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ــان گفت.  ــان برايش ــتگان را فرا خواند و از ميالد انس خدا فرش
فرشتگان مقرب درگاه به اعتراض برخاستند كه پس ما؟! و خدا 
جرعه اي از شراب حكمتش را در كامشان فرو ريخت تا جمله آرام 

يافتند، مگر يك تن!

بدين سان معلم اول متعلم اول را آفريد. آن گاه آدم، چون ستاره اي 
ــاني آسمان و سبزينه اي در برهوت كوير، بر عرصة خاك  بر پيش

چشم گشود. و به ناگاه عشق نعره زد!
ــه خونين جگري پيدا شــد نعره زد عشــق ك
ــه صاحب نظــري پيدا شــد ــد ك حســن لرزي

ــان مجبور  ــه از خــاك جه فطرت آشــفت ك
خودگري، خودشــكني، خود نگري پيدا شــد

ــه شبســتان ازل  ب ــردون  ــت زگ ــري رف خب
شــد ــدا  پي ــرده دري  پ ــان  پردگي اي  حــذر 
ــوش حيات ــه آغ ــش ب ــر از خوي  آرزو بي خب
ــدا شــد ــري پي ــان دگ ــرد و جه  چشــم واك
ــدم همه عمر ــه در خاك تپي ــي گفت ك  زندگ
ــدا شــد ــه دري پي ــد ديرين ــن گنب ــا از اي  ت

اقبال الهوري
و خدا بر آدم لبخند زد. آدم شادمان شد و به جهان خنديد.  پس 
خدا اسماء را به آدم آموخت و خود«معلم اول» شد. و آدم اسماء 
را آموخت و «متعلم اول» شد. عالم ديگري پديد آمد؛ عالم صغير. 
ــتين امانت پذير خدا شد.  بدين گونه آدم اولين محرم راز و نخس

تاريخ آغاز گشت، بر شالودة محبت، كتاب و فرهنگ.
آن گاه آدم وظيفه يافت اين شعلة خدايي را كه در درونش برافرخته 
ــده بود، به ديگران نيز برساند و اين رشتة نور را در ظلمتكدة  ش
ــوالن آغاز شد. معلمان  ــتراند. اين چنين سلسة رس جان ها بگس
بزرگ، پويندگان طريق توحيد و حكمت آموزان و حكمت اندوزان 
بر عرصة خاك آمدند. زان پس اين امانت الهي هر زمان به دست 

رسولي درآمد.
روزي به دست نوح افتاد و به سكان آن كشتي نجاتي بدل شد كه 

گروه رستگاران را در دامان كوه جودي فرود آورد.
زماني در دست ابراهيم قرار گرفت و بدل به«تبر»ي شد بت شكن، 
و برهاني چون آفتاب تموز در برف كوهساران. بت ها را بر زمين 
ريخت و زبان مدعيان را فرو بست. ابراهيم معلم بزرگ بشر گرديد؛ 

معلم توحيد و يكتاپرستي
ــعيب اين امانت را در هيئت  ــت و شــعيب آمد. ش زمان گذش
چوبدست شبانان به موسي سپرد تا در كف موسي عصايي شود 
باطل السحر. آن آتش عشق الهي هم، چونان درختي آتشين در دل 

12 اردى بهشت 
روز معلم و سالگرد 
شهادت معلم شهيد 
 استاد مرتضى مطهرى 
گرامى باد 

در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و خدا معلم اول بود؛ معلم 
اول خدا بود.

خدا آفريدگار و خداوندگار آموختن بود؛ نمي توانست نياموزد، كه 
آموختن بر سرشت او بود.

ــت تا آن كالم  معلم اول متعلم مي يافت و«محرم راز»ي مي جس
مقدس را در جان و دل او به امانت گذارد. پس در آسمان نظر كرد 
و با او از «تعليم» سخن گفت، از آن امانت بزرگ و آن راز عظيم. 
آسمان، مبهوت و حيران، در خويشتن نگريست و به خود لرزيد! 

يعني كه نه! و از برداشتن بار امانت خدايي سر باز زد.
كشيد نتوانست  امــانــت  ــار  ب آســمــان 
ــه زدنــد ــوان دي مــن  ــام  ن ــه  ب ــار  ك قرعة 

 حافظ
خدا به كوهساران روي آورد؛ كوه هاي سترگ و قله هاي برافراشته، 
تا در ميان آن ها«محرم راز» خود را بيايد، اما كوه ها نيز از َخشيَت اين 
امانت بزرگ سر باز زدند و يارايي و پذيرش آن را عذر خواستند* 
و... خدا دريا را جست و جو كرد. اسطورة عظمت و پويايي را. و 
ــگاه  دريا؟...دريا نيز رخ برگرفت و عذر تقصير خويش را به پيش

خدا عرضه كرد.
بدين سان، نه آفتاب و نه ماه، نه دريا و نه جنگل، نه دشت و نه كوه، 
نه كهكشان و نه ستاره و نه هيچ موجود ديگري، امانت خدايي را 
نپذيرفتند. كه نتوانستند! و نمي توانستند. پس خدا به آفرينش«اشرف 
ــت، و در اين تقدير، به خلقتي عظيم و  مخلوقات» خود برخاس
ــت زد تا«يگانه»اي را به عرصة آفرينش بياورد،  بس شگرف دس

امانت پذير و شايستة آموختن، يعني:«انسان»!

و اين چنين خدا به خلقت اين«ظلوم جهول*» پرداخت تا او  را 
ــازد و اسماء را به او بياموزد. آن  همراز و هم صحبت خويش س

اسمائي كه آن ديگران تاب شنيدنش را نياورده بودند. 
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ــي را در تف خود چنان بسوخت  كوه برفروخت و درون موس
كه او خود اخگري شد در شب فرعونيان. و چه بسيار خفتگان 

را كه بيدار كرد.
موسي نيز بگذشت و مسيح آمد؛ داروي جان ها. مرهم روح هاي 
خسته و دل هاي شكسته. او نيز معلم بود؛ معلمي تعليم يافته از 
چشمه هاي حكمت خداوندگار و سيراب شده از آبشخور جالل 
آفريدگار. مژدة خدا در دست و پيام او بر زبان. او هم در زمين 
درنگي كرد و با دم مسيحايي خود تاريخ را به عطري تازه آغشته 

كرد و بگذشت. 
مسيح نيز سرانجام در عروج آسماني خويش بياسود و حواريان 
خويش را به پيمودن راه هاي نرفته و آموختن شاگردان نياموخته 

هشدار داد.
باز هم زمان گذشت. اندك  اندك غبار روزگار دل ها را گرفت. 
آموزه هاي موسي مسخ شد و قارون ها را پروريد. حكمت هاي 
مسيح نيز رخت به انزواي صومعه ها كشيد و امانت خدا را زنگار 
گرفت. آن گاه خدا اين بار، امانت بزرگ خويش را كه ثمرة تعليم 
اسماء بود، به مردي، باز هم از تيرة شبانان، داد؛ مردي اّمي و يتيم. 
ــمان ها هزاران ستاره داشت. مردي كه عشق به  مردي كه در آس
هدايت داشت و جانش سرشتة تعليم و تعلم بود. او محمد(ص) 
ــت. مردي همساية  بود و از دل جاهليت متروك قرون برخاس

غيب، و ايستاده بر درگاه ملك و ملكوت.
محمد(ص) از موهبت نوري كه در غار حرا بر او تابيد، رسوِل 

نور شد و نور آن«كلمه» بود، و كلمه نزد خدا بود!
محمد مأمور شد تا امانت خدا را كه آسمان ها و زمين، و كوه ها 
نيز، از پذيرفتن آن سر باز زده بودند بگيرد و به ديگران برساند 
ــان«ظلوم و جهول». پس  ــعلي قرار دهد فرا راه انس و از آن مش
نخست «محمد»علي را آموخت.«باب حكمت» گشوده شد و 
از اين دروازة شهر آسماني جان هاي ديگري نيز روشن گرديد.« 
علي» و كميل، «حسين» و حبيب و حر،...و «مهدي »(ع) و آن 
استوانه هاي نيابت...و در افقي ديگر، «بوعلي» و بهمنيار. «شمس» 

و جالل الدين و... 
اكنون آن كلمه در دست ما و در نزد ماست و اين آتش هم چنان 
گرمي بخش روزگاران است و هر روز و هر زمان به معلم شور 
و گرمي، به محصل نياز به محبت و آموختن، و به جامعه روح 
جاودانگي مي بخشد. و اينك در ايام بزرگداشت مقام معلم و به 
ياد شهادت آن معلم پارسا و مطهر، جمع ما را روشني بخشيده 

است. و كالم آخر:
هر شمعي كه در هر مدرسه و مكتبي به نام معلم روشن است، 

وام دار آن شمع ازلي است. 

مواِت و االرِض َو الِجباِل َفاَبَيََن اَْن يَْحِمْلنَها  *انّا َعَرضنا االمانة َعَلي السَّ
و اْشَفقَن مِنها و َحَمَلها االِنساَن اِنَُّه كاَن ظلوماً جهوالً.(احزاب: 72 )
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  در مورد شعار امسال و كاري كه امسال بايد انجام بگيرد،البته سرفصل هاي 
ــي وجود دارد كه همه داراي اولويت ا ند. مثال تحول نظام اداري يك كار الزم  مهم
است كه بايد انجام بگيرد. تحول آموزش و پرورش يك كار بنياني است.جايگاه علوم 
انساني در دانشگاه ها و در مركز آموزش  و تحقيق يك كار اساسي است . مسائل 
مربوط به فرهنگ عمومي،مسائل مربوط  به اخالق جامعه،اين كارها همه اش كارهاي 
مهمي است.ليكن به نظر صاحب نظران،امروز در اين برهه از زمان، مسألةاقتصادي از 

همةمسائل كشور فوريت و اولويت بيشتري دارد.
   اگر كشور عزيز ما بتواند در زمينة مسائل اقتصادي ،يك حركت جهادگونه اي 
انجام بدهد،اين گام بلندي را كه برداشته است،با گام هاي بلند بعدي همراه كند،بال 
شك براي كشور و پيشرفت كشور و عزت ملت ايران تاثيرات  بسيار زيادي خواهد 

داشت. 
  ما بايد بتوانيم قدرت نظام اسالمي را در زمينة حل مشكالت اقتصادي به 
همة دنيا نشان دهيم.الگو را بر سر دست بگيريم تا ملت ها بتوانند ببينند كه يك ملت 

در سايةاسالم و با تعاليم اسالم چگونه مي تواند پيشرفت كند.
  مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصادالزم است. اين نيازمند توانمند شدن 
است، نيازمند اطالعات الزم است كه اينها را بايد مسئوالن در اختيار مردم بگذارند 
و اميدواريم ان شاءاهللاَّ اين روند روزبه روز توسعه پيدا كند. البته رسانه ها نقش دارند، 
ــردم را آگاه كنند؛ دولت هم بايد فعال  ــو و تلويزيون نقش دارند، مى توانند م رادي

برخورد كند و بتوانند ان شاءاهللاَّ مسألة اقتصادى را پيش ببرند.
ــور در سال 90 انجام     اگر ما بخواهيم اين حركت عظيم اقتصادى در كش

بگيرد، يك الزاماتى هم دارد. اين الزامات را هم من فهرست وار عرض بكنم:
اوالً روحية جهادى الزم است. ملت ما از اول انقالب تا امروز در هر جايي كه 
با روحية جهادي وارد ميدان شده، پيش رفته. اين را ما در دفاع مقدس ديديم، در 
جهاد سازندگي ديديم، در حركت علمي داريم مشاهده مي كنيم. اگر ما در بخش هاي 
گوناگون، روحية جهادي داشته باشيم، يعني كار را براي خدا، با جديت و به صورت 
خستگي ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بالشك اين حركت 

پيش خواهد رفت.
  دوم، استحكام معنويت و روح ايمان و تدين در جامعه است.عزيزان من!

 اين را همه بدانند،تدين جامعه، تدين جوانان ما، در امور دنيايى هم به ملت و هم 
به جامعه كمك مى كند. خيال نكنند كه متدين شدن جوانان، اثرش فقط در روزهاى 
ــب هاى جمعه در دعاى كميل است. اگر يك ملت  ــاجد يا در ش اعتكاف در مس
جوانانش متدين باشند، از هرزگى دور خواهند شد، از اعتياد دور خواهند شد، از 
چيزهايى كه جوان را زمين گير مى كند، دور خواهند شد.استعداد آن ها به كار مى افتد، 
كار مى كنند، تالش مى كنند. در زمينة علم، در زمينة فعاليت هاى اجتماعى، در زمينة 
فعاليت هاى سياسى، كشور پيشرفت مى كند. در اقتصاد هم همين جور است. روحية 

معنويت و تدين، نقش بسيار مهمى دارد.

 در جمع مردم مشهد در نوروز 1390 رهبر معظم انقالب اسالمىگزيده اى از سخنان
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يك روز در زاهدانيك روز در زاهدان
سرزمين نخل و آفتاب، عنوان درسي بود در كتاب فارسي دوم راهنمايي در دهة 70، كه 

در آن، استان سيستان و بلوچستان و مردم آن به دانش آموزان معرفي شده بود.
 دي ماه گذشته بود كه ما و همكارانمان در مجالت رشد، دو روزي ميهمان اين سرزمين 
شديم تا با حضور در ميان معلمان و دانش آموزان، چند و چون توزيع مجالت رشد در آن 
استان را بررسي كنيم؛ اگرچه اين سرزمين چنان پهناور است كه با دو روز حضور اداري در 

آن، نمي توان حق ديدن را ادا كرد و در مجله نيز حق مطلب را دربارة آن به جا آورد.
باري، سهم نگارنده از اين ديدار، حضور در مدرسة راهنمايي نمونه دولتي ضميري در 
ـ سردبير مجلة رشد  زاهدان بود كه به اتفاق دوست و همكار عزيز آقاي حبيب يوسف زاده 

ـ اين ديدار انجام شد.  نوجوان 
مدير مدرسة ضميري آقاي ميري، در بدو ورود به استقبال ما آمد و ما را به دفتر راهنمايي 
كرد. فصل امتحان بود و بچه ها مدرسه را پس از امتحان ترك كرده  بودند. ناچار توانستيم 
تنها با چند تن از معلمان مدرسه آقايان خّمري دبير علوم، كيخا دبير پرورشي و نيز دبير 
رياضي ديدار و گفت و گو كنيم. سپس يك ساعتي هم از آزمايشگاه علوم ديدن كرديم. به 
راهنمايى آقاي خّمري، جلوه هايي از تدريس عملي، از جمله نمايش قانون ارشميدس به 
وسيلة ابزار مخصوص را مشاهده كرديم؛ «قانوني» كه معموالً بچه ها از دورة دبستان با آن 
آشنا مي شوند و آن را به خاطر مي سپارند، اما كمتر كسي را مي توان يافت كه بتواند به راحتي 

آن را بيان كند و بگويد در اين ماجرا واقعاً چه اتفاقي مي افتد. بگذريم.

