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 هاارزش در انتقال الگوشناسي روش
 *عيرففالح يعل

 دهكيچ

ان لسووفيمهم ف ةهمواره دغدغة چيستي الگو و نقش آن در تربيت، نيدر زم يبحث و بررس

غو،، نسوننان ة جايگاه الگو و اهميوت آن، درباربر اين اساس،  است. ت بودهيم و تربيتعل

ر بآن  يگذارها و چگونگي اثرنقش الگو در انتقال ارزش ةدربار؛ اما ار گفته شده استيبس

 ان آمده است. يمتر سنن به منسل جوان، ك ژهيوه ب ،تيتحت ترب افراِد

. مح نظر خود قورار داده اسوتشده را مطياد رد يكنقش الگو با رو يپژوهش حاضر بررس

هايي ؤلفهان ميافراد هدف و ب مرتبط با الگو وشناسي م روشين نوشتار با تقسيسنده در اينو

ت و يود. اهميونوه تقورج جوين زميونو در ا يدگاهيده است تا به دهريك، كوشي ليدر ذ

بوه دقوت و ي است كه سورتت و سوتمت آن، فرايندبرخوردار از  ي،ريت الگوپذيحساس

 ينيد رد درونيكن پژوهش با رويست. اوابسته ا آنها يت تمليو رتاها ن مؤلفهيتوجه به ا
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 مقدمه
 یسـت  صـرن ن ـر از مثااـا اساسـيده نيپوشـ یسـكبـر يت، ن الگو در تربيادينقش بن

و  يیجومـالك، يريپـذ، انعطانيريرپـذييار، تغيـهمچـون اتت يیهایژگيشناسانه، ویهست

ان، يگر ساتته اسـت  انسـن موجودات ديدر ب يیاستثنا يموجود یارا از آدمكشرفت، آشيپ

 رد يفرا گ ل تودآگاهانه و ناتودآگاهانهكبه دو شت را يهم آموزش و هم تربتواند می

ير، ن مسـيترعيو سـرتـرين ینين، عيتررااـت ردنكـدا يـپيی، جومالكر و يين تغيدر ا
 را يريان و متعلمـان بـوده اسـت  الگوپـذيـمترب یم و اتـيان امر تعليهمواره مطلوب متول

ز بـه يـن یاندانسـت  دوران جـون راه يترعيو سرترين ینيماالت، عكبه رسيدن توان در می

 يدوره بـراترين آمادهی، انسان يهاش به آرمانيو گرا كاز فطرت پا یآدم يل برتورداريدل

همواره تواهـان ، يتمان و افراد تحت تربباشد  متعلمی از الگودرست  يريگو بهره یمعرف

ه ننـد  چراكـكمشاهده ی نيمجسم و ع یت را در قالثيم و تربيات تعليه اهدان و غااند كآن
هـا، هاي تربيتی و رفـع شـثهخ تيـالی بـودن گزارهاين امر، ضمن دفع توهمی و ذهنی بودن آموزه

بخشد  الگو، در روش و رفتـار نيـز انسـان را قـادر اركت در مسير تعليم و تربيت را سرعت می

ر امـر بـر الگـو يتـأ  شناسـیسوي اهدان بردارد  بنـابراين، روشهاي رساتري بهسازد تا گاممی

 ،یتـيتربة وين شـيـاز ا یاصـولگيـري شـتر بـه بهرهيب كمـكضمن هاي آن، ت و مؤلفهيترب
دن يـاز غلت ت رايـان و افراد تحت تربيو هم مترب یتيان و مسئوالن امر تربيتواند هم متولمی

  آن است، باز داردهاي تياز عدم شناتت ابعاد و ظرف یه ناشك یااتمالهاي بيدر آس
 ينـیدبه موضوع الگوپذيري نسل جوان از عالمـان  يمحورلهئرد مسيكنوشتار با رواين 

بخش به یتعال ياز الگوهاگيري ه بهرهك مهم استپرسش ن يدرصدد پاسخ به او  پردازدمی
قـدام ه شـود و ايتوصـ يريه به الگوپـذكنياز اپيش از دارد؟ ين یدرآمدها و مقدماتشيچه پ
يـن مقـدمات و ن ـر گرفـت؟ تأمـل در ا د دريـرا با یداتيـچـه تمهيـرد، صـورت گ یعمل

ن يـدر اتـوان هرچنـد میاست   يضرور يريق الگوپذيع و تعميتسر يدر راستاتمهيدات، 
 یق و بررسـيـسـرا  گرفـت، نگارنـده تحق مربـو  يهـاتابكدر  ياريبسـهاي افتهينه يزم

 داند می الزمياد شده، رد يكژه با رويوه بتر در آن را، گسترده
طـور مخترـر بـه ی، به ات اسالمينوشتار ااضر با استفاده از قرآن و رواين اساس، بر ا

پرداتتـه  ینـينسل جوان از عالمـان د يريمؤ ر در امر الگوپذهاي ن مؤلفهيتراز مهم یبرت

ت، و يـاز انحران در امـر تربگيري شيپبراي ه كورزد می دكيته تأكن نيبر انگارنده است  
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هاي ياد شـده الگو بر افراد هدن، توجه به مؤلفه يرگذاريدن به تأ يشسرعت و سهولت بخ

 است  يالزم و ضرور يامري آنها در عمل، ريارگكو به

 انسان يريجهان و الگوپذ يرمندييتغ
ر و ييمعرض تغ و همواره درپذيرند میارا از عوامل اطران تود تأ ير كآشموجودات عالم، 

كه هايی و صخرهها همچون سنگين موجودات، رترينفوذناپذن و يترسخت یاتاند  تحول

 ريادهـا و رگثارهـا تـأ از تـابش نـور آفتـاب، گردباند، در گـذر زمـان، المثل سـختیضرب
تر و ظريف در نثاتات و ايوانات بيشترتغييرپذيري و تأ ر از محيط اطران، رند  اين يپذمی

اري به علـت برتـوردرپذيري در انسان، يرد  تأ يگمی جان و جامد صورتیاز موجودات ب

 دردانـه، يِ عالمانـه و عاماز قوة عقل و اتتيـار، عالمانـه و عامدانـه اسـت  ايـن تأ يرپـذير

 بر اساس افكـار،شود  انتخاب الگو در آدمی، می الگوپذيري ناميدهيت، م و تربياصطالح تعل

ل انسـان در طـومثنـا،  ينرد  بر ايگمی لكهاي ااكم بر او شااساسات و عواطف و ارزش
ثتـه البرگزينـد  هـايش تواند الگوهاي متعددي را متناسب بـا افكـار و ارزشمی ايات تود

نش يگزرو، از اينست  يهمواره آگاهانه نها، عواطف و ااساسات، افكار، ارزشگيري شكل

 ش،تيتـرب وم يمتأ ر از نـوع تعلـ یآدمين، رد  بنابرايپذمی بسا ناتودآگاه صورتز چهيالگو ن

ري پردازد و اتی كيفيت الگوپـذيمی به انتخاب الگوی، رسميرو چه غ یصورت رسمچه به
ابـل رييـت قعينـی و  خه الگـو نمونـكند  چراكمی آن را نيز براي تود مشخص ةو محدود

 و آرزوهاي نهفته در نهان آدمی است ها آرمان

 جوان و نقش الگو
 خدر همـها هرچنـد انسـان اسـت انسـان  يآرزوهـاو هـا آرمان ینيالگو نمونه و مرداق ع

نقش ی، و جوان ین نوجوانيدر سناما دهند، می ن تود قراريالع، الگو را نربیمراال زندگ
 تر است و مؤ رتر ار برجستهيبسالگو 

درت قسرشت و انگيزه،  كیِآاليشی روای، پاآمادگی ذهنی، سادگی و بیدليل جوان به 
ی تـود شديد به انتخاب الگو در زندگ یگرايی و آرزومندي، گرايشآرمانو و نيروي بدنی، 

عمل به  دري از الگو، رويزند  او ضمن پمیدست  به انتخاب الگويع، سربسيار  یو ات دارد
 ورزد میو تعرب كند می يپافشارنيز آن 

 ورزد  اومـی بر انتخاب سـريع الگـو، در تطثيـق تـود بـر آن نيـز تعجيـلافزون جوان 
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آورد و تـود را همچـون او بسـازد  جـوان هرچه زودتر تود را به رنگ الگو در تواهدمی

 شدت اصراردهد و بهمی بين قرارزير ذره گفتار،در رفتار و  تمام اركات و سكنات الگو را

نگـاه كنـد و اتـی همچـون او   راه بـرود  سخن بگويد  ورزد كه همانند الگو رفتار كندمی

 خروزان ياالت و آرزوهايشود و تمام ظرن تمی د الگو از تواب بيداربيانديشد  جوان با يا

 اـرن  رودمـی راه  تـوردمی غذا  نشيندمی همچون او  سازدمی سرشاراو تود را از ياد 
توابد و در عالم رييا نيز الگوي تود می چون اوكند و سرانجام، می نگاه  تندد  میزندمی

 جوان را به تـود اتترـا  ختواب و بيداري و اتی ريياي شثانالگو بيند  بنابراين، میرا 

 شـود  جـوان بـه الگـوي تـود عشـقمی جـارياو در رگ و پی  و همچون توندهد  می

 از موي سر تا نوك پاي الگو و از كـاله تـا كفـش او را بـا چشـمی تقليدگونـه  و ورزدمی

