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 چکيده
شهيد  مرتضي  مطهري  در نقش يك معلم، گام در مسيري نهاد كه هدف اصلي بعثت همه انبياء 

بود. و براي تكميل مكارم اخالق و نشر  عظام الهي به ويژه خاتم آنان حضرت محمد )ص (

بديل در سطح جامعه  الگويي بي وگسترش اسالم حقيقي مجاهدت نمود و به شايستگي درخشيد و

قرار گرفت و وظيفه خود دانست با بهره جويي از مكتب راستين اسالم ناب در جهت تاثير گذاري 

محقق به بررسي تربيت از   ،يسند يليتربيت نسل آينده ايفاي نقش كند .با روش تحل صحيح و

ويژگي هاي استاد از  نگاه استاد، اهميت تربيت ، اركان تربيت ،عوامل تربيت ، عوامل سوء تربيت ،

الگوسازي، شناخت استاد از منظر بزرگان،  تربيتي و ، معنويت و علمي با رويكرد صيتيحيث شخ

و  ميتعل يپاسخ استاد به نمونه هايي از سواالتي كه جنبه تربيتي و سازندگي دارند و روش ها

  پرداخته شد . ،ديكه از منابع گوناگون استاد استخراج گرد تيترب
 

 )ص(امبريپ ي رهيس،قرآن ،ياستاد مطهر،تيترب هاي روش :يديکل نواژگا

 

 مقدمه

هر يك از نظامهاي تربيتي اهداف خاصي را مد نظر دارند و همه فعاليتهاي خود را براي تحقق آنها مصروف مي دارند. در تربيت            

اين اهداف، استعدادهاي عالي انسان كه در خلقت او قرار داده اسالمي، هدف اساسي و غايي تربيت الهي شدن آدمي است . براي رسيدن به 

دارد )با الهام از مكتب اسالم(، معتقد  يقيشده است بايد رشد كند و فعليت يابد. استاد مطهري كه در خصوص تربيت انسان ديدگاههايي عم

آثار استاد اصول و قواعدي را مي توان استنباط كرد كه است كه تربيت، پرورش استعدادهاي دروني و به فعليت در آوردن آنهاست. با مطالعه 

تربيت اسالمي را ممكن مي سازد. دين طبق نخستين آيات نازل شده بر پيامبر )ص( بر دو عنصر بنيادين  فرعايت آنها رسيدن به اهدا

مي كند. از دريچه همين تاكيد است كه تعليم و تربيت، يعني كسب علم ودانش از يك سو و تعالي روح و كمال انساني از سوي ديگر تاكيد 

يافت. تمام  يثانياً، به اهداف و آرمانهاي عام وكلي نظام تربيتي آگاه تربيتي است استدالل كرد. بمي توان اوالً  به اين ادعاكه قرآن يك كتا
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با تربيت از دیدگاه استاد مطهري هاي بررسی روش

 ه نبوينگاهی به قرآن و سير
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ن پيوند وكيفيت آن نشات مي گيرد. روشهاي تربيتي اسالم در حقيقت حاكي از پيوند انسان و رب است و همه فرع وشعبه هاي تربيت از اي

از كالم خدا و در كنار آن از گفتار   ي توانم ي كردم دتأكي ها به آن يكه استاد مطهر ياسالم تيترب هاي و روش يلذا جهت استخراج مبان

بهره برد « داده استخداوند به من كلمات جامعه « »جوامع الكلم تياعط» گفتارش كه فرموده است  ني)ص( به خصوص ا غمبريو رفتار پ

به دنبال جستجو  قيتحق ني. پژوهشگران در اميبگو ي توانممطلب م ايدن كيسخن  كوچك  كياست كه با  دهدا يخداوند به من قدرت يعني

عه بنا در جام حيصح يتيكه بتوان نظام ترب نيا يبوده، در ابتدا برا ياستاد مطهر دگاهياز د ياسالم تيو ترب ميتعل هاي روش آوري و جمع

كه  ميپاسخ هست نيبه دنبال ا ليو تحل يبررس نيشوند، لذا، در ا ييشناسا يمطهر ديمؤثرند در آثار استاد شه تيكه در ترب يعوامل دينهاد با

دارند از منابع  ينبو ي رهيكه جنبه تربيتي و سازندگي درس هايي روش ي توانانسان مطلوب دخالت دارند؟چگونه م تيدر ترب يچه عوامل

 كدامند؟ اه روش نيو ا د؟ياستخراج گرد يوناگون استاد مطهرگ

  

 نگاه کیدر  يمطهر استاد-2
به نگرش فلسفي فرد به تعليم وتربيت و به دنبال آن اهداف تربيتي جهت مي دهد و فرهنگ ديني حاكم بر انسان در همه شئون  دين

ت كه در انتها به هدف زندگي منجر مي شود. تعليم و تربيت از دير باز زندگي او ريشه مي دواند. تربيت ديني نشان دهنده راه و روشي اس

مورد توجه عالمان انديشمندان و فيلسوفان بوده و بدين سان توانسته است افكار و انديشه هاي بزرگ را به سوي  موارهطي قرون و اعصار ه

بسياري درمنابع اسالمي و  مي صاحب نظر بودند و يادداشتهايخويش فرا خواند. استاد مطهري عالوه بر آنكه در فلسفه آموزش وپرورش اسال

داشتند و در تربيت شاگردان و تعليم طالب و دانشجويان از استادان نمونه كشور محسوب مي شدند، از نظر  تغربي در حوزه تعليم وتربي

 ايشان ممتاز ويژگيهاي از گرايي معنويت و داشتند خاص توجه عرفاني سلوك سير و  خودسازي و نفس تزكيه– تقوا–تربيتي به مقوله 

