
شیوه  الگوزدايي
یعتاً پديدآيي و در چنین مواردی طب. در اين شیوه هدف ايجاد نوعي دلزدگي و نگرش منفي در مترّبي، نسبت به آن الگوها و شخصیت های منفي است

.  نگرش مثبت نسبت به الگوهای متقابل امری عادی است
وفادار و بدانید که هیچ گاه رستگاری را نخواهید شناخت مگر آن که واگذارنده آن را بشناسید؛ و هرگز به پیمان قرآن:مي فرمايد( ع)امیر مؤمنان

رهیزگاری را و هیچ گاه گمراهي را نخواهید شناخت مگر آن که هدايت را بشناسید؛ و هرگز پ... نخواهید بود مگر اين که پیمان شکنان آن را بشناسید؛
اين سخن نوراني به قاعده ای اشاره شده است که بر اساس در (. 390، ص8ق، ج1407کلیني، ) را بشناسید( از مرز تقوا)نشناسید مگر آن که متجاوز 

قائمي مقدم، .)تهمین قاعده در تأسي به الگوها به شیوه الگوزدايي نیز قابل تعمیم اس. آن شناخت راه حق منوط به شناخت ضد آن دانسته شده است
شیوه تربیت صورت نخست به شکل عام بدون اشاره مستقیم و صريح به:اين شیوه از تربیت الگويي،به دو صورت قابل اجراست(.69، ش 1382

ذر سعي در در اين صورت، صفات، ويژگي ها، سرانجام، سرنوشت و نشانه های الگوهای منفي بیان شده است، و از اين رهگ. الگويي بیان شده است
ان، آياتي که به بیان ويژگي ها،فرجام و اطاعت ناپذيری از ظالم. دور ساختن الگوپذير از الگوهای منفي و گرايش به الگوهای مثبت دارد

سرفان اشاره برای نمونه آياتي که به نهي از اطاعت از م. متجاوزان،کافران،منافقان،مسرفان و گناهکاران اشاره دارد در همین راستا تفسیرپذير است
با بیان ويژگي های مسرفان به علت نهي از اطاعت از آنان اشاره مي کند؛ زيرا آنان در روی زمین فسادگری 152در آيه .152-150/ شعراء: مي کند

همچنین خدای سبحان ضمن نهي از (.306، ص15ق، ج1390طباطبايي، )با اين ويژگي هیچ ايمني از عذاب الهي نیست.مي کنند و اهل اصالح نیستند
در اين آيه شريفه برای.محرومیت از محبت الهي نتیجه تجاوز از حق درباره دشمنان است(.190/بقره)تجاوزگری به نتیجه اين عمل نیز اشاره مي کند

فرت ايجاد ندور نگه داشتن متربي از رفتار متجاوزانه به سزای آن رفتار که از دست دادن محبت پروردگار است اشاره مي کند و از اين رهگذر ضمن
و (19/توبه)المانو آياتي از اين قبیل که به هدايت نايافتگي ظ.نسبت به تجاوزگری و متجاوزان میل به دادگری و الگوهای عادل را در وی ايجاد مي کند

.ي پردازددر اين صورت با بیان صريح به الگو و مثل بودن اشاره کرده و  به الگوزدايي م: دومصورت . اشاره مي کند( 11/ انعام)فرجام تکذيب کنندگان
ی د از الگوهاقرآن کريم در بعضي آيات با چنین ترسیمي از الگوهای منفي در صدد الگوزدايي بوده است، از جمله در آيات سورة تحريم به دو مور

.  منفي اشاره کرده است که به توصیف و تحلیل فرآيند الگوزدايي قرآن در اين آيات مي پردازيم
قِیلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ حَیْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِیَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَیْئًا وَالِضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ کَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَ»

.  هو مساواة شيء بشيء في الصفات الممتازة المنظورة، و هذا مشابهة تامة: گفته شده است« مثل»؛ در معنای (10/تحريم)«الدَّاخِلِینَ
؛ ريشه اصلي در (ل واژهمصطفوی، بي تا،ذي.)صفة مشبهة کحَسن بمعني مايتصف بالمثلیّة و يثبت فیه هذا العنوان، کالمثیل علي وزان شريف: والمَثَل

«  مَثَل»و .همساني چیزی با چیزی در صفات برجسته ای است که مقصود در همساني هستند و اين مشابهت يک مشابهت تام و تمامي است« مثل»
ت که متربي سعي بنابر اين مثل در لغت به معنای الگو اس.صفت مشبهه است، به معنای آنچه که متصف به همانندی شده و اين عنوان در او ثابت است