زند، در عمل می از الگو سر هكآنچه را  خهمكند تا می تالش تود را صرنتمام و نگرد می
 نمايش دهد 

 گاه الگو در اسالميجا

 الگوپذيري در قرآن كريم

دقت در  پذيري از الگوست، قرآن كريم برنقش ةآمادكه فطرت آدمی، به ويژه جوان،  آنجااز
رسـوالن از  و ارسالپيامثران ورزد  اساساً بعثت مید كيتأبسيار ت آن يانتخاب الگو و عقالن

رآن قهاست  هرچند ی فكري و عملی براي انسانيالگوخ به هدن ارائاوند متعال، جانب تد

لـی و نقلـی عقداليـل كند، اما به می صراات الگو معرفیرا بهپيامثران كريم تنها دو نفر از 

ضـرت اند  شـايد علـت اينكـه قـرآن تنهـا اپيامثران الگوي آدميان خدانيم كه هممی قطعی

كند، اين اسـت كـه ايـن دو پيـامثر بزرگـوار، می را الگو معرفی مو پيامثر اسال مابراهي
تواننـد می امـور خه بيش از ديگر پيامثران و در همكاي داشتند العادهت و ع مت فوقيجامع

 الگوي آدميان باشند  

لگـوي تـوبی براي شما اسوه و ا به يقين در ابراهيم»فرمايد: می بارهيناقرآن كريم در

 ازو، اهيم و همچـون هر آن كسی كه بـا ابـرا»فرمايد می لكن بالفاصله( 4ممتحنه: «) سته
و ن نخسـتي ابـراهيمايمان و عمل صالح برتوردار باشد، براي شـما الگوسـت  بنـابراين، 

اي ده بـريآنـان الگـويی پسـندهمـخ الگو براي كسانی بود كـه بـا او بودنـد و ترين برجسته

 آيندگان تواهند بود  



38       1391پاييز و زمستان، هشتم ، پياپي دوم، شماره چهارمسال 

زنـدگی  يقين بـراي شـما درهبـ»فرمايد: می نيزخ اازاب مثارك ةسور 21آيه در وند تدا

خ نـيدر زمهـايی انگر اكمتيفه بيشر خن آييا« هست الگو و سرمشق توبی  رسول تدا

د  در ركـم ياز آنها اشاره تـواه یده است كه در نوشتار ااضر به برتيپسند يانتخاب الگو

از  ري است كه قرآن كريم به دليل برتـورداري ابـراهيمان اين نكته ظريف ضروياينجا ب

گـوي دن، او را اسـوه و اليهمچون امت وااده بودن و به مقام امامت رسـ ،هابرتی ويژگی
و  یتـينقـش تربخ ابعـاد، در همـبايد  ستهيشا يالگوزيرا بارز و برجسته معرفی كرده است  

 ،مختلـف است كه در عين وجود الگوهايته نشانگر آن كنمونه بودن تود را ايفا كند  اين ن

بدوزد  چشمـ است بهترين ابعاد و جوانب خ الگويی كه در همـ به الگوي اَسَن بايد  آدمی

 العين تود قرار دهد  نرب ،زواياي زندگی خو تنها او را در هم

 ةاركه عرـرا  اضرت محمدبن عثداهللين اساس، قرآن كريم آترين پيامثر الهی، بر ا
 فیالگوي اسن و نيكو معرهاي پيامثران الهی است، و فضيلتها نيكی خجامع همتلقت و 

ين و اسـت و هـم بهتـر یتـوب يهم الگـو اكرمكند  شايد سرّ آن اين باشد كه پيامثر می

 ابعاد است   خترين الگو در همكامل

 البالغهالگوپذيري در نهج

 الگـو در تربيـت آدميـان اشـارهخ برجست نقشبه با بيانی زيثا  البالغهنهجدر  اميرالمؤمنين

اسـنه  ةاسـو را الگـو و قرآن كه رسول تـدا خشريف خبا اشاره به آي فرمايند  اضرتمی

 رسول تـدا» 1« كَان لك فی االُسوه ولَقد كان فی رسول اهلل»فرمايد: می كند،می معرفی

همـين كـافی بـودن و گويـا شـد، گونه كه بيان همان «براي شما در اسوه بودن كافی است 
دليل معرفـی او در قـرآن  ی در رسول گرامی اسالميالگوهاي واضح و روشن بودن جنثه

تا   ابعاد است خبهترين الگو در همزيرا آن وجود مقدس، عنوان الگوي اسنه بوده است  به

د توانـبه اين معنا كه هـي  كـن نمی  دينالگوها، الگو بودن تود را وامدار او خی كه هميجا

اي از كماالت او برتوردار باشـد گونهمگر اينكه به يان بوده باشد  آدم يمناسب برا یالگوي
 گوي توب، الگويی است كه رسول تـداو نور و روشنايی آن اضرت را عرضه كند  ال

 و از او بهرة معنوي گرفته باشد  را الگوي تود قرار داده

از  ياهستند كه به ميزان ظرفيت تود بهرهاي صرفاً واسطهخ الگوهاي عالم، همبنابراين، 

انــد و بــا كســب نــور و روشــنايی از آن آفتــاب برده یآن الگــوي اســنه و وجــود نــوران
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اضـرت در رو، بتابند  از اينوجود آدميان هاي و دريچهها بر پنجرهاند افروز، توانستهجهان

 پيـامثر» 2 «...و كثره مخازيها و مساويها عَيبهاو دليلٌَ لكَ علي ذَمِّ الدُّنيا و »فرمايد: می ادامه

هاي آن و زشتیها و عيب دنيا و زيادي رسوايیها راهنماي توبی براي تو در شناتت بدي

بازداشته و براي غير او گسترانده شـد  او از پسـتان  كه دنيا از هر سوي بر پيامثربود  چرا

ضـمن بيـان در ادامـه،  سـسن اضـرت« دنيا شير نخورد و از زيورهـايش فاصـله گرفـت 
كه دليل الگو بودن آن اضرت است، نام برتی از پيامثران الهـی ، اكرمپيامثر هاي ويژگی

 اند برد كه آنان نيز الگوي آدميانمی را

و  ايدنبه آن اضرت  يیاعتنایب اكرمامثرياسنه بودن پ يان الگويقابل توجه در ب ختكن

ه كـنهفتـه اسـت  یار مهمـيات بسكن نيرالمؤمنيامان ين بيست  در اگرداندن از آن اروي

ه كـن است يته اكنترين ین و اساسيتررند  مهميتوانند از آن بهره گمی صااثان عقل و ترد
آمـوزد  انسـان میا و آترت بـه يدنخ از رابط یدرست كشما در يبرا اكرمامثريالگو بودن پ

 يسرا يشت براك خمحل عثور و مزرع، یا موقتيه دنكست ا نيقت باور به اياق نيترياديبن

سعادت را  يو گو هالگو گرفت يامثراكرماز پكرده، ن مهم را باور يه اك یسكآترت است  

 یتـوبهاي صـفت خه همـكـباورها و رفتارها و بلخ هم يربنايزين باور، ازيرا ربوده است  
يـا بـر او دن 3 «قَثلهـايأن  یا فَأبيه الدّنيعُرضت عل»ند  كسب كآنها را بايد  انسان يكه كاست 

 یانسـان يـكنهـاي ويژگی منشأ همخويژگی، ن يا اقثال نشان نداد  ايدنبه اما او عرضه شد، 

 خا سرمنشـأ همـيـدن یدوسـت 4 «حُبّ  البدنيا س ك كبل ئهي ب »فرمود:  است  امام صادق

و  ی،طلثاسـتيرو  ا، اسـديـثر، غرور، رك همچونناپسندي گر است  اوصان يد يتطاها

ي، بندوباریبو  ثت، تهمتيدرو ، غيست، مانند و اعمال ناشا یناپسند اتالقهاي تلق خهم
آن ريشـه و عشـق بـه  یا و دوسـتيـدر اقثال به دن ینوعبهی، فسادها و انحرافات مال خو هم

 دارد 

ز، ي نسل جـوان امـرومسلمان برا كمسلشمندان عارنيعالمان وارسته و اند يالگوساز

گيري لكو شـها ت آن مؤلفـهيـه موجودكـاست  یگوناگونهاي مؤلفهناسی شمستلزم روش

وانان، ج ياز سوپذيرش آن ه الگو شدن عالمان و كسازد می را فراهم یان مرصوصيآنها، بن
شناسـی شـود  در نوشـتار ااضـر بـه روشمی ليماندگار در جامعه تثد يبه فرهنگ و امر

 شود می نه اشارهين زميدر اها مؤلفهترين از عمدهبرتی 
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 ينيجوانان از عالمان د يريالگوپذهاي مؤلفهشناسي روش
 مرتبط با الگوهاي مؤلفهشناسي الف( روش

 يباورمند. 1

 یتـيداشـته باشـند، اق یبـاور قلثـينـد، نمامی ند ويگومی به آنچهبايد  ه عالمانكته كن نيا
ر يا تأ يشوند و آشكار میا زود، ي يار يدين و تالن واقع، امور دروغزيرا ر است  يارناپذكان