جستجوگر استاد، وي را طالب علم و حقيقت كرده بود .براي يادگيري از كودكي تا  ويمي نيز، روح علمي تعل لحاظ به شد، مي محسوب

ت. استاد معتقد است سنين آخر عمر، نشاط فوق العاده اي داشتند و روز به روز احساس مي كردند قدرت  يادگيريشان در حال افزايش اس

براي تعليم دارند، اما به محض آنكه پاي در سن مي گذارند استعداد آنها  ريافراد از نظر يادگيري دو دسته اند گروهي در جواني استعداد و اف

 .كنندمي حفظ را خود علمي استعداد و هستند علم دنبال به عمر آخر تا ديگر برخي اما. شود خشك مي

گروه دوم مي دانستند و مي گفتند: ))من امروز پيش از گذشته در خودم آمادگي براي آموختن احساس مي كنم. من امروز خود را از  استاد

  .((بياموزانم ودلم مي خواهد كه دائما مطالعه كنم، بياموزم، تدريس كنم 

 مفاهيم و تعاریف-3 

  : پرورش استعدادهاي موجود در درون آدميتربيت

  الل يافتن نيروي فكري متعلم: پرورش و استقتعقل

 : تكرار و تمرين به منظور بهتر انجام دادن كارهاعادت

  اسالمي: عكس العمل در برابر انحرافات اجتماعي و اخالقي غيرت

  نفس: شرافت و مناعت طبع عزت

  تعليم وتربيت اركان

 . نخستين ركن از نگاه استاد ،اهتمام به پرورش فكر وانديشه آدميان است 

  . ركن تعليم و تربيت از نگاه استاد پرورش استعدادهاي نهفته در وجود آدمي است ميندو

ديگر اركان تربيتي، اين است كه، در اثر آموزش صحيح فضائل اخالقي  و ملكات نفساني در وجودآدمي متمكن شود و روح انسان  به آنها  از

  .عادت مي كند

ي بيند و تربيت مي شود بايد موجودي اخالقي از كار در آيد و اين يكي ديگر از اركان تربيت ، انساني كه به روش اسالمي تعليم م چهارم

 .اسالمي است

  . برسد عبادت مرتبه به او كه شود ، تعليم وتربيت بر عبادت مبتني است .در تفكر اسالمي كمال غايي آدمي هنگامي محقق مي پنجم

 تربيت از نگاه  استاد مطهري عوامل

 ارادهتقويت -1

 عبادت-2

  محبت-3

  تقويت حس حقيقت جويي-4

  مراقبه و محاسبه-5
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  تفكر-6

  محبت اوليا-7

  ازدواج-8

  جهاد-9

  كار-11

 معاشرت با صالحان-11

  عوامل سو ء تربيت از نگاه  استاد مطهري 

  . ي گرددغرايز م قيود بيجاي اجتماعي كه مزاحم تجلي استعدادها و غرايز انساني مي شود و منتهي به سركوبي-1

تربيت هاي مبني بر ترس و وحشت بي منطق، خصوصاً در دوره كودكي. مثالً ترساندن كودك از چيزي بدون آنكه طفل بتواند منطقاً آن -2

  . را درك كند. اين گونه ترسها اشباحي از وحشت در روح طفل بوجود مي آورد

 . آوردحوادث ناتوان و در نتيجه مأيوس و بدبين  و غير متكي به نفس بار ميناز پروردگي، كه روح را پر توقع و در مقابله با -3

  بيكاري-4

  كار بيش از ظرفيت جسمي و روحي-5

كنند و نتيجه  يم كيبرخورد با حوادث هيجان آور و متأثر كننده يا محرك شهوت به وسيله راديو و تلويزيون و روزنامه. كه آدم را تحر- 6

  . ي استعصب بيماريهاي و – زودرس پيري – عصبانيت –خويي تند–اش كم حوصلگي 

  هاي  شخصيتي و معنوي و علمي استاد به عنوان الگوي تربيتي ويژگي

    احترام پدر و مادر-1

و  ارتباط عاطفي با اعضاي خانواده: ايشان  نسبت به تربيت فرزندان خود تالش زيادي نمودندو آنان را همواره به سوي علم و عمل-2  

خوشوقتم كه خداوند دعاهاي نيمه شب  مرا درباره تو » فضيلت  هدايت مي نمودند .استاد در فرازي از نامه به دخترش چنين نوشته است:

مستجاب فرموه، تو را سعادتمند و خوشبخت فرمود اميد وآزوي من اين است كه همه فرزندانم قدردان نعمتهاي الهي  باشند تا روز به روز 

سال به سال بهتر شده از آن جهت است كه هميشه  اگر زندگي من و مادرت از صفر شروع شده، روز به روز و نعمات خود بيافزايد. خداوند بر

 «.بوده ايم و جاهالنه عمل نكرده ايم . هميشه تفكر و تعقل را جانشين احساسات و هيجان ها كرده ايم هيقدردان نعمتهاي ال

 اخالص در كار-3

 دوام طهارت-4 

 تزكيه نفس-5 

  توسل به اهل بيت-6

  عشق به واليت فقيه-7

 نيايش و دعاي مستمر-8

 اميدوار بودن به هدف متعالي-9 

 عزت نفس-11 

 نظم-11 

 [3] [ و1].(1382 ،يقاطعيت)باقر-12 

 

 

  از مقوله تربيت به همراه پاسخ استاد سواالتي

 شغل مورد توجه قرار دهد چيست ؟ : مهمترين  ويژگي هايي كه يك جوان  بايد در انتخابالف

 هر كسي بايد كاري را انتخاب كند كه در آن استعداد داشته باشد تا آن كار او را به خود جذب كند  اگر كار مطابق استعداد و مورد عالقه  

هم باشد. انسان وقتي  يروح آدم نباشد  و انسان  بخواهد آن را به خاطر درآمد و مزد انجام دهد اين اثر تربيتي ندارد و شايد فاسد كننده

