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 مقدمه و طرح مسئله

جویی که  شده است و تحت تأثیر همین حس کمال جو و برتری خواه آفریده  ای کمال گونه انسان به

شود که مراحلی از کمال را  هایی راضی می در فطرت و سرشت او وجود دارد، به پیروی از انسان

یا « الگو»ها با عنوان  ن انسانها به کمال دست یابند؛ از ای اند، تا او هم با پیروی از آنطی کرده

 .شود یاد می« اسوه»

طور صریح و  در دین اسالم نیز به مسئله نیازمندی انسان به الگو توجه شده، و در قرآن کریم به

سورة احزاب و  12شده است؛ مانند آیة  اند، اشاره  ای که شایسته پیروی عینی به الگوهای نمونه

اشاره ( ع)و حضرت ابراهیم ( ص)لگوبودن حضرت محمد سورة ابراهیم که به ا 6و  4آیات 

 . کند می

های دینی متناسب با توجه به شرایط موجود، از مسائل مهم و  چگونگی الگوسازی از اسوه

ترین  ای است که امروزه متولیان تعلیم و تربیت اسالمی با آن مواجهند؛ زیرا یکی از مهم پیچیده

انسان، همانندسازی با الگوهای برتر است و با توجه به گیری و تکوین شخصیت  عوامل در شکل

معرفی و الگوسازی . کردن الگوهای کاذب هستند اینکه دشمنان درصدد تغییر فرهنگی با جایگزین

عالوه بر این، جامعة اسالمی برای . یابد های دینی به جامعه اهمیتی مضاعف می از شخصیت

ای از عالم  و معرفت نیازمند معرفی الگوی نمونه ساختن نسلی پویا، توانمند و سرشار از عشق

که در قرآن نیز بر ( ص)تر از پیامبر اسالم  اسالم برای جامعه است و چه الگویی بهتر و کامل

 . الگوبودن آن حضرت تأکید شده است

در همین راستا چند . ایم عنوان واالترین الگوها پرداخته به( ص)در این پژوهش به معرفی پیامبر 

ای حیاتی است، بررسی و تحلیل  را که برای هر شخص و جامعه( ص)لفة اخالقی پیامبر مؤ

های الگوسازی و در نهایت،  و روش( ص)سپس، آثار و کارکردهای الگوبودن پیامبر . ایم کرده

های تاریخی،  گیری از قرآن و کتاب تحلیلی و با بهره -مشکالت و موانع آن را با شیوة توصیفی

 . ایم تربیت اسالمی بررسی کرده یم وحدیثی و تعل
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 شناسی الگو  واژه

این دو واژه امروزه . است  modelو patternواژة التین معادل کلمة الگو در علوم انسانی جدید، دو 

هر یک از این  طوری که شناسی رواج بسیار دارند؛ به شناسی، اقتصاد و جامعه در علوم تربیتی، روان

معنای مورد نظر  گویا به patternگیرند، البته واژة  ژه معنای خاصی میاصطالحات در جایگاهی وی

گوناگونی دارد، از جمله  های الگو تعریف(. 132، ص2731نژاد،  شعاری)تر است  ما از الگو نزدیک

« الگو»و در اصطالح، منظور از ( 162، ص2731، 2بیرو)« معنای مدل، گونه، هنجار است الگو به»

ود یک فکر و عمل در ابعاد گوناگون است که برای رسیدن به کمال از سوی نمونة عینی و مشه

 (.21، ص2721زاده، مهدی)شود  دیگران پیروی می

کار گرفته شده است  به« اسوه»طور مشخص واژة  های به در فرهنگ اسالمی برای این تعریف

لتی است که انسان اسوه، حا(. 771، ص2، ج2731طریحی، )است « قدوه»و « مقتدا»معنای  که به

کند و بر حسب اینکه پیروی از چه کسی باشد، ممکن است اسوة  هنگام پیروی از غیر خود پیدا می

 .(36، ص2421راغب اصفهانی، )نیک یا بد برای انسان فراهم آید 

 ، واالترین الگو (ص)حضرت محمد 

امش به واالترین باعث شد مق( ص)درستی که سبک زندگی الهی و تعالی اخالق حضرت محمد  به

ها و  عیار برای همة نسل و الگویی تمام« اسوة حسنه»عنوان  درجات برسد که در قرآن از آن به

ترین  ای که در پایین کسی بود که قبل از بعثت در جامعه( ص)حضرت محمد . ها یاد شود زمان

زیر پا  گاه اصول اخالقی را زیست، اما هیچسطح از اخالق، فرهنگ و تمدن قرارداشت می

که به   طوری شده بود، به عنوان فردی باشرافت و صاحب اعتبار در جامعه شناخته  نگذاشت، بلکه به

همچنین، پس از رسیدن به رسالت هم زندگی خود را کامالً وقف . داده بودند« محمد امین»او لقب 

ای از هدف خود  گاه ذره ها کرده بود و هیچ گسترش دین الهی و هدایت مردم و اصالح عقاید آن

                                                           
1. Birou 
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ها  های قریش و خاندانش، به آن به طریقی دیگر منصرف نشد، حتی در مقابل تهدیدها و تطمیع

سبک زندگی (. 222، ص1، ج2724ابن اثیر، )دارد  گاه از طریق خویش دست برنمی فرمود هیچ

نش اخالق جامعة اسالمی و نوع برخورد با دوستان، و مخالفان و دشمنا عنوان رهبر سادة ایشان به

همین اخالق الهی ایشان یکی از . داشت کرد و همه را به حیرت وامی الهی ایشان را متجلی می

یافتن آن در قلوب مردم آن روزگار و اصالح عقاید و اخالق  عوامل مهم در گسترش اسالم و راه

خویی و  ، درشتها را به دوستی، کینه را به محبت  ایشان دشمنی بین قبیلهکه  طوری  ها بود، به آن

جویی را به بخشش و  بداخالقی را به مهربانی، تکبر را به تواضع، تنبلی را به کار و تالش، انتقام

توان گفت به همین دلیل  می)پرستی کرد  تر از همه، توحید را جایگزین شرک و بت گذشت، و مهم

راستی  و به»( 24/قلم)« مو انک لعلی خلق عظی»ایشان در کتاب آسمانی قرآن فرمود  خداوند دربارة 