فَلَتـات  یئاً اال ظهر فـيما أضَمر اادٌ ش»د: يفرمامی نيرالمؤمنيدهند  اممی تود را از دست

زبـان و هاي ه در لغزشكنيمگر اكند، یز را پنهان نمي  چيه یآدم  «وصَفَحات وجهه لِسانه

ند  بـر ينشـمی الجـرم بـر دليد، آمیه از دل برك یسخن 5شود می انياو نما ةرنگ و رتسار

ل آن را يان آورد، دليبه م اكرمامثريبه پ یسخن از تأس نيرالمؤمنيه امكآنجا ين اساس، ا
 اكرمامثريـپ 6 «رها من نفسهكامات ذيا بقلثه، وفَأعرض عن الدن»داند: می اضرت یباور قلث

بـا يـن اعـراض، رد  اكـن كشهيادش را از جان تود ريد و يگردان يا رويبا قلب تود از دن

ه بـا تمـام كـبل  ا و دل به مدح آن نداشتيزبان به ذم دن صرن نثود  اضرت، زبان و گفتارِ

 رده بود كا را باور يوجود ذمّ دن
، يبـه و آنـان یقلثـ خو اقثال و عالقبر جوانان،  ینيامام تم يرگذارياز رموز تأ  يكی
و ها ترـلتتارهـا، گفتارهـا، رف خهمـ أشـسرمن یامام به سخنانش بود  قلب آدم یباور قلث

ي اريـآبرا  ین وجـود آدمـيه سـرزمكـاست  یجوشانخ اوصان اوست  قلب همچون چشم
و رسـثز، سی را وجـود آدمـ خهمی گوارا و مرفا تارج شود، آبين چشمه، اگر از اكند  می
رون يـمتعفن بآلود و گل یچنانچه از آن آباما  ،ندكمی رابيتشنگان را س خاو و همتشنخ ام ك
 ياو بُرَنـده كه ااصـلش قطعـات تشـكنهد ینم يسخت و تشن بر جا ياهيجز اليد، آ

 زند می ان زتمهيگر آدميو د يه بر جان وكاست 

 ييعمل گرا. 2

و  شـهيباورهـا ريـان شـد، است  چنانچه ب ی، عمل آدميباورمندهاي ن نشانهياز بهتر يكی

المـان بـه عست  اگـر يباور نی نداشته باشد، عمل در پة ه  مرك ياند  باوریان اعمال آدميبن

ا زود نـوع مردمـان يـر يـدسوشـانند، كنند، لثـاس عمـل ني میآنچه از باورشان به زبان جار
ننـد تـا يثبعالمان را در عمل  يادعابايد  شوند  مردممی ندهكطلب از اطران آنان پراقتياق

 يه سـعدكـچنان  ه از صد مـن گفتـار اسـتبكردار، جو ميبه آنان نشان دهند  ن یاقثال قلث

 « ستين یدانبه سخنيد، ار برآكبه عمل »ن سخن گفته است: يريش
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كباٍ  لبك يبي  اهللولقد كبا  يبي سلب  »ه فرمودند: كنياضرت پن از ارو، از اين

   ، فرمـود: يیرا اطاعـت نمـا اكرمامثريـه راه و رسـم پكاست  یافكتو  يبرا» 7 «   األل ة

در ادامـه، «  ي آن فاصـله گرفـتورهـاير نخورد، و از زيا شياز پستان دن اكرمامثريپزيرا »

 8 «...ا ضمبماًوالمقتصُّ لِبثرره ضمبا البدني»د: يفرمامی رسول تدا یراه و رسم زندگ ةدربار

دو   سـتيچشم نگر خا با گوشيو به دن ندكه دهان را پر كا چندان نخورد ياز دنآن اضرت »
اما يا را به او نشان دادند، تر بود  دنیمش از همه تالكتر و شرفتهدم فرويش از تمام مرپهلو

 «رفت ينسذ
عاهـا بروز و ظهـور ادخ صداقت، ن نشانيو بهتراند صداقت خفتيش يطور فطره جوانان ب

شـود  می ار سـختيبسـباشـند، اسـوه بايـد ه ك یعالمان يار برادر اينجا، كدر عمل است  
 يون الگـو، اما چباشدسر يز ميا از راه االل نياز دن يبرتورداری عالمان، برت يبسا براچه

ز بـه يـا نيـه از اـالل دناسـت كـتنها مستحب نهاند، جامعهد و قضاوت يدبرابر و در مردم 
ك آن، رسـد و تـرمی ن امر به وجـوبيای، طيو شرا یه در مواقعكنند، بلكتفا كمتوسط آن ا

ی مقدس الهـهاي و گزاره ینيد يموجب سست شدن باورهازيرا ارام باشد   یبسا فعلچه
 كبسا دستان پاند و چهكمی آنان را آشفتههاي دل  رت استيسكژه جوانان پايوه بمردمان، 
انـات كامكمتـرين ه از باشد كـ یسانكبر زتم جسم و جان  كیسازد و نم ز آلودهيآنان را ن

 اند امرار معاش محروم يبرا
راه هـا همـراه آن نثاشـد، از فرسـنگ يیگفتار و ادعاز عمل، هرچند ياساساً عطر دل انگ

 رابيان را سـيـجـان آدم خر تشـنيوي آن، كـند و باران بهـاركمی مشام مشتاقان را سرمست
 اند يرومی زيانگهاي شورافزا و گلن جانيااياز ر یسازد و بوستانمی

دنيا ن و يد يجابر! استوار يا»فرمود:  بن عثداهلل انراريجابرتطاب به  یاضرت عل
شود: عالم مستعملٍ علمه  اول به عالمی است كه به علم تـود عمـل به چهار امر محقق می

 9« اوردين پن هرگاه عالم علم تود را تثاه كند، نادان به آموتتن روي»سسن فرمود: «  كند

است  عامل از سخن  ترشيار بيبسي عمل، رگذاريه تأ كما نشان داده است  ختجربه به هم

ر ياسـت  تـأ ايشان از  يريتود، موجب اقثال جوانان به آنان و الگوپذعلم بودن عالمان به 

در ـ نـد كمی ن تطثه به آنها اشـارهيدر ا نيرالمؤمنيه امـ ك یالهي ايو اولپيامثران وجود 
ار ين مـردم، بسـيانسان در بـ يواال يهاردن ارزشكو زنده ها انسان به اتالق یبخشیتعال

ار مـؤ رتر از پنـد و يبسـ یو اتگذار، مراجع قانونجانب شده از ن وضعير قوانيشتر از تأ يب
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اوالً اصـول و »ه كمال بـوده اسـت  چراكـ يسومردم بهة نندكهيل توجيگر وساياندرزها و د

امـل كت يبـرا یگـردد و معمـوالً الزامـمی جوامـع وضـع یاقوق ةادار يبراين مقرره، قوان

اً فـراوان يـ ان  رودمـی اره كـبـهـا دفع مزاامت يآنان ندارد و تنها برا یو روا یتيشخر

ه تنهـا كـثـوت بـوده اسـت كعن يهماننـد تارهـا ی،ن و ن امات اقوقين قوانيه ااند كدهيد

يگر، پند و انـدرزها ر و بثر و پلنگ و اژدها را  از طرن دينه شاندازد، می را به تورها مگن
به جهت  یهم داشته است، ول يآ اريخ، ار دارد و در طول تاركمردم سرو يهاچه با دلاگر

شـود، نتوانسـته اسـت می دهيـه وجدان نامك یدرون آدم ينماقطب يكر به تحرياج تأ ياات

 10« و فراوان نجات بدهد يطور جده ت را بي، بشريو ضرور یاصول الزام عنوانبهنون كتا

 اخالص. 3

 ريتـأ ي از اتال  باشـد، ه عارك ی  است  عملدهد، اتالمی ارزش یآنچه به عمل آدم

ز ی اعملـ یه وقتكاست  يزيانگعطر دليا اتال ، در مردمان نخواهد گذاشت  گو یچندان

دهــد  می شـود و دل و جــان رهـروان را نـوازشمی در فضــا پخـشآن برتـوردار باشـد، 
 و ارزشـمندبها آن را همچون طال گرانيافت شود،  یه در هر عملكاست  يريسكااتال ، 

 عمل را چنان معطر ، است اتال همچون جسد بدون روحسازد  عمل بدون اتال ، می

 یسـياتال  همچون مغناطسازد می توش تود سرمست يه رهگذران را از بوكسازد می

 سـرعت بـه تـود جـذب، بهكان تروارها تـايقطعات آهن در ممانند ان را يه آدمكاست 

د نـام و بخشد  انسان مخلـص در بنـمی ز به آنهايود را نت یسيمغناط يروين یند و اتكمی
د را در لـوح ه نام تويا نه  چراكبرند نامی می ه از اوكند كنمی او فرق يست و براينشان ن

 يند بمی عالم و قادر  ثت يو نزد تدا یاله
 ثبت است در جريدة عالم دوام ما  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

ه كبل  باشد، نمیمتداول است یمعمول يگوهاوه در گفتك یروان ةساد ةديپد يكاتال  »
دسـت آوردن آن، مربـو  بـه ه بـ یسـتگيه شاكاست  یروا يار وااليت بسيفعال يكن يا

