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 چکیده:   

می کانون خانواده رو گهمیشه در آموزش و تربیت فرزندان  به عنوان گنجینه گرانبها و خرد یک ملت، هاالمثل ضرب            

ی و بررستدریس  ها در ضرب المثل جایگاه واکاوی  ،هدف اصلی در این مقاله .اندمهمی داشته بسیار نقشو روابط بین فردی 

 از و است ای یاکتابخانه اسنادی اطالعات آوری جمع روش و تحلیلی پژوهش، این درروش تحقیق  ست.موزشی آن هاآشأن 

ضرب المثل ها دهدکه  می نشان پژوهش این هاییافته  .است شده گرفته بهره  ها داده تحلیل  و تجزیه برای متن تحلیل

دانش سازمان یافته و... دارند و ضمن کمک به  ی در آموزش مفاهیم مختلف اخالقی، مهارت هنری وظرفیت بسیار مناسب

در نتیجه و همچنین تقویت تفکر انتقادی نقش موثری داشته باشند  و شاد آموزش موقعیت های نا آشنا در آموزش با نشاط

فرهنگی دانش آموزان می  میراث و جنبه های صوری آن با عث توسعه ادراک هنری وضرب المثل ها  ضمنیمعانی آشکار و 

 شود.

 آنالوژی  .آموزش ،ضرب المثل، روش تدریس: کلید واژه
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 مقدمه

زبان بر اساس پویایی، قابلیت ها و نقش های خود می تواند اقالم و عناصری را از ادبیات به خدمت بگیرید و برای اثر 

 گذاری بیشتر از آن ها در حوزه ها و زمینه های مختلف استفاده کند. مثل ها یکی از آن اقالم است. 

است و قدمت آن بیشتر از شعر و خط است. ضرب المثل ها در مثل یکی از قدیمی ترین انواع میراث فرهنگی بشر        

حکم آینه زندگی بشر دیروز و امروز هستند و از این حیث، در حکم منبعی موثق برای مطالعه زندگی مادی و معنوی به شمار 

 .(1387ذوالفقاری،)می آیند

دارد و جای توضیح بیشتر را  آموز اشاره گفتاری نکتهآمیز یا  ای عبرت مثَل، سخن کوتاه و مشهوری است که به قصه        

های زندگی مردم است. این َ گونه مثَلها را  یا تجربه ها حاصل پندهای دانایان یا پیشوایان مذهبی گیرد. بعضی از مثل می

رود، هدف  مثل در گفتار و نوشتار، یک هنر است و اگر در جای نامناسب به کار گویند. درست به کار بردن »حکمت« می

  (.1392و دیگران، اکبری ِ شلدره)رساند نمی را گوینده

 زندگی آنها سرچشمه می گیرند و لذا با مردم پیوندی ۀضرب المثل ها در میان مردم پدید آمده، از نحو        

 اندیشه و دانش مردم و میراثی از غنای معنوی نسل های گذشته  ۀٔناگسستنی دارند. این جمالت کوتاه که زایید

 هستند، دهان به دهان به آیندگان می رسند و آنان را با آمال و آرزوها، غم و شادی، عشق و نفرت، ایمان و

 (.1388،به نقل از علیشاه،1387صداقت و اوهام و خرافات پدران خود آشنا می سازند)آرین پور،

توجه به جایگاه ضرب المثل ها در خانواده و سایر موقعیت های آموزشی و یادگیری و زندگی و با در نظر گرفتن با          

 وهش، مطالعاتی انجام گرفته است که به برخی از آن ها اشاره می گردد: ژجنبه های مختلف این پ 

افق های آینده تصویرگری تحقیقی با عنوان در  ( 1394زهرا اسماعیل زاده آشتینی  و علی اکبرشریفی مهر جردی)        

ها به عنوان عنصر تاثیرگذار در تعلیم و تربیت علل عدم توجه به تصویرگری ضرب المثل به  ضرب المثل در آموزش و پرورش

  عدم جمع آوری ممتد ضرب المثل ها، ارزش های فرهنگی و اصالت ادبی نسبت به ادبیات عامیانه،پرداخته و به مواردی چون 

کاهش بکارگیری از آن ها در فرهنگ محاوره ای امروز، کمبود پژوهش توسط قشر دانشگاهی و اساتید دانشگاه در این مورد و 

 .اشاره می کند کمبود تصویرگران متخصص در امر تصویرگری ضرب المثل برای کودکان

ها، آموزش اخالق با استفاده از ضرب المثل  (  در کتاب خود با عنوان شهر ضرب المثل 1394غالمرضا حیدری ابهری)        

بی تردید آشنا  :نتیجه می گیرد ا برای آموزش اخالق مناسب در نظر،های ایرانی، ضمن پرداختن به ضرب المثل ها آن ها ر

 می رساند کردن کودکان با ضرب المثلها، عالوه بر افزایش اندوخته های ادبی آنان، به رشد اخالق و معنویت در آن ها نیز مدد

( در کتابی به عنوان سیمای خانواده در ضرب المثل 1392همچنین محمد مخاطب) .می زندو زندگی بهتری را برای آنان رقم 

می بندی آوری و دستهمتناسب با اصول، مبانی و مسایل آموزش خانواده شناسایی، جمع  را های فارسیل المثضربهای فارسی 

  کند.