و يك روز هم در نيم روز!
دومين روز ما در استان، به همراه دكتر سياوش شايان، سردبير مجلة رشد جغرافيا و 
ــردبير مجلة رشد آموزش پيش دبستانى، به ديدار از زابل،  خانم دكتر فرخنده مفيدي، س
ــت. زابل شهر رستم است، شهر يعقوب ليث است،  ــتان، يا نيم روزقديم، گذش در سيس
ــت و شهر هامون و هيرمند است و شهري  ــهر آبا و اجدادي استاد شهيد مطهري اس ش
ـ شهر ســوخته را در جوار خود دارد. در ورود به ادارة  ــت كه كهن ترين شهر ايران  اس
آموزش و پرورش، با آقاي معزي، رييس اداره، آشنا شديم. به ايشان يادآور شدم 
كه قبل از سفر با مروري در سايت آموزش و پرورش استان و نيز شهرستان 
زابل، اطالعاتي به اجمال از اين منطقه به دست آورده ام. اين سبب شد 

ايشان نيز اطالعاتي تكميلي در اختيار ما قرار دهند. 
زابل، و به طور كلي سيستان، شهر و منطقه اي محروم است، به 
ويژه كه خشك سالي هاي پياپي و بادهاي 120 روزه نيز بر محنت 
ــري در  ــنت ديروز و س مردم مي افزايد. اما مردمان آن، پاي در س
آسمان فردا دارند، و اين را به ويژه ما در سيماي مديران و معلماني 
ــم، به عيان ديديم. پس از  ــه در جمع آن ها حضور يافته بودي ك
ــدة مردم زابل در  ــخن راني ها در آن جمع، دكتر نورا، نماين س
مجلس شوراي اسالمي نيز كه حسب اتفاق در استان بود، به 
ــخن گفت. دكتر نورا، خود  مجلس آمد و با موكّالن خود س
ــت كه در دانش آموزان  تحصيالت رياضي دارد و معتقد اس
سيستان، استعداد هاي فوق العادة رياضي به طور شاخصي 

وجود دارد. چنين باد. 
اما دوستان ديگر ما در اين سفر، از شهرهاي خاش و 
سراوان و ايرانشهر، يعني ناحية بلوچستان بازديد كردند 
ــزارش آن ديدارها را در مجالت خود  كه البد خود گ
ــفر، گفت و گويي  ــد آورد. ره آورد ما از اين س خواهن
ــت كه  همكار ما آقاي نصراهللا دادار با مدير كل  اس
محترم آموزش و پرورش استان انجام داد كه تقديمتان 

مي شود. 
سردبير

باري، سهم نگارنده از اين ديدار، ح
زاهدان بود كه به اتفاق دوست و همكا

ـ اين ديدار انجام شد.  نوجوان 
مدير مدرسة ضميري آقاي ميري،
كرد. فصل امتحان بود و بچه ها مدرس
تنها با چند تن از معلمان مدرسه آقاي

رياضي ديدار و گفت و گو كنيم. سپس
راهنمايى آقاي خّمري، جلوه هايي از
وسيلة ابزار مخصوص را مشاهده كر

ي ى

آشنا مي شوند و آن را به خاطر مي سپار
آن را بيان كند و بگويد در اين ماجرا و

و يك روزو يك روز
دومين روز ما در استان، به همراه

ــردبير فخانم دكتر فرخنده مفيدي، س
ــ ــتان، يا نيم روزقديم، گذش در سيس
ــهر آبا و اجدادي استاد شهيد مطه ش
ـ ش ــت كه كهن ترين شهر ايران  شاس
مآموزش و پرورش، با آقاي م

كه قبل از سفر با مروري
زابل، اطالعاتي به ا
ايشان نيز اطالعات
زابل، و به ط

ويژه كه خشك
مردم مي افزايد
آسمان فردا د

ــه در جمع ك
ــخن راني س
مجلس ش
مجلس آ
تحصيال
سيستان
وجود
اما
سراو
كه
خ
ا
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پاي صحبت آقاي ابراهيم اعتصام
مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان  و بلوچستان 
گفت و گو: نصر اهللا دادار

ــرقي ايران،   ــتان در جنوب ش ــتان و بلوچس ــتان سيس اس
ــت و بيش از 11 درصد وسعت  ــتان ايران اس پهناورترين اس

كشور ما را در برمي گيرد.
اين استان 1100 كيلومتر مرز خشكي با كشورهاي پاكستان 
و افغانستان و 300 كيلومتر مرز آبي با درياي عمان دارد و به 
دليل داشتن موقعيت راهبردي و ترانزيتي، از اهميت فراواني 
ــت. بندر چابهار كه تنها بندر اقيانوسي ايران و  برخوردار اس
آسان ترين و بهترين راه دست رسي كشورهاي آسياي ميانه به 

آب هاي آزاد به شمار مي رود، در اين استان واقع است.
ــتان از قوميت هاي بلوچ و فارس  مردم سيستان و بلوچس
ــنت و تشيع هستند.  زبان و از نظر ديني، پيرو مذاهب اهل س
ــك دارد، اما در عين  ــتان، بيشتر آب و هواي گرم و خش اين اس
ــت و  حال از تنوع آب و هوايي و اقليمي ويژه اي برخوردار اس
مناطق كوهستاني، جنگلي و باتالقي نيز در اين استان پهناور 

به چشم مي خورند.
ــتان است، از طريق راه آهن با پاكستان  زاهدان كه مركز اس
ــوي كرمان هم به راه آهن سراسري  ارتباط دارد و اخيراً از س
ايران متصل شده است. قرار است به زودي خط آهني از سوي 
ــهد و از آن جا به كشورهاي آسياي ميانه كشيده  چابهار به مش
ــعة اين استان و  ــود. اين خط آهن نقش مهمي را در توس ش

منطقة شرق ايران ايفا خواهد كرد.
 در زمستان سال گذشته، توفيق يافتيم به همراه آقاي محمد 
ــارات كمك آموزشي، تعدادي از  ناصري، مدير كل دفتر انتش
ــان اين دفتر و جمعي ازسردبيران محترم  معاونان و كارشناس
ــتان پهناور داشته باشيم. در  ــد، سفري به اين اس مجالت رش
ــي وضعيت و جايگاه  ــفر كه به منظور بررس ــية اين س حاش
ــهر، خاش، زابل،  ــد در شهرهاي زاهدان، ايرانش مجالت رش
ــا آقاي ابراهيم اعتصام، مدير كل  ــراوان و... انجام گرفت، ب س
ــتان و بلوچستان، گفت وگويي  آموزش و پرورش استان سيس
ــاي ابراهيم اعتصام  ــود: آق ــه در ادامه تقديم مي ش كرديم ك
متولد سال 1338، داراي مدرك كارشناسي الهيات از دانشگاه 
ــتان و كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق  سيستان و بلوچس
ــالمي از دانشگاه فردوسي مشهد است. ايشان مهرماه سال  اس
ــه عنوان معلم، كار خود را در آموزش و پرورش زابل،  1358 ب
ــتان آغاز كرده است. در  ــتاهاي مرزي سيس در يكي از روس
اواخر دوران دفاع مقدس، به سپاه مأمور، و پس از حضور در 
جبهه هاي دفاع مقدس، به اسارت دشمنان بعثي گرفتار مي شود. 
ــارت، به ميهن اسالمي  ــه ماه اس ــال و س پس از تحمل دو س
برمي گردد و مجدداً به فعاليت هاي آموزشي و پرورشي خود در 

آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان ادامه مي دهد.

ــراي ما گفت،  ــور كه خود ب ــاي ابراهيم اعتصام، آن ط آق
ــي را در يكي از  ــي و راهنماي ــاي ابتداي ــالت دوره ه تحصي
ــطه را در شهر زابل  ــتاهاي سيستان و تحصيالت متوس روس
گذرانده است. تحصيالت دو سال آخر را نيز در دانش سراي 
مقدماتي طي كرده و معلم شده است... بهتر است ادامة مطالب 

را از زبان خودش بخوانيم:
ــال پنجم  ــن دورة نظام جديد آن زمان بوديم. س ــا اولي ـ م
ابتدايي را كه تمام كردم، من را بايد يك سال از مدرسه گرفتند. 
در آن زمان، رسم بر اين بود كه يك سال به مكتب خانه برويم. 
مرحوم پدرم نيز به اين كار مقيد بود و مرا به مكتب خانه سپرد. 
يك سال در مكتب خانه به فراگيري قرآن و ادعيه و كتاب هاي 
درسي مكتب خانه و حتي گلستان و بوستان و بخش هايي از 
ــدم. از همان زمان به كار معلمي عالقه مند  ــغول ش حافظ مش
ــردم و همان جا به  ــب را تمام ك ــون دو ماهه مكت ــدم. چ ش
بچه هاي بعدي درس مي دادم. اين كار معلمي را از 10 سالگي 
به عهده گرفتم. حتي حق الزحمه اي هم در آن زمان مي گرفتم 
ــيرين بود. مرحوم مال اسماعيل كيخواه در  كه خيلي برايم ش
ــتاي سدكي شيوه آب زابل معلم مكتب خانه بود و خانم  روس

ايشان مرحومه مال ليال نيز در مكتب خانه تدريس مي كرد. 
پس از اتمام سال دوم دبيرستان، وارد دانش سراي مقدماتي 
زاهدان شدم و پس از دو سال، كار معلمي را در مهر ماه سال 
1358 شروع كردم. سال اول، معلم پاية سوم ابتدايي بودم و در 
يكي از روستاهاي مرزي سيستان تدريس مي كردم. سال بعد 
نيز ابالغ مديريت مدرسة ابتدايي را به من دادند. در همان پنج 
سال اول خدمت، سه سال معلم راهنما بودم. سپس رتبه هاي 
ــوم را براي دوره هاي باالتر مي فرستاند و چون  اول، دوم و س
من رتبة دوم را در جمع فارغ التحصيالن داشتم، به تربيت معلم 
شهيد رجايي كرمان رفتم، آخرهاي جنگ به سپاه مأمور شدم 
ــدم. پس از آزادي،  ــارت درآم و پس از اعزام به جبهه، به اس
ــركت كردم، چون در آن زمان فوق ديپلم  دوباره در كنكور ش
بودم. در سال 1370 در رشتة دبيري الهيات دانشگاه سيستان و 
بلوچستان پذيرفته شدم. اين دوره طي سه سال به اتمام رسيد 
و باز هم رتبة اول گروه فارغ التحصيالن را به دست آوردم. به 
ــية ادامة تحصيل در دورة  همين دليل، از وزارت علوم، بورس
ــد برايم آمد و كارشناسي ارشد را در دانشگاه  كارشناسي ارش
ــتة فقه و مباني حقوق اسالمي تمام  ــي مشهد، در رش فردوس
كردم. همان سال هاي 1373 تا 1376 معاون آموزش عمومي 
ــم بودم. بعد هم مدرس تربيت   ادارة كل آموزش و پرورش ه
معلم و مسئول مدرسة عالي شهيد مطهري وابسته به دانشگاه 

5شهيد مطهري تهران شدم.
ـ   ارديبهشت 1390 شمارة هشتم  

︀ب  ︣ز﹝﹫﹟ ﹡﹏ و آ﹁︐ در︨ 
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 آقاي اعتصــام، لطفًا بفرماييد 
ــه سيســتان وبلوچســتان از نظر  ك
فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي چه 

ويژگي هايي دارد؟  
ــتان و بلوچستان،  ــتان سيس  اس
ــخص  همان طور كه از عنوان آن مش
و  ــتان  سيس ــش  بخ دو  از  ــت،  اس
ــتان تشكيل شده و با بيش از  بلوچس
180 هزار كيلومتر مربع، پهناورترين 
ــت. جمعيت استان  استان كشور اس
 ،1385 ــال  س ــاس سرشماري  براس
بالغ بر 2400000 نفر است. باالترين 
ــور و  ــت كش ــد جمعي ــد رش درص
ــن ضريب پراكندگي جمعيت  باالتري

كشور را نيز داراست.
ــمنان، يزد و  ــتان هايي مانند س اس
كرمان وسعت زيادي دارند، اما كوير 
و دشت لوط خالي از سكنه است. در 
حالي كه استان سيستان و بلوچستان 
در همة نقاط سكونتگاه دارد و حتي 
ــاي پايين  ــا جمعيت ه ــي ب گروه هاي
ــتان زندگي  ــاط اس ــز در اقصا نق ني
مي كنند. ما در سطح استان 32 منطقة 
آموزش و پرورش داريم و امروز 530 
هزار دانش آموز در اين استان مشغول 
ــم انداز بسيار  تحصيل اند كه اين،چش
خوبي را براي استان رقم زده است. 
ــال ها، آموزش و پرورش  ــن س اي در 
و  ــان  واجب التعليم ــذب  ج ــراي  ب
ــاني بومي  تأمين و تربيت نيروي انس
ــات خوبي انجام داده  ماندگار، اقدم
ــة شبانه روزي  ــت. ما 185 مدرس اس
ــروم و پراكنده  ــق مح ــم. مناط داري
ــامان دهي كرده ايم. بيش از  را نيز س
500 قرارداد روستا مركز براي اياب 
و ذهاب دانش آموزان داشته ايم. اين 
ــت كه دانش آموزان  براي مناطقي اس
ــبانه روزي نيستند و مدرسه اي هم  ش
ــتاها وجود ندارد. بيشتر  در آن روس
ــوارد در دوره هاي راهنمايي و  اين م
ــت. اياب و ذهاب اين  ــطه اس متوس
دانش آموزان را با مشاركت خانواده ها 

و مسئوالن محلي انجام مي دهيم. 
از  ــايري،  عش ــدارس  م ــعة  توس
ــه در اين  ــت ك كارهاي ديگري اس
استان انجام شده است. استان سيستان 
و بلوچستان استاني قومي، مذهبي و 
تركيبي است و انواع اقوام و طوايف 
در آن زندگي مي كنند. اما برجستگي 
ــتان وجود  و امتياز بزرگي كه در اس

ــت.  ــالمت آميز اس دارد، زندگي مس
ــه خوبي  ــا هم ب ــداد ما ب ــا و اج آب
ــاال از هر قوم،  ــي كرده اند؛ ح زندگ
ــه، طايفه و مذهب كه بوده اند. با  قبيل
وجود اين كه توطئه هاي فراواني هم 
ــته اند تفرقه و اختالف  شده و خواس
ــاد كنند، اما  ــني ايج ــيعه و س بين ش
ــق و ارادت  ــة مردم با همان عش هم
ــاني خيلي  ــي و انس ــط عاطف و رواب
خوبي كه داشته اند، بحمدا هللا زندگي 
خودشان را ادمه مي دهند. دارا بودن 
مرز طوالني و مشترك(حدود 1200 
ــورهاي افغانستان و  كيلومتر) با كش
ــر مرز آبي  ــتان و 300 كيلومت پاكس
ــية خليج  فارس،  ــورهاي حاش با كش
ــتان  ــرايط خاصي را براي اين اس ش
ــتان ما در حقيقت  ايجاد مي كند. اس
استاني بالقوه و مستعد در بخش هاي 

گوناگون است.
تحقيقات علمي نيز نشان داده است 
كه دانش آموزان و واجب التعليم هاي 
اين استان، بهرة هوشي بسيار خوبي 
ــتان و بلوچستان  ــتان سيس دارند. اس
ــت و امروز  ــه چهار فصل اس هميش
ــت، بهار خودمان  كه 22 دي ماه اس
ــور ما امروز  ــم داريم. بهار كش را ه
ــهر چابهار است. البد مي  دانيد  در ش
ــان «چهاربهار» بوده  ــه چابهار، هم ك
ــده است.  كه مخفف آن «چابهار» ش
ــتان،  ــا در اين اس ــن كه م ــن اي ضم
ــم داريم كه  ــل را ه ــتان اردبي زمس
ــاق مي افتد.  ــوه تفتان اتف ــاي ك در پ
ــت  ــه در اردبيل به دس ــي ك گردوي
مي آيد، در اين منطقه هم وجود دارد. 
ــان را هم داريم. صعنت،  كوير و بياب
معدن، شيالت و ميوه هاي گرمسيري 
ــز داريم. خصوصًا  منحصر به فرد ني
ــاي نهم و دهم  اقداماتي كه دولت ه
ــام داده، بي نظير  ــتان انج در اين اس
ــاندن گاز از عسلويه  بوده است؛ رس
ــتان و بلوچستان كه  ــتان سيس به اس
ــردم بود،  ــاي ديرينة م ــزو آرزوه ج
اتصال خط  راه آهن به شبكة كشوري 
كه در حال تكميل شدن است. بحث 
ــيدن راه آهن از چابهار به زاهدان  كش
و زاهدان به خراسان كه امسال آقاي 
ــرد و ده ها  ــس جمهور مطرح ك ريي
ــازي،  ــر از جمله سدس ــروژة ديگ پ
ــعة بخش  مهار آب هاي جاري، توس
ــتغال زايي، خصوصًا  كشاورزي و اش

آبا و اجداد ما با هم 
به خوبي زندگي 
كرده اند؛ حاال از هر 
قوم، قبيله، طايفه و 
مذهب كه بوده اند. 
با وجود اين كه 
توطئه هاي فراواني 
هم شده و خواسته اند 
تفرقه و اختالف بين 
شيعه و سني ايجاد 
كنند، اما همة مردم با 
همان عشق و ارادت 
و روابط عاطفي و 
انساني خيلي خوبي 
كه داشته اند، بحمدا هللا 
زندگي خودشان را 
ادمه مي دهند
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ــي، از  ــوزش عال ــز آم ــعة مراك توس
ــورت گرفته  ــت كه ص كارهايي اس
ــتان، بيش از 80  است. امروز در اس
ــجو در مراكز آموزش  هزار نفر دانش
ــغول به  عالي دولتي و غير دولتي مش
ــيار قابل توجه  تحصيل داريم كه بس

است.