را انتخاب مي كند، بايد استعداديابي هم شده باشد هيچ كس نيست كه فاقد همه استعدادها باشد منتها انسان خودش نمي داند كه  اريك

و سر نوشت خود را  استعداد چه كاري را دارد. چون نمي داند، به دنبال كاري ميرود كه استعداد آن را هم ندارد و هميشه هم ناراحت است

 .دهدميبه دست تصادف 

 گيرد؟: ريشه اصلي خطاها وگمراهي هاي فكري بشر از كجا سر چشمه ميب
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 تكيه بر ظن وگمان به جاي علم و يقين-1

 ها و هواهاي نفسانيميل-2 

 شتاب زدگي-3 

 گرايي و گذشته نگريسنت-4 

 .شخصيت گرايي-5 

 آنكه به تربيت توجه شود، مقوله مجازات و تنبيه مورد تاكيد قرار  گرفته است ؟ : چرا در مكتب تربيتي اسالم، بيش ازج

م نظر اسالم ، قوانين جزايي آنگاه اجرا مي شود كه قبالً صريحاً اعالم شده باشد. لذا مجازات آخرين دوا و عامل تربيتي اجتماع است. اسال از

 .يت فقط مجازات است، اسالم از همه عوامل استفاده مي كند از جمله مجازاتنمي گويد يگانه راه منحصر در جلوگيري از دزدي يا جنا

 : جايگاه تفكر در اعمال فردي و اجتماعي  چگونه ارزيابي مي شود؟د

 . مانند عبادت چند نوع است تفكر

 تفكر در عالم خلقت، براي معرفت و شناسايي خدا-1

 . تفكر در تاريخ كه در قرآن به آن اشاره شده است-2 

 .تفكر انسان درباره خود-3

براي اينكه انسان بر جامعه خود و سرنوشت خود مسلط باشد، شرط اساسي تفكر است. اين تفكر اخالقي چيزي است نظير محاسبه نفس ،  

ن گرايي يعني انسان بايد در شبانه روز فرصتي براي خودش قرار بدهد و در آن فرصت خودش را از همه چيز قطع كند  و به اصطالح درو

به ارزيابي بپردازد. تفكر بايد در انسان عادت شود. انسان بايد به خودش مجال بدهد كه درباره خودش فكر كند و  وكند به خود فرو رود 

درباره كارهايي كه بايد در مورد آنها تصميم بگيرد، بينديشد. فكر كردن است كه به انسان روشنايي مي دهد وع ادت بي تفكر  ممكن است 

 [3] .(1385 ،يبيايد)باقر دره صورت يك كار لغو و بيهوده ب

 تيو ترب ميتعل يها روش-4
 ،ي)ملكي كندم تيرشد و كمال هدا ريرا در مس ياسـت كـه پـرورش آن، آدمـ الهي هاي و نعمت يانسان هاي هياز سرما يكيـ تعقل: عقل 1

 [5] .(184، ص1386كرده است)مطهري،  هيامر تك نيهم روي ا دييدطرفـدار عقـل اسـت و بـه نحـو ش نياسالم د [4] .(151، ص1384

از آن اسـتفاده كننـد،  ي تواننـدمـ تيو ترب ميدر تعل انيو مرب ايكه اول هايي راه نياز بهتر يكيداشتند  قـادباره اعت نياستاد مطهري در ا

 ،يبه مكارم اخالق ديو تق كيو دعـوت بـه كارهاي ن يـوانيح التيو كنتـرل تمـا ليعقل در تعـد رايعقل است؛ ز رويين تيپرورش و تقو

انسانها غالباً معلول جهالت و ضعف  يو اجتماع يراهنماست. مشكالت اخالق نيبـراي انسـان بهتـر عقـل. ي كنـدمـ فـايرا ا ينقـش بزرگـ

 نيو چن كندي اداره م يآن را بر طبق مصـالح واقعـو  ردي گيم اريباشد، زمام كشور نفس را در اخت رومنديآنهاست. اگر عقل ن يعقل رويين

فكر به عنوان  تيتقو نكهياست؛ ضمن ا يتـيترب يوهيكارهـا، شـ ي تفكّر درباره [6] .(324، ص1384 ،ينيفردي سعادتمند خواهد شد)ام

از آن بـه عنـوان روش  ي توانكرد؛ لذا م تيّرا تقو شهياند ي توانم دنيشياند لهيكـه بـه وسـ ـليدل ـنيبـه ا روديبه شمار مـ يتيهدف ترب

 [4] .(1384: 153،يكـرد)ملكـ ـادي ـزين

و او  ي پردازدطـرح سؤاالت انسان به تدبّر و تأمل م قياستفهام است. در استفهام از طر ت،يو ترب مياز روشهاي قرآن در تعل يكياستفهام:  -2

ي مـ ـادي تيو ترب ميخوب تعل اريروش به عنوان روش بس نيمطهري از ا ديشه ـهشي. در اندي كندم ييموضوع راهنما تر قيرا به فهم عم

كـه در شـناخت كارها،  يعقل است. انسان رويين تيعوامل تقو نياز بهتر يكيدقت و سوال كردن  [4( ]154، ص1384 ،يلكـ)مشـود

-يادامه م شيآن قدر به كار خو د؛نمايياهل اطـالع سؤال م و از دانشمندان و كندياگر به واقع نرسد بازهم آن را رها نم كنديكنجكاوي م

-يمهم و دشوار آماده مـ اريكند و براي فهم و درك كارهاي بسيم تيرا تقو شيكمكم عقـل خو يانسان نيتا به مطلوب برسد، چن دهد

 [6] .( 348و  347، ص 1384،ينـي)امشـود

بزرگساالن تا آخر  يانسانها حت ياست. اسـتاد مطهـري اعتقـاد داشـتند همه قيه تشومژده دادن است و از مقول ريو انذار: تبش ريتبش -3