و بر ماست که امروز این اخالق را به مردم معرفی کرده، زمینة « که تو دارای خلق عظیم هستی

 . ترویج آن را فراهم کنیم

 ( ص)هایی از اخالق اجتماعی پیامبر  مؤلفه

در  و تجلی خلق عظیم ایشان در جامعه و( ص)های پیامبر رفتاری هایی از نیکدر ادامه، نمونه

ای به اوج شایستگی ایشان برای ارتباط با مردم توصیف و تحلیل خواهد شد تا در ابتدا اشاره

 .الگوبودن برای جامعة بشری شود

 خویی  نرم

خورد، برخوردهای  فراوان به چشم می( ص)خویی و مالطفت با مردم در سیرة رفتاری پیامبر  نرم

دربارة این  که طور  جامعه را دگرگون کند، همان آمیز آن حضرت با دیگران توانست نرم و مالطفت

فبما َرًحمَه َمِن هللِا لِنَت ََلُمم َو َلوم َکنمَت َفظَا َغلیَظ »: اند فرمودهخداوند در قرآن ( ص)حسن خلق پیامبر 
ت َغمِفرم ََلُمم  رحمت الهی، با ( برکت)پس به »(: 211/ آل عمران)« المَقلمِب ألنَفضُّوا ِمنم َحومِلَک َفاعمُف َعن مُهمم واسم

؛ پس شدند یماز گردت پراکنده  قطعاًًًََََبودی  دل سختشدی، و اگر تندخو و ( و پرمهر) خو نرمآنان 

( ص)ی پیامبر خلق خوشیی و خو نرم، همین واقع در. «و برایشان آمرزش بخواه درگذراز آنان 
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روایت شده ( ص)امبر و گسترش اسالم بوده است و از خود پی ها دلیکی از عوامل مهم در جذب 

: گفت و شد نازل من بر جهانیان پروردگار سوى از -جبرئیل -االمین روح است، که فرمودند فرشتة

 آگاه .«برد مى بین از را آخرت و دنیا خیر بدخلقى -زیرا خوش، اخالق به باد تو بر محمّد، اى»

، 2722طباطبائی، )باشد  کوترنی همه از اخالقشان که هستند کسانى من به شما ترین شبیه که باشید

با همنشینانشان از پدرم ( ص)فرمودند از نحوة رفتار پیامبر ( ع)همچنین، امام حسین (. 1ص

 پرخنده، خو، درشت خشن،. بود نرمخو و خلق خوش خوشرو، ایشان فرمودند همیشه: پرسیدم

 (.21، ص2722طباطبائی، )نبود  چاپلوس و عیبجو بدزبان، سبکسر،

 مدارا 

مدارا از . و تحمل است گذشت ،صدر سعهور ما از مدارا در این نوشتار، نوعی برخورد همراه با منظ

اهمیت بسیار زیادی داشته است، چه در بعد ( ص)اموری است که در همة ابعاد سیرة پیامبر 

های  و اذیت در مقابل آزار( ص)پیامبر . زندگی خانوادگی ، حتی درالملل نیبداخلی و چه در بعد 

هایی که بین  ها و تنش ، حتی بداخالقی1های یهود و منافقان ها و کارشکنی ریش، بدعهدیق

 .پرداختند ، با مدارا به مدیریت و رفع مشکالت می7آمد وجود می همسرانشان به

 عفو وگذشت

گاه به دنبال  براساس عفو و گذشت از خطاکاران و دشمنانش بود، و هیچ( ص)سیرة پیامبر 

انگیز بخشش و گذشت  ها نبودند که نمونة بارز و حیرت توزی نسبت به آن و کینهگرفتن  انتقام

در فتح مکه بود، در زمانی که در اوج قدرت بودند، دشمنان را بخشیدند و با شعار ( ص)پیامبر 

                                                           

 .تألیف ابن هشام السیره النبویهکتاب  4-7-1به جلدهای . رک .1

اشاره کرد که ایشاان باا مادارا و    ( ص)آمده بین صفیه و دیگر همسران پیامبر  توان به جریان اختالف پیشه میبرای نمون .7

 . آمده را رفع کردند کردن این ماجرا اختالف پیش مدیریت

 .دارالکتاب: جزایری، جلد دوم، قمتحقیق طایب موسوی. تفسیر قمی(. 2767)قمی، علی بن ابراهیم . رک
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؛ مقریزی، 131، ص23ق، ج ها2722الحدید، ابیابن)است، مکه را فتح کردند « امروز روز رحمت»

در زندگی خانوادگی بر مبنای عفو بوده ( ص)سیره و راه و رسم پیامبر (. 726، ص2، ج2412

کردند که به موردی از آن اشاره  است و آن حضرت با همسران خود از سر محبت رفتار می

در خانة زینب ( ص)داستان مربوط به عایشه و حفصه دربارة خوردن عسل توسط پیامبر . کنیم می

دهد، به همین دلیل  گفتند که دهانشان بوی نامناسبی می( ص)پیامبر  ها به به این شرح بود که آن

ها فرمودند از این ماجرا به کسی  سوگند یادکردند دیگر از آن عسل نخورند و به آن( ص)پیامبر 

ها این  ولی آن -تا مبادا حالل خدا در بین مردم حرام شده یا زینب ناراحت شود  –چیزی نگویند 

از طریق وحی از افشای این راز آگاه شد؛ قسمتی از آن را به ( ص)و پیامبر راز را افشا کردند 

حفصه گفت، و برای اینکه او زیاد شرمنده و خجل نشود از بیان قسمت دیگر خودداری کرد 

سورة تحریم  1تا  2آن حضرت پس از نزول آیات (. 122، ص14، ج2723مکارم شیرازی، )

گونه نکوهشی نشان نداد و زبان به مالمت آنان  و هیچ حقانیت خود را به رخ همسرانش نکشید

 .ها را بخشید ها درگذشت و آن چنین از آن و این( 212، ص6، ج2422زمشخری، )نگشود 

 حقوق مداری 

نسبت به همة افراد جامعه، اعم از مسلمان و ( ص)ها و اصول رفتاری پیامبر  یکی دیگر از مؤلفه

شناختن حقوق یکدیگر و تأکید بر آن است که اوج آن را  ترسمی غیرمسلمان، رعایت حقوق و به