ــح، در نشســت  ــروز صب  ام
دســت اندركاران مجــالت رشــد 
ــان با  ــه هم زم ــد ك ــاره كردي اش
پيروزي انقالب اســالمي، جمعيت 
با سواد استان سيستان و بلوچستان 
ــوده، اين رقم در حال  29 درصد ب

حاضر چه قدر است؟
ــن رقم، به  ــال حاضر اي  در ح

باالي 70 درصد رسيده است.

ــتان  اس ــرورش  آموزش و پ  
سيستان و بلوچســتان چه تعدادي 

دبير و كارمند دارد؟
 با استخدام جديدي كه امسال 
ــاني  ــروي انس ــت، ني ــورت گرف ص
ــتان به 32  اين اس آموزش و پرورش 
ــامل  ــت كه ش ــيده اس هزار نفر رس
ــي  مجموع نيروهاي اداري و آموزش

مي شود.

ــاي  ــي نيروه ــت علم  وضعي
انساني در آموزش و پرورش چگونه 

است؟
ــدارك  ــا م ــن نيروه ــر اي  اكث
تحصيلي دانشگاهي دارند. درصدي 
ــث نيروهاي  ــه بح ــا توجه ب ــم ب ه
ــغول به كار  ــه مش ــي ك حق التدريس
ــد كه با توجه به  بوده اند، ديپلم دارن
ــرايط فراهم شده در مراكز تربيت  ش
ــهمية فرهنگيان، در  معلم، از محل س
ــي ادامة  ــع كارداني و كارشناس مقاط

تحصيل مي دهند.

ــت  وضعي ــد  بخواهي ــر  اگ  
ــتان را  آموزشــي و پرورشــي اس
نســبت به سراسر كشــور ارزيابي 
كنيد، استان سيســتان و بلوچستان 
در حــال حاضــر از چــه موقعيتي 

برخوردار است؟
 با شرايط و پيشينه اي كه از قبل 
ــته ايم، فاصلة ما با آخرين استان  داش
ــة معناداري  ــل خودمان، فاصل ما قب
ــه درصد با  ــت. موقعي ك ــوده اس ب
ــتان 29، تازه با ميانگين  ــوادي اس س
ــيار پايين، باشد. مشخص  ــواد بس س
است كه چه وضعي خواهد بود؛ اما 
ــال ها واقعًا اقدامات  در طول اين س
ــده است. از  ــيار خوبي انجام ش بس

جمله توسعة مدارس، جذب دختران 
بازمانده از تحصيل، بسترسازي براي 
ــي و طبيعي با  ــذر تحصيلي منطق گ
ــاني بومي و  ــاي انس ــذب نيروه ج

جذب نيروي انساني متخصص.
ــاخص ها، در  ــي از ش ــا در خيل م
ــد جهشي  با خودمان، رش ــه  مقايس
ــته ايم. مثًال ما در گذر تحصيلي  داش
ــي،  راهنماي ــه  ب ــي  ابتداي دورة  از 
ــطه و متوسطه به  راهنمايي به متوس
ــرفت بسيار  ــگاه، هر سال پيش دانش
خوبي داشته ايم. از قبولي دانشگاه تا 
ساير مقاطع،  الحمداهللا هر ساله رشد 
ــن نيروي  ــث تأمي ــته ايم. در بح داش
ــاني، تجهيز مدارس، سرانه ها و  انس
واجب التعليم ها،  ــذب  ج ــًا  خصوص
ــبانه روزي ها، روستا مركز،  توسعة ش
ــد نصاب و  ــدارس زير ح ــوز م مج
ساير اقدامات، رشد داشته ايم. امروز 
ــده از تحصيالن را به  ــا آمار بازمان م
حداقل رسانده ايم. اگر يك حداقلي 
ــم بازمانده از تحصيل وجود دارد،   ه
ــتن خانواده ها به  به دليل عالقه نداش
ــان است، و اين از  تحصيل فرزندانش
مشكالت فرهنگي مناطق است. اين 
ــه آموزش و پرورش  ــكل ديگر ب مش
ــياري از  ــود. در بس ــوط نمي ش مرب
روستاها، مديران مدرسه در تك تك 

ما در خيلي از 
شاخص ها، در 

مقايسه با خودمان، 
رشد جهشي 

داشته ايم
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ــادي و طبيعي ندارد. درصد بااليي  ع
ــق  ــي مناط ــه در برخ ــاني ك از كس
ــتند.  خدمت مي كنند، غير بومي هس
ــاير مسائل  تفاوت هاي فرهنگي و س
ــي،  پراكندگ ــودن،  دورب ــوارد،  م و 
ــكالت  مش و  ــودن  ب ــور  صعب العب
ديگري در اين استان وجود دارد. اگر 
ــد نيروها ماندگار شوند، بايد  بنا باش
ــادي و معنوي تقويت  ــاي م انگيزه ه
شود و اقدامات خاصي صورت گيرد. 
ــكونتگاه  مطلب ديگر، خود بحث س
ــه به بيش  ــت كه با توج معلمان اس
ــتان و  ــتا و آبادي اس از ده هزار روس
ــتاها  ــي كه در اكثر اين روس مدارس
ــب  ــكونتگاه هاي مناس قرار دارد، س
ــي نداريم. البته در طول اين چند  كاف
معلم سراهايي  و  ــراها  مجّردس سال، 
آموزش و پرورش  و  ــده  ش ــت  درس
تحويل گرفته است كه در ماندگاري 
ــت.  ــته اس معلمان تأثير زيادي داش
ــت  ــت معلم اس چرا كه كليد آن دس
و امكاناتي هم در آن وجود دارد. به 
ــراغ نقل و  همين دليل، معلم كمتر س
ــا در جايي كه اين  انتقال مي رود. ام
ــت و معلم  ــده اس ــكان فراهم نش ام
جاي مناسبي ندارد، مشكل به وجود 

مي آيد. 
مطلب ديگر بحث تجهيز مدارس 
ــت كه اكثراً فضاهاي  شبانه روزي اس
ــد. البته اگر   ــتانداردي دارن ــر اس غي
ــبانه روزي ها تأسيس نمي شد،  اين ش
ــغول تحصيل در  ــه مش بچه هايي ك
ــتند، همه از گردونة  اين مدارس هس
ــدند.  مي ش ــارج  خ ــت  تعليم و تربي
بنابراين مدارس اين گونه كه از سوي 
شبانه روزي  مجوز  آموزش و پرورش 
آن ها صادر شده است، بايد تبديل به 
احسن و به طور استاندارد فضاسازي 

شوند.
 مشكل اساسي تري كه شايد اكثر 
ــند، كمبود  ــته باش ــتان ها هم داش اس
نيروي خدماتي در مدارس است؛ از 
جمله آشپز براي مدارس شبانه روزي، 
سرايدار، نظافتچي، راننده و نيروهاي 
ــب از  خدماتي كه به نگه داري مناس
ــرقت و  ــري از س ــوال و جلوگي ام
ــك مي كنند.  ــت كم ــت بهداش رعاي
خصوصًا به موضوع بحث ماندگاري 
ــق مرزي و محروم،  معلمان در مناط
ــورت گيرد تا  ــگاه ويژه اي ص بايد ن

خانه ها را مي زنند و پس از شناسايي 
ــا صحبت  ــن آن ه ــا والدي ــا ب بچه ه
ــه  مي كنند تا بچه ها را جذب مدرس
ــتان  كنند. امروز آموزش و پرورش اس
ــتان و بلوچستان روبه پيشرفت  سيس
و رشد است. توفيقات بسيار خوبي 
ــم و در حال  ــة بخش ها داري در هم
رقابت با استان هاي ديگر هستيم. اما 
چون از قبل عقب ماندگي داشته ايم، 
ــتر، كار مضاعف،  نياز به تالش بيش

ــتر و امكانات و  ــرمايه گذاري بيش س
ــر در همة بخش ها  تجهيزات كامل ت

وجود دارد.

ــه   اساســي ترين مشــكلي ك
ــتان سيستان و  آموزش و پرورش اس
بلوچســتان با آن رو به روســت، در 

حال حاضر چيست؟
ــكالت، عدم  ــن مش  از مهم تري
ــاني در اين  ــروي انس ــدگاري ني مان
ــت. بزرگ ترين مشكل ما،  استان اس
ــامان دهي  ــكل نقل و انتقال و س مش
ــاني است. نيروي انساني  نيروي انس
ــتان و بلوچستان تركيب  استان سيس

در طول اين چند 
سال، مجّردسراها 
و معلم سراهايي 
درست شده و 
آموزش و پرورش 
تحويل گرفته 
است كه در 
ماندگاري معلمان 
تأثير زيادي داشته 
است
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ــود.  ــان انگيزه ايجاد ش ــراي معلم ب
ــتان  ــال حاضر اس ــا در ح ــتان م اس
اشتغال زايي شده است. كسي كه تازه 
ــده و پنج سال هم تعهد  استخدام ش
ــال خدمت نكرده،  دارد، هنوز دو س
ــود. به انحاي  ــي انتقال مي ش متقاض
ــيون پزشكي  مختلف از جمله كميس
و ساير موارد، تقاضاي انتقال مي كند 
ــاني،  و اين نياز و كمبود نيروي انس
ــة مجوزهاي خوبي كه  با وجود هم
ــود، باز هم خود را نشان  صادر مي ش

خواهد داد.

ــا توجه به اين كه قريب 32   ب
ــال اســت در آموزش و پرورش  س
هســتيد، نقش مجالت رشد را در 
ــرورش چگونه ارزيابي  آموزش و پ

مي كنيد؟
 من عالقة زيادي به آموزش  و 
ــاعت  ــس دارم. اگر حتي دو س تدري
ــس در كالس درس  ــه تدري در هفت
داشته باشم، خستگي تمام هفته ام از 
ــن از زمان هاي  بين خواهد رفت. م
ــد  دور رابطه اي جدي با مجالت رش
ــد با كارهاي  ــته ام. مجالت رش داش
ــده، خصوصًا  ــام ش ــي انج كارشناس
ــه واقعًا خيلي  ــال هاي اخير ك در س
ــف  ــاي مختل ــي و در رده ه تخصص
ــع  مقاط و  ــا  پايه ه ــوزي،  دانش آم
ــراي  ــم ب ــد، ه ــف كار مي كن مختل
ــيله اي  ــوز و هم معلم، وس دانش آم
ــاي  ــراي ارتق ــي و ب ــك آموزش كم
ــغلي مفيد است. من  مهارت هاي ش
ــس مي كردم، از  ــي كه تدري در زمان
مجالت رشد براي تدريس در رشتة 
خودم بهره مي بردم. از ادبيات عرب، 
ــائل  ــي و الهيات و مس ادبيات فارس
ديني نيز در حوزة كاري خودم انتقاد 
ــردم. امروز هم معلمان، به ويژه  مي ك
معلمان روستايي، مي توانند به خوبي 
ــد بهره ببرند. چرا كه  از مجالت رش
مناطق  در  ــًا  مخصوص ــي  جاي گزين
محروم، براي مجالت رشد و كتاب 
راهنماي معلم وجود ندارد. مجالت 
رشد با اين تنوع و جذابيتي كه دارند، 
ــوب و تأثير گذاري  ــيار خ عنصر بس
ــد و  ــي ـ يادگيري ان ــر يادده در ام
كه  متنوعي  ــوالت  محص ــاءاهللا  ان ش
ــي  ــك آموزش ــارات كم ــر انتش دفت
ــواي  ــاي محت ــد، هم پ ــد مي كن تولي

ــتقيم و  ــمي در آموزش هاي مس رس
ــيار خوب در  ــي بس ــي، مكمل كالس
ــمي و فوق  ــوزش غير رس قالب آم
ــد. تأثير اين مجالت، چه  برنامه باش
ــا از آن چه سر كالس به صورت  بس
ــود، بيشتر خواهد  رسمي گفته مي ش
بود. و اميدواريم با قوت بيشتر ادامه 
داشته باشد. من معتقدم، براي استاني 
مانند سيستان و بلوچستان، به منظور 
استفادة بيشتر دانش آموزان و معلمان 
از مجالت رشد، بهتر است در قيمت 

مجالت تجديد نظر شود.

 

ــراي  ب پيشــنهادي  چــه   
تأثير گذاري بيشتر مجالت رشد در 
جمع معلمان و دانش آموزان استان 

سيستان و بلوچستان داريد؟
ــت كه  ــن اين اس ــنهاد م  پيش
ــان،  معلم ــراي  ب ــد،  رش ــالت  مج
ــا كد  ــت ب ــن خدم ــاي ضم دوره ه
ــان پس از  ــد تا معلم ــر بگيرن در نظ
ــد و گواهي نامة  ــه، آزمون دهن مطالع
ــد. محتوايي كه  ضمن خدمت بگيرن
براي ساير كالس هاي ضمن خدمت 
معرفي مي شود هم تخصصي است.  
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ــد  به اعتقاد من مطالب مجالت رش
ــتند.  ــي خوبي هس ــب تخصص مطال
ــث تخصصي، مقاالت  خارج از بح
ــالت، فرهنگ عمومي  و مطالب مج
ــد انگيزه ايجاد  را ارتقا مي دهند. باي
ــتر شوند  كنيم تا مخاطبان مجله بيش
و همكاران بيشتري از مجالت رشد 
ــتفاده كنند. براي دانش آموزان هم  اس
مطالبي در كتاب هاي درسي پيش بيني 
شده و كارهاي داخل منزل، تحقيق، 
ــرد  ــا رويك ــب، ب ــتدالل و مطال اس
ــت.  اس گرفته  ــورت  ــتنباطي ص اس
مي توان اين امور را به مجالت رشد 
ــاند و امكان دست رسي را براي  كش
همگان فراهم و ارتباط را با مجالت 
رشد برقرار كرد. البته اين پيشنهادي 
ــي  ــه كار كارشناس ــت و ب ــام اس خ
ــع مجالت نيز با  ــاز دارد. در توزي ني
ــتان سيستان  ــتردگي اس توجه به گس
ــرورت به موقع  ــتان و ض و بلوچس
ــت  ــد به دس ــالت رش ــيدن مج رس