( در مقاله ای تحت عنوان تدریس سه مبحث شیمی با استفاده از ضرب المثل های ایرانی در ارایه 1392زهرا ارازانی)        

ژی )شبیه سازی(بهره می برد و نتیجه می گیرد که دانش آموزان مشابه  سه مبحث از شیمی از ضرب المثل ها به عنوان آنالو

همچنین  .سازی را مفید ارزیابی کردند و با آشنایی با این رویه، در دروس بعدی خود سعی در پیدا کردن، آنالوگ می نمایند
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ضرب المثل ها کمک  بسیار در حفظ قاعده ها دارد و در باز یابی ذهنی نیز همان ضرب المثل را به عنوان پاسخ سوال می 

ضمن بررسی جایگاه ضرب المثل، استفاده از آن را   کتاب قصه های تازه از کتابهای کهن در (1346)مهدی آذریزدی نویسند. 

( درکتاب مثل ها و قصه ها یشان، آن ها را زمینه 1388ه بر آن مصطفی رحماندوست)در کالم، بسیار تاثیر گذار می داند. عالو

ها، به تقویت پرداختن به این قصه  می داند و نتیجه می گیرد که ایرانیمناسبی برای گفتگو و آشنایی با ضرب المثل های 

 .زندروزشان پلی عاطفی میهای دیها و ریشه کند و میان زندگی امروز آنهویت ایرانی فرزندانمان کمک می

بدیع نگاری)یاد  با معرفی الگوی ( در کتاب الگوهای یاد گیری ابزار هایی برای تدریس،2002بروس و همکاران )  جویس،        

می نویسد: به کار گیری تمثیل و مشابه سازی) آنالوژی( در این الگو به ما کمک  (1961ویلیام گردون) گیری تفکر استعاره ای(

می کند تا شیوه تازه ای را برای مواجهه با شاگردان، انگیزه آن ها، ماهیت مجازات ها، اهداف خود مان و ماهیت مشکل به کار 

 ی گیریم همدلی پیدا کنیم.گیریم؛ به ما می آموزد که چگونه با اشخاصی که با آن ها در تعارض قرارم

نموده جلب  ضرب المثل در زبان توجه محققان، اندیشمندان، و صاحب نظران را همواره به خودبسیار با اهمیت جایگاه         

سیاسی، دینی، آموزشی، زبانشناختی، روانشناختی  ین ابزار زبانی از دیدگاه های مختلف فرهنگی، اجتماعی،ا همیشه است و

ضرب المثل ها آیا که  هستیمپرسش اساسی  نیز به دنبال پاسخ به این  در این پژوهش و بررسی قرار گرفته است.مورد نقد 

 ؟دنباشمعلم ظرف )روش(مناسبی برای آموزش محتوای مورد نظر می توانند 

 روش تحقیق  

 تحقیق  این در. نیست دار خور بر آماری های روش از و است  توصیفی و تحلیلی روش مقاله این در تحقیق روش 

 همه اطالعات آوری جمع ابزار و است شده استفاده برداری فیش یعنی اسنادی یا ایکتابخانه روش از ها داده آوری جمع برای

 اینترنت و اطالعاتی هایبانک در شده نمایه چاپی ومتون... ،مجالت ها،نامه فرهنگ ها،المعارفدایره کتاب، همانند چاپی اسناد

 باشد. می

 روش تدریس

 21یادگیری مادام العمر و غلبه بر نیازهای قرن پژوهشگران حیطه تعلیم و تربیت امروزه بر این باورند که جهت ایجاد

های یادگیری را آموزش  آموزان راه آموزان باشند بلکه آنها باید به دانش معلمان نباید انتقال دهنده صرف اطالعات به دانش، 

 (.1397به نقل ازمحمودی و صادقی،؛ 2003بدهند )پالمر، 

فتار گرایانه ریوه های آموزشی مورد قبول متاثر از روش های تدریس مبتنی بر دیدگاه های سنتی بسیاری از ش

واقعیت ها و اطالعات به دانش اموزان قلمداد می کنند درست مثل پر کردن  هستند که اساسا تدریس را عمل بیان و عرضه

ناموفق  دبرای زندگی روزانه نیاز دارن آموزانیک لیوان خالی. این روش ها عموما در پرورش دانش و توانایی هایی که دانش 

نوع روش ها را روش معلم محور یا این  (.1388، به نقل از اقازاده،1981بودند)سنجش ملی پیشرفت آموزشی ایاالت متحد،

آموزش هدایت شده به وسیله معلم می گویند.زیرا فعالیت های آموزش و یادگیری عمدتا به وسیله معلم صورت می گیرد. 