  4.اند مشاهده کرد با یهودیان و مسیحیان بسته( ص)هایی که پیامبر  ها و پیمانتوان در معاهده می

 وفای به عهد و پیمان

ترین  وفای به عهد از مهم. ، وفای به عهد است(ص)از اصول ضروری و شایسته سیرة پیامبر اکرم 

( ص)ای از عهدشکنی از سوی پیامبر بود و در تاریخ هیچ نمونه( ص)زندگی رسول خدا اصول 

گاه پشت پا به  گزارش نشده است و ایشان تا زمانی که طرف مقابلش بر عهدش پای بند بود هیچ

                                                           

 .نوشتة حمیداهلل محمد وثائق السیاسیه للعهد النبوی و الخالفه الراشدهاب به کت. رک .4
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های با یهودیان  نسبت به پیمان( ص)توان به وفاداری پیامبر زدند که در این زمینه می عهد خود نمی

ها نقض شد  ها از سوی خود آن اشاره کرد که این پیمان( نضیر، بنی قینقاع و بنی قریظه بنی)

کردند مسلمان باید به  همواره تأکید می( ص)پیامبر  (2214-2221و  113، ص7، ج2767طبری، )

، 2424مجلسی، )« هرکس به عهد خود وفا نکند، دین ندارد»: فرمودند عهد و پیمانش وفا و می

 (.212، ص31ج

 کارکردها 

ها و مقاالتی که در حوزة اخالق و تعلیم و تربیت و الگوسازی انجام  با توجه به مطالعات کتاب

آثار و کارکردهای فراگیر متعددی ( ص)گرفته، اسوه و الگوبودن پیامبر  های انجام گرفت و تحلیل

 .شود ها اشاره می ترین آن دارد که به مهم

 اقناع ذهنی پیروان 

تواند برای افراد جامعه داشته  می( ص)ار و کارکردهایی که الگوسازی از اخالق پیامبریکی از آث

شوند، زیرا اغلب افراد از لحاظ  ها از لحاظ چارچوب ذهنی و فکری، منسجم و محکم می باشد، آن

اینکه چگونه باید باشند، چگونه عمل کنند، و در کدام مسیر قدم بگذارند، دچار حیرت و 

تند؛ در واقع، به نوعی از لحاظ ذهنی درگیر و آشفته هستند، اما سرمشق و سرگردانی هس

عیار در همة  عنوان انسانی کامل و الگویی تمام کردن از ایشان به و پیروی( ص)مقتداقراردادن پیامبر 

شود، یعنی آنها با عطف نظر به  ها باعث ایجاد نظم و چارچوب خاص ذهنی برای آنها می زمینه

فهمند که باید در چه راهی قدم بگذارند، تا به سعادت و مقصد  و پیروی از ایشان می (ص)پیامبر 

 .نهایی خویش برسند

  ضمانت اجرایی اصول اخالقی

ها برای ضمانت اجرایی در فراگیری و پایبندی به اصول  معرفی اسوه و الگو یکی از بهترین روش

بدی و فضایل و رذایل، محدود و ناقص اخالقی است، زیرا فهم و درک انسان در تشخیص خوبی، 

است، حتی گاهی ممکن است دچار اشتباه و گمراهی شود که باعث حیرت و سرگردانی انسان 
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محمدی، )نشدن بسیاری از اصول و مسائل اخالقی است  شود، این خود عاملی مهم در اجرایی می

که در همة ( ص)یامبر از سوی دیگر، سرمشق و الگوقراردادن سبک و سیرة پ(. 26-23، ص2712

طور عملی، برترین بودند بهترین ضمانت اجرایی اصول اخالقی برای دیگر افراد است  ها به زمینه

شوند که این اصول  و تأسی به شیوة ایشان متوجه می( ص)ها با الگوقراردادن پیامبر  زیرا آن

 . را به منصه ظهور رساند توان این اصول اخالقی تر اینکه چگونه می اخالقی اجراشدنی است و مهم

هاا آماوزش    کناد و باه آن   توان گفت شخصی که دیگران را به اماری دعاوت مای   در واقع، می

هاا را ساوی    هایش و اجراشدن آندهد، اگر خود به آنها عمل کند و پایبند باشد باورمندی آموزه می

کردند، پایبند  ا دعوت میه به همة اصولی که دیگران را به آن( ص)کند و پیامبر  دیگران تضمین می

تاوان   به امانتداری معروف بودند، که در این زمینه می( ص)طور که مشهور است پیامبر بودند، همان

 ارباب گوسفندان و بود یهودى عامر آن از سیاهى غالم حبشى یسار: به جریان فتح خیبر اشاره کرد

 چاه  باا : پرساید  کنند، مى جنگ و دشون مى حصار داخل خیبر مردم دید همینکه چرانید، مى را خود

 جنگید؟ مى کسى

 همراه و نشست، من دل بر کلمه این: گوید یسار. است پیامبر پندارد مى که مردى این با: گفتند

 چه و دارى اى عقیده چه تو محمد، اى: گفتم و آمدم( ص) خدا رسول طرف به گوسفندان

 خدایى که بده گواهى خوانم، فرامى سالما به من: فرمود خوانى؟ فرامى چیزى چه به و گویى، مى

 این بر اگر: فرمود بود؟ خواهد چه من براى: گفتم. اویم فرستاده هم من و نیست یکتا خداى جز

 امانت گوسفندان این: گفت و آورد اسالم: گویند. بود خواهد تو آن از بهشت کنى پایدارى عقیده

 مقدارى و بران را ها آن و ببر بیرون کرگاهلش از را گوسفندها این: فرمودند( ص) پیامبر. است

 و کرد چنان او. داشت برخواهد تو عهدة از را امانت این متعال خداوند بزن، آنها به ریزه سنگ

طور که مشهود است همان(. 641، ص1، ج2421واقدی، )رفتند  خود صاحب طرف به گوسفندان

اصول اخالقی خود عدول نکرده، بلکه  گاه از در جنگ و مواقع حساس و بحرانی هیچ( ص)پیامبر 

 .کردندبه دیگران هم آموزش و سفارش می
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 بخشی به اخالق قداست

بخشی به اخالق و مسائل اخالقی  ، قداست(ص)یکی دیگر از کارکردهای الگوبودن اخالق پیامبر 