مخاطبان، انتظار مساعدت داريم.
ــراي همكاران  ــي ب ــر پيام  اگ

استاني خود داريد، بفرماييد
ــن در همة فرصت هاي پيش   م

آمده، از زحمات صادقانه، مخلصانه 
ــتان تقدير  ــة معلمان اس و جهاد گون
ــن همه خير و  ــرده ام. امروز اگر اي ك
ــاني فعال، پويا و  بركت و نيروي انس
متعهد در استان سيستان و بلوچستان 
ــود دارد، از اعضاي هيئت علمي  وج
ــاني  ــگاه ها گرفته تا نيروي انس دانش
ــره و نتيجة  ــمت ها، ثم ــاير قس و س
ــي كه با  ــت، معلمان كار معلمان اس
حداقل امكانات، به ويژه از سال هاي 
ــد. من از همت  ــت كرده ان دور فعالي
واالي همة همكاران خوبم، مديران، 
ــاي  معاونان، كاركنان ادارات و رؤس
در  ــپاس گزارم.  س آموزش و پرورش 
ــه خدمت آن ها  ــالي ك طول چند س
ــا،  ــز صف ــل از آن، ج ــوده ام و قب ب
ــبانه روزي،  صداقت، كار و تالش ش
ــده ام.  ــا ندي ــري از آن ه ــز ديگ چي
ــد همه را عاقبت به خير كند.  خداون
ــاءاهللا در حفظ امانت هايي كه به  ان ش
ما تحويل شده است، كوشا باشيم و 
ــبت به  ــف و تكاليفي را كه نس وظاي
ــكوفايي  ــا داريم، در جهت ش بچه ه
ــتعدادها و تربيت خوب و تعليم  اس
ــب آن ها، به نحو احسن انجام  مناس
دهيم. دانش آموزان استعداد دانشمند 
و عالم شدن را دارند. ما بايد آن ها را 
تعليم دهيم و تعليم را وسيلة رسيدن 
ــخصيت واال و متعالي  به تربيت و ش
و ارزشي بدانيم تا اين امانت ها را به 

درستي حفظ كنيم.
و  ــتان  سيس در  كار  ــختي  س  
بلوچستان با استان هاي ديگر متفاوت 
است. خود من هم بومي هستم و در 
ــتان بوده و كار كرده ام. واقعًا  اين اس
ــان، به  ــوص و محبت معلم ــه خل ب
دانش آموزان و تعهد واالي آن ها و به 
ــة معلمي  آن ها غبطه مي خورم.  وظيف
ــياري  ــي كه بس ــم در فضاهاي آن ه
ــت؛ حتي  ــتاندارد اس از امور غيراس
خانه هايي كه معلمان در آن ها زندگي 
ــد و فضايي كه در آن تدريس  مي كنن
ــه در آن تردد  ــد و جاده اي ك مي كنن
ــتان و بلوچستان  ــتان سيس دارند. اس
ــت و  ــترده اس ــيع و گس ــيار وس بس
راه هاي بسيار دوري دارد، اما معلمان 
جانانه و خالصانه مشغول كار معلمي 
هستند كه واقعًا جاي تقدير و تشكر 
ــردم، نهادهاي  ــاركت م دارد. از مش
ــوراي اسالمي، شوراهاي  مردمي، ش

آموزش و پرورش،فرمان داران محترم، 
بخش داران، استاندار، نمايندة محترم 
ــتان، همة  ــام معظم رهبري در اس مق
ــفيدان كه  ــزرگان و ريش س علما، ب
ــرورش كمك  ــه آموزش و پ ــًا ب واقع
ــكر صميمانه مي كنم و  كرده اند، تش
ــكاري و همراهي  ــدوارم اين هم امي
ــزت معلم،  ــد. ع ــته باش ــه داش ادام
عزت فرزندان ماست. هر حسني كه 
آموزش و پرورش داشته باشد، اثر آن 
ــن جامعه مي بينيم.  ــه عينه در مت را ب
ــع، از حيثيت،  ــة جوام معلم در هم
ــي برخوردار  ــت و عزت خاص كرام
ــور  ــت و امروز الحمداهللا در كش اس
ــتان سيستان و بلوچستان  ما و در اس
ــام و منزلت خاصي  ــأن و مق نيز، ش
ــروزه به يك  ــن موضوع ام دارد. اي
ــده است كه جاي  فرهنگ تبديل ش

شكرگزاري دارد.  
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محمد غزالي، معروف به حجه االسالم غزالي و امام محمد غزالي(505ـ  450 ق) از چهره هاي درخشان در تاريخ 
تمدن ايران و اسالم است. آثار غزالي از زمان او تا امروز، همواره خوانده شده و نسل هاي پياپيـ  خاصه در ميان اهل 
سنتـ  از آن بهره ها برده  و درس تزكيه و تعليم گرفته اند. آن چه در اين جا مي خوانيد، نوشته اي از آثار اين دانشمند 
است كه از كتاب «كيمياي سعادت» انتخاب كرده و در حاشية مطالب مربوط به استان سيستان و بلوچستان تقديم 
خوانندگان عزيز مي كنيم. كيمياي سعادت صرف نظر از ارزش علمي، معرفتي و ديني آن، از نمونه هاي نثر شيواي 

فارسي در قرن پنجم نيز به شمار مي رود. مطلب را با هم مي خوانيم.    رشد

در حق تعالیفكرت 
تفكر يا در ذات و صفاِت وي بود يا در افعال و مصنوعات وي؛ و مقام بزرگ ترين 

تفكر، در ذات و صفاِت وي است، ولكن چون خلق طاقت آن ندارد و عقول بدان نرسد، شريعت نهي 
كرده است و گفته كه: در وي تفكر مكنيد، "َفاِنَّكم لَن تَقِدروا َقدَره". و اين دشواري نه از پوشيدگِي جالل حّق است، 

بلكه از روشني است؛ كه بس روشن است و بصيرت آدمي ضعيف است، طاقت آن ندارد، بلكه اندر آن مدهوش و متحير 
شود. هم چنان كه خفاش به روز نپرد، كه چشم وي ضعيف است و طاقت نور آفتاب ندارد و به روز فرا نبيند، اما به آخر روز كه نور 

آفتاب اندكي مانده باشد فرا بيند. و عوام خلق در اين درجه اند، اما صديقان و بزرگان را طاقتِ نظر باشد، و لكن بر دوام نه، كه هم بي طاقت 
شوند، چون مردم كه در چشمة آفتاب توانند نگريست، لكن اگر مداومت كنند، بيم نابينايي بود. هم چنين اندرين نظر هم بيم بي عقلي باشد. پس، 

از آن چه بزرگان از حقايق صفات حق تعالي بدانند هم رخصت نيست با خلق گفتن، اّال هم به لفظي كه به صفات خلق نزديك باشد، چنان كه گويي 
عالِم و مريد و متكلم. و او از اين چيزي فهم كند هم جنس صفات خويش، و آن تشبيهي بود، و لكن اين مقدار ببايد گفت كه سخن وي نه چون سخن 

توست كه حرف و صوت بود و در وي پيوستگي  و گسستگي بود و چون اين بگويي، باشد كه طاقت ندارد و انكار كند، چنان كه چون با وي گويي كه ذات 
وي نه جوهر بود و نه َعَرض و نه در جاْي بود و نه بي جاي، و نه در جهت، و نه به عالَم متصل و نه منفصل، و نه بيروِن عالم و نه در درون عالم، باشد كه اين 
نيز انكار كند و گويد اين خود ممكن نيست. به سبب آن كه بر خويشتن قياس كند و از اين هيچ عظمت فهم نكند؛ چه، عظمتي كه ايشان ديده باشند، عظمت 
سلطانان دانند كه بر تختي نشينند و غالمان پيش ايشان بايستند. هم چنين در حق وي تقدير كنند تا باشد كه گويد البد وي را نيز دست و پاي و چشم و دهان 
و زبان باشد. و اگر مگس را هم چنين عقلي بودي كه اين قوم را هست، گفتي بايد كه آفريدگارِ من را پر و بال باشد، كه محال باشد كه من را چيزي باشد 
كه آن قدرت و قوت من بود و وي را نبود. پس آدمي نيز، هم چنين، همة كارها بر خويشتن قياس كند. و از اين سبب شرع منع كرد از اين فكرت، و 

َسَلف منع كرده اند ازكالم، و روا نداشتند صريح به گفتن اين كه[خداي تعالي] در عالَم نيست و بيرون عالم نيست و پيوسته نيست و منفصل نيست، 
بلكه بدين قناعت كردند كه: "لَيَس َكمثلهِ َشيء":«با هيچ چيز نماند و هيچ چيز با وي نماند» و اين بر جمله گفتند بي تفصيل، و تفصيل بدعت 

است به سبب آن كه عقوِل بيشتريِن خلق احتمال نكند، و براي اين بود كه وحي آمد به بعضي انبيا كه: بندگان من را از صفات من خبر 
مده، كه انكار كنند. با ايشان آن بگوي كه فهم توانند كرد. پس اوال تر آن بود كه از اين سخن نگويند و در اين تفكر نكنند، مگر 

كسي به كمال باشد و آن گاه او به آخر نيز به دهشت و حيرت افتد، البد.
پس عظمت وي بايد كه از عجايب وي طلب كند، كه هر چه در وجود است، همه نوري است از انوار 

قدرت و عظمت وي، و اگر كسي طاقت آن ندارد كه در آفتاب نگرد، طاقت آن دارد كه در 
نور نگرد كه بر سايه افتاده است.  
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ميان چهره هاي طراز اول انقالب اسالمي، محمد علي رجايي، 
ــت. اين را فقط از نظر  چهره اي، اگر نه بي نظير، كم نظير اس
فعاليت هاي سياسي و انقالبي و مبارزه در راه ايمان اسالمي او 
نمي گوييم، بلكه به لحاظ ابعاد شخصيتي رجايي است كه برآن 
تأكيد مي كنيم: شخصيتي پرتحرك، بي قرار، هوشيار، عاطفي، 

داراي شجاعت اخالقي با عزت نفس، از خود گذشته و... 
ــال در عرصة عمومي جامعة ايران  رجايي بيش از چند س
ظاهر نشد و از اين رو ابعاد وجودي اش هم، آن طور كه بايد 
ــد. حتي امروز اغلب وي را جز در قاب عبارات  شناخته نش
و كلماتي كه صرفاً در ستايش او بيان مي شود، نمي شناسند و 

البته اين كافي نيست.

اول معلم، بعد مبارز
رجايي در درجة اول يك معلم بود، از اين رو ما مي كوشيم 
ــخصيت او، كه البته  در اين مختصر عمدتاً به اين جنبه از ش
ــي وي كامًال جدا باشد، بپردازيم  نمي تواند از مبارزات سياس
و اميداواريم همين اندك بتواند ابعاد اساسي شخصيت وي را 

روشن سازد. پس بياييم بر سر سخن!

مسجد هدايت
ــد. در چهار  ــهر قزوين متولد ش محمد علي رجايي در ش
ــالگي پدرش درگذشت و اين طفل يتيم در قزوين با مادر  س
و برادرانش زندگي كرد. همان جا كار كرد و درس خواند. در 
پانزده سالگي(1327) به تهران رفت و يك سال بعد با تصديق 
ششم ابتدايي وارد نيروي هوايي شد. پنج سال در نيروي هوايي 
ماند و هم زمان در مدارس شبانه به تحصيل ادامه داد و دپيلم 
ــتمر در  گرفت. گويا در همين زمان بود كه در اثر حضور مس
مسجد هدايت و مصاحبت با آيت اهللا سيدمحمود طالقاني كه« 
شغل معلمي را رسالت انبيا مي دانست»، تصميم گرفت معلم 
شود. از اين رو متقاضي شغل معلمي شد و به بيجار رفت و 
مدتي را در آن جا به تدريس پرداخت. دو سال بعد، در كنكور 
ورودي دانش سراي عالي تهران در رشتة رياضي پذيرفته شد. 
ــرا، مدرك  ــت و با تحصيل در دانش س پس به تهران بازگش
ليسانس گرفت.آن گاه به استخدام رسمي وزرات فرهنگ در 
آمد و به ترتيب در شهرستان هاي خوانسار، قزوين و تهران به 

تدريس مشغول شد. 
كساني كه با رجايي همكار و يا شاگرد او بوده اند، غالباً وي 

(1360 ـ 1312)
جعفر رباني
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را معلمي دلسوز، پركار و شايسته دانسته اند. براي نمونه، يكي 
از شاگردان او به نام حسن بلورچي كه مدارج عالي تحصيلي 
را در رشته هاي شيمي و علوم مواد طي كرده، از او چنين ياد 
كرده است:«شخصيت ديگر مدرسه، آقاي رجايي بود. كسي 
كه بعداً اولين نخست وزير جمهوري اسالمي شد. آقاي رجايي 
دبير هندسه بود و در كار خود بسيار تجربه داشت. مقداري از 
سطح مدارس ديگر باالتر درس مي داد، ولي مطالب را بسيار 
شسته  رفته كرده بود، به طوري كه درك آن براي دانش آموزان 
ساده شده بود. با طرح مسائل پيچيده تر از سطح كتاب، باعث 
ــد دانش آموز به نوعي ژيمناستيك فكري بپردازد. ولي  مي ش
ــاد اضطراب و يا  ــكل نبود كه باعث ايج درس او هرگز مش
احساس عدم توانايي در دانش آموزان بشود. به نظر ما مي رسيد 
ــوزش دانش آموزان كرده  ــه او همة وجود خود را وقف آم ك
ــت و براي خود هدف شخصي ندارد. با تمام وجود معلم  اس
بود. براي هر جلسه تدريس، مقدار زيادي انرژي مي گذاشت. 
شكل هاي هندسي را به نحو احسن مي كشيد. دايره هايش انگار 
ــيده شده بودند. پاي تخته سياه مثل يك بازيكن  با پرگار كش
ــغول بازي است. به خاطر  واليبال بود كه با جديت تمام مش
ــد. آن چه به خاطر مي آورم،  ندارم كه او جزوه گويي كرده باش
اين است كه هر جلسه براي خود او و ما دانش آموزان صحنة 
ــيار خوبي بود. هرگز كلمه اي براي ساكت  تحرك فكري بس
كردن كالس به زبان نمي آورد. درس هاي خود را به صورتي 
جذاب ارائه مي داد تا به صورت طبيعي توجه دانش آموزان را 

جلب كند!»

در مدارس رفاه و كمال
ــخن و پهلوي قزوين به  ــال در مدارس س رجايي چند س
ــه را نيز به تهران  ــه روز در هفت ــغول بود، اما س تدريس مش
رفت وآمد مي كرد و به فعاليت هاي انقالبي و مبارزاتي و از جمله 
حضور در مسجد هدايت ادامه مي داد. در همين رفت وآمد ها 
ــس آن دكتريداهللا  ــال و مدير و مؤس ــة كم ــود كه با مدرس ب
ــد و مايل به همكاري با  آن مدرسه گرديد و  ــنا ش سحابيآش
طي نامه اي به مدير مدرسه، تقاضاي خود را مطرح كرد. اين 
درخواست پذيرفته و رجايي در دبيرستان كمال مشغول به كار 
شد. مدرسة كمال نقطة اوج فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي، 
ــت در پوشش  مديريتي و مبارزاتي رجايي بود؛ چه، او توانس
كار آموزشي، به فعاليت هاي وسيعي دست بزند و با شبكه هاي 
مبارزه بيش از پيش ارتباط يابد. گام بعدي رجايي، همكاري در 
تأسيس«مؤسسة فرهنگي و امداد رفاه» بود كه با همياري آقايان 
هاشمي رفسنجاني، دكتر محمد جواد باهنر، جمعي از اعضاي 
هيئت مؤتلفه و نيز تّجار متدين تهران انجام گرفت. رجايي و 
ــابقة آموزشي و  باهنر به اعتبار اين كه در آموزش و پرورش س
ــتند، به جلسات اوليه دعوت شدند و مسئوليت  اجرايي داش
ادارة مدرسه به آنان واگذار شد. اين مؤسسه كه شامل دو باب 
دبستان و دبيرستان بود، بعداً با پيوستن دكتر محمد بهشتي، 

رونق و اعتبار بيشتري يافت.
ــت كه مدارس رفاه دخترانه بود و توسط  ــايان ذكر اس ش
خانمي كه خود از مبارزان انقالبي بود، مديريت مي شد و آقايان 
مذكور تنها امور پشتيباني مدرسه را به عهده داشتند البته مدرسه 
ــال 1353 از سوي رژيم بسته شد. رفاه همان مدرسه اي  در س

ــال 1357، براي مدتي به اقامتگاه امام خميني  است كه در س
تبديل شد. اين مدرسه تا امروز هم چنان فعال است.