حس  قي. تشوكند¬يوادار م تيّو انسان را به جد شودينشاط و تحرك م ،يموجب رغبت، دلگرم قيدارند. تشو ازين قيعمر به تشو

 ريانسان را تحق تيّشخص يبرعكس، نكوهش و ناسپاس ؛شوديو موجب قوت قلب و نشاط م كنديرا اقناع م سانخودپسندي و حب ذات ان

 .(429و 431،ص 1384 ،ينيبـراي پـرورش انسـانها ضروري است)ام ـهيو تنب قي. وجـود تشـوگردديو مالل م يو موجب افسردگ دنماييم

[6] 

 نيتأم يآدم ازين نيدارد. اگر ا ازيرفتن نمطهري، انسان بـه محبـّت كـردن و مـورد محبـت قـرار گ ديشه دگاهيمحبّت و مالطفت: از د -4 

-يمختـل مـ گريكديو رابطه آنها را با  دآي¬يبه وجود م شيمتعددي برا يو روانـ يو اخـتالالت عـاطف ينشـود، مشـكالت روحـ

و  ـريخ ـاًيشـد. ثانهمـراه با قـتياسـت: اوالً بـا حق يژگـيدو و نيقـر د،يمحبت در قاموس قرآن مج [4] .(156ص ،1384 ،ي)ملكـسـازد
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 ني. محبت امياو را ارضا كن التيتما ايو  ميآزاد بگـذار التشيرا در تما يكه هركس ستين نيمصلحت جامعه در آن باشد نه فرد. محبّت ا

 ـكي ـريدر او باشد نـه خ تيو مصلحت جامعه بشر رياست كه خ نيو عاقالنه ا يمحبـت منطقـ الوه،همراه باشد. به ع قتياست كه با حق

 [7] .(25، ص 1381دسـته مخصوص)مطهري،  ـكي ـايفـرد و 

كرده  زيهمه موجودات عالم متما نياو را ب يژگيو نيو با ا دي: استاد مطهري معتقد بودند خداوند انسان را با عزت و كرامت آفرميتكر -5 

عمل، حس كرامت او را مورد حمله قرار دهد در مقابل  ايانسان حافظ و مراقب كرامـت خـود است و اگر فردي با حرف  ليدل نياست. به هم

 ديشه شود،يمطرح م ينيبر آموزه د هيقاعده، كه با تك ـنيبـا توجـه بـه ا« اطلبو الحوائج بعزه االنفس: »كنديو مخالفت م سـتداييآن م

و از هرگونه  رد،برخو مانهفرزندان،كري و آموزانشبا دان ييارويكرد كه در رو هيّتوص انيبه معلمان و مرب توانيمطهري معتقد بودند كه م

و حس با ارزش بودن را در آنان  م،يو رفتارهاي مثبت افراد، آنان را تكـر تيكنند و با ارزش قائل شدن به شخص زيپره زيآم رياقدام تحق

 [4. ](157، ص1384 ،يكنند)ملكـ تيتقو

 دگاهدي از. است( احسن نحو به مجادله موعظـه، حكمت،)دعوت گانههاي سه وهياز ش يكيقرآن آمده  در كه چنانموعظه: وعظ هم -6 

اسـت و موعظـه بـراي  ياست و موعظه تذكار؛ حكمت براي آگاه مياسـت كـه حكمت تعل ـنيمطهري تفاوت موعظـه و حكمـت در ا ديشه

عقـل و فكـر اسـت و سـروكار موعظه با دل و عاطفه؛  حكمـت مبارزه با جهل است و موعظه مبارزه با غفلت؛ سـروكار حكمـت بـا ـداري؛يب

است  دنيشيحكمت براي اند دن؛يحكمـت چـراغ اسـت و موعظه باز كردن چشم براي د كنـد؛يمـ ـادآورييو موعظـه  دهـديم اديحكمت 

و  ـانيبـر مرب ـدي)بـا تأكدهنـيگو تيرو شخصـ ـنيروح. از ا ـامياست و موعظه پ عقلو موعظـه بـراي بـه خـود آمـدن؛ حكمت زبان 

 [8] .(187، ص1384دارد)مطهري، يمعلمان( در موعظه نقش اساس

آن در انسان وجود  نهياست كه زم يياز رفتارها يكـي عـادت اصـوالً انـدروش عـادت دادن گفتـه حيعادت دادن: استاد مطهري در تشـر -7 

عمـل را بـه  ـكيامكان تكرار  ديبا اني. مربشدينم سريممكن و م يقيطر چيه هوجود نداشت، كسب عادت ب يهاينيزم نيدارد و اگر چن

 [4(. ]159، ص1384يرفتارهـاي مطلـوب را بـراي آنـان آسـان كننـد)ملكـ يو نوجوانان فراهم سازند و انجام دادن برخ ـانكودك لهيوسـ

را انجام دهد كه بر خالف  خواهد كارييانسان م ي. گـاهنـدكيبراي انسان دشوار است آسـان مـ عتيعادت، كاري را كه بر حسب طب

-يمـ ـانياز م عـتيعادت شد و به صورت ملكه درآمد، آن دشواري در مبارزه بـا طب نسانسنت براي ا ياوست. طبعاً وقت عتيطب

 [9] ).86، ص 1374)مطهـري،رود

خود و  ياسالم تياعتقـاد داشتند اگر انسان به ترب شـانيودنـد. ابه روش عبادي قائل ب تيبراي ترب يمطهري ارزش خاص ديعبادي: شه -8

بدهـد و اصـالً عبـادت،  ـتيدعا و عبـادت اهم ش،يايبه ن ديكند، واقعاً با تيافـرادي را ترب خواهـديمـ ـاي و هسـت منـدفرزندانش عالقه