راد داشته باشد تواند تأثیر فراوانی بر اف های اخالقی می دهندة ارزش اعتبار و وثاقت منبع ارائه. است

ها فردی الهی و آسمانی  بینند که الگوی آن در واقع، وقتی افراد می(. 21، ص2712محمدی، . رک)

کند احترام و  ها عمل می و فرستاده خداوند است و برای این اصول و مسائل که او بیان و به آن

اودانگی و است، اطمینان خاطر مردم و متدینان و در نتیجه، ج  قداست خاصی قائل شده

 . بخشی اصول اخالقی را در پی خواهد داشت قداست

 معرفی هدف غایی به افراد

هاست، با  ، معرفی هدف غایی به انسان(ص)بودن پیامبر  دیگر از کارکردهای الگو و اسوه یکی

( 12/احزاب)« اسوة حسنه»عنوان  عنوان انسانی کامل که در قرآن از ایشان به به( ص)معرفی پیامبر 

توانند هدف از  ها می یاد شده است، انسان( 4/قلم)« خلق عظیم»عنوان  شان به از اخالق الهیو 

کردن مراحل  عنوان هدف غایی ببینند و برای رسیدن و طی آفرینش و خلقت خوبش را در ایشان به

 .کمال و مانند او شدن تالش کنند

 مهار و تعدیل شخصیت افراد

، تعدیل شخصیت افراد است، زیرا (ص)لگوسازی از پیامبر یکی دیگر از آثار و کارکردهای ا

اند، اما با مطالعه و آشنایی با نحوة رفتار پیامبر  ها دچار آفات اخالقی معموالًََ افراد در بعضی زمینه

های مختلف اقتصادی، سیاسی، خانوادگی و جز آن نحوة رفتار با دشمنان و  در زمینه( ص)

یابند و به انطباق، هماهنگی و  واالترین اصول اخالقی دست می مخالفان، و یاران و دوستان، به

بردن آفات اخالقی خود  ها و ازبین همانندسازی خود با این اصول و رفتارکردن مطابق با آن

های گوناگون   آیند که این باعث مهار و تعدیل شخصیت افراد مانع افراط و تفریط در زمینه برمی

 . شودمی
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 ها روش

رو شده است، چگونگی معرفی و الگوساازی  با آن روبه امروز جامعه  که  ای و پیچیده  همم  از مسائل

زیرا الگوها و تبعیات  . های بزرگ دینی متناسب با زندگی انسان معاصر است از الگوها و شخصیت

ند زیرا مانند شاخص و معیاری برای افراد هست ،ای دارندها در نظام تربیتی اسالم جایگاه ویژه از آن

جای الگوهاای حقیقای، جامعاه دچاار      شدن الگوهای کاذب به ها یا جایگزین و در صورت نبود آن

هاا و کمبودهاا   ها، و نارساایی شود و افراد در شناسایی اصول و ارزشسقوط و انحطاط اخالقی می

هاای اخالقای کاه    توان گفت متأسفانه بخشای از بیمااری  شوند و میدچار حیرت و سرگردانی می

؛ پاس اگار   ة امروز به آن مبتال شده است، در اثار عادم معرفای و الگوساازی صاحیح اسات      جامع

ها تربیات کناد، بایاد باه الگاوی      خواهد نیروهایی توانمند و باصالبت در همة عرصهای می جامعه

  ، کاه  و مهام   اساسی های پرسش از  یکی  به میدار  سعی  ،به همین دلیل. نمونة عالم اسالم توجه کند

در هماین راساتا،   . میگوی  پاسخ  ،در عصر حاضر است  دینی  های از اسوه  الگوسازی  چگونگی  همان

نظاران  ایم و با نظرهاای صااحب   شده در این زمینه را مطالعه کرده های تألیف مقاالت و دیگر نوشته

ی های جدید و کاربردی براساس معیار و ضوابط اصولی برای الگوساز سپس، روش. آشنایی یافتیم

 . شودپیشنهاد می

 ی ساز مدل

در  ، اجتمااعی   یاادگیری   ةپرداز برجست نظریه ،از باندورا  تبعیت  به  در دو دهه  اجتماعی  شناسان روان

الگوهاا    از طریاق   اجتمااعی   یریادگیا و   آموزش  اند که رسیده  نتیجه  این  خود به  علمی  های بررسی

و اختیار رفتارها و   اکتساب .2، دارد  دخالت  در تحقق آن  شرط دو  حداقل  که  است  پیچیده  یندیافر

هاا و تکارار    در مسیر آن  و حرکت  رفتاری  الگوی  عنوان رفتار الگوها به  پذیرش .1،  آنان  های عادت

و چاه    را برداشاته   هاایی  قادم   هاا چاه   آن  بایاد ببینایم    دینی  الگوهای از  یالگوساز  برای .رفتارشان

در   عمال  نیا ا  به  ،نداهها رفت آن  که  هایی راه  و مشخص  دقیق  کشف ،گرید  انیب به اند،هداشت  ییباورها
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 ةبرجسات   شاناس  زباان  ،1رگریناد   ، جاان یساز مدل  علم  گذاران هیپا .گویند می  «یساز مدل»  اصطالح

. کرد  یساز مدل رفتار الگوها زا باید  الگوسازی  برای  دریافتند که ، دان ریاضی 6ربندل و ریچارد  جهان

 .کرد  را همانندسازی  عنصر اساسی  باید سه  الگوسازی  معتقدند برای  نانآ

را   شخصی  عقیدتی  اگر نظام  ،بنابراین .الگو باور دارد  آنچه  یعنی:  شخص  عقیدتی  در نظام (الف

  هدف  همان  به  ،نتیجه نید و درک  مانند او عمل اید تا را برداشته  قدم  د، اولینکنی  سازی مدل

 . برسید

طرز تفکر و چگونگی ) هاست افکار و اندیشه  به  دادن سازمان  ةشیوهمان  : فکری  قالب( ب

 ( ها کار و اندیشهدادن به اف شکل

  کلی طور بهجز آن،  و  قیافه  ها، تغییرات ، ژست طرز تنفسیعنی :  جسمانی  اعمال( ج 

 . است دیگران  رفته  های راه  ررسیب که همان ، سازی مدل

پیاروز و   ، قدرتمناد، بازرگ    خواهاد فاردی   مای   اگار انساان    کاه   اسات   این  بحث  دستاورد این

