ترسیم ميشوند که
نوعي دلزدگي و نگرش منفي در متربّي ،نسبت به آن الگوها پديد ميآيد(قائمي مقدم ،1382 ،ش .)69
قرآن کريم ،بر همین اساس در تربیت الگويي خود از هر سه شیوه استفاده کرده است که تبیین شیوه الگوزدايي مقصود پژوهش
حاضر است.
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