 11« است یال نفسانياو از امهاي و گذشتها وششكانسان و 

أستودَعتُه قلـب مَـن  ياألتال  سرٌّ مِن أسرار»ه: كن آمده است يچن یا قدسيدر اد

از بنـدگانم  یسـكآن را در دل هـر   از اسرار من است يسرّ ،اتال » 12 «يأجثَثتُ مِن عثاد
از  ه امـام رضـاك یا معروفيدر ادين اساس، نهم  بر هممی عتيه دوستش دارم به ودك
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ابيع مَن  ئلص هلل  سبعين صباحاً جَبرَ  ي ب»: ين آمده استاند، چننقل فرموده اكرمامثريپ

هاي شـدن چشـمه يموجب جاريدن، چهل روز اتال  ورز  «مِن ضلب  علي لسان  ةالحكم

ت يـگـاه و موقعيت جايـق نشان از اهمين اقايا خهم 13 بر زبان اوست یمت از قلب آدمكا

 ز آن دارد يانگاعجاب يرگذاريو تأ  یاتال  در جان آدم يواال

 . عشق و محبت4

   محثـت در هـراسـت ن امـور در عـالميزتريانگاعجـاب ازي آن، رگذاريمحثت و تأ  خمقول

، هاسـتیاز محثت و مهربان یه انثاشت و تورمكدن به اد عشق ياز رسپيش  یاتی، سطح
ند  كمی بگذارد و ناتودآگاه آنها را به تود جذمیر يتأ  گر موجوداتيد یان و اتيبر آدم

ه كـاسـت  یالهـ ياهيـمتعلمـان، هدان و يـبه مترب یقلث خو عالقها انسان دن بهيمحثت ورز

از نـد  كیم آنهـا عطـا یتسابكاهاي یستگياساس شا برة تود، ديبرگز يهاتداوند به انسان

ت لها ول  ك تَ يظ اً غليظ من اهلل ل  ةوبما سحم»فرمود:  يامثراكرمپ ةدرباررو، تداوند اين

آنـان  ، در برابـریت الهـت( رامـك( به )بر159 )آل عمران:  «...القلّ النفم  ا من ح لك 
 نـدهك، از اطـران تـو پراي  و اگـر تشـن و سـنگدل بـودي]مردم[ نـرم )و مهربـان( شـد

   شدند   می
شود تا زبان می دن به آنان از دل و جان موجبيمحثت به جوانان و عشق ورزين، بنابرا

 يبرا یاملع توديكی، ن نزديا  شود يكز نرم شود و عمالً بتواند به آنان نزدين یو عمل آدم
 ر قرار دادن آنان است يجذب و تحت نفوذ و تأ 

 يالمشناسي كييبايز. 5

 ز اسـتمراريـرد و در زمـان نيپذمی ه در طول زمان تحققكاست مستمر  یانيجر يريالگوپذ

مهـم  یعـاملمثابه به كند  زبان، می فايرا ا يینقش واال ،ارتثا  خمسأليان، ن جريابد  در ايمی

 ةدربارهرچند  دارد  يريان الگوپذيدر جر یاتيار ايها، نقش بسرتثا  با انسانا يدر برقرار

همچـون ف  توان از ابعاد گوناگون سـخن گفـت و از جوانـب مختلـمی مقوله مهم ارتثا 

 ی، آن را مورد توجه و بحـا و بررسـیو روان شناتت ی، اتالقي، هنریني، دی، فلسفیعلم
را بـه تـود  ینقـش اساسـيم و تفـاهم، از بُعـد تفهـ جوانـانی با ن ارتثا  زبانكل، قرار داد

ن ياساس همـ ز بريم نيركند و قرآن افطرت كزبان مشتر يداراها انسان دهد می اتترا 

 ینين ديه اين برگردان  )چراكد يتود را به سو يپن رو»ان سخن گفته است: يزبان با آدم
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( اما در 30 روم:)«ده است يرت آفران را بر آن فطيه آدمك، ياست( براساس فطرت تداوند

ان يـه جركـم اسـت كگوناگون ااهاي و ملتها ر فرهنگب یات تاصيزبان و ادب ،هر زمان

م معقـول يمفـاه یرد و اتيگمی اساس آن زبان تا  صورت بريان، ن آدميفهم و ارتثا  ب

م از يركـقرآن براي نمونه، رد  كبه آنها منتقل  یتوببهكم بر جامعه، ات اايتوان با ادبمی را

ه زبان مثـال را يرد  چراكگمی تود بهره یعيطث يو ماورا يكیزيم متافيانتقال مفاه يمَثَل برا
 فهمند می توبها خ انسانهم

ومبا »نـد: يبگو ز مأمورند تا با زبان قوم تود با آنها سـخنين یامثران الهيپين، بر اافزون 

جـز بـه زبـان  را يامثريـ  پي( ما ه4م:ي)ابراه  «...ن لهاي سلل ا من سل   اال بلسا  ض م  ليب

 كار سازد آنها آش يق( را برايم تا )اقايقومش نفرستاد
از تداونـد  رفـتن بـه دربـار فرعـون يان مـأمور شـدن بـرايـدر جر یاضرت موس

 ئبي و»ه كن بود يبفرستد و استدالل او ا يو كمكرد تا برادرش هارون را به كدرتواست 
دِّضُ يهاسو  ه   هـارون،  ( و بـرادرم34  )قرـص: « يصح م ي لساناً يثسلل  معبي سدااً يصبَ

نـد  كق ياور من باشد و مـرا ترـديتر است  او را همراه من بفرست تا حيزبانش از من فر
ل و حلُب»كنـد: ا يرا گو يند تا زبان وكمی از تداوند درتواست ین اضرت موسيهمچن

 ا بفهمند تا سخنان مر ي( گره از زبانم بگشا28و  27)طه:   «عُقدةً من لساني يفقه ا ض لي

 رانيمرتبط با الگوپذهاي مؤلفهشناسي ب( روش
 شناسي علمتيموقع. 1

دهنـد و دورادور نمی عالمـان قـرار یسيدان مغناطيه چندان تود را در مهايی كبيشتر انسان
داسـت آن و منزلت و قيگاه علم، نند، از جاكمی سان قضاوتيكطور هعالمان ب خهمدربارة 

تند، يسـه به ارزش طال و جواهرات واقف نك یسانكندارند  آگاهی  ینش الهيآفر خدر هندس
 نهند ی نمیز وقعيبر صندوق جواهرات و اامالن آن ن اًمسلم

ن آان يـش بيگنجـايـن مجـال، ه در اكـبن واال دارد  یارزشخ علم در عالم وجود، مقول

دانند یه نمك یسانكبا دانند، می هك یسانكا يبگو آ»د: يفرمامی علم ةارم دربيركست  قرآن ين

ه تواب كچنان است  یات اسالميات و روايگاه بلند علم در آيجا( 9)زمر:  «اند؟   سانيك

رب دنگـاه بـه   تر دانسته شـده اسـتارزشيرعالم با غ يدارزندهو شب يداريز از بيعالم ن
الم برتر ر عيعت نماز غكاز هفتاد ركعت نماز عالم، دو ر  شودمیشمرده عثادت خ عالم، تان

 و      استتوانده 
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ی ه اگـر جوانـان مـا بـا نگرشـكـار اسـت يما بس يیدر جوامع روايا، گونه از ااادنيا

به آنها بنگرند و به آنها باور داشته باشـند، قطعـاً عالمـان  ینيدهاي ن و آموزهيسته از دبرتا

شتر در معـرض نـور علـم آنـان يست و تود را بيتر تواهند نگرينانهبواقع يرا با ن ر ینيد

 14 «النـاس أعـدام مـا جهلـوا»فرمـود:  یثيدر اـد یقرار تواهند داد  چنانچه اضرت علـ

از  یو قهرهـا ناشـهـا ياز دور ياريه بدان جهل دارنـد  بسـكهستند  يزيمردمان دشمن چ
 م ياردهكه با آنها قهر كاست  يو ندانستن قدر و منزلت امور ینادان

 ب يتهذشناسي تيموقع. 2

ش و يتوانـد در گـرامی انسـان، یت آن در زنـدگيـنفـن و اهم كيـخب و تزيتوجه به تهـذ

 خختيگسـساريل رشد افامروز به دل يايار مؤ ر باشد  انسان دنيبسيزش جوانان به عالمان، انگ

بزارهـاي رااتـی و رنوعات بشري و اگيري از متكنولوژي و م اهر آن، ترغيب و تشويق به بهره

هاي درون جـان تـود و هاي متعدد و رشد زندگی شهرنشـينی، از شـگفتیآسايش، مشغله

 داند ي نمیشدت غافل شده است و اساساً آن را چندان الزم و ضرورنفن به تهذيب
ي بـرا يازهيند  آنان انگكمی معنایرا ب ینياز به علم و عالمان دينيقت، ن اقيغفلت از ا

لـت دچـار ن غفيـه به اآنان كعالمان وارسته و مهذّب ندارند   یاتالگو قرار دادن عالمان، 

، یصندل وز يل، آچار، انثردست، ميشه، بيهمچون تكار تود، ابزار  يه برااند، آن قدر كشده