 کناد ایجااد    خود یا در جهاان   ةرا در جامع  عظیمی  ساز باشد و احیاناً آرزو دارد تحوالت سرنوشت

  فکری  های ، قالب اعتقادات  ةنیزم و خود را در دهکر  الگوبرداری  نیآفر تحولو  باید از افراد نیرومند

 .کند  و هماهنگ  یها همانندساز با آن  و رفتاری  جسمانی  های حالتو 

، و دقیاق و  عالقاه  و کند با شاوق   بشناسد و سعی  یخوب بهاست،   او برداشته  را که  هایی اگر گام

  هماان  هبا  شاود و   موفاق   و در الگاوگیری د کنا   یتواند همانندسااز  ها را بردارد، می آن گامصحیح 

 ؛... نب یمم  انظ روا یی ت» :فرماید می (ع)  علی  حضرت .تواند برسد می  و هما  است الگو رسیده  که  اهدافی

کنناد   مای   توصیه  حضرت(.... ص)  پیامبر اکرم  تیب اهل  کنید به  نگاه قاًیدق، (276، ص2726دشتی، )

از   یریالگاوگ   ضارورت   حضرت  که  زمانی .تکرار کنید  تقلید و تمرین  حرو را با  آنان  های روش  که

  مل ن  اس و   فی ه  االطه ر  ف ا   االطی ب  ینبی    فت س »: فرمایند می ،کنند می  بیان  ای را در خطبه( ص)  پیامبر اکرم

                                                           
5. Greinder 

6. Bandler 
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  ةو ساای   الگوطلباان   بارای   است  الگویی  و رسم  راه  که  اقتدا کن  و پاک  زهیپاک امبریپ  به  ؛ پس... أتس  

  اسات   نزد خدا کسی  بنده  نیتر باشد محبوب  بزرگواری  خواهان  که  کسی  برای  است یفخر و بزرگ

 از بعاد   حضارت (. 112، ص2726دشاتی،  )« او نهد  قدم گاهیبر جا  کند، گام  پیروی  از پیامبرش  که

پیاامبر    فکاری   قالاب   ،و ساپس  ،پردازد می( ص)  رسول  حضرت  عقیدتی  نظام  معرفی  به  مقدمه  نیا

  ةنکتا   وی  هاای  دشامنی  و هاا  باا دنیاا، دوساتی     برخاورد ایشاان    ةنحاو . کناد  می  را بیان( ص)  اکرم

زیباا    پردازند و چاه  می (ص)  رسول  حضرت  و رفتاری  جسمانی  حاالت  تبیین  به  اینکه  توجه جالب

  ، با دسات  نشست می  ، سادهخورد یو غذا م  نشست می  زمین  او روی: گویند می  سخن  حاالت  از این

  برهناه   و بار اال    دوخات  خاود را باا دسات خاود مای       جاماه و  زد مای   خود را وصله  خود کفش

  نحاوة   ایان (. 111، ص2726دشتی، )ید گو می نیز سخن  ضرتح  اتاق در  پردة از  حتی ؛« نشست می

  اراده  اگر کسای دهد که  می  نشان قاًیدق«  هحسن  اسوة»  عنوان به( ص)  کرما امبریاز پ  متقیان  موالی  بیان

  بارای   باود آنگااه   فارد   اگر خواسات . بخواهد  ابتدا باید خودش ،الگو بپذیرد  عنوان را به  کرد فردی

  مطارح   و تربیات   تعلایم   و متخصصان  شناسان روان  طور که همان  بزرگ  شخصیت  از این  الگوسازی

  دقات  او را بشناساد و باه    و رفتارهاای   جسامانی حاالت  و  و فکری  عقیدتی  ردند باید کامالً نظامک

  و کامال   دقیاق   شناساایی . او نهاد   قادم   بار جایگااه    بتواند گام، (ع)  علی  تعبیر حضرت  به، بداند تا

کناد    سازی مدل  یخوب ند بهتا بتوا ، است  اساسی  های از ضرورت یتأس  برای  او برداشته  که  هایی گام

 (. 11-17، ص2722االسالم،  معین)

 (ص)سیرة پیامبر  شناخت

اصاطالح   یاا باه  ( ع)در الگوسازی، شناخت سیرة معصاومان   استفاده موردهای  یکی دیگر از روش

تفکیک بررسای کنایم،    را به( ص)است سیرة پیامبر بهتر ،کاردادن این  برای انجام. پژوهی است سیره

تفکیک بررسی کنیم، زیرا این کار باعاث    سیرة اقتصادی، سیاسی، نظامی، قضایی و جز آن را بهمثالً 

از نحاوة رفتاار    تار  قیا عمشود و افراد به درک و آشنایی  می( ص)پیامبر  تر ملموسو شناخت بهتر 

این نحاوة شاناخت سایره ایان مزیات را      . ابندی یمو چگونگی الگوسازی از آن دست ( ص)پیامبر 

ای از شرایط مختلف زندگی معصاوم   جانبه افراد به همراه دارد که الگوی جامع و کامل و همه برای
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و باه   ردیا گ یما ، این نحوة شاناخت براسااس مسائله و نیازهاای زنادگی شاکل       دهد یمارائه ( ع)

 و از کارایی باالیی دیمف اریبستواند  پس می. پردازد یمی دینی ها اسوهجویی از سیرة الگوها و  پاسخ

 .برخوردار باشدبرای الگوسازی 

 ها رسانهکارگیری  های الگوسازی با به روش

، برای انتقال مفااهیم دینای در ساطح جهاان     عصر ارتباطاتبه  عصر حاضرشدن  با توجه به نامیده

را در  هاا  رساانه تواند نقش پررناگ   نمی کس چیهرو، امروزه   از این. است شده  فراهمبستر مناسبی 

 هاا  رساانه و باور دارند  دانند یمهمه . کردن باورها و هنجارهای دینی انکار کند ادینهالگوسازی و نه

ها با تناسب ظرفیت، نوع کاربرد و جایگاه اجتماعی که  ، رسانهدارند  نهیزمنقش بسیار مهمی در این 

صیت برای الگوسازی از شخ. های دینی بپردازند از شخصیت توانند به معرفی و الگوسازی دارند می