 (.484،ص1395معروف ترین روش آموزش معلم محور سخنرانی است.)سیف،

جدی قرار گرفته است، وآن نوع یادگیری است مورد توجه 1990مطرح شده و در دهه 1980یادگیری فعال از دهه 

سازد و نقطه مقابل گوش دادن  درگیر می های کالسی در فرایند یادگیری ها و بحث آموزان را از طرق فعالیت که دانش
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 یآموزان را در دو جنبه درگیر م دانش ( به عبارت دیگر، یادگیری فعال1991منفعالنه به متخصص قرار دارد )بانوول و آیسون.

آموزان و نیازهای یادگیری  دانشد. بنابر این حال انجام هستن سازد: انجام دادن چیزها و تفکر در مورد چیزهایی که آنها در

دراین رویکرد که بیشتر ریشه در سازنده گرایی دارد بر  (.1991فعال قرار دارد )بانوول و آیسون،  آنها در کانون توجه یادگیری

            به صورتیکه دانش اموز نقش فعالی در درک موضوعات و ساخت دانش ایفا کید می شود.پرورش دانش آموز فکور تا

 (.11،ص 1388می کند.)آقازاده،

 ( اصول مشترک این نوع یاد گیری را به صورت زیر بیان می .کند:2006( به نقل از فتسکیو و مککلور)1395سیف)

 استفاده از هدف های کلی.-1

 بیشتر و متنوع تر از مواد یاد گیریاستفاده  -2

 دادن اجازه تصمیم گیری به دانش آموز برای تصمیم گیری در مورد چگونگی انجام تکالیف تعیین شده. -3

 یل کنندگی  و هدایت گری معلم.هتاکید بر نقش تس -4

 دادن وقت کافی برای انجام تکالیف به دانش آموزان به منظور پی بردن به ارزش آن. -5

 ناهت و رعایت هرچه بیشتر تفاوت ها.ش-6

 بیشتر بودن جنبه های دموکراتیک و انعطاف پذ یری آن ها نسبت به روش های معلم محور. -7

یاد گیری مشارکتی شامل بحث گروهی، اکتشافی و اکتشافی هدایت شده،  روحمهم ترین روش های یاد گیرنده م

 به نظر نگارنده استفاده از ضرب المثل معلم را در موقعیت بهره گیری از روش های فعال قرار می دهد. و...می باشد.

 ضرب المثل  مبتنی برآموزش  

حرکت در ه ها را ب خداوند بزرگ در قرآن کریم به خلق ضرب المثل ها توجه دارد تا با زبان تمثیل و تشبیه، عقل

و لقد ضربنا للناس فی ". رشد و کمال فراخواند هفطرت الهی انسان را با رهنمودهای الزم برا بارور سازد و رآورد و قدرت تفک

و همانا در این قرآن از هر مَثَلى براى مردم آورده ایم، باشد که آنان آگاه شوند و  :"هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون

  (.27،مر)زعبرت گیرند

وعظتم بمن کان قبلکم و ضربت االمثال لکم " :السالم( به کاربرد ضرب المثل ها اشاره می فرمایند کهامام علی )علیه         

من با یاد آوری زندگی و حوادث تلخ و شیرین گذشتگان شما را نصیحت کردم و ضرب المثل هائی مفید برای شما  یعنی:"

ب المثل هایی که در نهج البالغه به آن ها اشاره شده است از جمله ضر (.25) نهج البالغه ،خطبه مطرح نمودم تا هدایت شوید

المثل»گوسفند تک رو طعمه گرگ ضربیا  المثل»حوضی برایشان از آب پر سازم که تنها خود بتوانم آبش را بکشمضرب 

نین چ. همشودمیالمثل این است که: از تنهایی و پراکندگی بپرهیز که انسان تنها طعمه شیطان گردد« مفهوم ضرب می

المثل بجای ام« این ضربالمثل»من بینی و چشم این کار را زدهضرب والمثل»خاشاک در چشم و استخوان در گلو« ضرب 

 (.137،127،3نهج البالغه ،خطبه )ام« گویند: »من همه طرف این کار را زیر و رو کردهالمثل فارسی است که میضرب 
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یینه حکمت ملت هاست و به همین آ دارند زیرا امثال اندیشند و می دانند در امثال بیان مینچه را که می آمردم           

. امثال دآن ها در امثال به ظهور می رس ترتیب آنچه را هم که در اندیشه شان خطور نمی کند و با این وجود پایه روان شناسی

شه های وعمق شخصیت ایشان پی ببرند شباهت دارند. گتا حدی به رؤیای صادقه ملل که روان کاوان می توانند در آن به 

طنزی که در تعداد زیادی از امثال دیده می شود معرف چگونگی اخالق ملتی است که آن ها را به وجود آورده است. این 

ت بوده و درونی، روح گذشت و با حدت طعنه ها و رخم زبان های آن مل گوشه ها و کنایه ها نمایانگر ویژگی های روانی، نیات

را در هزل و طنز و نکته پردازی و بزله گویی نشان می دهد. مطالعه امثال نه فقط ما را از کنه اندیشه های  به ویژه استعداد او

از طرز تکلم شان با خبرمان می نماید. سبکی که در ، گاه می سازد بلکه لحن و آوای آن ها را به گوش ما رساندهآمردم 