 تيـد اهمساتتمان تو يون منزل و دفتر و نمايوراسكار، دكل، اتاق يوتر، موبايامسكن، يماش

ا تـود ر خشند و جان تنآنان بهره بر یت و نور علم الهياز معنوبايد  هك یدهند، به عالمانمی
ننـد و كنمی ازيـقـت ااسـاس نين اقيـنسـثت بـه اچـون دهند  نمی تي، اهمكنندراب يس

 ينند بنمی در تود يازهيانگ

ند  نثاشـنان تود چندان مقرر يد ايشا  ستكيمقرر ميان ن يه در ااين است كسخن در 

ااسـاس  بيـثطبـه   بنابراين ندارندآگاهی تود  يماريه از بكاست  یمارانينان مَثَل بيمَثَل ا
 : يغزنو يیم سناكينند و به قول اكنمیاز ين

 گويد كه در صفرا مخور الواتو را ترسا همی  گويد كه در دنيا مخور باده تو را يزدان همی

 15وليك از بهر تن، مانی االل از گفتخ ترسا  زدان ـزبهر دين نثگذاري ارام از ارمت ي

از را در نسـل يـزه و ااسـاس نيـانگبايـد  الگو بودن عالمان،بحا دربارة از پيش بنابراين، 
طـرح ي از عالمان وارسـته، ريش جوانان به الگوپذيعامل مهم در گرا يكرد  كجاد يجوان ا
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نسل جـوان  يبرا يمعنو يازهايتقدم نن ييه تثكو بلي، ماد يازهاينار نكدر  يمعنو يازهاين

 طره داده است يفرهنگ تود را بر آن سي، نولوژكه تكاست  يیايدر دن

 فرمود: پيامثراكرم
 جتا يتن  علتم د ةواست ه ها. پت  بتو علتم بتد هتا نيعلتم د: علم بر دو نوع استت

 يات جستمانيتحها علتم بتد  ةواست ه و بتيابد مي خود را باز يات و زندگيحها انسا 

تر از ن واجبيحفظ دهايند. بنابراين  باالتر و باارزشمندتر از بد ها نيه دكا . و بدا  يآدم

 16.است حفظ بد 

ت، تر از بـدن اوسـیاتيـتـر و امهم یه جان آدمـكقت ين اقيغفلت از ا ی،نونك يايدر دن

ز يـآن را ن يو الگوهـا يش به امور معنويان گرايجرين امر، فرهنگ غالب شده است و هم

 از بازگشـت بشـر بـههايی بارقـهيـر، اتهاي در دهـههرچنـد  ند ساتته است كُا يمتوقف 

 ده است يهنوز به فرهنگ غالب نرس، اما شودمی دهيد يمعنو يازهايت و نيمعنو

 يريپذباور به تحول. 3

 هاست كـ يالگوساز يبرا يديتمههاي از مؤلفه يكیر و تحول است  ييدر معرض تغ یآدم
 تنهاننـد  نـهكر ييتوانند تغها میكه انسان مينكم و باور يريرا بسذدر افراد  انعطانود وجاوالً 

رخ داده اسـت و ها انسـان ر و تحـول درييـتغيم، م و چه نخواهيه چه بخواهكبلتوانند، می

ی آدمدارد نه باور ك یسكم  ير و تحول واقف شويين تغيبه نقش الگو در اياً،  ان  تواهد داد

و و لگو بودن الگل باشد  اساساً ايقا یتواند نقشنمی الگو يبراكند، ر ييتغ یتواند به رااتمی

ور، ين بـااهرچند  رد يگريشه می ر و تحول انسانيياعتقاد و باور به آن، از باور به تغخ فلسف
رسد، می رار به ن ركه سخن گفتن از آن تكه تا بدان اد واضح و روشن است يدر نگاه اول

 ياديـزهاي بيآسبه همين دليل، و يرد گنمی در عمل چندان مورد توجه قرارين اصل، ا اما

 ت داشته است يم و تربيدر امر تعل

 انهيگراباطن يريظاهرپذ. 4

  اســت یقــياق يهــال و ارزشيســب فضــاكدن بــه محتــوا و يرســ، يهــدن از الگوســاز

 هرظـوا یافعـال و گفتـار و اتـه كـتـه غافـل شـد كن نيد از اينثا يان الگوسازيدر جراما 
 بـر الگـو یتسـلط روانـيـن امـر، د  علـت انشومی د واقعيمورد تقل یعيطور طثه بزيالگو ن

 است  ريفرد الگوپذ
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است  اما  یافكاساساً نادرست و نابه ظاهر،  تفاكه اكرد كد توجه يته باكن نيجا به ايندر ا
 يدر مـواردی ظـاهر، م  نفـينـك یرا نفم و آن يريده بگيه ظاهر را نادكست ين بدان معنا نيا
 يان الگوسازيتواند به روند جرمی توجه و اهتمام به آنيگر، د يست و از سوير نيپذانكام
او غفلـت  يتواند از ظـواهر رفتـارنمی ريبودن الگو، فرد الگوپذ یل آرمانيند  به دلك كمك
ز يـاز ظـواهر نوجه بـه بـاطن، افزون بر ته كند كمی اسالم به الگو سفارشين مثنا، بر ا  ندك

 ةالمجباز ض هبر»ه فـراهم نسـازد  چراكـر را يند، تا موجثات انحران فـرد الگوپـذكغفلت ن
د يـر را نثايافراد الگوپذين، قت  بنابراياق يسورفتن به ياست برا یمجاز تود پل  «الحقيق 

رد  از كـه يتوص ظواهربايد به  یات یه در سطحكبلكرد  از الگو قرار دادن ظواهر الگو منع 
إ  لا تكن حليمباً يبتحل ا  »از باب  یه آدمكاست شده ا ثات اين نكته ز ينشناسی ن ر روان

ا يـآراسـته بـه الـم و  يتواند با ظاهرمی 17 «يان   ضل  من تشب   بق م ال ا  وشك ا  يك   م ها
ه ك يفرد ين،بنابرا ابد يمرور به باطن آن صفت دست بهی ناپسند، ده و اتيهر صفت پسند

  نـدك يـكسزاوار است تود را در ظاهر به آنها نزديست، و وارسته ن كعالمان سالة زمردر 
 آنان  كد ورود در سليو تمه يسازه از باب فراهمكبليب، ا و فريالثته نه از باب ر

 شناسيدوره. 5

 ين زمـان بـرايبهتـر  اسـتكارناپـذير انسـان ان یمرااـل زنـدگ خالگو در هم یتينقش ترب
 تيشخرـپيش از آن،  ین دوران و اتياست  در ا یدوران جوانيت، ن ظرفياز اگيري بهره

 يآن بـرا د ازيـرش الگـو و تقليپـذة رد و اساساً دل و جان جوان آمـاديگمی لكشها انسان

 موجود در تود است هاي يیو تواناها تيبه ظرف یبخشمالك

 فرمود: تطاب به امام اسن نيرالمؤمنيام
ده شود. يه در آ  پاشكاست  يرش هر بذريپذة نشده آماداشتهكن ينوجوا  چونا  زمقلب 

ي گتريز ديته دل تو سخت شود و عقل تو به چكش از آنيردم  پكت تو شتاب يپ  در ترب

 18مشغول گردد.

دا يـآرزوها و آمال تود را در آن الگو پ خاست تا هم یمجسم يمنت ر الگوينِ آماده، ن زميا

دل بـا گذشـت زمـان، نـد  يبمی مال تود را همچون فرد الگوكت يجوان غارو، كند  از اين

شود و با اشـتغال دل و عقـل، می اش به امور متعدد مشغولشهيتر و عقل و اندسخت یآدم

ه مـردان و كبه تجربه  ابت شده است بنابراين، ست  يمناسب چندان مؤ ر ن يتوجه به الگو
پـن از  نيرالمؤمنياز الگو ندارند  امپيروي و  يريبه الگوپذ یسال چندان رغثت انيزنان م
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ن و انتقـال آن بـه فرزنـد يشـيپهـاي خ امتيات و تاريتود در ا خاشاره به تجربه و مطالع

 يد:فرماتويش می
ز بر آ  شدم تتو يپسندد  من نمي فرزندش يرا براها يكيمهربا  ن يه پدركگونه پ  آ ...