 :شود های زیر پیشنهاد می ها روش وسیلة رسانه به( ص)پیامبر 

 ای  تبلیغات رسانه( الف

ای موجب  تبلیغات رسانه. ها است های الگوسازی، پخش گستردة آن دیدگاه از رسانه یکی از روش

با پخش  دهد یمتحقیقات نشان . شود دهی به افکارشان می شدن ضمیر ناخودآگاه افراد و شکل فعال

؛ این امر موجاب  کنند یمگسترده یک مطلب، افراد جامعه درباره آن مطلب با یکدیگر ارتباط برقرار 

  .(36، ص2721، 3آرونسون)شود  دهی به افکار عمومی می شکل

شاود   کم می گیری افکار عمومی و رواج یک دیدگاه، انگیزه برای مخالفت با آن دیدگاه شکلبا 

و زمیناه را بارای الگوساازی مهیاا      کناد  اشدن جامعه کمک میصد دست و یک به یکمسئله و این 

 . کند می

 رصدکردن تبلیغات مخالفان ( ب

، دشمنان در پای اساتحالة   (ع)و ائمة اطهار ( ص)موضوع الگوسازی از اخالق پیامبر  شدن مطرحبا 

                                                           
7. Aronson 



011                                                               9316 تابستان ،2ة شمار، 4 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 

 

ی الگوهاای شایساته و   جاا  باه کاردن الگوهاای ناشایسات     فرهنگی و تغییردادن الگوها و جایگزین

ی دینای، یاا   ها اسوهبودن الگوها و  هایی مانند تاریخیدر همین راستا، شبهه. برخاسته از دین هستند

در . کنناد  یما متناسب با روحیات مردم همان روزگار باوده اسات، مطارح    ( ص)اینکه رفتار پیامبر 

 هاا  ماه برناشاود باه سااخت     ها مطارح مای   نتیجه، باید با توجه به شبهات و مسائلی که از ناحیة آن

 .ها را خنثی کرد، و الگوسازی کرد پرداخت و تبلیغات آن

 ( ص)ایجاد انس مردم با پیامبر 

کاردن و دوساتی میاان ماردم و      ماأنوس ، (ص)های الگوسازی از اخاالق پیاامبر   دیگر از روشیکی

دوستی و الفت میاان ماردم و مقاام     که یهنگام. است( ع)و اهل بیت ( ص)شخصیت پیامبر اسالم 

و خاندان او برقرار شود ماردم باه دنباال شاناخت و معرفات بیشاتر باه آن حضارت         ( ص) پیامبر

نهاادن در طریاق آن    آوردن شناخت و معرفت در پی الگاوگیری و قادم   دستو پس از به ندیآ یبرم

 : شود های زیر پیشنهاد می روش( ص)کردن مردم با پیامبر  حال برای مأنوس. کنند حضرت اقدام می

 ها  ناسبتتکریم م( الف

دادن باه ایاام     و بزرگاان دیان و اهمیات   ( ع)ویژه والدت معصومان  و به اهلل امیاها و  تکریم مناسبت

هاایی از شاناخت و معرفات فرزانگاان را باه روح و قلاب جواناان         شهادت و رحلت آنان دریچه

 . بخشد یمگشاید و آنان را در همانندسازی بهینه یاری  می

هاای مختلاف    نهیزم دری نبوی شناس سبکخنرانی دربارة سیره و برگزاری جلسات و مجالس س

ی هاا  کارگااه و  هاا  کاالس اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی، در ایام والدت و شاهادت، و برگازاری   

 .کند یمی شناخت و الگوگیری از بزرگان دین را برای عامة مردم فراهم ها نهیزمآموزشی 

 ( ع)هار و ائمة اط( ص)زیارت مرقد مطهر پیامبر ( ب

اسات و هام    –( ع)معصاوم   –زیارت هم تعظیم، بزرگداشت و احترام به شاخص زیاارت شاده    

در زیارت عالوه بر یاد خداوناد و رسایدن   . ی برای تعلیم و شناخت برای شخص زائر استا نهیزم

بارای فارد   ( ع)ی برای معرفی و شناخت سابک و سایرة معصاوم    ا نهیزمبه نشاط روحی و معنوی 
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و بهتارین الگوهاا    نیتار  کاملکه ( ع)د و فرد زائر با شناختی که نسبت به معصومین شو حاصل می

ی زنادگی  هاا  ناه یزمی کامل برای پیروی در هماة  ا نمونه. کندبرای تبعیت و پیروی هستند، پیدا می

آید، و راه ساعادت و رساتگاری    میبر( ع)یافته است و در نتیجه، در پی الگوسازی خود از معصوم 

 . کند یمرا طی 

  ها ارزشیة بر پاالگوسازی 

کارها و  ةو بزرگان دین به این معنا نیست که هم( ع) معصوم انو امام( ص) الگوقراردادن پیامبر

بود در ( ص)که مناسب شرایط زمانی و مکانی زمان پیامبر ،جزئی و شخصی و اموری های برنامه

عملی  کارهای راهکلی و مسائل اساسی و بلکه باید خطوط  ،دشواین زمان و در زندگی ما نیز اجرا 

دیگر،  بیان  به(. و الگوسازی کرد) ها در این راستا الگو گرفت و از آن فراگرفتها  زندگی را از آن

امور تغییرپذیر و امور تغییرناپذیر اموری مانند سبک معماری، : اند امور زندگی بر دو نوع

کنند، اما اموری  افزار و مانند آن تغییر می جنگ افزار، شهرسازی، شهرنشینی، وسیلة نقلیه، نوشت

داری، عزتمندی،  اصل عبادت خداوند، صداقت، عدالت، انسانیت، پاکی، درستکاری، امانت مانند

از . روند دست از امور تغییرناپذیر به شمار می ها مسئله از این  رسانی و ده تعلیم دیگران و خدمت

الگوگیری و الگوسازی بیشتر در امور  .گوسازی را شناختتوان قلمرو الگوگیری و ال اینجا می

گیرند، نه در امور تغییرپذیر  گونه امور الگو قرار می ها در این افتد و اسوه تغییرناپذیر اتفاق می

از طریق حفر ( ع)خوانیم که حضرت علی  برای مثال، ما در تاریخ می(. 223، ص2723پسندیده، )