ارز آشکار بد را به نحو رقلبی هر ف ه هر ملت ویا احساسات و عواطفژته زنده و طبیعی است و روحیه ویساختمان آن ها بکار رف

یر تاثیر ظرافت بیان آن قرار  زکار می برند نه تنها ه را ب نآهمه کسانی که  .طبیعی ومی سازد. مانند زبان مادری، بی تکلف 

   (.1356یان،انمی توانند بخوبی درک کنند)رضو زنیبلکه دقایق وزن و قافیه آن را  ،می گیرند

قدرت تخیل  در آن جریان دارد و می توانندساده گوئی همانند شعر کالم برتر است با این تفاوت که نوعی  ضرب المثل         

 ضرب المثل ها قدرت فراگیری عموم  ایند.الفاظ مطرح نممطالب فراوان و پراکنده را با کمترین عبارات و  ایند ورا فعال نم

متناسب با فرهنگ  مشحون از دانش و حقایق و تجربیات زیسته و نتایجی است که  ضرب المثل ها .افراد را تقویت می نمایند

 ملتی مطرح می شود.و آداب و رسوم هر 

مباحث هنگام تدریس یکی از روش های  (آنالوژی ) 1مشابه سازیتمثیل و همه معلمین به این موضوع واقف هستند که          

زیرا می تواند مباحث جدید را با دانسته های قبلی مقایسه کند. یک آنالوژی در  .بسیار جالب در کمک به فهم مطالب است

و حوزه ای که باید یاد گرفته  "آنالوژی"حا الومی جدید. به حوزه آشنا اصطواقع مقایسه بین دو حوزه دانش است اولی آشنا ود

    با استفاده از ضرب المثل ها گفته می شود. قوت یک آنالوژی به میزان ارتباط میان این دو حوزه دارد "حوزه هدف  "شود 

 (.1392ارزانی،)باشدعات در ذهن فراگیر الباعث ماندگاری بیش تر اط و می توان مباحث را مشابه سازی کرد

را برای پرورش تفکر   3( الگوی بدیع نگاری)یاد گیری تفکر استعاره ای(1961به همراه دستیارانش ) 2ویلیام گوردون            

استعاره نوعی رابطه مشابهت  .به فرایندی آگاهانه مبدل می شود خالقیت از طریق الگوی بدیع نگاری، دند. رخالق  طراحی ک

بنیان می نهد.  ،از طریق به کار گیری یکی به جای دیگری ،را به واسطه مقایسه یک شیء یا مطلب باشیء یا مطلبی دیگر

یعنی مطالب آشنا را با مطالب جدید مرتبط ساخته و نکته جدیدی را از  ،فرایند خالق در جریان این جایگزینی رخ می نمایاند

در جریان الگوی بدیع نگاری به اشخاص، مبنای تمرین های آموزشی را سه نوع قیاس تشکیل  ا استخراج می کند.شنآمطالب 

 (.120،ص2002)جویس، کالهون،هاپکینز،6و تعارض فشرده 5، قیاس مستقیم 4می دهد: قیاس شخصی

را برای مواجهه با شاگردان، انگیزه آن ها، ماهیت به کار گیری آنالوژی در این الگو به ما کمک می کند تا شیوه تازه ای          

 خاصی که با آن ها در تعارض قرارمجازات ها، اهداف خود مان و ماهیت مشکل به کار گیریم؛ به ما می آموزد که چگونه با اش

 .(116،ص2002می گیریم همدلی پیدا کنیم)جویس، کالهون،هاپکینز،

 
1.ٔanalogy 
2ٔ.gordon 

3.learning to think metaphorically 

4 .personal analogy 

5 .direct analogy 

6 .compressed conflict 
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را ایفا کند. یعنی توجه یاد گیرنده را به مفاهیم  1همچنین آنالوژی می تواند نقش پیش سازماندهنده های آزوبل            

کنند روابط بین مطالب را برجسته سازند، مطالب جدید را به آنچه یاد گیرنده از قبل می  عمده  مطلب مورد یادگیری جلب

 (. 171،ص1395، به نقل از سیف2000دهند)شانگ،داند ربط 

با استفاده از ضرب المثل ها می توان بسیاری از مفاهیم، از جمله مفاهیم شیمی را به ذهن نزدیک ساخت، در واقع 

عالوه بر این که مفاهیم شیمی را ساده می کند می تواند به ایجاد شور ونشاط در  ،استفاده از ضرب المثل ها در حین تدریس

 بیان می گردد. س راکالس کمک کرده و روند یاد گیری را سرعت بخشد. در زیربا استفاده از چند مثال کار برد این روش تدری

:در تدریس بحث وضعیت یخ که مولکول های اب در شبکه بلوری آن در محل های ثابتی قرار دارند می توانیم 1مثال

 "کرد آب در دلش تکان نمی خورد استفاده"از ضرب المثل

برای تدریس موضوع واکنش پذیری شدید گروه فلزات قلیایی جدول تناوبی می توان از ضرب المثل»اب نمی :2مثال 