ــتر هم اشاره كرديم، يكي از بهترين   رجايي، چنان كه بيش
ــيد و  معلمان رياضي بود كه به ويژه در تهران خوش درخش
حتي يك بار به عنوان معلم نمونه انتخاب شد، اما حاضر نشد 
جايزة خود را از دست وزير وقت آموزش و پرورش دريافت 
ــغلي بسيار وظيفه شناس  كند. در واقع، او اگرچه در زمينة ش
بود، اما كبوتر دلش در هواي ديگري پر مي زد و آن مبارزه با 
رژيم سركوبگر وقت بود. همين روحيه بود كه هر چه بيشتر 
ــاند. سرانجام در سال 1353 كه از  او را به گرداب مبارزه كش
ــخت ترين سال هاي سركوب در آن دوره بود، دستگير شد  س
ــال انفرادي نگه  و به زندان افتاد. وي را به مدت حدود دو س
ــكنجه ها را بر او روا داشتند، اما وي زبان  ــتند و انواع ش داش
ــود و كسي را لو نداد تا سرانجام شكنجه گران را تسليم  نگش

كرد و او را به زندان منتقل ساختند.
 پس از شهادت رجايي در سال 60، آقاي هاشمي رفسنجاني 
در يكي از خطبه هاي نماز جمعه، از رجايي چنين ياد كرد:«ما 
در تمام دوران مبارزه از سال 41 تا 57، هيچ موردي را سراغ 
ندارم كه يك نفر بيست و چند ماه در يك سلول بماند و مرتب 
زير شكنجه باشد و حرفي نزند. من پيش ايشان اسراري داشتم 

كه اگر فاش مي كرد، بنده را هم اعدام مي كردند.»

كفالت ، وزارت ، صدارت
پس از انقالب، هنگامي كه دكتر غالمحســين شــكوهي 
ــتعفا داد(1358)، محمد علي  از وزرات آموزش و پرورش اس
ــپس به عنوان وزير اين  ــت به عنوان كفيل و س رجايي نخس
وزرات خانه، منصوب شد. دو كار مهم او در اين سمت، يكي 
تأسيس«معاونت پرورشي« بود و ديگري گسترش و توسعة 
ــت وزيري  ــس از آن كه وي به نخس ــز تربيت معلم. پ مراك
ــد و وزارت آموزش و پرورش را ترك كرد، دكتر  منصوب ش
ــين او شد. چنان كه مي دانيم، بعداً با  محمد جواد باهنر جانش
بركنار شدن ابوالحسن بني صدر از رياست جمهوري(1360) 
و تجديد انتخابات، رجايي از سوي مردم به رياست جمهوري 
برگزيده شد كه خود، دكتر محمد جواد باهنر را نيز به عنوان 
نخست وزير انتخاب كرد. اما دولت اين دو متأسفانه مستعجل 
ــاختمان  ــر دو در فاجعة انفجار بمب در س ــرا كه ه بود، چ
ــال به شهادت  ــت وزيري، در هشتم شهريور همان س نخس

رسيدند.

موزة شهيد رجايي
ــهيد رجايي و بزرگداشت ياد او، در سال  به پاس خدمات ش
ــوي  ــكوني او در خيابان ايران ، در تهران ، از س 1373، خانة مس
سازمان ميراث فرهنگي، در رديف آثار ملي ثبت شد و با همكاري 
بنياد شهيد به صورت موزه اي درآمد كه تا امروز داير است. سخن 
آخر اين كه شهيد رجايي، از ذوق ادبي نيز بي بهره نبود. شعري از او 
باقي مانده است كه آن را در دوران مبارزه، به عنوان پيام يك زنداني 

همسرش سروده است. اين شعر را در صفحة بعد بخوانيد.
زيرنويس

113. رشد معلم، شمارة 3، آبان ماه 1389، ص46
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تا بشير تابناك روز
دامن گستراند از فراز كوهسار دور،

در دامان صحرا،
بوسة رگبار دشمن،

دور از چشم عزيزان،
روي خاك و خون كشاند پيكر مردانة ما را.

همسر من! زندگي هر چند شيرين است، اما
دوست دارم، با تمام آرزوها در ره يزدان بميريم.

از نشيب جويبار زندگاني،
 قطره اي شفاف باشم

در دل دريا بميرم.

همسر من! چهره در دامن نكش
تا ياغيان شب نگويند:

اين زن از تكرار نام همسر خود ننگ دارد.
الله اي پر خون به روي سينه ات بنشان

كه خود گويند: همسر محكوم،
قلبي كينه توز و گرم دارد.

همسر من! كودكانت را نگهبان باش
هم چون گِردِچشمانت

تا نگيرد چهرة معصومشان را َگرد ذلّت
روزگاري گر كه پرسيدند از احوال بابا،

با لبى خندان بگو:
در شامگاهي سرد،

كشته شد در راه ايمان.

محمد علي رجايي. زندان قصر. 1356
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ــل كلمة"مثل"، به تعريف اين واژه  كتاب قاموس قرآن، ذي
ــه دو كلمة "َمثَل" و"مِثْل" به  ــه و حكايت از آن دارد ك پرداخت
ــار در قرآن كريم تكرار و به صورت كلمة  ــب 80 و 81 ب ترتي
ــته شده، و در معاني متعددي استعمال گرديده  اَمثال جمع بس

است، از جمله به معني صفت، عبرت، دليل و عالمت.
ــال مثل" به كالمي گويند كه ضرب المثل  "تمثيل" يا "ارس
شده، و يا ضرب المثلي را دربردارد؛ مانند: نابرده رنج گنج ميسر 
نمي شود، در فارسي، و در قرآن مجيد مانند: اّن مع العسر يُسرا.

ــت كه گوينده  َمثَل در حقيقت قصه اي واقعي يا فرضي اس
از جهاتي، آن را شبيه قصة مورد نظر خود مي داند. لذا در كالم 
خود ذكرش مي كند، تا ذهن شنونده با تصور آن، قصة مورد نظر 
را كامل تر و بهتر تصور كند. مثًال عرب وقتي مي خواهد بگويد: 
ــاده دارم نه نر»  ــتر م ــن هيچ چيز ندارم، مي گويد:«من نه ش م

[طباطبايي،ج ع:329].
َمثَل، هم به دليل زيبايي آن، و هم به خاطر فهم آسان، مورد 

استقبال همة فرهنگ ها قرار گرفته، بلكه نشانگر قّوت و قدرت 
ــت. در ادبيات فارسي و نيز در  ادبيات و فرهنگ هر ملت اس
ــتفاده شده است  قرآن كريم، به كّرات از اين صناعت ادبي اس
ــف بر مخاطبان خود بگذارد. قرآن به صراحت  تا تأثير مضاع
ــرَِب مثًال ما بَعوَضًه َفما  ــتحيي اَن يَض مي فرمايد:"اّن اهللا ال يَس
َفوَقها": يعني خداوند باكي ندارد كه به پشة كوچك و چيزي 

بزرگ تر از آن مثل زند.
ــبيه، در اصطالح عبارت است از مانند ساختن كسي يا  تش
چيزي به كس يا چيز ديگر، از جهت معني يا صفت يا شكل، و 
داراي چهار ركن است: مشبّه، مشبّه به، وجه َشبَه و ادات تشبيه 
ــت"،  ــير اس [نوروزي، 1376: 303]. در جملة " علي چون ش
تشبيه بسيط يا ساده به كار رفته است. در بيت زير، سعدي از 
"تشبيه تمثيل" كه كامل ترين و زيباترين نوع تشبيه به حساب 
ــتمداد  ــان" انواع آن را مي توان يافت، اس ــد و در علم"بي مي آي

مي جويد و مي گويد: 

محمد حسن مكارم*

   تشبيه، در 
اصطالح عبارت 

است از مانند 
ساختن كسي يا 

چيزي به كس يا 
چيز ديگر، از جهت 

معني يا صفت يا 
شكل، و داراي چهار 
ركن است: مشّبه، 

مشّبه به، وجه َشَبه 
و ادات تشبيه
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ــزيــن ــِد ُگ ــد هــوشــمــن تــواضــع كــن
زمين                      ــر  ب ــر  س مــيــوه  ــر  پ شــاخ  نهد 

ــر به زمين آوردن شاخ  ــبيه، س در اين بيت، طبق قاعدة تش
ــته شده(مشبّه به). آن گاه ادعا  پر ميوه، امري بديهي و ثابت دانس
مي كند و ارشاد مي نمايد كه هوشمند گزين نيز بايد مانند آن، سر 
به زير و متواضع باشد(مشبّه). در بيت زيرسنايي عالِِم حريص 
ــد و جوياي علم را تحذير  ــت مي دان را مثل دزد چراغ به دس

مي كند:
چو علم آموختي از حرص، آن گه ترس كاندر شب
كاال برد  ُگزيده تر  آيد،  چراغ  با  دزدي  چو 

اوج تأثير گذاري تشبيه و تمثيل را مي توان در ماجرايي ديد 
كه نظامي عروضي در چهار مقالة خود آورده است. هنگامي كه" 
ــاماني" به مدت چهار سال در شهر هرات  امير نصر بن احمد س
اقامت مي گزيند، سپاهيانش از توقف طوالني او خسته مي شوند 
و به سراغ"رودكي" مي روند و مبلغ قابل توجهي به او پيشنهاد 
مي كنند تا طرحي بريزد كه امير، هرات را ترك كند. رودكي نيز 
مي پذيرد و با سرودن شعر معروف خود، «بوي جوي موليان»، 

سپاهيان را به هدف خود مي رساند.
به گفتة نظامي، وقتي رودكي به اين دو بيت رسيد:

ــارا آســمــان ــخ مــيــر مـــاه اســـت و ب
همي ـــد  آي آســـمـــان  ـــوي  س ـــاه  م

بوستان  ــارا  ــخ ب و  ــت  اس ــرو  س مير 
ـــد همي آي ــان  ــت ــوس ب ـــوي  ـــرو س س

امير نصر چنان منفعل گشت كه از تخت فرود آمد و بي موزه، 
پاي در ركاب ِخنِگ نوبتي آورد و روي به بخارا نهاد، چنان كه 
رانَين و موزه تا دو فرسنگ در پي امير بردند به بُرونه و آن جا در 
پاي كرد و عنان تا بخارا هيچ باز نگرفت[عروضي سمرقندي، 
مقالة دوم، حكايت دوم]. آن چه موجب شد كه امير چنين واكنش 
نشان دهد و بدون كفش، بر اسب يدك و آماده بنشيند و تا بخارا 
يك نفس بتازد و ساق پوش و كفش او را در دو فرسنگي بتوانند 

به او رسانند، شنيدن چند تشبيه و استعاره بود.
تفاوت تعريف و كاربرد اصطالحاتي چون تمثيل، استعاره، 

ــت. آن چه ما  ــبيه، خارج از اين مقال اس كنايه، َمثَل و انواع تش
ــبيه فراوان در  اجماالً در پي آنيم، بيان اهميت كاربرد مثل و تش
ــت تا جايي كه تعداد آن بالغ بر شصت مورد مي شود.  قرآن اس
ــيدن به حاّق مطلب براي  چون فهم بعضي حقايق ديني و رس
غالب انسان ها مشكل است، خداوند از مثل هايي استفاده كرده 
و تشبيهاتي به كار گرفته تا موضوع قريب به ذهن شود، زيرا كه 

گفته اند:"ما ال يُدَرُك ُكّله ال يُترُك ُكّله".
ــك جمع  آوريم،  ــبيهات تمثيلي را به تفكي اگر اَمثال و تش
نمونه هاي قرآني بيشتري مي يابيم. در سورة مباركة نور، اعمال 
كافران به سرابي در بيابان تشبيه شده است. از آن جا كه سراب 
ــي ندارد. در  ــنگي نمي كند، اعمال كافران هم خاصيت رفع تش
سورة مباركة عنكبوت، تكيه بر غير خدا كردن، به ساختن خانة 
عنكبوتي تشبيه شده است. در سورة رعد، براي تقريب به ذهِن 
ــيل و ايجاد  ــدن س دو مفهوم حق و باطل، از باران و جاري ش
كف روي آب استفاده كرده و باطل را به مثابه كف دانسته است 
ــبيه كرده است. در سورة بقره، به  و حق را به آب زير كف تش
منظور تشويق مؤمنان به انفاق و بذل مال، از تمثيل سنبله هاي 
هفت گانه نام برده است كه هر يك مشتمل بر 100 دانه است. 
در سورة اعراف، براي تفهيم علم بدون عمل، ماجراي" بلعم با 
ــگ  هار تشبيه  عورا"ـ  همان عالم يهودي   ـ  را ذكر و او را به س

مي كند[فَمثَله َكَمثَِل الكْلب].
ــورة مباركة نور، خداوند خود را نور آسمان ها و زمين  در س
مي داند و مي افزايد: َمثَل نور او همانند چراغ داني است كه در آن 
چراغي پر فروغ باشد و ُحبابي قرار گيرد...[َمثَُل نورهِ كمشكاه].

ــج روي و انحراف منافقان و  ــورة بقره، براي تفهيم ك در س
خسارت ديدن آنان، اين گونه َمثَل مي زند: آنان در مثل به كسي 
مانند كه در بيابان آتشي افروخته(تا راه خود را بيابد)، اما وقتي 
آتش اطراف خود را روشن كرد، خداوند آن را خاموش كند و 
در تاريكي وحشتناكي رهايش سازد[َمثَُلهم كمثِل الذي استوَقَد 

ناراً]. 
پديدة شرك در قرآن مجيد به شدت محكوم شده است، تا 
جايي كه پيامبر اكرم (ص)، چون پيامبران قبل از خود، مي فرمايد: 
چنان چه شرك به خدا ورزند، همة اعمالشان باطل مي گردد و 
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قطعاً زيانكار مي شوند[زمر،65]؛ در سورة لقمان نيز از زبان او به 
فرزندش گفته مي شود:"اّن الشرَك لَُظلم َعظيم".