 [4] .(161، ص 1384به نقل از مطهـري، ينسان دارد)ملكا ينواح ريدر سا ادييز رياست، تأث ليپرورش حس اص نكـهياز ا نظـرقطـع 

به عنوان  يتيبدون وجود الگوهاي كامل ترب ياسـالم ـتيمعتقـد بودنـد تحقـق ترب ييروش الگو حيمطهري در تشر دي: شهيينقش الگو -9

 هـاييدسـتخوش رهزن توانديراه م نياچرا كه حركت انسان در  د؛يبـه فرجـام اسـتواري نخواهد رس يرونـيو نمودهـاي ب ينـيمظـاهر ع

واال اسـت. وجـود نمونه هاي اعالي  يولـ ـكياز سوي  «يتيترب رييدستگ»رساندن به او را دارد،  اريي ييآنچه توانا وشـود  يگونـاگون

رود.  شيپ ك،ي، آغاز كند و ن«حركت» توانديم« انسان»اسـت و  يمودنيراه، پ نيدارد كه ا يرا در پ يعال دينو نيبشري ا نيو راست يتيترب

و الگوبرداري  يكرده كه قابل تأس اديالسالم به عنوان نمونه انسان كامل نزد قرآن  هيعل مياز حضرت ابراه ودمطهري در چند اثر خ ديشه

داشته  ييالگونقش  توانديم ميمسـتق ـريبـه طـور غ ياست كه خود مرب نيروش مورد نظر است ا نيآنچه در ا[11]( 1388 ،ينياست)حس

در  ياسالم تيو ترب ميتعل انيالسالم از جانب مرب هميعل تياهل ب رهياز قـرآن و سـ يأسـالگوهاي مثبت بـا ت يروش معرف نيباشد. همچن

 .مهـم وكارساز است اربسـي آمـوزانپرورش دانـش

 یاله تيّو ترب مياستفاده از مثل در نظام تعل-5 

در قرآن « مثل»تفوت دارد.  گريد هاياستفاده نموده است كه با مثل يمختلف «هايمثل»در قرآن از  انسان تيترب يمتعال برا خداوند

 يافته، رواج مردم ميان در تكرار اثر بر كه خيالى امر يا مشخص واقعه يك بر قرآنى هاى¬ديگر در اين است كه مثل هايامتيازش با مثل

 تبعيّت خود از پيش موارد از آنكهبى و مردم سخنان از پيروى بدون قرآنى هاىدارد، بلكه مثلمشابه آن بكار رود، داللت ن يعوقا در وآنگاه

بندى و داللت، روشى اى كه از جهت تعبير و جملهدر انداخت و تعابيرى جديد و هنرى، ابتكار نمود به گونه نو طرحى خود باشد نموده

 [11] .(646هـ ، ص1413 ،يني)حسرودمىمنحصر به فرد بشمار 

اى است كه يك و قابل لمس است كه جمع آن امثال است. مثل، گفته يبه امور حس يعلم قيحقا هيتشب يعنيمثل در اصطالح  نيبنابرا

گفته ديگر باشد كه مفهوم آن را واضح كند. وصف يك كيفيّت يا كمّيّت يا صورت يا سيرت از روى ستايش يا نكوهش، هم مانند كردن 

  .چيزى به چيزى
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 دگانيدر معرض د يخيتار اي يحوادث هست ؛يآشكار و معروف ازهست ايكه نمونه ليازتنز ينظم ،يقرآن هاي:  مثليقرآن يمثل ها فيرتع

گذاشتن بر  ريتاث اي؛ اقناع؛ برهان  حيبه منظور توض ،ياز معان يهر معن ايخاص  يتفكّر ؛يآن سلوك بشر لهيدهد تا به وس يانسان قرار م

از آنها  يكياز  يرويمتضاد به منظور پ زيدو چ نيقصد فرق ب ابهيتا مخاطب با الگو قرار دادن آن؛ تنفر و ابتعاد از آن،  د،ينما هيمخاطب راتشب

 [12] .(21هـ ، ص1431،يازآن استفاده كند)نحالو ،يگريو بطالن د يكي ياقامه برهان بر درست يابراي ،يگرياز د يو دور

شود. مانند آنچه در كتاب است كه از زبان پرندگان و گياهان و جمادات به صورت رمز و كنايه بيان مى  يرمزى: و آن مثل هايمثل .-1

 .بهره گرفته است« منطق الطير»بكار رفته است و شاعر عارف، عطار نيشابورى از اين روش در كتاب خود: « ابن مقفع»كليله و دمنه 

 به پرداختن و دارد فراوانى هاى مشابهت موجود شرايط با آنان حاالت كه چرا است، ذشتهگ هاىداستانى: و آن بيان حاالت امت هايمثل-2

وَ امْرَأَتَ لُوطٍ،  وحٍضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُ»فرمايد: ند؛ اين مثل قرآنى كه خداوند مىمان است، آموزىعبرت باعث آنان سرگذشت

 .(11هيآ م،يسوره تحر«)اخِلِينَ.نِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ، فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّكانَتا تَحْتَ عَبْدَيْ

 بودند، ما صالح بندگان از بنده دو سرپرستى تحت دو آن.است زده مثل لوط همسر و نوح همسر به اندبراى كسانى كه كافر شده خداوند«

و به آنها گفته شد: وارد آتش شويد  نداشت( الهى عذاب برابر در)حالشان به سودى( پيامبر) دو اين با ارتباط و كردند خيانت دو آن به ولى

 . »شوندكه وارد مى انىهمراه كس

وهّم به موضوعات قابل مشاهده، به شرط آن كه طبيعى: و آن عبارت است از تشبيه امور غير محسوس به محسوسات و امور مت هايمثل-3

 [13] .(19هـ ، ص1382 ،ياز امور طبيعى باشد)قاسم« مشبه به»

نْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ اسُ وَ الْأَإِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّ»اين آيه شريفه:  مانند

لِقَوْمٍ  عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ رُونَزُخْرُفَها وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُها، أَنَّهُمْ قادِ

                                                                                                                                           .. (24هيآ ونس،يسوره «)يَتَفَكَّرُونَ.