بیند وگر نه شنا گر ماهری است« استفاده کرد. استفاده از این ضرب المثل در تدریس این موضوع که دانش آموز واکنش 

ت زیر نفت نگهداشتن این فلزات را نیز به خوبی فرا گیرد)متذکرو عوض پذیری شدید عناصر این گروه را با آب بداند و عل

 (.1394دخت،

 موارد زیر می توان بهره گرفت: آموزشد درناز ضرب المثل ها با توجه به ظرفیت باالیی که دار

 موزش ارزش های اخالقیآ -

 تقویت و توسعه هویت ملی -

  ، نمایشنامه، فیلم و...آموزش هنر و تصویر سازی -

 نوشتن خالق  -

 عالقه مند و لذت بخش کردن خواندن و گسترش دامنه واژ گانی -

 تقویت مهارت های کالمی و بیان فکر -

 به صورت تلفیقی با سایر دروس مانند هنر، علوم و... -

 موزش خط تحریری آ -

 ضرب المثل های اشاره ای برای بچه های ناشنواآموزش  -

 و آموزش زبان  زبان آموزی -

 زندگیموزش مهارت های آ -

 

 ضرب المثل و ادراک زیر آستانه

است که مفهوم تضمن در رابطه با اصل  یکی از مفاهیم بنیادی در کاربردشناسی است. ذکر این نکته ضروری تضمن            

مطرح می گردد. این اصل بدین معناست که درمحاوره، شرکت کنندگان باید به اندازه نیاز هدف محاوره و  2همکاری گرایس

در جهت هدف محاوره ای که در آن شرکتمی کنند آن را به انجام برسانند و در این رابطه باید راستگو، اطالع رسان، بدون 

 
1 .ausubel 
2ٔ.grice 
 



7 
 

به موضوع محاوره باشد. عدم رعایت هر یک از راهکارهای اصل  آنچه بیان می کنند مربوط ابهام و ایهام باشند و همچنین

، به نقل 1398این خواهد شد که گوینده قصد انتقال پیامی افزون تر از گفته بیان شده خود دارد )لوینسون، همکاری منجر به

 (.1388از عالیشاه 

 فیلمسازی، نویسی، درنمایشنامه زبانی ابزار ینا کارگیری به در تواند می المثل ضرب کاربرد از حاصل اضافی معانی         

 فیلم به فیلمهارا و ها نمایشنامه که چیزی. کند جذب را بیشتری مخاطب های شود و واقع موثر غیره آموزش و نگاری روزنامه

 که صورتی در. باشد می موفق ارتباط های کند می تبدیل جذاب  را به موقعیتی  و موقعیت آموزشی قوی ای نمایشنامه یا

 گفتمان  و بافت با متناسب غیره و نمایشنامه و روزنامه فیلم، در کنندگان مشارکت میان در بدل شده و رد اطالعات میزان

 شوند می نقض راهکارها نقاطی چه در اینکه. باشد می آموزش و فیلم کیفیت و عالقمندی کاهش بر مخاطبان آن تاثیر نباشد

نمایشنامه و آموزش  و فیلم ساختار در توجه درخور موضوعاتی کند می ایجاد تضمن راهکاری چه اینکه و شوند می ویا رعایت

 از را که معانی اضافی آن همکاری، اصل راهکارهای نقض با خود ارتباطی نیت به توجه با گوینده واقع در. شوند می محسوب

 مستقیم  غیر ای شیوه شنونده به به نمایشنامه و فیملنامه متون در موقعیتی و زبانی بافت اساس بر دارد نظر در المثلها ضرب

 1(.گاهی شنونده حتی به طور آگاهانه  متوجه آن نمی شود این ما را به مفهوم ادراک زیر آستانه1388دهد)علیشاه،  می انتقال

 نزدیک می کند.

یعنی افراد می توانند تحت تاثیر محرک هایی  شیارانه نیست.در ادراک زیر آستانه مخاطب پیامی رادرک می کند که هو         

 (.113،ص2013شولتز،و  ه به صورت هشیارانه آگاه نیستند)شولتزکقرار گیرند 

 

 ی تربیتیضرب المثل ها  

گذشتگان نیز دهنده و سند معتبر فرهنگ عقاید و باورهای  ها جز آنکه آیینه زندگی امروز است، انعکاس المثل ضرب       

         اند و ما را با روحیات آنان آشنا کرده دهد که پدران و نیاکان ما چگونه فکر می ها، به ما نشان می هست. مطالعه مثل

ترین مفاهیم فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی را استخراج و  توانیم اساسی سازد. از میان انبوه امثال، می می

ها در آموزش و تربیت فرزندان نقش به سزایی داشته است و در طول المثل ها نشان داد، از دیرباز ضربسیبرر .استنباط کنیم

دهد، به تدریج ها نشان میبوده است و همچنین برخی بررسیو اجتماع  هزاران سال باعث حفظ و استحکام بنیان خانواده 

ها رو به کاهش بوده و احتمال نابودی و از بین رفتن آنها رو به فزونی وادهها نه تنها در جامعه بلکه در خانالمثلاستفاده از ضرب 

   .(1386ذوالفقاری،) است

  ارتباط دارد اشاره  می کنیم.آموزش و تربیت فرزندان ضرب المثل هایی که به نوعی با به تعدادی از در این بخش           

 ادب است، آدم نیست.زاد اگر بیآدمی -1 .

