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ثبت است بر جريدة عالم

از شمار دو چشم يك تن كم
                                              وز شمار خرد هزاران بيش

رودكى
در ميان جامعة  آموزشى كشور فراوان اند معلمانى كه آرام و پيوسته در 
ترويج ارزش هاى انسانى و گسترش دانش و مهارت در جامعه مى كوشند 
ــد و توسعه همگان مى جويند. يكى از اين  و رضايت خاطر خود را در رش
خادمان و عاشقان راستين پيشرفت علمى و فرهنگى ايران زمين شادروان 

سيدمهدى شيوايى بود.
ــيدمهدى در پنجم تيرماه 1312 در شهر قزوين چشم به جهان  س
ــاله بود كه همراه خانواده اش به تهران آمد. تحصيالت 6  گشود. چهارس
ــريعت» و دوره 6 ساله  ــتان هاى «ايران» و «ش ــاله ابتدايى را در دبس س
ــتان هاى «مروى» و «رهنما» پايان برد. در 1338  متوسطه را در دبيرس
ــى را در دانشكدة علوم دانشگاه تهران پاى درس استادان  دورة  كارشناس
ــابى، دكتر كمال الدين جناب،  ــور: دكتر محمود حس بزرگ فيزيك كش
دكتر امانت اهللا روشن زائر، دكتر على اصغر خمسوى، دكتر محموديان و... 
ــت و خود را براى تدريس  ــه صاحبان علم و ادب و كمال بودند آموخ ك
ــس از پايان تحصيالت دورة   ــاده كرد. در 1342 پ ــور آم در مدارس كش
كارشناسى، به استخدام وزارت آموزش وپرورش درآمد و در دبيرستان هاى 
ــميرانات) به تدريس پرداخت. او از همان آغاز كار  منطقه يك تهران (ش
ــالتى در نظر گرفت و آن رسالت ايجاد تحول در نوجوانان  براى خود رس
ــور بود. او مى دانست كه براى رسيدن به توسعه اقتصادى،  و جوانان كش
اجتماعى و فرهنگى كشور به افرادى آموزش  ديده، ماهر و متخصص كه 
ــم. از اين رو تدريس او  ــد به زندگى و خدمت به جامعه نياز داري عالقه من
ــال و  ــدن دانش آموزان در امتحانات آخر س فقط انتقال دانش و قبول ش
دانشگاه نبود. او كالس درس را وسيلة تربيت انسان هايى ارزشمند، خالق 
و سازنده مى دانست و براى تربيت چنين افرادى سخت مى كوشيد. هرجا 
امكان كار و خدمت وجود داشت، پيش قدم مى شد و خود به استقبال كار 
ــئوليت مى رفت. در كالس درس با زمزمه محبت درس مى داد، در  و مس
شوراى برنامه ريزى درس فيزيك در دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى 
ــركت مى كرد و با دقت و موشكافى به تأليف كتاب هاى  با همة وجود ش
فيزيك دورة دبيرستان مى پرداخت؛ با مطالعة كامل براى آموزش دبيران و 
انتقال عشق و احساس مسئوليت خود به آن ها، به كارآموزى و بازآموزى 
ــد؛ با اداره كل امتحانات براى طراحى سؤال هاى  معلمان مشغول مى ش
امتحانات نهايى دوره متوسطه همكارى مى كرد و مى دانست كه امتحانات، 
ــور است و با امانت دارى بايد حرمت آن حفظ  اعتبار آموزش وپرورش كش
شود. دامنه اين همكارى او به سازمان   سنجش آموزش كشور نيز رسيد و 

انواع مسئوليت ها را با افتخار به پايان برد.
ــادروان سيدمهدى شيوايى هيچ گاه از يادگرفتن و ياددادن غافل  ش
ــال 1369 به دعوت دانشگاه تيان جين همراه هيئت ايرانى  نبود. او در س
در كنفرانس آموزش فيزيك به شهر نانكى رفت و سال بعد نيز به عنوان 

ناظر تيم ايرانى شركت كننده در المپياد جهانى فيزيك به كوبا سفر كرد.
ــيوايى نه تنها راهنما و مربى دانش آموزان بود بلكه دوست  استاد ش
و مرشد همكاران خود نيز بود، به طورى كه هرجا صحبت ايشان به ميان 
ــد، مورد احترام و محبت معلمان و مديران قرار مى گيرد و نام او را  مى آي
در رديف اثرگذاران بر آموزش وپرورش كشور قرار مى دهند. استاد شيوايى 
ــوردار بود. «او  ــان فاميل خود از احترام ويژه اى برخ ــواده و در مي در خان
براى خانواده، آشنايان، نزديكان، دوستان نمونه متانت، بردبارى، قضاوت 
عادالنه، خلق و خوى خوش، خردمندى، امانت دارى، رازدارى و نگاه مثبت 
ــد ديگران از ارتباط با او براى خود  به زندگى بود. همين امور باعث مى ش

پناهگاهى بر پايه هاى اعتماد بسازند.»1
آرامش و آسايش شادروان سيدمهدى شيوايى را همسرى دانا و توانا 
ــور مشغول بود.  فراهم مى كرد كه خود به تربيت و تدريس دختران كش
حاصل مشترك اين زوج فرهيخته و هماهنگ خانم پزشكى است كه با 
دانش و منش و عمل درسى را كه از پدر و مادر معلم، آموخته در خدمت 

سالمت تن و روان مردم كشور خود به كار گيرد.
ــيوايى و تغييراتى كه در انديشه  ــتاد ش تا زمانى كه آثار مكتوب اس

شاگردان خود به وجود آورده، مؤثرند، او زنده و جاويد است. 
هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جريده عالم دوام ما

فعاليت هاى آموزشى غيردرسى
ــركت  1. همكارى در برنامه  ريزى و تأليف كتاب هاى فيزيك با ش
ــن بهين آئين، اعظم پورقاضى، مجتبى جعفرپور و اصغر لطفى  نورالدي

شروع 1371، در 3 جلد؛
ــركت  2. همكارى در برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى فيزيك با ش
اعظم پورقاضى، حسن عزيزى، غالمعلى محمودزاده، 1373، در 4 جلد؛
3. همكارى در تأليف كتاب هاى فيزيك پيش دانشگاهى تجربى و 
رياضى دكتر اعظم پورقاضى و سيدمهدى شيوايى ، 1374، در 2 جلد
ــارات  ــى مكانيك امتحانات نهايى (انتش ــخ تحليل 4. تأليف پاس

مبتكران)؛
5. پاسخ نامه پرسش هاى فيزيك و مكانيك آزمون هاى سراسرى 
ورود به دانشگاه سال هاى 79- 1371 سازمان سنجش آموزش كشور.

ثار زنده ياد سيدمهدى شيوايى زندگى و آ
اسفنديار معتمدى
كارشناس و مؤلف كتاب هاى علوم تجربى و فيزيك

ياد بود

مرحوم زنده ياد سيدمهدى شيوايى