                               

رمزى تنها  هايطبيعى، امّا مثل هايباشند و يا از قبيل مثلى مىداستان هايقرآنى، يا از نوع مثل هايشود كه مثلترتيب معلوم مى بدين

 [14] .(21و19هـ ، ص1421 ،يمعتبر است و بس)سبحان« اهل تأويل»نزد 

 آن از چهارپايان و مردم كه -زمين( گوناگون) گياهان آن، پى در كه ايم،زندگى دنيا، همانند آبى است كه از آسمان نازل كرده مثل«

 گردند مندبهره آن از توانندمى كه شوندمى مطمئن آن اهل و گرددمى آراسته و يافته را خود زيبائى زمين كه زمانى تا رويد، ىم -خورندمى

( كشتزارى چنين) هرگز گوئى كه كنيممى درو را آن چنان( فرمان ما شب هنگام يا در روز )براى نابودى آن( فرا مى رسد، و آنانناگه)

 . »دهيممى شرح انديشندمى كه گروهى براى را خود آيات گونه، اين. است نبوده

 :قرآنى عبارتند از هاياز ويژگيها و مشخصات مثل اىپاره

 درموضوع يشمول وگستردگ-1

نظر شود و از قرآن از تعابير عامّى بهره گرفته كه تنها شامل يك محيط خاص و محدود نمى» نويسد: در اين باره مى« احمد ياسوف »دكتر

در طول تاريخ، چه درنزد عرب و چه در نزد ديگران « سنگ»داللت آشنا و قابل فهم است و در مرأى و منظر همگان است. به عنوان مثال: 

همواره مظهر سختى و نفوذ ناپذيرى بوده است، لذا چنانچه دلهاى كفّار از نظر قساوت به سنگ تشبيه شود اين تصوير در همه اذهان و براى 

مظهر سبكى و پراكندگى بشمار آمده، وقرآن « خاكستر»همواره مظهر مهابت و وسعت، و « دريا»بندد. همانگونه كه نقش مىهميشه 

اين امور بهره جسته است. و بايد دانست اينگونه تعابير در قرآن و تشبيه نمودن امورى چند به جمادات، دليل  زنيزدرتشبيهات و تعابير خود ا

ودن آن نيست، چرا كه قرآن از اين امور بعنوان ابزارى در جهت اهداف معنوى و القاء پيام خود به مخاطبين استفاده بر كهنگى و قديمى ب

 [15].(122ص ،هـ 1419 اسوف،ي...«)نموده است 

 سهولت و قابل فهم بودن-2

ين است، ولى زبان و فرهنگ آن، همان زبان و كريم اگرچه براى تنزّل دراين عالم نياز به زبان خاصى دارد كه همان عربى فصيح و مب قرآن

تواند جهانى باشد. قرآن كريم، به راحتى در بيان مثلها ميان دو فهمند و تنها در اين صورت مىفرهنگ فطرت است و همگان آن را مى

است به فراخور فهم خود از  جمع كرده است. به طورى كه هر مخاطبى در هر سطحى قرار دارد قادر« ساده بودن»و « بودن ناپر مع»ويژگى 

 .كند كسب معرفت قرآن هاى¬قسمت ساير همچون هابطون و ظواهر مثل

آيات قرآن گفته شده كه همه آنها در يك درجه از فصاحت و بالغت نيستند. اين موضوع درباره سطح معارف هر يك از مثلهاى قرآن  درباره

هـ ، 1382 ،يكند)قاسمه است كه هر فرد معمولى به راحتى پيام آن را دريافت مىنيز صادق است. بعضى از آنها به حدّى عاميانه و ساد

( و 41 هي)سوره اعراف، آ« احتمال ورود كافران به بهشت به عبور شتر)يا طناب ضخيم( از سوراخ سوزن:» تشبيه  نندما [13](. 63تا61ص
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كسى كه به علم خويش عمل »(و تشبيه12 هيحجرات ، آ )سوره« بدگوئى ازديگران درغيابشان به خوردن گوشت برادرمرده»تشبيه

 .(5 هي)سوره جمعه، آ« توجّه است.آنها درعمل بى محتواىكندو به كندبه االغى كه كتابهائى حمل مىنمى

 

     ارتباط و هماهنگى با محيط -3

 بدين. دارد آشكارى ظهور و بروز مدينه محيط بارز ويژگيهاى مدنى هاىمثال اغلب در و مكّه، محيط بارز ويژگيهاى مكّى هاىاغلب مثال در

برد و پيامبر اسالم صلّى اللّه عليه و اله ز آن رنج مىا مكّه شهر كه زندمى دور اعتقادى بيماريهاى عالج پيرامون غالبا مكّى، مثالهاى: كه معنا

دروغين  و آنها را به ايمان به خداى يكتا، و طرد خدايان در اين محيط بود كه به مجادله با مشركين و طرد مبانى فكرى آنها كمر همّت بست

 .و ايمان به روز جزا دعوت نمود

گسست و آرمانهاى فكرى ايشان را به ريشخند هاى اعتقادى مشركان را از هم مىبا ارائه مثالهاى بديع و پر جاذبه خود، رشته قرآن

اى عنكبوتى تشبيه نموده كه تاب كمترين جستند، به خانهه بدانها توسّل مىاى كه گاه خدايان دروغين مشركين را كگرفت، به گونهمى