کنی؟ گفت به سبب آنکه پدر، مرا از آسمان به زمین آورده و اسکندر را گفتند: چرا معلم خود را زیاده از حد تعظیم می -2
 معلم، مرا از زمین به آسمان برده است.

 اگر کاه از تو نیست، کاهدان که از تست.  -3

 ریزی.باران ریزی  برگل و خس همه یکسانابر شو تا که چون  -4

 
1ٔSubliminal perception 
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 اگر بد کاشتی، بد هم بدروی. -5

 کند.اگر پدر و مادر فرزند را تربیت نکرده باشند، روزگار آنان را ادب می -6

 گیری. با هر دست که دادی پس می -7

 زار خَس. باران که در لطافت طبعش خالف نیست، در باغ )از خاک( الله روید و در شوره -8

 کشند.برادر را به جای برادر، نمی -9

 بچه، هر چه هم که عزیز باشد، تربیت او عزیزتر است. -10

 شود.گذارد، یکی بلبل میبلبل هفت بچه می -11

 ها به بازی.پدرها به قاضی، بچه -12

 زاد را. پند پدر مانع نشد رسوای مادر -13

 تعلیم عقل.پسر را تعلیم دادن مشکل است؛ چون توانم دادنش  -14

 تا به آب نزنی شناگر نشوی. -15

 ترازوی قیامت را سنگ کم نیست. -16

 جور استاد بِه ز مهر پدر. -17

 شود.درختی که کج باال آمد راست نمی -18

 سخی در هر دو عالم سربلند است. -19

 سخی دوست خداست. -20

 دانی که خود بابا شوی.قدر بابا را وقتی می -21

 پیر به غیر از غم اوالد. کس را نکند -22

 نرود میخ آهنین به سنگ. -23

 وفای عهد نکو باشد ار بیاموزی. -24

 شود.هر چه خیار بزرگتر بشود، زحمت باغبانش بیشتر می -25

 هر که در زندگی نانش نخورند، در مردگی نامش نبرند. -26

 گویی.نخواهی کرد یا وفا کن به آن چه مییا مگو آنچه می -27

 از کوزه همان برون تراود که در اوست. -28

 هنر بهتر از مال و ملک پدر. -29

 تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. -30

 پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. -31
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 کرد.کاری بکن که بابات می -32

 خیر و شر برادرند، اما برابر نیستند. -33

 وگرنه من همان خاکم که هستم.کمال همنشین در من اثر کرد  -34

 کند.ناز بچه را ننر می -35

 باشه.ش چیباباش چی بود که بچه -36

 کرد.اگر پدرش را ندیده بود ادعای پادشاهی می -37

 فرزند گرچه کور است به چشم پدر شب چراغ و نور است. -38

 نخلی که کهن گشت، دگر خم شدنی نیست. -39

 شود.دار نمیهم توش بریزی آب چاهی که آب ندارد آب  -40

 شود.مرغ دزد، شتر دزد میتخم -41

 آنچنان مادر اینچنین دختر. -42

 از آتش خاکستر به عمل آید از خاکستر آتش. -43

 به او نگفتند از آنجا پاشو اینجا بنشین. -44

 (.1392،مخاطب) آیدکدام انگشت از انگشتان دست را قطع کنی درد نمی -45

   المثل روش تدریس مبتنی بر ضربگام های  

 را حدیثی یا داستانی کردن، مصور را چیزی صورت کردن، مانند کردن، تشبیه آوردن، مثال معنای به لغت در تمثیل

 ی حوزه و ( همانندی و شباهت) تمثیل یکلمه لغوی یریشه به توجه با .است آوردن داستان و کردن بیان مثال عنوان به

 به ان باالی های ظرفیت همچنین  و بالغت دانش یحوزه  در آن زیاد بسامد و فراوان کاربرد .شودمی  مشخص کلمه این کاربرد

 باشیم ها المثل ربض از استفاده مبنای بر تدریس روش یک ارائه دنبال به تا داردمی آن بر را ما  هنری و معنایی لحاظ

 تمام  اموزش برای ها آن از توان می و است گسترده بسیار ها المثل ربض دامنه شد اشاره نیز باال مباحث در هک روهمانط

 .پردازیم می نو روش این اساسی های گام به اینحا در نمود استفاده موضوعات

 به مزبوط های سازماندهنده پیش درس کلی هدف بیان ضمن اول گام در :سازی زمینه و هدف تعیین :اول گام

 گذاریم. می میان در آموزان دانش با را موضوع با مرتبط های زمینه و مفاهیم و اصول و تدریس موضوع

 دانش نظر اظهار و کمک با است تدریس محتوای با ارتباط در که را نظر مورد المثل ضرب: سازی فرضیه دوم: امگ