ي و اآورده يتازه به روزگار روي؛ قرار دار يرا در آغاز زندگيز؛ نمكت يتربها يرا به خوب

 19.يباصفا دار يسالم و روح يتيّن

ه بـ یابيدسـت يهـا و نشـان دادن راه بـراردن ارزشكـقابل دسـترس  یعننشان دادن الگو، ي

كـه سـت يا نن معنيا الگو شدن به ايه الگو بودن كد توجه داشت يو آرزوها  الثته باها آرمان
ع، بيشـتر مواقـافتـه اسـت  در يدست  یانسان يهاارزش خت درجيت و نهايبه غافرد الگو، 

نهـا آ يه الگـوانـد كـن امـر واقفيبه ااند، ماالت او شدهكه محو در الگو و ك یسانك یات

سـو چـون  يـكاز ين اـال، در عاما ست، ين یمراتب ارزش خهم يامل داراكبسا به طورچه

 ياد نمونـهيـه باكـننـد كمی ااساس يطور فطره بيگر، د يابند و از سوينمی برتر از او را

كننـد و شخرـيت روانـی ـ ااساسـی عينی در پيش روي تود داشته باشند، از الگو استقثال می
 كوشند تا سرزمين وجودشان را همچون او بارور سازند سسارند و میتود را به او می

  يجانيه يهوشمند. 6

  ارتثـا  دارد یبه بخش ااساسات و عواطـف انسـانی، ار هوش عقالننكدر  20یجانيهوش ه
ت درسـت يريح و مـدينتـرل صـحكقدرت ی، جانيهوش ه» :توان گفت، میطور تالصهبه 

ن ااساسـات و تعـادل بـيجاد يمن ور اط گوناگون، بهيااساسات و عواطف با توجه به شرا
بـه چنانچـه ااساسـات و عواطـف،  21«براي دستيابی بـه اـداكثر توشـثختی اسـت منطق، 

تواهنـد شـد  نقـش  یت آدمـيبـر شخرـ ياريموجب تسارات بسدرستی كنترل نشوند، 
 ي  در الگوسـازاسـت ار مؤ ريبسيت انسان، به شخر یدهلكدر ش یجانيت هوش هيريمد
گيـري ار مهم وجود انسان توجه داشت تا بتـوان بـا بهرهين بخش بسيبه ا، بايد جوان يبرا

 ي، بـدون توجـه بـه نقـشري  الگوپـذسـاتترا بـارور  یت انسـانيآن، شخرـاز درست 
 سـت  تداونـد متعـالين نكـمميـت، ن دو با منطـق و عقالنيو ارتثا  اعاطفه و ااساس، 

ــه ودهــا يیاز توانا يادر وجــود انســان مجموعــه  عــت گذاشــته اســتيو اســتعدادها را ب
رو، از اينسازد  می فراهم یآدم يرا برامال كبه  یابيان دستكاز آنها امگيري درست ه بهرهك

نـد  كمی نكممنا يه در مواردكل و بلكرا مش یر رشد و تعاليمودن مسي، پيكغفلت از هر 
 يريژه در الگوپـذيـوه ه بـكـاسـت  یدر وجود انسانها يیاز آن دسته توانای، جانيهوش ه
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را  يريان الگوپذيجر ن،باشد و غفلت از آمی ار مؤ ريت آنها بسيل شخريمكت يجوانان برا
 ند كمی دچار اتتالل

قـل ن ااسـاس و عيجـاد تعـادل بـياي، رفتـار يد از الگوهـايو تقلپيروي در ين، بنابرا

بـه  قـادريد بـه الگـو، شد خل عشق و عالقيجوان به دلاز مواقع،  يارياست  در بس يضرور
 و، از الگـوورانـه كوركد يـتعرـب و تقلين امر، ست  اينترل عواطف و ااساسات تود نك

 دارد  یدر پناتوشايندي را ج ينتا

 يشناستيظرف. 7

يـت، ترب ريدارد  در مس یتاصهاي يیو تواناها تيظرفی، مختلف زندگهاي انسان در دوره

ن يـه اه اساساً بدون توجه بـكاست و بل يضروريی، توانا ،و مراتبها تين ظرفيتوجه به ا

سـلماً ميم، ساله دارهفت  كودك يكه ما از ك يشود  انت ارمی نكممنات يقت، امر تربياق

يـك انت ـار مـا از طـور، نيهميـم  دارانت ـار ساله پانزده نوجوان  يكه از كست ينگونه آن
 . يم، و    ه از جوان داركست ين يهمان انت ارنوجوان، 

 و یلكور شن امر توجه داشت  چه در اميد به ايقاً بايز دقيجوانان ن يريدر بحا الگوپذ

باره و دفعتاً مراال يكجوان كه د انت ار داشت ينثای، و روا يو چه در امور معنو يظاهر

وا جـوان ر يـكبـر   توجه داشـتبسيار ن مهم يبه ايد در ظواهر با یند  اتك یمال را طك
ها از عمـر او گذشـته اسـت، ه سـالكـ يیقاً همچون الگويدقي تود، ل ظاهركست در شين

ثل او م  ندكساله بلند هفتاد ا شرت ي یمحاسن تود را همچون عالم، مثال  براي ندكعمل 

ر كـذح بگردانـد و يچـون او تسـث  آوردخ تـود را همچـون او درافيق  به محاسن شانه بزند

و   دند و غـذا بخـوريسر سـفره بنشـ  ندكت كابان اريوچه و تكو همانند الگو در   ديبگو

ه كـبلسـت، يده نيتنها پسـندين امر، نهند  اك ديتقل ینات او را در زندگكات و سكقاً اريدق
گونه امور توجـه نيبه اي، بايد رير الگوپذيند  در مسكجلوه  كار ناپسند و مضحيبسا بسچه

 يـن شـعرمرـداق ا ،ن صـورتيـر ايـدر غ  چون ز دادير را از آن پرهيداشت و فرد الگوپذ

 :تواهد شدآميز طنر
 يترثّا وصَثّی يتَشيخ شَيخٌ  شيئان عجيثان هما اَبرَد مِن يخ

 یانه جـوكـ يرمرديپ : يكیديآی میخ به ن ر آدميب است و سردتر از يار عجيز بسيدو چ»

 «افه و عمل آنان درآورد يرمردان، تود را به قيه همچون پك یجوان يگريند و دك
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شناسـی روان ياقتضـابهی، ه در مراال مختلف سناين است كت انسان به يمال شخرك
ه، كـودك يـك سـال خه ذائقكگونه   همانشودمتناسب برتوردار  یروا يخاز تغذآن مراله، 
باشـد، نمی سـاالنانيز چـون ميـسـاله ن دهكودك  خست و ذائقيده ساله نكودك  خچون ذائق

 یِانجـوی بايـد ن جـوانيدر سـنافـراد سان پنداشته شـود  يكد يز نثايآنها ن یروا يازهاين
ـ  یاـرو ةن تود بهريسن ياقتضاز بهيساالن نانيند و ممعقول و مشروع تود را داشته باش

ن يسـن ياقتضـاهو ب يیزان توانايبه مها، ن بهرهينار اكاما در   بثرند یاز مواهب الهرا  یروان
حـروم متناسـب م یرواـ ياز غـذاهاايشان را و كرد راب يآنها را س يمعنو خذائقبايد  آنان

 شود می آنان یموجب اتتالل رواز ين يمعنو يمثود غذاها  زيرا كردكن

 يرفتارشناسي وهيش. 8

 هرچنـد ار مهـم اسـت يبس يريالگوپذ خلئدر مسشناسی عمل، وهيا شي یموضوع رفتارشناس
 یوضوعمتود ، اما استمرتثط  يريدر الگوپذشناسی تيبه بحا ظرفاي گونهن مؤلفه به يا

رسـت عمل الگو و انتقـال دهاي وهيشدربارة جا سخن ينجداگانه است  در ا يمستقل و امر
 كنيم:ی ذكر میمثالي روشن شدن موضوع، ر است  برايآن به فرد الگوپذ

ش وشـكدن به مقرود بدون تالش و يرس يسوداكه در سر،  یستند جوانانيم نكامروزه 
ز يـن يمـاد ه در امـوركـ يتنها در امور معنـونهين امر، دارند  ارا و دعا  ورد يكو صرفاً با 
و  يمـاد یموفـق در زنـدگ يهاانسـان یبـدون توجـه بـه رفتارشناسـ ياست  عدهصادق ا
 دآنان، دوست دارند ره صـهاي و رنج و مرارت یتحمل سختو  ار و تالش آنهاك یچگونگ
 یاليـت يـن امـر،ه اك یدر االفراوان شوند  ند و صااب مال و منال يمايشثه بسيكساله را 
ق يـرطاز ي، ماد يخبه  روت و سرما یابيآرزو و دست نيبه ارسيدن بسا ست  چهيش نيتام ب

ه ی مـا تـارج اسـت  چراكـنـونكاز بحـا   اما اين مطلـب سر باشدينامشروع و نامعقول م
بـه  ت در ظـاهر و بـاطن راكهالسرانجام است و  یو اجتماع يفرد مالِكر يانحران از مس
 همراه دارد 
 صـااب  ـروت و یبا رفتارشناسـمگر يست، ن نكمم راه مشروع و معقول آنين، بنابرا

ی افراد موفـق و عمـل بـه آن، هـر انسـان ی  با رفتارشناسيمراال رشد و ینت و بررسكم
 یابيدسـت  ين گونه استقاً هميز امر دقين يابد  در امور معنويت دست يتواند به آن موقعمی

 یعملـ ةريوه و سـيآنها و شـ یبدون رفتارشناسی عالمان و عارفان، و عرفان یبه مراتب علم

 يست ن نكآنان مم
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 یاليسهر الل یفمن طلب العل  یتسب المعالكد تكوبال

  ديـآمی دسـتبه فراوانهاي یبا تالش و تحمل سختهاي ارزشمند، گاهيمقامات بلند و جا

و تـن بـه بكوشـد سـب آن كر يشب و روز در مسـ، بايد است یه طالب بزرگك یسكپن 

 زامات را متحمل شود ر هدن بدهد و يدر مس يدارزندهشب

 يزمان شناس. 9

ا بـاسـت   یار مهـم و اساسـيبس يريان در الگوپذكر و تحول عنرر زمان و مييتوجه به تغ