ــبيهات و تمثيالت قرآني به يك مورد در  از ميان تمامي تش
زمينة شرك مي پردازيم تا علت خشم خداوند نسبت به شرك 
و بيزاري او از اتصاف به داشتن شريك هويدا شود. به آية ذيل 

توجه كنيم:
ــرك باهللا َفَكانّما َخّرمَن السماء فتَْخَطُفه الّطير اَو  "َمن يُش
ــج، 31] يعني: هر كه  ــحيٍق" [ح تهوي بِه الّريُح في مكاٍن َس
ــريكي براي خداوند قرار دهد، گويي از آسمان سقوط كرده  ش
ــوا) او را مي ربايند، و يا تند باد او را به  ــت و پرندگان(در ه اس

مكان دوري پرتاب مي كند.
ــرك در اذهان مردم  ــريفه، براي ترسيم حقيقت ش  در آية ش
ــارت غير قابل جبران آن، چنين  و پي بردن آنان به ضرر و خس
ــده كه انسان مشرك مثل كسي است كه مهار و كنترل  تمثيل ش
خود را از دست داده، و از ارتفاعات آسمان، به طرف زمين رها 
شده است و الشخورهاي در حال پرواز، در ميانة راه، به بدن او 
حمله كرده اند تا هر كدام قطعه اي از گوشت او را بربايند و ببرند. 
سپس مي افزايد: اگر هم از چنگال اين پرندگان، جان سالم به در 
برد، گرفتار باد شديدي شود، به طوري كه بدنش را به بياباني يا 

كوهستاني دوردست پرت كند.
با اين تشبيه كامالً رسا، قرآن كريم به وضوح بيان مي كند كه 
عقيده به توحيد، موجب امان و امنيت و سالمت مي گردد و انكار 
توحيد و پذيرش شرك، به آن درجه خطرناك است كه نابودي 
حقيقي انسان را به طور قطع فراهم مي آورد؛ گرچه چند روزي 
به زندگي مادي در اين دنيا بپردازد. خداوندي كه به حقايق امور 
آگاه است و غيب آسمان ها و زمين را مي داند، از آثار اعمال ما در 
حيات پس از مرگ به روشني خبر مي دهد تا به خود آييم و راه را 
از بيراهه باز شناسيم. خداي منّان، براي نجات بندگانش از گمراهي 
و نيل به سعادت، از ضرب هيچ مثلي و ارائة هيچ تشبيه و تمثيلي 

ـ اِبا نمي كند. ـ همان گونه كه خود فرمود 
در سورة مومنون آمده است كه برخي بدكاران، به هنگامة برزخ 
و كوتاه شدن دستشان از دنيا، دچار ندامت و پشيماني مي شوند 
ــتة  ــا مي كنند آنان را به دنيا بازگردانند تا در اعمال گذش و تقاض

خود تجديد نظر كنند، ولي جواب منفي مي شنوند[مضمون آية 
100]. از طرفي، شرك موجب َحبط و نابودي تمامي اعمال انسان 
مي شود، چگونه امكان جبران همة اعمال وجود دارد؟! در سورة 
مباركة اعراف، عمالً به اين ادعا و تقاضا پاسخ منطقي داده است 
و مي فرمايد: پيامبران متعدد برايتان فرستاديم تا آيات الهي را بر 
شما تالوت كنند، و شما نبايد آنان را تكذيب كنيد و بدون داشتن 
هيچ دليلي، به خداي يگانه شرك ورزيد... به شما گفتيم كه ظلمي 
باالتر از اين نيست كه كسي حرف هاي خداوندي را دروغ انگارد 
كه در آن صورت سرنوشت بدي خواهد داشت... وقتي به جرم 
شركشان وارد دوزخ شوند، هر قومي، قوم ديگر را مقصر مي داند 
ــاندند و تقاضا  ــد: اينان بودند كه ما را به گمراهي كش و مي گوي

مي كنند خدا عذاب" دو چندان" بر آن ها نازل كند.
از اين رو، در ادامة آيات، با "كنايه اي" شگفت و قاطع مي گويد: 
اينان هرگز مورد رحمت قرار نمي گيرند، و وارد بهشت نمي شوند، 
مگر آن كه شتر از سوراخ سوزن عبور كند[آيات 33 تا 40 سورة 
ــمِّ  ــت:" حتّي يَلَِج الَجَمُل في َس ــراف]. اين كنايه چنين اس اع

الِخياِط".
بنابراين، سقوط مشركين قطعي است و شرك جرمي نابخشودني 
است، به طوري كه بر همة اعمال سايه مي افكند. اگر شتر از روزنة 
كوچك سوزن عبور كرد، مشرك هم وارد بهشت مي شود و چون 

كار اول محال است، كار دوم هم غير ممكن خواهد بود.
امير المؤمنين (ع) كه اين حقايق را به خوبي در مكتب محمدي 
فرا گرفته، همگان را بصيرت مي دهد و مي گويد: خدا رحمت كند 
كسي را كه انديشه كرد و عبرت گرفت و فهميد كه آن چه از عمر 
دنيا باقي مانده، به زودي سپري مي شود و آخرت ماندگار است. 

ساعات باقي ماندة عمر هم به پايان خواهد رسيد[خطبة 102].
منابع 

1. طباطبايي، سيد محمد حسين. تفسير الميزان. ترجمة سيد محمد باقر موسوي 
همداني. تهران. 1363.

2. تواقب، جهان بخش. تشبيهات و تمثيالت قرآن. نشر قو. تهران. 1376.
3. نوروزي، جهان بخش. معاني و بيان. كوشا مهر. شيراز. 1376.

* مدرس مراكز تربيت معلم و مركز آموزش هاي فرهنگيان فارس
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رحيم آصفي املشي*

روه هاي
عة گ

 توس

رة متوسطه
ر دو

ي د
وزش

آم سال هاي  از 
در  و  ــته  گذش

ــت  سياس ــتاي  راس
ــي و به منظور  تمركززداي

ــا،  قابليت ه از  ــدي  بهره من
توانمندي ها و استعدادهاي ادارات 

ــش  افزاي و  ــرورش  آموزش وپ كل 
ــي از فعاليت هاي  ــان، بخش ــاركت آن مش

گروه هاي آموزشي دفتر آموزش متوسطة نظري،  
با راه اندازي دبيرخانة راهبري دروس، به ادارات كل 

ــض گرديد.  ــور تفوي ــتان هاي كش آموزش وپرورش اس
ــتادي در  ــئت گرفت كه اوالً حوزة س ــن تفكراز آن جا نش اي

استفاده از ظرفيت هاي معلمان و متخصصان در سراسر كشور با 
محدوديت هايي اساسي مواجه بود و ثانياً تفويض اختيار به استان ها، 

ــد و همراهي استان ها را  ــي مي ش موجب اذعان و اعتقاد به كارهاي اساس
در تحقق برنامه هاي كالن فراهم مي كرد  و زمينه ساز اعتقاد و باور استان ها به 

ــي برنامه ها مي گرديد. تالش بر اين است كه روند اين توسعة  اصالت و سودبخش
آموزشي و ظرفيت سازي سازماني بيشتر بررسي شود.

ــال تحصيلي  ــطه براي اولين بار در س ــت دبيرخانه هاي راهبري دروس دورة متوس فعالي
ــال تحصيلي 82-1381، اين تعداد به 17 دبيرخانه در 17  ــد. در س ــتان آغاز ش 81ـ1380 با راه اندازي 13 دبيرخانه در 13 اس
استان افزايش يافت. در سال تحصيلي 83-82 تعداد دبيرخانه هاي دروس در كشور به 18 رسيد و 18 استان كشور مسئوليت 
ادارة دبيرخانه را عهده دار شدند. اين دبيرخانه ها در دروس شيمي، فيزيك، زيست شناسي، رياضي، رايانه، زمين شناسي، ادبيات 
فارسي، عربي، زبان انگليسي، تاريخ، جغرافيا، علوم اجتماعي، اقتصاد،  آمادگي دفاعي، مديران، ديني و قرآن، فلسفه و منطق و 
روان شناسي فعاليت داشتند كه هم اكنون نيز در استان هاي كشور مشغول فعاليت هستند. عناوين برنامه هاي دبيرخانه ها شامل 
برگزاري مسابقه، جشنواره، نمايشگاه، انتشار فصل نامه، بروشور، نشريه، برگزاري كارگاه آموزشي، دوره هاي ضمن خدمت، تهية 
سئواالت امتحاني (بانك سؤال)، تهية فيلم و سي دي آموزشي، نقد و بررسي كتاب هاي درسي بوده است. در جدول زير، روند 

راه اندازي دبيرخانه ها در استان هاي كشور طي سال هاي گذشته مشاهده مي شود.

همكاراني كه ازسال هاي گذشته در واحد گروه هاي آموزشي با اين بدنة بزرگ آموزشي همكاري داشته اند، كم و بيش مي دانند 
كه فعاليت هاي اين واحد با تمام گستردگي، تا چه حد سخت و طاقت فرسا بوده و تا چه حد مي تواند تأثيرگذار در كيفيت بخشي 
ــله مراتبي اين واحد، انتظارات معلمان را به گونه اي هدايت كرد كه حوزة ستاد  ــد. از طرف ديگر، ماهيت سلس ــي باش آموزش
ــور نيز فراهم سازد. اين موضوع بدان مفهوم بود  ــرايط اجراي آن را در كش ــازمان دهي كند و ش بايد برنامه هاي مورد نياز را س
كه توانمندترين نيروهاي برنامه ريز درگروه هاي آموزشي كشور، با بهترين تفكر آموزشي، بايد در حوزة ستاد جمع مي گرديد 
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ــتورالعمل هاي آموزشي را براي اجرا در سراسر كشور  و دس
ــرد. و با پيش بيني و اخذ اعتبارات مالي  تهيه و تدوين مي ك
ــده را براي اجرا در اختيار استان ها  ويژه، برنامه هاي تهيه ش
ــز برنامه هاي خوب و  ــي داد. هرچند در آن هنگام ني قرار م
ــبي تهيه شده و در اختيار ادارات كل آموزش وپرورش  مناس
قرار مي گرفت، اما محدوديت هاي فراواني وجود داشت كه 
بعضاً از اجراي مناسب برنامه ها جلوگيري مي كرد. برخي از 

محدوديت هاي موجود به قرار زير بودند:
ــب و متخصصي كه در  ــاي مناس ــي به نيروه 1. دست رس
ــده بودند، به دليل محدوديت هاي  ــور توزيع ش سراسر كش

مالي، زماني و مكاني، ميسر نبود.
ــير ارائة برنامه ها از باال به پايين بود ( از حوزة   2. چون مس
ستادي به سمت استان ها و مناطق)، اعتقاد و باور كارشناسان 
ــن موضوع  ــت و اي ــون را برنمي انگيخ ــطوح گوناگ در س
ــت،  ــراي برنامه را به همراه داش ــود ضعف در اج خودبه خ

ضرورت داشت كه اين مسير به نوعي اصالح شود.
ــر تأمين اعتبار برنامه ها از طريق  3. با وجود تأكيد دولت ب
ــكالت  ــدم تمركز) كه بعضاً مش ــت ع منابع استاني(سياس
ــئوالن  ــي آنان را هم كاهش مي داد، اما هم چنان مس آموزش
ادارات كل آموزش وپرورش بدون توجه به اين مهم، اجراي 
برنامه ها را به تأمين و ارسال اعتبارات از سوي حوزة ستادي 
منوط مي دانستند. و حال آن كه اعتبارات حوزة ستادي در اين 

بخش روزبه روز در حال كاهش بود.

ــي، با  ــرورش و گروه هاي آموزش 4. ادارات كل آموزش وپ
ــب در طراحي  ــتفاده ازامكانات و نيروهاي مناس وجود اس
ــوردار نبود. و بعضًا  ــا، از اعتماد به نفس كافي برخ برنامه ه
ــزي اجرايي اعالم مي كردند  ــود را براي برنامه ري ناتواني خ
بنابراين ضرورت داشت تا استان ها بتوانند در موضوعاتي كه 
ــكان برنامه ريزي اجرايي را در كشور  توان آن محرز بود، س
ــت گيرند. اين مهم تحقق نمي يافت مگر مجال آن به  به دس

گروه هاي آموزشي سراسر كشور داده مي شد.
ــل دوري از ويژگي هاي بومي  ــتادي به دلي 5. برنامه هاي س
ــا، از انعطاف الزم برخوردار  ــه به عام بودن فعاليت ه و توج
ــتر مورد توجه قرار  نبودند. اين خصيصه در برنامه بايد بيش

مي گرفت.
به هرحال، وجود چنين مشكالتي در برنامة اجرايي گروه هاي 
آموزشي ستاد، مسئوالن را بر آن داشت تا بخشي از فعاليت ها 
ــرورش واگذار كنند. اما در اين  ــه ادارات كل آموزش وپ را ب
رويكرد جديد بايد به گونه اي عمل مي شد كه بتوان از حضور 
گروه هاي آموزشي ادارات كل آموزش وپرورش استفادة مؤثر 
ــاص، از ايجاد يك  ــازمان دهي خ كرد و در عين تعريف س
ــمي جلوگيري كرد. در چنين شرايطي،   ساختار مستقل رس
ــا عنوان"دبيرخانه هاي  ــي، ب فرزند خلف گروه هاي آموزش

راهبري دروس" متولد شد.
فعاليت دبيرخانه ها به صورتي بود كه بخشي از فعاليت هاي 
ــد. اين فعاليت ها و برنامه ها  گروه هاي آموزشي را شامل ش

        سال 
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يزديزديزديزدمازندرانمازندرانمازندرانتهران

شهرستان هاي تهرانتهرانتهرانتهرانتهرانيزداصفهانرياضي
تهران

شهرستان هاي 
تهران

شهرستان هاي 
تهران

آذربايجان كردستانرايانه
شرقي

آذربايجان 
شرقي

آذربايجان 
آذربايجان كردستانشرقي

شرقي
آذربايجان 

شرقي
آذربايجان 

شرقي
آذربايجان 

شرقي
آذربايجان 

شرقي
زمين 
سيستان و قزوينقزوين.......شناسي

بلوچستان
سيستان و 
بلوچستان

چهار محال و 
بختياري

چهار محال و 
بختياري

چهار محال و 
بختياري

چهار محال و 
بختياري

چهار محال و 
بختياري

ادبيات 
آذربايجان مركزيمركزياردبيلخوزستانفارسي

فارسايالمايالمفارسفارسشرقي

همدانهمدانهمدانهمدانهمدانهمدانهمدانخراسانخراسانخراسانعربي

شهرستان هاي همدانهمدانهمدانزبان
تهران

شهرستان هاي 
تهران

شهرستان هاي 
تهران

شهرستان هاي 
اردبيلاردبيلاردبيلتهران

كرمانشاهكرمانشاهكرمانشاهكرمانكرمانكرماناصفهاناصفهاناصفهان......تاريخ
اصفهاناصفهاناصفهانگلستانگلستانفارسفارسفارسفارسفارسجغرافي
علوم 

گلستانگلستانگلستانبوشهربوشهربوشهرخوزستانخوزستانخوزستانلرستاناجتماعي

هرمزگانهرمزگانهرمزگانهرمزگانهرمزگانگلستانگلستانبوشهربوشهربوشهراقتصاد
آمادگي 
سيستان و كرمانشاهكرمانشاهيزداردبيلاردبيلاردبيلدفاعي

بلوچستان
سيستان و 
بلوچستان

سيستان و 
بلوچستان

گيالنگيالنگيالناصفهاناصفهاناصفهانيزديزديزد .......مديران
ديني و 

خراسان قزوينقزوينگيالنگيالنگيالن.......قرآن
رضوي

خراسان 
رضوي

خراسان 
رضوي

خراسان 
رضوي

فلسفه و 
منطق

چهار محال و 
بختياري

چهارمحال و 
بختياري

چهار محال و 
بختياري

چهار محال و 
بختياري

چهار محال و 
زنجانزنجانزنجانزنجانزنجانبختياري

خراسان ..................روان شناسي
رضوي

خراسان 
رضوي

خراسان 
بوشهربوشهربوشهرگيالنرضوي
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ــران، ايجاد زمينه هاي  ــتر در زمينه هاي دانش افزايي دبي بيش
رشد و توسعة خالقيت و نوآوري در دبيران و دانش آموزان، 
ــايي، اشاعة روش هاي فعال تدريس و ايجاد شرايط  و شناس
مناسب به منظور تبادل آرا و تعاطي افكار دبيران در دروس 
ذيربط پيش بيني شد و به تدريج، برنامه اي عمل كردن در آن، 
ــه اين مفهوم كه چون مقرر  ــش از پيش ضرورت يافت. ب بي
ــاي دبيرخانه هاي راهبري دروس،  ــود برنامه ها و فعاليت ه ب
مهم ترين مشكالت آموزشي درس مربوطه را در حوزه هاي 
ــد و آن را كاهش بدهد،  ــورد توجه قرار ده ــده م معرفي ش
بنابراين نياز به آن بود كه با شناخت وضع موجود، فعاليت ها 
ــترين تأثير را در بهبود  ــنهاد شوند كه بيش و برنامه هايي پيش

فرايند آموزش داشته باشند.
ــدازي دبيرخانه ها در  ــت كه براي راه ان الزم به يادآوري اس
ــد. اين  ــور، مالك هايي نيز در نظر گرفته ش ــتان هاي كش اس
مالك ها در مجموع تضميني براي شروع فعاليت دبيرخانه ها 
ــور بودند. برخي از اين مالك ها عبارت  ــتان هاي كش در اس