                                                                                                                                                                                                                       ضرب ارتباط باره در را خود فرضیات و حدس ودوم اول گام براساس روهگ در تا خواهیم می ها آن از و کنیم می مطرح وزانآم

 .کنند گفتگو و بحث نموده، ارائه نظر  مورد محتوای و شده مطرح لمثلا

 در  را خود های فرضیه درس متن خواندن با یا معلم توضیحات به دادن گوش ضمن گام این در درس: سوم:ارائه گام

 . نمایند ارزیابی اصلی محتوای و المثل ضرب پیام ارتباط باره
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 مشابه و  مرتبط طنز نکات یا المثل ضرب یافتن ضمن تا شود می خواسته آموزان دانش از یابی: کاربرد چهارم: گام

 مشارکت با زندگی واقعی های موقعیت در را المثل ضرب همراه به شده تهآموخ محتوای بردکار موارد اصلی المثل ضرب با

 تفکر  ودرس کالس فضای سازی شادمان بر افزون گام این در مرتبط نزط نکات یانب نمایند. ارائه  و جستجو گروه اعضای

 .دهد می قار توجه مورد را آموزان دانش انتقادی

 مورد  محتوای بر آموزان دانش تسلط و صحیح درک از اطمینان برای ها:معلم آموخته وارسی و ارزشیابی پنجم: گام

 آورد. می عمل به ارزشیابی خود شاکردان از گروهی و فردی های پرسش طرح با نظر

  .بحث و نتیجه گیری

       گذشته کشور مان پیوند ه های فرهنگیت ای است که مردم امروز را به رش هر مثلی به خودی خود تاریخ فشرده         

وع باور ها و تن از بسیار ارزشمندند، زیرا عمری به درازی عمر انسان دارند. هر مثلی تاریخ و قصه شیرینی دارد امی زند. مثل ه

 یشینیان، بهتر زندگیپ داب و رسوم اجداد ما پرده بر می دارد و به ما امکان می دهد تا با تکیه بر تجربه آ

های ادبی آنان، به رشد ها، عالوه بر افزایش اندوختهبی تردید آشنا کردن کودکان با ضرب المثل  (.1388کنیم)رحماندوست،

 (.1394حیدری ابهری،)اخالق و معنویت در آنها نیز مدد خواهد رساند و زندگی بهتری را برای آنان رقم خواهد زد

ضرب المثل ها،  عدم استفاده از مثل ها در فرهنگ  مستمرعدم جمع آوری در زمینه ضرب المثل ها چالش های چون        

کمبود پژوهش توسط قشر دانشگاهی و اساتید دانشگاه در این مورد و کمبود تصویرگران متخصص در امر   ،محاوره ای امروز

عالوه بر این گسترش  .(1393مهر جردی، شفیعی)اسماعیل زاده،ردمی توان اشاره کرا تصویرگری ضرب المثل برای کودکان 

بیش از ، در رفتار های خوانداری و حتی بکار گیری زبان افتاده استعمده ای که   یروز افزون شبکه های مجازی و تغییرات

  .ندمی نمایاآموزش و روابط بین فردی  ،پیش ضرورت توجه عمیق به ضرب المثل ها را در ساختار خانواده

 های طرحواره به بودن نزدیک و نهان و آشکار های پیام اساس بر طنز و المثل ضرب که است این توجه خور در نکته       

 روش  انعطاف و نشاط هم و کنند می فراهم را درس بهتر درک های زمینه هم آموزان دانش عمومی دانش و ادبی و فرهنگی

 گیری   تصمیم و ارزیابی به دست شده شنیده های ایده یا اطالعات مورد در باید چون این بر عالوه دهند. می افزایش را  معلم

 اکبر علی و زاده اسماعیل زهرا پژوهش نتایج با تحقیق این نتایج شود. می تقویت نیز ها آن انتقادی تفکر بزنند

 دارد. همخوانی (1388عالیشاه) مجتبی و (1392زانی)ار زهرا (،1394شریفی)

 گردد. می  ارائه پیشنهاد عنوان به زیر موارد وهشژپ  این های یافته و شده مطرح موارد اساس بر         

 توجه بیشتر به کاربرد ضرب المثل توسط رسانه ها، فیلم ها، اولیا، مربیان و معلمین در گفتار روزانه خود. -

 هیجانی اعضای خانوادهٔ-برگزاری جلسه خانوادگی ضرب المثل گویی با هدف ارتقا رابطه عاطفی  -

 کاربرد ضرب المثل های طنز آلود در کتاب های درسی به همراه تصویر گری مناسب.  -

 استفاده از ضرب المثل ها با عنوان بازی با هدف زبان آموزی در خانواده و کالس های درس. -

 آموزان  با تصویرسازی و رسم ایده ها.بهره گیری از ضرب المثل ها در آموزش هنر برای تقویت تخیل دانش  -

 بهره مندی از ضرب المثل ها به عنوان یک عنصر فرهنگی برای توسعه هویت ملی. -
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 به کار گیری ضرب المثل ها در تدریس و آموزش مفاهیم و مهارت ها. -