های دیگری  رسانی به شیوه کردند، ولی در عصر کنونی خدمت رسانی می قنات به جامعه خدمت

رسانی از امور ثابت و  گیرد، یعنی اصل خدمت مانند ساختن مدارس در مناطق محروم انجام می

های آن در هر عصر متفاوت است و ما باید در همان امور تغییرناپذیر  تغییرناپذیر است، ولی شیوه

رسانی در عصر حاضر نباید مانند حضرت  یعنی برای خدمتالگوسازی کنیم، ( ع)از معصومین 

 . رسانی را از ایشان الگوگیری کنیم قنات حفر کنیم، بلکه باید اصل خدمت( ع)علی 
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 موانع 

هاای الگوساازی و معاصرساازی الگوهاای دینای       ها و مقاالتی که به چاالش  براساس مطالعة کتاب

گرفته، بررسای برخای    های جدید انجامزمینه و تحلیل اند و مطالعة نظرهای منتقدان در این پرداخته

این مواناع  . بخش این پژوهش خواهد بود آیند، پایان نظر میآفرین به  موانع که در الگوسازی چالش

 :به شرح زیرند

 نگاه صرفاً تاریخی 

 ،باشاد تواند واجد الگاویی   اند؛ هر شخصی در زمان خاصی می زعم برخی، الگوها اموری زمانی به 

، مصاداق مطلاوب آن را نیاز باه     دهد یم ارائهیعنی عالوه بر آنکه پیام و نمادی از اهداف تربیتی را 

ة یک پیاام  ارائشود، کارایی یک الگو در حد  برهة زمانی سپری می که ی هنگاماما . گذارد یمنمایش 

با مقتضیات زماان   بودن الگوها یفرازمان ، گروهی معتقدندواقع در. شود و نماد تربیتی فرو کاسته می

ها  آن. توانند برای امروز الگو باشند های دیروز نمی و الگو ها اسوهبنابراین، . و مکان سازگاری ندارد

اسوه عدالت است، اما اسوة مصاادیق  ( ع)ما هیچ اسوة فراتاریخی نداریم؛ حضرت علی » ندیگو یم

هیچ اسوة فراتاریخی بارای  هر کس اسوة عدالت زمانة خویش است، ما . عدالت در آن عصر است

 (.432، ص2731شبستری، )« عدالت نداریم

ها به زماانی   ها، به مفهوم محدودیت الگوبودن آن بودن اسوه برخی دیگر نیز برای اثبات تاریخی

ها الگوهای  دانند، آن خاص، فزونی اطالعات در عصر جدید را مالک تفاوت بشر جدید و قدیم می

بشر با ظهور علام جدیاد، تااریخ جدیادی را     »: دینگو یماند، و  ی دانستهتازه را زیروروکنندة زندگ

سابق بااقی بماناد، پاس     قرار  بهآغاز کرد، بنابراین، نباید انتظار داشت درک از دین در جهان جدید 

، 2721ساروش،  )ی انساان قادیم بادانیم    دار نیا دی انساان جدیاد را مانناد    دار نیا دروا نیست ما 

ها و الگوهای صدر اساالم در زماان    های اجرایی اسوه ند شیوهمعتقدها  آن، واقع در(. 422-421ص

حاضر، اجرانشدنی است و دیگر برای زمان و جامعه امروز کاارایی نادارد و باا توجاه باه هماین       

ی مناد  خیتاار کنناد و بار    ی را نفای مای  فرازماان ها هرگونه اسوه و الگوی فراتااریخی و   ، آندگاهید

 . معتقدند ها زمانها برای همة  داری و جاودانگی آنالگوهای دینی و نفی پای
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 توصیف فرابشری 

ای مقادس  موانع و مشکالت الگوسازی، توصیفی فرابشری از الگوهای دینی و ارائة چهره جمله از

، عااجز  (ع)ی از معصومین همانندسازو ملکوتی است، تا حدی که دیگر افراد جامعة خود را برای 

در مجالس ساخنرانی  ( ص)گاه چنان توصیفی از پیامبر . ین کار منصرف شوندو ناتوان ببینند و از ا

حااجی  )شاود   لمس برای افراد مای  رقابلیغشود که تبدیل به یک موجود ماورایی و  می ها کتابیا 

( ع)و دیگاار معصااومین ( ص)درساات اساات کااه پیااامبر  کااامالًایاان (. 213، ص2722آبااادی،  ده

اسات، ولای بارای     کرده یمرا از افراد عادی و معمولی جامعه متمایز  ها اند که آن یی داشتهها یژگیو

های مشترک انسانی و انسانیت  نظر شود و فقط به همان جنبهصرف ها یژگیوالگوسازی باید از این 

مان  »: به مردم بگاو : اند فرموده( ص)نیز در قرآن کریم به پیامبر  خداوندتوجه شود، به همین دلیل، 

و  هاسات  آنغیار از  ( ص)؛ تا مردم فکار نکنناد پیاامبر    (222/کهف)« شما هستمهم بشری همانند 

ی باه توصایف   تاوجه  یبا . توانند در منش و اخالق از او تبعیت کنناد و باه وی تشابه جویناد     نمی

ها را از تأسی باه الگوهاای    های اساسی باشد که انسان تواند از آسیب فرابشری از الگوهای دینی می

 . دارد یبازمدینی 

قارار   نظار  ماورد پردازی و الگوساازی   اقداماتی که باید در جریان اسوه جمله ازبه همین دلیل 

جراحی تااریخی اسات    کی  نیا. های مختلف شخصیتی پیشوایان دینی است گیرد، جداکردن جنبه

، مرد بود( ص)ها را از هم جدا کنیم؛ اینکه پیامبر  ها و اشتراک که باید انجام گیرد، و باید اختصاص

 هاا  نیا ا، همة کرد یم، از نژاد عرب بود و در یک موقعیت جغرافیایی خاص زندگی خواند ینمشعر 

را باید به نحوی کنار بگذاریم؛ آن خصوصیات و صفاتی را در نظر بگیاریم کاه او را الگاو و قابال     

 (. 217-214، ص 2731سروش، )ها را باید اختیار کنیم  پیروی کرده است، آن

 زادیی  تقدس

هاا را   و آن اند گرفته شیپی راه افراط را در معرفی الگوهای دینی در ا عدهکه اشاره کردیم  طور انهم