.دارد« مثل»الگوپذيری از شخصیت الگو و در 
را در مثل اول وضع کفار. متضمن دو تا مَثَل است، که خداوند حال کفار و مؤمنان را مجسم مي کند( آيه فوق و آيات بعد از آن)اين آيات کريمه 

با [ سرسرابطة هم]شقاوت و هالکت روشن نموده بیان مي کند که اگر چنین شدند به خاطر خیانتي بود که به خدا و رسولش کردند و رابطة آنان 
.  نبخشید[ در رهايي از عذاب]انبیای بزرگوار سودی به حال آنان 

اعتشان بوده 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 ط
ايي، طباطب)آنان با دشمنان خدا ضرری به حالشان نداشت زيرا مالک کرامت در نزد خدا تنها تقوی است( رابطة همسری)و رابطة خويشاوندی 

(.  342، ص19ق، ج1390
یز به هر کس که توطئه کرده بودند و ن( ص)در واقع، اين آيه شريفه توبیخ هشدار دهنده ای است به دو نفر از همسران پیامبر اسالم، که علیه پیامبر 

شان نخواهد پیوند نسبي يا سببي يا هر رابطة ديگری با اولیای خدا داشته باشد که مادامي که تقوی نداشته باشند اين روابط سودی به حال
(.  448، ص28ق، ج1406صادقي تهراني، )داشت

یف،س:نک)استمشاهده ایيادگیریانسان،يادگیرینوعمهم تريناجتماعي،يادگیرینظريهنگاهاز
ضمني،مستقیمغیريادگیری هایومي دهدتشکیلراآدميرفتاراساسيادگیری،کهچرا.(212ص،1370

عهدهبرنقشمهم ترينمیانايندرومي آيندشماربهيادگیری هامؤثرترينوپايدارترينمشاهده ایياو
يالگوايکانتخاببافردآندرکهاستسرمشق گیریهمانمشاهده ایيادگیری.استرفتاریالگوهای
.مي شودياد«الگوييروش»بهيادگیریاينازتربیتروش هایدر.مي پردازدآنرفتارازتقلیدبهسرمشق

رباودرشايد.اجراستقابلالگوزداييوالگوپردازیالگودهي،قالبدرروشايناجراييشیوه های
همینازايدش.مي آيدذهنبهکمترسومشیوهومي شودخالصهنخستشیوهدودرالگوييتربیتعمومي

سوميوهشیبهقرآنآياتبررسيبااما.دارداختصاصشیوهدوهمانبههمپژوهش هاحجمبیشترينرو
بهقرآناتآيدرالگوزدايي.بودغافلآنازتربیتيروشايندرنبايدکهمي کنیمپیدادستروشايناز

یت هایشخص...وعقوبتسرنوشت،صفات،ويژگي ها،بیانبامربيکهدارداشارهروشاينازگونه ای
الگوها،آنازمتربيساختندورضمنتامي کندايجادمتربيدرنفرتاحساسودلزدگينوعيمنفي،

شیوهازغفلتوتربیتدرالگوييروشزياداهمیت.کندزندهویدرنیزرامثبتالگوهایبهگرايش
.مي سازدروشنراپژوهشضرورتروش،ايندرالگوزدايي

يکينوانعبهالگوزداييبه«اسالميتربیتدرالگوييروش»مقالهضمندرمقدمقائميرضامحمداستاد
بايپژوهشدرهمکارانوالبرزیمحبوبهخانمکوشش.کرده انداشاره«الگوييروش»اجراييشیوه هایاز

الگوييیتتربروشمؤلفه هایازدبیرستانمقطعزندگيودينکتاب هایبرخورداریمیزانبررسي»عنوان
.تاسشدهاشارههمشیوهاينبهدبیرستانمقطع«زندگيودين»کتاب هایدرمي دهدنشان«اسالمدر

نگاهازرايالگوزدايشیوهتاداردتالشحاضرپژوهش.ندارندشیوهاينبهمستقیمياشارهپژوهش هاساير
.دهدقرارکاوشموردمستقلگونه ایبهوحيآموزه های

قرآننگاهازراهاشیوههمانسپسوکردهاستخراجراتربیتيگوناگونشیوه هایتربیتيمنابعبهمراجعهباپژوهشايندر
راودمقصبرکنندهداللتآياتابتدا.ايمدادهقرارتوجهموردخاصطوربهراالگوزداييشیوهودادهقراربررسيمورد

.ايمپرداختهقرآنديدگاهتبیینبهتخصصيکتبوتفسیریمنابعبهمراجعهباسپسوشناسايي
الگوييتربیتمختلفشیوه های

وگوپردازی،الالگودهي،:مانندگوناگونصورت هایبهمي تواندتربیتيروش هایمهم ترينازيکيعنوانبهالگوييتربیت
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