 انجام پژوهش هایی به منظور تحلیل ضرب المثل ها با رویکرد روان شناسی -

ها عطرهای دل المثلضرب هر ملتی که ضرب المثل بیشتری دارد ازخرد بیشتری برخوردار است. و در نهایت این که         

های زندگی ساز و پندهای های شیرین ایرانی، ماالمال از درسالمثلضرب .هستندو گنج های معارف و دانش  انگیز خرد 

تربیت دارند، باید قدر این ثروت را بدانند و از لطافت لفظی و معنوی آن، حکمت آموز است. همه کسانی که دستی در تعلیم و 

 .ها بهره گیرندها و تربیت جانبرای تلطیف دل
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 بع :منا

 قرآن کریم -

 .شییآ( روش های نوین تدریس،تهران:نشر 1388اقازاده، محرم) -

 آل علی )ع(.دشتی، قم:محمد ه ق(نهج البالغه امام علی علیه السالم، ترجمه 406شریف رضی ، محمد ابن حسین) -

 ا راهنمای تدریس معلم کالس سوم، تهران:(.1392،ر)و محمدی،ح قاسمپور مقدم  ؛مپازکى،  نجفى ف؛شلدره، اکبری -

  .تهران نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشى کله دار

افق های آینده تصویرگری ضرب المثل در آموزش و ، اسماعیل زاده آشینس،زهرا؛ شریفی مهر جردی، علی اکبر -

ت؛ افق های آینده، نگاه به کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیس ،پرورش

 1394،گذشته

ر  ، دانشگاه سمنان، هشتمین سمیناتدریس سه مبحث شیمی با استفاده از ضرب المثل های ایرانی ،ارزانی،زهرا -

  .1392شهریور   7و6آموزش شیمی ایران،

( الگوهای یاد گیری ابزار هایی برای تدریس، ترجمه محمود مهر 2002ز،دیوید)جویس،بروس؛کالهون،امیلی،هاپکین -

 (، تهران: سمت.1394محمدی و لطفعلی عابدی)

 بوستان فدک. (شهر ضرب المثل ها.تهران:1394حیدری ابهری،غالم رضا) -

 (مثل ها)قصه های پاییز(، تهران:کتاب های مهتاب.1388رحماندوست، مصطفی) -

ق طرز طبقه بندی ضرب المثلها و استفاده از آن در مطالعه تطبیقی خصوصیات اخال، رضوانیان،محمد حسن -

 1356، 185و184ملل،هنر و مردم، شماره 

 (روان شناسی پرورشی نوین، روان شناسی یاد گیری و آموزش،تهران: نشر دوران.1395سیف، علی اکبر) -

(،تهران: نشر 1396ه های شخصیت،ترجمه یحیی سید محمدی)(نظری2013شولتز،دوان پی؛شولتز،سیدنی الن) -

 ویرایش.

، 30شماره 8، دوره 1386ملی:تابستان، مطالعات فارسی های المثل ضرب در دینی و ایرانی هویت.ذوالفقاری،حسن،  -

1386. 

فصلنلمه  : تهران انسانی علوم و ادبیات دانشکده،فارسی های المثل ضرب بندی طبقه (1387)حسن ،ذوالفقاری -

 .187، شماره59، دوره 1387علوم انسانی، پاییز دانشکده ادبیات و 

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ، بررسی کاربرد شناختی ضرب المثلها در زبان فارسی( 1388) مجتبی عالیشاه، -

 اصفهان. 

 (.ناتوانایی های یادگیری،نظریه ها، تشخیص و راهبرد های تدریس، ترجمه عصمت 1997لرنر، ژانت دبیلیو) -

مجلة  ، آموزان فراتحلیل اثربخشی روشهای تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش ،، فرزانهصادقی ، فیروز،محمودی -

 25- 55 ص ص،1397، 1/74دورة دهم، شمارة یکم، بهار و تابستان ،پیاپی ، ،مطالعات آموزش و یادگیری

 3شماره  ،1388بروشور خرداد ماه پژوهشکده اولیا و مربیان، ، موزشی برای خانوادهآهای ضرب المثل  ،مخاطب،محمد -

. 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=25164
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1100
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1100
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(سیمای خانواده در ضرب المثل های فارسی، تهران:انتشارات  1392ش) ،پورحسین ،س؛رضاپورالکانی ،م؛مخاطب -

 موسسه فرهنگی هنری هنر نوین.

مروری بر برخی روش های نوین اموزش شیمی در دبیرستان. فصلنامه پویش در ، احسان ایمان؛ عوضدخت، تذکر، -

 .1394، زمستان 1، شماره1علوم پابه.دوره 

نقش هیجان پذیری و جو عاطفی خانواده در پیش بینی  ، مؤمنی، خ؛ عباسی، م؛  پیرانی، ذ؛ بگیان کوله مرزو،م ج -

ختی در یادگیری سال پنجم، شماره هشتم، بهار و تابستان اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دوفصلنامه راهبردهای شنا

 ،1394.  

     - onwell, C., C.; Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in th 

Classroom. Washington, DC: George Washington University Press                 