شادن   حااکم   باه تواند بسیار مخرب باشاد و   ، که این نگاه میاند دادهنیافتی جلوه  ی و دستفراانسان

رخای در مقابال   الگوهای دینی بینجامد؛ حاال ب  ازی جو نومیدانه بر مردم برای تبعیت و پیروی نوع
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 اند انگاشتهها را نادیده  و جنبة قدسی و ملکوتی الگوها و اسوه گرفته  شیپاین دیدگاه راه تفریط در 

های دینی را مانند دیگر افراد عادی و معمولی جامعه به مردم  و سعی بر آن دارند که الگوها و اسوه

رفتن آن مقاام قدسای و    و ازبین زیبرانگ احترامرفتن جایگاه رفیع و  معرفی کنند، که این باعث ازبین

شود و در نتیجه دیگار ماردم، الگوهاای دینای را افاراد شایساته و قابال پیاروی          ها می ملکوتی آن

و عالوه  نندیب یمهایی مافوق خود و کامل  ة خود، نه انسانرتب همو  سطح هم ها را آن، زیرا دانند ینم

اسات و در   شاان  یقدسنی، آن جذابیت جنبة ملکوتی و ی از دالیل پیروی از الگوهای دیکی ، نیابر 

. ها کاسته شاده اسات   و از جذابیت آن داده ازدسترا  خوداین نوع نگاه، آن جنبة ملکوتی و قدسی 

تواناد جریاانی    از سویی دیگر، باید به این نکته توجه کرد که این نوع معرفی الگوهاای دینای مای   

ب الگوهای دینی باشد، الگوهای دینی را افرادی عاادی  تخری صورت بهی و مبارزه علیه دین نیضدد

که دیگر لیاقت و شایستگی پیروی از سوی دیگر افاراد را نادارد    کند یمو مانند دیگر مردم معرفی 

 (.272-271، ص2722آبادی،  حاجی ده)

 ترسیم مبهم و نامفهوم 

نامفهوم از الگوهای  هم وزا و از موانع و مشکالت الگوسازی، ترسیم مب یکی دیگر از عوامل آسیب

ای که در زمینة الگوسازی باید مورد توجه واقع شود این است که از  اولین نکته. دینی است

دور از ابهام و درخور   ها، معرفی و تبیینی به در همة زمینه شخصیت فرد مورد نظر، یعنی مربی،

و سیرة نبوی را در هر زمینه،  در این زمینه باید کتبی تألیف شود که سبک. فهم و کامل ارائه شود

طور جداگانه و مفصل، و مطابق با نیازهای روز و  اعم از اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و جز آن، به

همچنین، برگزاری مجالس سخنرانی، . مناسب برای هر گروه سنی و نوع مخاطب معرفی کند

تواند  وه سنی و اقشار خاص میها برای هر گر های آموزشی و ساختن برنامه از طریق رسانه کارگاه

شناسی معصومین معموالً  بسیار مؤثر واقع شود، ولی متأسفانه امروزه در تألیف کتب سبک و سیره

ها با جنبة تاریخی و بدون هیچ جذابیتی و  شود و معموالً کتاب زیاد به این نکات توجه نمی

أکید بر این نکته ضروری است که در رو، ت از این . شوند توجه به نیازهای روز جامعه نوشته می بی

نویسی و الگوپردازی از نگاه صرف تاریخی به سیره باید صرف نظر کرد و با رعایت اصول و  سیره
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مبانی و چینش مشخص و هدفمند و نیز تقریرات جذاب و رسا به الگوسازی و معرفی الگوهای 

 (.242، ص2722آبادی،  حاجی ده)دینی پرداخت 

 نتیجه

 :تحقیق به شرح زیر است نتایج این

ستوده شده است، و خداوند حضرت ( ص)در آیات قرآن کریم، اخالق و رفتار پیامبر . 2

الگویی است که مسلمانان ( ص)کند، یعنی پیامبر  را بهترین الگو معرفی می( ص)محمد 

 .باید همواره وی را پیش روی خویش داشته باشند و به او تأسی کنند

انکارناشدنی  گیری و تکوین شخصیت انسان نقش بسزا و  ری که در شکلترین امو از مهم. 1

های تربیتی با  عنوان یکی از روش هاست، که حتی به دارد، پیروی از الگوها و تبعیت از آن

 .شود کار گرفته می تربیت به در بحث تعلیم و« روش الگویی»عنوان 

ای الگوسازی و بررسی موانع و ه برای الگوسازی از اخالق نبوی باید به معرفی روش. 7

ها و  عنوان الگویی جهانی برای هم نسل را به( ص)مشکالت آن پرداخته شود، و پیامبر 

 . ها معرفی کنیم زمان

دلیل آثار و کارکردهای مفید آن مانند اقناع ذهنی پیروان،  الگوسازی از اخالق نبوی به. 4

ه افراد و تضمین اجراشدن اصول بخشی به اخالق، معرفی و ارائة هدف غایی ب قداست

تواند مانند اکسیری جادویی و امیدبخش عمل کند، که باعث تحرک، اخالقی در جامعه، می

 . پویایی و نشاط جامعه شود
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 شده مدل مفهومی طراحی. 1شکل 

الگوسازی از اخالق 
اجتماعی نبوی 

  (ص)

 

 کارکردها

 

مهار و تعدیل 
 شخصیت افراد

 
معرفی هدف غایی 

 به افراد

 
بخشی به  قداست

 اخالق

 
ضمانت اجرایی 
 اصول اخالقی

 

 توصیف فرابشری

 

 نگاه تاریخی

 

 اییزد تقدس

 

شناخت سیرة پیامبر 
 (ص)

 

 اقناع ذهنی پیروان

 

پردازش مبهم و 
 نامفهوم

 

بر پایة الگوسازی 
 ها ارزش

 
ایجاد انس مردم با 

 (ص)پیامبر 

 

های  روش
با استفاده الگوسازی 

 ها از رسانه

 

 سازی مدل

 

 موانع

 

 ها روش

 

زیارت مرقد پیامبر 
 (ص)

 

رصد کردن تبلیغات 
 دشمن

 

 ها مناسبتتکریم 

 

 ای تبلیغات رسانه
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