 [16] .(61تا12هـ ، ص1378 ،يازينسيمى يا وزش بادى يا قطرات آبى ندارد)ا رابرمقاومتى را در ب

 «.وتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَمَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُ» فرمايد:كه مى آنجا

اى براى خود انتخاب كرده؛ در حالى كه برگزيدند، مثل عنكبوت است كه خانه دمثل كسانى كه غير از خدا را اولياى خو(.»41هي)عنكبوت، آ

 يا »: فرمايدمى و كندمى تشبيه مگسى به را آنها خدايان خود، هاى¬و گاه در مثال« دانستند!است اگر مىها خانه عنكبوت ترين خانهسست

لُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً ال يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وَ إِنْ يَسْ الَّذِينَسْتَمِعُوا لَهُ، إِنَّ فَا مَثَلٌ ضُرِبَ النَّاسُ أَيُّهَا

خوانيد، اى مردم! مثلى زده شده است، به آن گوش فرا دهيد: كسانى را كه غير از خدا مى(. » 73هيسوره حج، آ«)ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ

تواند از آن باز دهند! و هر گاه مگس چيزى از آنها بربايد، نمى توانند مگسى بيافرينند، هر چند براى اين كار دست به دست همهرگز نمى

 «. پس گيرد! هم اين طلب كنندگان ناتوانند، و هم آن مطلوبان )هم اين عابدان، و هم آن معبودان(

  انيب وهيتنوّع درش -4

بر قلب وذهن مخاطب  شتريب يگذار ريورتأثتنوع به منظ نيهست. ا زيدقت، متنوع ن نيدرع يقرآن هايو انتخاب كلمات در مثل انيب وهيش

 .است يتيمختلف ترب يروشها عيوتا رديپذ يصورت م

ءٍ مُقْتَدِراً كُلي شَيْ لىيماً تَذْرُوهُ الريياحُ وَ كانَ اللَّهُ عَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِ وَ»

فرستيم، و به وسيله آن گياهان زمين، سرسبز و كن كه از آسمان فرو مى شبيهزندگى دنيا را براى آنها به آبى ت(. »45هيسوره كهف، آ«)

« وند بر همه چيز تواناست.كنند و خدااى كه بادها آنها را به هر سو پراكنده مىخشكند، به گونهروند، امّا بعد از مدتى مىدرهم فرو مى

يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ  زِينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَواْلدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ»

بدانيد زندگى دنيا (. »21هيآ د،يسوره حد«)ورِاماً وَ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُيَكُونُ حُط

، همانند بارانى كه محصولش كشاورزان تنها بازى و سرگرمى و تجمّل پرستى و تفاخر در ميان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان است

شود، و در آخرت يا عذاب شديد بينى، سپس تبديل به كاه مىاى كه آن را زرد مىشود به گونهبرد سپس خشك مىرا در شگفتى فرو مى

 «. است، يا مغفرت و رضاى الهى، و )به هر حال( زندگى دنيا چيزى جز متاع غرور نيست

آنى به نيكى تدبّر كند در خواهد يافت كه هر يك از آنها روشى متناسب با موضوع و اهداف خود دارد، به اين قر هايهر كه در مثل آرى،

قرآنى تابع روشهاى مختلف تربيتى است و ارتباط تنگاتنگى با شرايط و مقتضيات يك  هايمثل در هاشود كه تنوّع روشترتيب، معلوم مى

 [13] .(87هـ ، ص1382 ،يقاسمموضوع دارد)

أَ » ارائه نموده است. از جمله در آيات:  -و مشتقات آن -«مثل»خود را به صورت مستقيم و با ذكر لفظ  يقرآن كريم گاه مثل ها نيهمچن

 (11هيآ م،يسوره تحر...«)فِرْعَوْنَ  امْرَأَتَوا وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ» (، 24هيآ م،يسوره ابراه...«)لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً 

وَ لَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْالمٌ »ارائه نموده است. مانند آيات:  يياد ننموده، بلكه موضوع را در قالبى مثل« مثل»وگاه مستقيما از لفظ  

مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي  بَحْرُقُلْ لَوْ كانَ الْ(. » 28و 27اتيسوره لقمان، آ.«)وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ..

 اين ىتمام در كه جويد،مى بهره استفهامى روش از گاه و گرفته پيش در را محاوره روش قرآنى هاى( و گاهى مثال119 هيسوره كهف، آ...«)

 .و تهييج قواى روحى و فكرى و حسّى مخاطبين است هاگيزهان برانگيختن هدف گوناگون، و متنوّع هاىروش

 ريتكلف تعب يو درهمة زبانها ب شوديهرگز كهنه نم يجاست، كه مثل قرآن ني(درهمي)مليو مثل عرب يمثل قرآن نيب هاياز تقاوت يكي

 يمثل عرب ني. مانند اشونديكهنه و مندرس م يو هم بعد از مدت ستين كينزد اديهن مخاطب زهم به ذ ،يمثل عرب ريتصاو يول شود،يم

 تي(. كل43هيسوره فاطر، آ«)وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِه »  يمثل قرآن نيودرمقابل آن ا«  هيوقع ف هيبئرا الخ فرمن ح: » دگوي¬يكه م

« االمثال وطرائف االقوال فيلطا»درمقدمه كتاب  يسبزوار ي. آقاستي( آن ني)مليهست، درمعادل عرب يمثل قرآن نيكه درا يوتازگ
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قابل انكارو به اتفاق، مورد نفرت وانزجار  ريدر تمام ملل واقوام غ يبكاريعمل فر يزشت» مثل را نمونه آورده است:  نيهم طواطو نيدالديرش

 يو صحرا نورد يگرد ابانيجنگل و ب يكندن چاه با زندگان رايز ست،ين يمثل كاف نيا  در قالب او قباحت آن ر يزشت انيب گرياست. امروز د