ی در برتـ یو اتـی بشر، از م اهر زندگ ياريبسی، ط زندگيشرا یگذشت زمان و دگرگون
از هـا، تحـوالت و دگرگونیشود  می رييو تغ یدچار دگرگون یزندگ يمحتوا و معناموارد، 

زات و ي، تجهیو ارتثاطات انسان یل زندگيتا وساگرفته ه يدن و تغذيوه و نوع لثاس پوشيش

جـاد يو اهـا علـوم و گسـترش دانشهاي ل و تحول در رشـتهيابزار امرار معاش، نوع تحر

، آن يريـل و فراگيعلوم و اـد و مـرز تحرـ یاز به برتيزان نيد از علم، ميجدهاي شاته

ايـد ب ،دتر و   يـعلـوم جد يريـها، اقتضائات زمان به فراگعلوم و رشته یشدن برت كمترو
 از آنها متحول سازد گيري و نوع بهره يرفتار يز به الگوهاينگاه ما را ن

نـه يمن زيـدر ا یار سـتودنيال بسـراهی از آن، ر زمانيردن زهد و تفسكاسالم با مطرح 
و  ینـدگزا در ظـواهر يـبـه دن يیاعتنایبو باطنی، ظاهر آن دارد  يزهد ظاهر  دهدمی ارائه
د يشـدهـاي یا نثـود دگرگوني یتفاوتیو ب یروا يغناآن،  آن است و باطن یرونيب كسث

شـدت تحـت تـأ ير سـرعت و بههاست  چنانچـه روح آدمـی بهها و نداشتهقلثی نسثت به داشته
 نسيمی كه وزيـدن جی قرار گيرد و با اندكهاي تارامكانات و مواجب بيرونی و اموال و سرمايه

تـرين آغازد، ظاهر و باطن روح وي با امواج پرتالطم آن متأ ر و دگرگون شـود، گرفتـار بزرگمی
شـان نآفت در مسير كمال و رشد فضايل انسانی تواهد شد  اين االت، تروج آدمی را از زهـد 

بـه عنرـر سـو يك يري، بايـد ازاست كـه در جريـان الگوپـذ دهد  همخ سخن در اينجا اينمی
شـده در زهـد مطرح يمعنايير و تحول در ظـواهر، و از سـوي ديگـر بـهگذشت زمان و تغ

 ود است، محقق ش یق باطنيبه اقا یابيه دستك يرياسالم توجه داشت تا هدن از الگوپذ

 ييگراشمول. 10

نـد  كرا دچار اتتالل  يريان الگوپذيتواند جرمی الگوها خلئبه مس يبعدكو ت ياهينگاه زاو

الگـو  يرفتـار یتا  از مشـ خجنث يكه صرفاً كرد كته دقت كن نيبه اي بايد در الگوساز
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مـرتثط بـا  یعمل ةرياز رفتارها و س ياجوانب و مجموعه خه همكبل  رديمورد توجه قرار نگ

از  يريضـمن جلـوگيـن امـر، د و توجه واقع شـود  اير در معرض ديفرد الگوپذ يبرا يو

ر را در يت فرد الگوپـذيشخر خجانثند و رشد همهكمی عيرا تسر يريحران، روند الگوپذان

م، ينـك يده الگوسـازيجوانان نورسـ يوارسته را برا یعالم یم زندگيدارد  اگر قرد دار یپ

ا يـل و ياو در تحرـهـاي او، موفقيت يزيو سـحرتتواندن نماز شـببه  م صرفاًيتواننمی
از  ياد مجموعـهيـه باكبل  مينكبسنده او  یو اجتماع یتانوادگی، شخر يرفتارهاي شيوه

ي دگان ويـم و در معـرض دينـك یر معرفيرا در ابعاد مختلف به فرد الگوپذ يو يرفتارها

ا رفتـار يـوشا بـوده و كروز ل علم شثانهيا در تحريتوانده می م  اگر او نماز شبيدهقرار 

هـم داشـته  یا هفتگـيح روزانه يتفر يا ويآامور،  يننار اكدر بايد ديد داشته است،  یتاص

او چگونـه بـوده اسـت؟ تنـوع  یمشـربا نـه؟ توشيـا اهل مزاح بوده است يا نه؟ آياست 
بخش هـم سـالم و فـرح خدوستانهاي هعدا اهل سفر، شنا و گيچه بوده است؟ آ يو يرفتار

 يا نه؟بوده است 

عالمـان،  یجوانـب و ابعـاد زنـدگ خنادرسـت همـ یاز جوانان به علـت معرفـ ياريبس

هاي رفتاري آنان در ذهن تود ندارنـد  در نتيجـه، جانثه از زندگی و گونهترويري درست و همه
 ت اي از ابهام و سردرگمی فرو رفته اسـامكان الگوپذيري از آن عالمان براي ايشان در هاله

رداشـت بين، اند  بنابراتهمنسجم در ذهن تود نسات يالهكآنان شا یابعاد زندگ خاز همچون 

در بنـابراين، شـود  ي میموجب انحران و بدآموزي مواقع، اريز در بسي، نياهيو ترور زاو

وانانِ ج يعالمان برا یابعاد زندگ خجانثه و تجسم همهمه یارآمد، معرفك يريان الگوپذيجر

 است  يالزم و ضرور يامري آنان، ازهاين خن توجه به هميدر عيت، تشنه معنو

 يزيگرمطلق. 11

ژه يـبه وه طور مطلق، ب يان الگوسازيبه جر یت و ا ربخشيات مهم در تقوكگر از نيد يكی
ر از يـغها خ انسـاناسـت  همـ يزيگرمطلق خلئجوانان، توجه به مس يعالمان برا يالگوساز

ل دنثابـه يطـور فطـره بـها انسـان نـد اان و گناهيدر معرض اشتثاه، تطا، نسـ نيمعروم

و عرمت برتـوردار باشـند و  يرين در تطا ناپذكممباالترين اد ه از كهستند  يیالگوها

اال، عرـمت در هر   اما ن بوده باشديز هميامثران و امامان نياز اسرار عرمت پ يكیا يگو

امثران و چهـارده يـجـز در پيان، عيو به اعتقاد مـا شـها انسان از يجز در تعداد معدودتام، 
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 خاسـالم و ائمـ یامثر گرامـيـتر از پنيدر مراتـب پـائين، شـود  بنـابرانمی افتي معروم

يـن در ازيـرا م  يگونه تطا و اشتثاه باشي معروم و مثرا از هردنثال الگوهاد بهينثا اطهار

د بـه يـرا با یاساس ختكن نيم شد  ايو انحران تواه یه گمراهكو بل یدچار بدفهمصورت، 

كـه افـراد رد و به آنان آمـوزش داد كم يت تفهيقت و هداياق يايران و جوانان جويالگوپذ

ان كـز اميـا موضوع الگـو نيدر همان بُعد تا  ياً، ستند و  انيالگو ن ابعاد خاوالً از همالگو، 
ل و يتوانـد ضـمن تسـهمی مهـم ختكن نيبه ا يتطا و انحران در آنان وجود دارد  باورمند

 كند  يريانحرافات جلوگ ياري، از بسيريان الگوپذيع جريتسر

رنگ شدن مكو  ینيبه عالمان داين روزگار سته و مورد انت ار جوانان يعدم اقثال شاراز 

سـطوح  نيدر بـاالتر یاتـی، نـيته نهفته است  ما از عالمان دكن ني، در ايريان الگوپذيجر

 ت دريمعرـ دور از گنـاه و یمثرا از تطا و اشتثاه و ات يیهاد انسانينثای، و اتالق یمعرفت
صـورت وتـاه و بهكظاهر در زمـان بـه، هرچنـد ن امريم  اينكم يذهن جامعه و جوانان ترس

المـان اقثـال بـه ع يبراايشان  یروا هايجانياق آنان و هيتواند به شور و اشتی میااساس

 وجانـات يهكردن ش كاست، پن از فرو يگريز ديقت چيت و اقيانجامد، اما چون واقعيب

ز يـت چيه واقعكار تواهد شد كن امر بر آنان آشيشدن زمان، ا يااساسات زودگذر و سسر
ت يـبه بـر رونـد تركـبليم، اافتـهيتنها ما به هدن تود دسـت نگاه نهبوده است  آن يگريد

انت يد ن ويتنها بر دان آن نهيه زكم ياردهكبزرگ وارد  يالطمهي، ق الگوسازياز طردرست 

 ديـدز تهيـه سـالمت روح و روان آنـان را نكـر اسـت، بليناپذان جثرانيمتربران و يالگوپذ

ج يه نتـاكآنان است  یگاه واقعيو جا ینيعالمان دتيانت بزرگی به  یاتين عمل، ند  اكمی

 كند مید ين را تهديسوم آن اساس د

 ييگراكيكتف. 12

ن اال محدود و يو در عز يانگاعجابهاي يیبرتوردار از استعدادها و توانا يموجود یآدم
افـت يتـوان نمی ( رانير از معرومي)غ ی  انسانيه هكنيوم به نقران است  باور به اكمح

، یرا واقعـ يريمطلوب برتوردار باشد، امر الگوپـذ یو ات يیمال نهاكابعاد از  خه در همك