بودند از:
1. وجود نيروي انساني متخصص و كارامد در ادارات كل

ــراي راه اندازي  ــتان ب ــل اجرايي اس ــدي عوام 2. عالقه من
دبيرخانه 

ــراي حمايت و  ــگاهي ب ــترهاي علمي و دانش 3. وجود بس
پشتيباني دبيرخانه

4. تأمين بخشي از اعتبارات الزم از طريق منابع استاني
ــتفاده از نيروهاي  ــاني موردنياز با اس ــن نيروي انس 5. تأمي

اختصاصي به گروه هاي آموزشي استان
ــتقل با تجهيزات الزم (فضا، ميز،  6. اختصاص فضايي مس

كمد، خط تلفن مستقل، كتاب خانة تخصصي و…)
بر همين اساس، بخشي از وظايف گروه هاي آموزشي حوزة 
ستاد به دبيرخانه ها واگذار گرديد كه اهم آن ها عبارت بودند 

از:
1. برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي سرگروه و 

اعضاي گروه هاي آموزشي استان ها در دروس موردنظر.
2. برنامه ريزي و برگزاري فراخوان مقاله ومسابقات علمي 
ـــر كشـور در دروس ذي  ويژة دبيران ودانش آموزان سراس

ربط با هماهنگـــي دفتر آموزش متوسطة نظري. 
ــنوارة طراحي،  ــارت و برگزاري جش ــزي، نظ 3. برنامه ري
ــي  در دروس ذيربط، با تعامل و  توليد و كاربرد مواد آموزش

همكاري ساير استان ها.
ــنوارة الگوي برتر  4. برنامه ريزي و نظارت و برگزاري جش

تدريس، با تعامل و همكاري ساير استان ها.
ــاي علميـ  تخصصي  ــاني از آخرين يافته ه ــالع رس 5. اط
ــار  ــتان ها (انتش ــاير اس واخبار مرتبط با دروس ذيربط با  س

نشريه، سايت اينترنتي و…)
ــاير امور محوله از سوي دفتر آموزش متوسطة  6. انجام س

نظري 
ــه دليل اهميت موضوع و ضرورت هماهنگي فعاليت هاي  ب
دبيرخانه ها با مسئوالن ادارات كل آموزش وپرورش. افراد با 
سمت هاي زير، مسئوليت برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي 

دبيرخانه را عهده دار شدند:
1. معاون آموزش متوسطه (مسئول دبيرخانه)

2. كارشناس مسئول يا كارشناس گروه هاي آموزشي (دبير 
دبيرخانه)

ــانس در رشتة  3ـ حداكثر چهار دبير كه حداقل مدرك ليس
مرتبط با عنوان دبيرخانه داشتند و از توانايي اخالقي، تعهد، 
ــوردار و داراي توانايي  ــة الزم برخ ــم، خالقيت و عالق عل

ارتباطي قوي با دبيران و نيز مورد قبول آن ها باشند.
4. ساير مدعوين عنداللزوم

ــروع به كار دبيرخانه ها در استان هاي كشور با مشكالت  ش
ــر بي اعتمادي و عدم  ــه رو بود و از همه مهم ت ــددي روب متع
ــوي بخش هاي گوناگون  ــناخت نيروهاي دبيرخانه از س ش
حوزة ستادي و اجرايي، دلسردي ويژه اي را درميان مسئوالن 
دبيرخانه هاي كشور ايجاد كرده بود. اما اين روند ادامه نيافت 
و با گذشت زمان، كارايي دبيرخانه ها بيش از پيش مشخص 
ــتادي و  ــه بعد از مدتي، برخي دفاتر س ــد. تا جايي ك گردي
ــا دبيرخانه ها  ــاي علمي، براي همكاري ب بخش ها و نهاده
ــت تعامل  ــي، آن درخواس ــاي علم ــتفاده از ظرفيت ه و اس
ــطة نظري ارائه  ــود را به دفتر آموزش متوس ــكاري خ و هم
كرده اند. پيش بيني مي شود در سال هاي آينده، دبيرخانه هاي 
راهبري دروس در گسترة بيشتري در عرصة تعليم و تربيت 
ــوند و نيازهاي دبيران و دانش آموزان  دورة متوسطه وارد ش

را مرتفع سازند.

اهداف دبيرخانه 
1. دانش افزايي دبيران در دروس ذيربط 

ــالم علمي بين دانش آموزان و دبيران در  2. ايجاد رقابت س
دروس مربوط 

ــاعة روش هاي نوين تدريس بين دبيران  ــايي و اش 3. شناس
در دروس مربوط 

ــعة خالقيت و نوآوري در  ــد وتوس 4. ايجاد زمينه هاي رش
دانش آموزان و دبيران در دروس مربوط

ــرايط مناسب به منظور تبادل آرا و تعاطي افكار  5. ايجاد ش
دبيران در دروس ذيربط 

رويكردهاي جديد
ــوان اصلي ترين ركن  ــاي جايگاه و نقش معلم به عن ـ ارتق

آموزش وپرورش 
ـ ترويج مديريت مبتني بر برنامه ريزي و پژوهش 

ـ كاربست نتايج پژوهش ها  و نظريه هاي علوم تربيتي
ــا در جهت انطباق با اهداف  ـ هدايت برنامه ها و فعاليت ه

متعالي دوره هاي آموزشي
ـ ترويج و توسعة فناوري اطالعات و ارتباطات

ـ تمهيد زمينة عمل و كاربست آموخته هاي علمي و مهارتي 
معلمان

ـ مديريت و كنترل مسير بهبود كيفيت آموزشي

برنامه هاي جديد
برنامة اول:

ــي و خالقيت در تحقق هدف هاي دورة متوسطه.   نوانديش
ــي و خالقيت،  به منظور هدايت فعاليت ها در زمينة نوانديش
در جهت تحقق هدف هاي دورة متوسطه. اين برنامه طراحي 
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شده است تا: ضمن آشنا كردن دبيران با اهداف دورة متوسطة 
مصوب شوراي عالي آموزش وپرورش:

ـ نظرات و ايده هاي خالق آنان در جهت تحقق اهداف فوق 
جمع آوري شود.

ـ نقش تربيتي دروس آموزشي بارز و آشكار شود.
ــاركت دبيران،  ــعة تمركززدايي و جلب مش ـ عالوه بر توس
ــيال، اصيل و  ــاي س ــذاري،از ايده ه ــاي هدف گ در حوزه ه
ــتفادة بهينه  ــد ياددهي و يادگيري اس ــر در فراين انعطاف پذي

شود.
مشخصه هاي بارز برنامة اول:

ـ جهت دارشدن فعاليت هايي كه به منظور توسعة خالقيت و 
نوانديشي طراحي مي شوند.

ــا در بهبود كيفيت  ــي اين نوع فعاليت ه ــش اثربخش ـ افزاي
مديريت آموزشگاهي 

ـ تعيين وظايف آشكار و قابل اندازه گيري هر يك از سطوح 
سازماني،  منطقه اي و مدرسه 

ـ زمينه سازي براي تعامل بين حوزه هاي مؤثر و كارامد
ــازي براي توسعة برنامه ريزي و مديريت مبتني بر  ـ زمينه س

هدف
برنامة دوم:

 نقد و بررسي و تحليل محتواهاي آموزشي. اين برنامه كه 
ــران در عرصة توليد محتواهاي  ــازي دبي به قصد توانمندس
ــت، فعاليت هايي را در جهت  ــده اس ــي طراحي ش آموزش
ــئله  ــت تكنيك هاي ملي مس ارتقاي قدرت تحليل و كاربس
ــك از اجزاي  ــا معلمان به نقش هري ــت ت تدارك ديده اس
ــاني  ــر قابليت هاي انس ــر ب ــي در تأثي ــاي آموزش محتواه
دانش آموزان اعم از خالقيت، استدالل، استنباط و ... واقف 

گردند.
ــي، چارچوب هاي نقد و  ـ و بتوانند براي محتواي آموزش

تحليل تهيه كنند.
ــي  ــا با محتواهاي آموزش ــزوم ارتباط بين هدف ه ــه ل ـ ب

بينديشند.
مشخصه هاي  بارز اين برنامة دوم: 

ــطح علمي فعاليت هاي مربوط به نقد و تحليل  ـ ارتقاي س
محتواهاي آموزشي.

ــي اعم  ــم نقد و تحليل به تمامي محتواهاي آموزش ـ تعمي
ــا و نرم افزارهاي  ــي، فيلم ه ــي، غيردرس از كتاب هاي درس

آموزشي، فعاليت هاي تربيتي و...
ـ تهية چارچوب نقد به جاي تكميل فرم نقد و تحليل

ـ تسري تأثير برنامه در تهيه و كيفيت بخشي به برنامه هاي 
ــگاهي، به جاي تأكيد صرف بر رفع نواقص يا نقد  آموزش

كتاب هاي درسي.
برنامه سوم :

ــراي توفيق در  ــري و ياددهي. ب ــود روش هاي يادگي  بهب
ــتن آگاهي و  ــران نيازمند داش ــي، دبي ــاي آموزش فعاليت ه

مهارت در زمينه هاي «يادگيري » و «تدريس» هستند.
ــاد محيط هاي بحث،  ــت با ايج ــه در تالش اس ــن برنام اي
ــايي، كاربرد و  ــه، دبيران را به شناس رقابت علمي و انديش

تحليل روش هاي يادگيري و تدريس راغب سازد تا:
ــه طراحي  ــري، بتوانند ب ــاي يادگي ــب نظريه ه ـ به تناس

آموزشي بپردازند.
ـ به تأثير انواع طراحي هاي آموزشي در قابليت هاي انساني 

دانش آموزان واقف گردند.
ــه نقش نرم افزارها و فناوري هاي اطالعات و ارتباطات  ـ ب
ــد و از آن بهره  ــي ببرن ــري پ ــي و يادگي ــد يادده در فراين

گيرند.
ــگاهي  ـ به جايگاه فعاليت هاي عملي، كاربردي و آزمايش

در تدريس و آموزش اهميت دهند.
ــا بهره گيري از تئوري ها و نظريه هاي علمي، مدارس را  ـ ب

واجد شرايط يادگيري كنند.
مشخصه  هاي بارز برنامة سوم: 

ــي با نظريه هاي  ــق و هماهنگي طراحي هاي آموزش ـ تلفي
يادگيري

ــاي ياددهي و  ــه IT وICT  در بهبود روش ه ــه ب ـ توج
يادگيري

ـ تعميم  و تسري طراحي هاي آموزشي به كلية فعاليت هاي 
ياددهي و يادگيري (اعم از مطالعه و تدريس،گردش علمي، 
ــگاهي، مديريت  ــي، فعاليت هاي آزمايش ــاي تربيت برنامه ه

و...)
ــي و كارگاهي در  ــاي عمل ــعة روش ه ــر توس ــد ب ـ تأكي

تدريس

برنامة چهارم:
ــي ميزان موفقيت برنامه ها،   ارزش يابي از كيفيت آموزش.بررس
ــي طرح ها، اندازه گيري تغييرات به عمل آمده در  تأثير و اثربخش
نگرش، شناخت و مهارت هاي فراگيرندگان، مستلزم بهره گيري از 
شيوه هاي صحيح سنجش و اندازه گيري است. اين برنامه درصدد 
است به منظور ارزش يابي از كيفيت آموزش، شرايطي را فراهم 

آورد تا:
ـ استانداردي براي تهية سؤاالت امتحاني تهيه شود؛ به نحوي كه 
دبيران به ارتقاي سطح سؤاالت از نظر يادگيري، احساس نياز كنند 
و با تغيير در شيوه هاي ارزش يابي، به ارتقاي روش هاي تدريس 
و توليد محتواهاي آموزشي جديد بينديشند.تا به جاي اندازه گيري 
ميزان حفظ و به خاطرسپاري دانش در فراگيرنده، امكان ارزش يابي 
ــتدالل،  ــاني او، اعم از خالقيت، اس از صفات و فرايندهاي انس
ــئله، ارزيابي شود. هم چنين، ارتقاي  ــتنباط و قدرت حل مس اس

كيفيت آموزشي، قابل اندازه گيري، سنجش و ارزش يابي شود.
مشخصه هاي بارز برنامة چهارم:

ــوزش» به جاي «درصد  ــالش براي جاي گزيني «كيفيت آم ـ ت
قبولي» به عنوان معيار ارزيابي از عملكرد مديران 

ــي تمامي  ـ افزايش دامنة تأثيرگذاري برنامه بر عملكرد آموزش
دبيران

ـ بهره گيري از تجارب بين المللي ارزش يابي تحصيلي و تعميم به 
واحدهاي آموزشي

ــاختن  ــتاندارد س ــنجش و ارزش يابي و اس ـ ارتقاي كيفيت س
سؤاالت امتحاني

ـ تهيةكارنامة كيفيت آموزشي مدارس 

ــي و معاون فناوري دفتر آموزش  ــد برنامه ريزي آموزش * كارشناس ارش
متوسطة نظري
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  مقدمه 
ــتفاده از طرح  ــي مبني بر اس به رويكرد جديد نظام آموزش
ــب و كاربردي و  ــي بسيار مناس هميار معلم در مدارس روش
قابل تعميم در تمام مراحل آموزشي است. در بعضي مدارس، 
عده اي از همكاران اقدام به بهره گيري از اين روش براي بهبود 
كيفيت آموزشي نموده اند. اين جانب نيز قبل از اين طي 10 سال 
گذشته از اين روش بهره جسته و به نتايج مطلوبي نيز دست 
يافتم كه بر خود الزم مي دانم روش خود را براي همكاران بيان 
ــتفاده كنند. از آن جا كه در اين  كنم تا آنها هم از اين روش اس
ــي، از نظر  ــرح دانش آموزان عالوه بر يادگيري مطالب درس ط
ــي و مسئوليت پذيري نيز مورد ارزيابي قرار  رفتاري و پرورش
ــيار فعال و بانشاط بوده  مي گيرند و ازطرفي محيط كالس بس
به گونه اي كه متوجه گذشت زمان نمي شوند به كارگيري اين 

شيوه براي آنها جذاب خواهد بود.
ــهرونداني  ــم، يعني پرورش ش ــرح هميار معل ــع ط درواق
متخصص و بااستعداد كه بتوانند در آينده نقش هاي مختلفي را 
در زندگي ايفا نمايند.نوعى زندگي كه همراه با مسئوليت پذيري 
و تفكر عاقالنه و بينش و آگاهي و بهره مندي بهينه از امكانات 
موجود و اصالح الگوي مصرف همراه باشد، تا به اين وسيله،  
ضمن كمك به پيشرفت كشور، خود نيز به اهداف متعالي  در 
تمامي مراحل برسند.آيا بهتر نيست كه ازخود دانش آموزان در 
فراگيري دانششان، كمك بگيريم. تا هم فعاليت بي هدف آنان 
هدف دار شود و جهت يابد و هم اينكه دبيران محترم خسته و 

رنجور نگردند. انشا اهللا.

آشنايي با طرح
ــر يادگيري،  ــئول و مدي ــرح معلم به عنوان مس ــن ط در اي

دانش آموزان را درمسير يادگيري هدايت مي كند و در حقيقت 
ــهيل  مي نمايد. بنابراين معلم در اين طرح  راه يادگيري را تس
مدرس نيست بلكه تسهيل كننده امر يادگيري است و تمامي 
ــردن دانش آموزان در  ــالش او در كالس، فعال ك ــعي و ت س

فعاليت هاي گروهي است. 
در اين طرح دانش آموزان عالوه بر يادگيري مطالب درسي 
از نظر رفتاري و پرورشي نيز مورد ارزيابي قرار مي گيرند، لذا 
مي توان گفت كه طرح همياري يعني پرورش شهرونداني كه در 
آينده نه چندان دور مي توانند موقعيت وجودي خود را تثبيت 
ــد و يا راه و روش صحيح و رفتار را با اطرافيان بياموزند  نماين
و زندگي مسالمت آميز و منطقي داشته باشند، زندگي كه تؤام 
ــه از امكانات موجود در جامعه  ــا بهره دهي و بهره مندي بهين ب

آنان است. 