گوناگون و متعدد است كه كندن چاه  يزمان به اندازه ا نيدر ا بيمكر و فر يراه ها ژهيندارد به و يملل متمدن لطف يامناسب بود و بر

و هم در  ش،يدر همه جا كاربرد دارد. هم در كوخ سه هزار سال پ« الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِه وَ ال يَحِيقُ » جملة:  يول ستيآن قابل ذكر ن شيپ

 [17] .(43تا41هـ ، ص1358وطواط،«)كاخ سه هزار سال بعد

  .است يتيبمختلف تر يها-تنوع تابع روش نيمتنوع است. وا يقرآن هاي¬درمثل انيب وةيقلب وذهن شنونده، ش ردريبه منظور تأث لذا،

 عتيو طب يقرآن هايرابطه مثل -5

 در و هاهمه، آشنا و ملموس در تمام دوران يانسان برداشت شده است و برا رامونيپ يعيطب هايدهياز عناصر و پد يهمگ يمثل قرآن ريتصاو

 .باشد مي مكانها تمام

استفاده از مثالهاى طبيعى هرگز »برده شده و بديهى است كه  هاى فراوانهاى طبيعى، بهرهقرآنى نيز از عناصر و پديده هايسايرمثل در

و اين امر نيز رمز (. »529هـ ، ص1381،يقرائت«)شود و براى همه مردم و در هر سن و شرايطى كه باشند قابل فهم است.كهنه نمى

 .(127هـ ، ص1419 اسوف،ي«)اقى است.آيد. لذا قرآن باقى است تا طبيعت بآن براى تمامى مردم بشمار مى موميّتجاودانگى قرآن و ع

[15] 

 ها(اى )تقابل و روياروئى صحنهروش مقايسه -6

انسان بهتر  يآنها برا ييدر كنار هم است، تا شناسا يا سهيومسائل به صورت مقا ميمفاه يمعرف يقرآن هايدر مثل يتيترب هايوهياز ش يكي

 .نديقضاوت بنش از آنها به يكي رشپذي مورد در وانسان شود تروآسان

در كنار هم معرفى « حقّ و باطل»و بطور كلى « عقل و جهل»، «عدالت و ظلم»، «ايمان و كفر»، «نيك و بد»سراسر قرآن، دو چهره  در

  .اند تا معرفت هر دو راحت تر امكان پذير شودشده

تواند شناسد و اگر نقطه مقابل نباشد، نمىمقابلشان مى طبيعى انسان طورى است كه اشياء را از راه مقايسه با هم و مقايسه با نقطه ويژگى

آنها را بشناسد ولو در كمال ظهور باشد.مانند: نور و ظلمت، علم و جهل، قدرت و عجز، خير و شر، حركت و سكون، حدوث و قدم، فنا و 

 [18] .(1378،يطهرابديّت)م

( سايه با آفتاب و زندگان با 111هي( ناپاك با پاك )سوره مائده، آ34هيسازد كه: نيكى با بدى )سوره فصلت، آكريم خاطر نشان مى قرآن

( مؤمن با 9هي( آگاهان با ناآگاهان)سوره زمر، آ85هي( مؤمنان و صالحان با فرد گنهكار )سوره غافر، آ22تا19اتيمردگان)سوره فاطر،آ

  .تند( مساوى نيس21هي( و دوزخيان با بهشتيان)سوره حشر، آ18هيآ ده،فاسق)سوره سج

  :  گيري نتيجه-6
ستارگان تابناكي كه در آسمان انديشه وخردورزي درخشيدند و وجود پرخيرشان ماه مجلس تمام حقيقت طلبان و سرافرازان شد،  درجمع

خشاني متفكر شهيد استاد مطهري، جايگاهي ويژه دارد. همان طور كه در طهارت روح ،قوت ايمان، و قدرت بيان كم نظير مي نمود ستاره در

الطاف ويژه خداوند و به بركت دانش فراوان، انديشه بلند و بينش عميق خود، طالع امت اسالمي را روشن نمود. استاد  باو فروزاني بود كه 

مطهري ،در نقش يك معلم ، گا م در مسيري نهاد كه هدف بعثت همه انبياء عظام الهي به ويژه خاتم آنها حضرت محمد )ص(بود و براي 

  . اسالم حقيقي مجاهدت نمود و به شايستگي درخشيد و نمونه و الگوي بي بديل جامعه قرارگرفت شمكارم اخالق و نشر وگسترتكميل 

معلمي را توفيق و لطف الهي  مي دانست و به عنوان فرصتي براي اصالح جامعه محسوب مي نمود و وظيفه خود مي ديد در هيچ شرايطي  او

ل نماند و با جهاد و جانفشاني در جهت تاثيرگذاري صحيح و تربيت نسل آينده  ايفاي نقش نمايد. با تاريخ از سنگر تعليم و تربيت غاف

و سعادتمند خود اين پيغام رابه همه مي دهد كه از كوشش و تالش براي رسيدن به كمال  هرگز آرام ننشسته و مجاهده   شزندگاني پر ارز

ا كه بهترين متاع انساني است در بازار حقايق به حيات معنوي تبديل كنند و در اين مسير علمي وكمالي هرگز فراموش نشود و حيات ر

دارد  يمعن غمبريخواندن و نوشتن نيست، بلكه هدف اصلي تربيت فراگيران است. همانطور كه سخن پ ن،هدف آموزش وپرورش صرفاً، آموخت

سُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ليمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ رَ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ » كرد تعمق هادر آن ديدارد و با ريو تفس يهم، همه معن غمبريرفتار پ

 ،ي)مطهرمي[ استخراج كنيتيترب يوهيو ]ش [ي]روش زندگديشما از آن كانون با ياست برا يو كانون يتأس ياسوه غمبريو وجود پ« لْآخِرَا
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