ابعـاد  خه انسـان در همـضروري است كقت ين اقيتوجه به اكند  می الوصولآسان و سهل

 يـك دركمال مطلوب، ممكن است و  یستگياز شا ين برتورداريدر ع یست و اتيامل نك

گر يبـاز   براي مثال، يـكه اساساً سزاوار سرزنش باشدكبلتنها الگو نثاشد، نه، نهيا چند زمي
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بسـا ز باشد و چهيا معلم توب نيهمسر توب  يكتواند نمی لزوماًخ تئاتر، سته در صحنيشا

 يـكتواند در هم می ینيعالم د به شمار نيايد  يكنما يس خگر معمول در صحنيزبا يك یات

امـا ی  تانوادگ یزندگ یمشي و آموزعلمشيوة مثالً تقوا، ي توب باشد  نه الگويا چند زمي

 يیو توانـا یسـتگيگونـه شا ياساساً ه ی،اسيسهاي در صحنهممكن است  ینين عالم ديهم

 ياز وبايـد  قـاًيه دقكـست، بلين يريتنها قابل الگوگن بخش نهيا دربنابراين، نثاشد  نداشته 
صـائب و ي، و يهايريگنوعاً تالن موضـعكه ز  ابت شود يد به تجربه نيو شاكرد ز يپره

 بوده است درست 

ه كـشـود یم دهيژه جوانان ديوي از افراد جامعه، به اريه نوعاً در بسبرداشت كن طرز يا

ثاس همچون روش غذا توردن، لی، و ابعاد زندگها بخش خالگو را در هم يرفتارهاي وهيش

ي اريغلط و در بسكنند، مید ي، تقلیاسيسهاي يريگموضع یو اتگرداندن ح يدن، تسثيپوش
ا چـه يـه چـه فـرد كـرد كـح يجوانان تشر يقاً برايدق، بايد نياست  بنابرا كتطرناموارد، 

ت، يقن اقيه اآنان باشند  توجه ب يد الگويا بايوانند و تي میاز افراد، در چه موارد یگروه

نـد و رونـد كمی ر فراهميرا در فرد الگوپذ یو ترق یتعال خنياز انحران، زم يريضمن جلوگ

ترين يينپارا به  يرير الگوپذياتتالل در مسين اال، بخشد و در عمی عيآن را تسر یاملكت
 رساند می نكمماد 
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توانـد از می زمـان يـكدر اسـت،  ر و تحـولييـدر معـرض تغ يموجـودانسـان ه كآنجااز
ــزهــاي يیو تواناها یســتگيشا ــی برتــوردار باشــد يادي ــدت  ول و هــا يیتوانا یپــن از م

گونه ی فاقد هرزمان ین است آدمكمميگر، د يتود را از دست بدهد  از سوهاي یستگيشا

سـب كالزم را هاي یسـتگيبا گذشت زمان شا  اما باشدها یستگياز شا یا بخشي یستگيشا

هاي ار انسـانيار مـؤ ر باشـد  چـه بسـيبسـ يريتوانـد در الگوپـذمی ن امريند  توجه به اك
، الزمهاي یستگيبا گذشت زمان و با از دست دادن شااما اند، الگو بوده یه زمانك ياستهيشا

يگـر، د ياز سـوانـد  دسـت دادهاز بعـد هـاي ي الگـو بـودن در زمانت تـود را بـرايقابل

امـا اند، الگو شدن برتوردار نثوده يبرا یستگيگونه شا يه از هكشوند می افتي يیهاانسان

خ گذشته ين موضوع در تارياند  اردهكسب كالگو شدن را  يت الزم برايبا گذشت زمان قابل

توانـد می توجه بـه آنه عدم كداشته است  ياريبسهاي ز نمونهيما ن یانقالب اسالم یو ات
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الگـو  يدن بر بقايتعرب ورزين، بنابراكند  د يافراد را تهددرست ت يسالمت جامعه و ترب

ت مهـم و ين واقعيبدون اهتمام و دقت به اي بودن رفتار الگوها، ه به جاودانه و ابديو توص

 جوامع بوده است  يبرا ياريبسی آنان، موجب انحرافات فرهنگ ینونكت يشخر خمالا 
 یاـال فعلـك، مـال»معرون تود فرمود:  خنامتيدر وص ینيامام تمين اساس، بر هم
ه كـلب افـراد اسـت ینـونك ، االِیستگيشا ةنمر يقضاوت و اعطا كتنها مالنه«  افراد است

 ادز اال افريمختلف نهاي ها در عرصهو قهرمانها تيشخر يالگوساز يار برايو مع كمال
 خمـه يت آنهـا بـرايـومكمح كتواند مـالنمی نادرست افرادخ گذشته كگونه باشد  همانمی

 يرابـ كـیتوانـد مالنمی زيـآنـان ن یخيتـارهاي یسـتگيتـوب و شا خها باشد، گذشتزمان
پـن ر، يرپذيياست تغ يها بوده باشد  اگر انسان موجودهمه زمان يآنها برا ةقضاوت دربار

 يبـر مثنـار همان زمان و عرر تا  و ي او دت وجوديواقعي بايد براساس انهيدر هر زم
 او داد  به يا مردودي یقثول ةرد و نمركاو قضاوت دربارة اش یذاتهاي یستگيبروز شا

 غيتبلهاي وهينقش رسانه و ش
جود، توجـه ق مويات و اقايو توجه به واقع یذاتهاي یستگينار شاكدر ي، در امر الگوساز

ترش بـه علـت گسـين زمـان، است  در ا یمهم و اساسار يز بسينها غات و رسانهيبه امر تثل
 يايـزوا وغات در ابعاد يشدن تثل یده و علميچيو پيك سو، ارتثاطات از ة فناوري العادفوق

 ینيآفرو توجـه یبخشتيجذابنيز به الگوها و  یبخشگر، تنوع و سرعتيد يمختلف از سو
 افته است يش يار افزايبه آنها بس

ام بـا هـر صـثح و شـی غـرب، غـاتيتثلان متأ ر از بمثـارزيادي از جوانان، امروزه تعداد 

ا نـد  راه مثـارزه بـيآمید از آنها بريصدد تقلشوند و درمی شده مواجهنييتعشياز پ يالگوها

 :است يار موازكسه كاذب،  يز الگوسازكن مرايا
  تود یذاتاي هیستگياستعدادها و شا يیشناسا يو آموزش جوانان برا یبخشیآگاه  1
ی و رواقعـيو غ یمرـنوع ياز الگوهـا یواقعـ يص الگوهـايبه آنان در تشـخ كم  ك2

رنـد، از يگمی لكشـها انسـان در یو واقعـ یقـياز اقين يك يه بر مثناك يیالگوها كيكتف
ه و يسـب پـول و سـرماك يز و شـهوات زودگـذر و بـراياساس غرا ه صرفاً برك يیالگوها
  شوندی میمعرف یاذب اجتماعهاي كتيموقع
غـات يمعقـول و مشـروع تثل يهـاو روش یعلمـهاي وهياز شـگيري استفاده و بهره  3

  ياديو بن یواقع يازهايگو به نو پاسخ یقياق يالگوها یمعرف يبرا يارسانه
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مطلقاً ها وهيچنانچه آن شكرد  د ن ر يالگوها تجد یمعرف یسنتهاي وهيدر شبايد  امروزه

ف يــتــا  تـود را داشــته باشـند، تعر يیاراكـز يــو در زمــان اـال ننثاشـند  یقابـل نفــ

سـت  ا يضـرورامري ، ینيد یمتعال يغ الگوهايمن ور تثلنار آنها بهكد در يجد يردهايكرو

سـالم  يگوسـازآن، امر ال یغيتثلهاي یدگيچين مهم و عدم استفاده از رسانه و پيغفلت از ا

 برد یم نيآن را از ب يیاراكند و اساساً كمی اللو اتت يندكرا در جهان امروز دچار 

 يريجه گينت
بـه الگـو و ، البالغتهنهجژه يـوه بـ، تيـبو اهل يـامثراكرمپ ةريم، سنت و سيركقرآن 

در  یسـاسا يیارهـاكده و راهيـد ورزكيار تأيت بسيم و تربيآن در امر تعل ةژيو يردهاكارك
هـاي ه و روشويو شيك سو، الگو از  یذاتهاي یستگياند  توجه به شادهكرنه ارائه ين زميا

شـد و بامـؤ ر  يريو الگوپـذ يتواند در امـر الگوسـاز، میگريد ياز الگو از سوگيري بهره

هاي یدگيچيو پها توجه و اهتمام به ظرافتشود  ت يم و تربيسهولت و سرعت تعلموجب 

 یتـيسـوم و انحرافـات تربهاي مانع از برداشـتي، ريو الگوپذ ير الگوسازيموجود در مس

 تواهد شد 
شناسـی ، روشیت اسـالميـم و تربيگاه الگو در تعلـيضمن اشاره به جاين نوشتار، در ا

اسـت  سـرعت و سـهولت شـده ن يـيتثهـا در انتقـال ارزش يريالگوپذ یاساسهاي مؤلفه

انـان جو ان ويان، متربّيعالمان، متول يمستلزم توجه جدی، اسالم خت در جامعيآموزش و ترب

 هاست ين مؤلفهبه ا
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