نتايجي كه اجراي اين طرح به دنبال دارد.
1. امكان ابراز وجود به دانش آموز مي دهد.

2. دانش آموز احساس مسئوليت مي كند، ودر انجام اين امر 
ــت گام  ــير درس خود را در مي يابد و تالش مي كند تا در مس

بردارد.
ــورد ارزيابي قرار  ــاعت و هر لحظه م 3. دانش آموز هر س
ــوز را با  ــته دانش آم ــن روند اصالحِي پيوس ــرد و همي مي گي

مسئوليت آشنا مي سازد.  
4. در گذشته، فراگير، زماني متوجه ضعف خود مي شد كه 
ــان براي جبران كمبودها، دير  ــت و زم در پايان ترم، قرار داش

بود.
ــي از راه هاي كاهش افت تحصيلي، اجراي اين طرح  5. يك

است.

ليال عليمرداني*

️؟ ︧﹫  «﹜﹚︺﹞ ︣ح« ﹨﹞﹫︀ر︵
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ــنا مي شود. و چون هدف، مشخص  6. فراگير با هدف آش
است، طي كردن راه، آسان تر است. 

ــت معلماني خواهد بود كه با  رمز موفقيت اين طرح به دس
ــعه صدر و آرامش و صرف حوصله به اهداف طرح دست  س
ــود ابتداي تدريس چند جلسه توسط دبير  يابند. توصيه مي ش
مربوطه صورت گيرد تا دانش آموزان به ميزان آگاهي و قدرت 
ــناخت  ــلط علمي و فنون كالس داري دبير مربوطه، ش و تس
پيدا كنند. سپس به توجيه منطقي آنان بپردازد، تا با اين طرح، 

همكاري الزم را داشته باشند.

ــت براي انتخاب فعال ترين افراد و  ــا قبل از آن الزم اس   ام
سرگروه ها، سنجش و آزمون به عمل آيد.

چگونگي اجراي طرح
ــما مي توانيد، پس از چند جلسه  همان طور كه بيان شد ش
تدريس و گرفتن آزمون، به منظور ارزشيابي تشخيصي، براي 

ايجاد گروه ها به صورت زير عمل كنيد.
1. گروه ها را به دستجات 5 الي 6 نفره تقسيم كنيد.

2. انتخاب سرگروه ها بر اساس نمره باالتر و فعاليت بيشتر 
باشد.

ــتعدادها و شخصيت آنان  3. در انتخاب زيرگروه ها، به اس
توجه نماييد.

ــبت به طرح و ذكر فعاليت هاي آنان  4. دانش آموزان را نس
توجيه كنيد.

5. براي توجيه بهتر سرگروه ها، آنان را به جلسه اي دعوت 
كنيد. 

ــرم مخصوصي را براي انتقال معلومات، براي گروه ها،  6. ف
تهيه كنيد.

7. از وسايل كمك آموزشي استفاده كنيد.
ــازي ذهني براي توجيه بهتر مطالب  ــتفاده از فضاس 8. اس

ضروري است.
9. خالصه نويسي و خالصه گويي مطالب از سوي اعضاي 

گروه را به آن ها تذكر دهيد.
10. اعضا، در درس عربي يا زبان انگليسي، لغات را بر روي 

تخته، بنويسند.
11. گروه ها درس را با استفاده از لغات به دست آمده ترجمه 

كنند.
12. بيان قواعد درس با توجه به آن چه كه درك كرده اند (در 

يك جلسه چنان چه مفيد بود، ادامه يابد) الزم است. 
13. كالس را با انجام فنون كالس داري، با توجه به آموزش 

قبلي كنترل كنيد.
14. به زمان تدريس عنايت داشته باشيد.

ــورت كتبي و با طرح چند  ــي نهايي را به ص 15. ارزش ياب
ــي 15 دقيقه در پايان كار گروه به عمل  ــؤال، در زمان 10 ال س

آوريد.
ــط دانش آموزان (سرگروه ها ).(هر  16. تصحيح اوراق توس

گروهي اوراق گروه ديگر را تصحيح مي كند.) انجام گيرد. 
ــت كه اين روش با عنوان طرح هميار معلم به  قابل ذكر اس
منظور آشنايي با روش ها و چگونگي امر است، عمدة مطلب 

اين است كه نقطة تحرك و فعاليت در كالس درس، دانش آموز 
است.لذا با توجه به مهارت ها و شگردهاي كاري خود براساس 
تجربيات هر طرح و روشي كه اين مهم را تأمين نمايد، نوعي 

طرح همياري مي باشد. 

انتظارات رفتاري اين طرح چيست ؟
1. دانش آموزان بايد قادر باشند تمرينات درس موردنظر را 
ــارج از كتاب هم  ــه نحو مطلوب حل كنند و اگر مطلبي خ ب

مشاهده كردند قادر به تشخيص آن باشند.
ــده را در متن  2. عالوه بر آن بايد بتوانند موارد تدريس ش
درس پيدا كنند و توضيح دهند. سؤاالت مختلفي كه احياناً در 

ذهن شان ايجاد مي شود، مطرح كنند.
ــؤاالت  ــند و در برگه س ــؤاالتي بپرس 3. بايد از خود نيز س
گروهي يادداشت نمايندة و در مورد آن بحث نمايند. هم چنين 
ــت كرده و به آن ها توجه بيشتري   قواعد مهم درس را يادداش

كنند.
ــم  4. هنگام مطالعه، مطالب را در ذهن حتي المقدور تجس
نمايند. براي انديشه هاي مختلف ديگرا ن اهميت قائل شوند. 

بدانند كه چه وقت بايد سئوال بپرسند.
5. چنان چه عضوي از اعضا گروه، مطلبي را نفهميد، ديگران 

برايش توضيح دهند و او را تفهيم سازند.

 نتايجي كه پس از اجراي طرح از آن انتظار 
مي رود.

1. از خستگي زودرس دبير و ناتواني جسمي او جلوگيري  
مي شود. 

2. با تقسيم كارـ  زودتر به اهداف آموزشي نزديك مي شويم 
ــلماً موجب رضايت خاطر، دانش آموزان و دبير خواهد  كه مس

شد.
3.  راندمان درسي بااليي به دست خواهد آمد. حداقل اين كه 
اثرات ديگر اين طرح، بروز انديشه هاي نو، استعدادهاي پنهان 
و ابراز خالقيت  هاي نهفته و .... است كه در زندگي آينده آنان 

تأثير فراواني خواهد گذاشت. 
4. جلوگيري از بيماري هاي هم چون واريس، ديسك كمر، 
ــر درد و ناراحتي  ــتگي مفرط، كم دردهاي ناحيه كتف، خس

چشمي و .... براي معلم. 
ــگيري از بيماري هايي هم چون سردردهاي مزمن و  5. پيش

عصبي و ناراحتي هاي حنجره و تارهاي صوتي.
ــوي  ــهل انگاري در انجام تكاليف از س 6. جلوگيري از س

دانش آموزان.
ــا و عدم تمركز حواس در  7. جلوگيري از حواس پرتي ه

كالس درس.
ــتن دانش آموزان گوشه گير و منزوي و  8. به فعاليت واداش

بروز خالقيت هاي آنان.
9. ايجاد ارتباط صميمي و دوستانه بين دبير و دانش آموزان.

ــن طرح، معلم با حوصله  ــت كه با انجام اي 10. طبيعي اس
ــتر به ادامه كار ترغيب گشته و خدمت بيشتر و بهتري را  بيش
ارائه خواهد كرد و اصال گذشت زمان را احساس نخواهد كرد 

و تمايل بيشتري به ادامه كار خواهد داشت. 
*دبير عربى - دبيرستان شهيد صدر - كرج
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باغبان
علي اصغر حكمت

را«كــــاي حكيم  ــراط  ــق س گــفــت  يــكــي 
نديم؟ گشتي  ــه  چ از  ــان  ــودك ك ــا  ب ــو  ت
ـــگـــي يــافــتــي ـــرزان ـــه ف ــــــودك چ زك
ــي؟ ــت ــاف ــرت ب روي  ــن  ــي چــن ـــران  ـــي زپ
ــه دســت ب ــوردان  ــخ ــال ـــش س ــو را دان ت
نشست!» خــردســاالن  ــا  ب اســت  ـــغ  دري
ــــاغ بـــاشـــد جــهــان ــي ب ــك ــا:«ي ــت ــف ــگ ب
باغبان من  و  اســت  ــت  درخ انسان  كش 
ــهــال ــون ـــد چــــون ن ـــان ان ـــودك ــه ك ــم ه
ــب كــمــال ــس ــر ك ــه بــــــرآورده ســـر، ب
ــــرورد ـــو پ ــــاخ ن ــــر بـــاغـــبـــان ش اگ
آورد خـــرمـــي  ــي  ــس ب ــان  ــت ــس ب ـــه  ب
خاصيت ايـــن  دارد  ــــوان  ج ــال  ــه ن
ــت ــي ــرب ـــد پـــذيـــرنـــدة ت ـــاش كــــه ب
ــــش اســت آراي ــر  ــان را گ ــــش جــه زدان
ــت اس ــــش  دان ــــرزع  م ـــوان  ـــوج ن دل 
نخست از  كـــودكـــان  ــــرورم  پ آن  از 
ـــري، درســـت ـــي ـــد آيــيــن پ ـــن ـــه دان ك
ــشــه ام ــي پ آن  از  ــــاري  ــــوزگ آم شـــد 
ــه ام ــش ــدي ـــت ان ــق اس ــود خــل ــب ــه كـــه ب
آمــــوزگــــار ــه  ــش ــي ــرپ ــن ه اي  اال 
ــار ــــــوز، ك ـــد، آم ـــن ـــردم زگـــفـــت خ
ــي بــاغــبــان ــوي ـــون ت ــر، چ ــن ـــاغ ه بــه ب
ـــراي شـــــاخ جــــوان ـــي ـــپ زكـــــــّژي ب

قدر استاد نكو دانسنت*
ايرج ميرزا

يــاد» از  درس  ــر  ــب ــاد:«م ــت اس گــفــت 
ــن گــفــت اســتــاد ــه م ـــه ب يـــاد بـــاد آن چ
آمــوخــت ـــاد  ي ـــرا  م ــه  ك آن  ـــاد  ب ـــاد  ي
ــاد ي ــــت  دول از  ــــورد  خ ـــان  ن ــــي  آدم
معني ــــن  اي ـــــرود  ن ـــــادم  ي هــيــچ 
زاد! نـــــادان  ـــن  م مـــــادر  مــــرا  ـــه  ك
ــد ـــو اســــتــــادم دي ـــز، چ ـــي ـــــدرم ن پ
آزاد! مـــن  تــربــيــت  از  گــشــت 
ــود ب ـــاد  ـــت اس از  مـــنّـــت  ــــرا  م ـــس  پ
ــاد ــت ـــاد اس ـــت كـــه بـــه تــعــلــيــم مـــن اِس
ــرا ــه مـــي دانـــســـت، آمـــوخـــت م ــرچ ه
ــه نــاگــفــتــه نــهــاد: ــك اصـــل، ك غــيــر ي
ـــكـــو دانــســتــن ــــاد ن ــــت ـــــدر اس ق
حــيــف اســـتـــاد مــــرا يــــاد نـــداد
ــر نــور ــــش پ ــرده اســـت، روان ــم ــر ب گ
ــاد ب ــــارش  ي ـــدا  خ ـــــده،  زن ـــود  ب ور 

به كوشِش كبرى محمودى
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ـــا ـــران ه ك ـــا  ت ــــران هــــا  ك از  ـــارد  ـــك ب
ـــد بــوســتــان هــا ـــمـــاي ـــا ن ـــان ه ـــاب ـــي ب
ببخشد نـــان  از  ــــوان  ت دهـــقـــان  اگـــر 
ببخشد جــــان  ــد،  ــش ــخ ب روح  ــم  ــل ــع م
ـــا مـــــرده يــكــســان ــــود ب ـــن نــــــادان ب ت
ــان ج ـــد  ـــي دم م ـــن  ت ــيــن  چــن در  مــعــلــم 

شأن معلم
حسين مسرور

ــر راســتــگــوي ــب ــغ ــي ــن گــفــت پ ــي ــن چ
روي تــــازه  ـــرد  خ ــد  ش آن  ــز  ك حــديــثــي 
ــه من ــت حــرفــي ب ــوخ ــه آم ــس ك ــر آن ك ه
ـــدة خــويــشــتــن ـــن ـــــَدم ب ــــزد خـــــوانَ س
ــت اوس ـــأن  ش در  گفته  ـــن  اي ــه  ك معلم 
ــت اوس بــســتــان  و  ـــاغ  ب از  حكمت  ــل  گ
خواند خــويــش  ــة  ــواج خ پيغمبرش  ــو  چ
ــه خــواهــيــش خــوانــد ــم چ ــدان ــگــر ن ــو دي ت

مفهوم آب
جواد محّقق

آموزگارم من!
هر مهرماه

وقتي بهار مدرسه
آغاز مي شود

چشمان سبز خاطره ها 
باز مي شود

مي بينم از تقاطع آن چارراه پير
در جمع كودكان دبستان

روانه اي
من باز هم

ـ ميان همان جمع مهربانـ 
با كيف و كفش تازه به دنبال ديگران

همراه تو
به مدرسة صبح مي رسم
هيهات، آن حياط هياهو

ديگر تمام زندگي ام نيست
اما هنوز هم

در آن كالس درس
اين دست توست كه بر تختة سياه

مفهوم آب و معني باران را
 با موج هاي آبي درياها

پيوند مي زند

* اين اشعار از كتاب«قدر استاد» به كوشش جواد محقق، نشر 
قو(1376) انتخاب شده است.

ــن ــت ــوخ آم ـــة  ـــاي س در  ــــوان  ــــي ت م
ــن ــت ــدوخ ــق جــــــاودان ان ــش ــج ع ــن گ
ــا ــم ــن ره چــــــراغ  اي  ــم  ــل ــع م اي 
ــا! ــب ــرح م انـــبـــيـــايـــي،  ـــــف  ردي در 
آمــوخــتــيــم ــــاد  ي اســـتـــاد،  از  اول 
ــيــم ـــس ســـويـــداي ســـــواد آمــوخــت پ
ــاد ـــاد ب ــــوز مـــا هـــم ي ــــواد آم پـــس س
ــدن نــوشــتــن يـــاد داد ــوان ــا خ ــه م ــو ب ك
يــافــتــيــم ـــن  ت قـــالـــب  ـــر  گ ــــدر  پ از 
يــافــتــيــم ـــــن  روش ــــان  ج ــم  ــل ــع م از 

درودی پاك بر آموزگاران 
محمود كيانوش

ــان رفــــت و آمــــد بــــاز نــــوروز ــت ــس زم
ــاران ــه ــن شــد نــو بــه افــســون ب ــي زم
پــيــروز ايـــن جــشــن  فــرســتــد خــلــق در 
ــــاران ــــوزگ آم ـــر  ب ــــاك  پ درودي 

*
ــهــاريــد  ــا آمــــوزگــــاران چــــون ب ــم ش
ــــان نو ــــردد زم ــا گ ــم بـــه افـــســـون ش
ـــار روزگــــاريــــد ـــه ـــــر ب هـــمـــه اب
ـــد جـــهـــان نو ـــان ــا م ــم ـــــــاران ش زب

*
ــاك ـــر دامـــــن خ ـــــرورد ب ـــاران پ ـــه ب
روشــن بـــاران هـــاي  بــه  را  ــان  ــاه ــي گ
ـــة پـــاك ـــش ـــدي ــم نـــيـــز بــــا ان ــل ــع م
ــن ــاي روش ــان ه ــه جـــان مـــي پـــرورد ج ب

*
سال هر  و  ســال  ايــن  در  كه  خواهد  خــدا 
ــاشــد ب ــــــوروز  ن ــا  ــم ش روز  ــه  ــم ه
ــد آمـــال ــي ــورش ــا خ درخـــشـــد بـــر شــم
ــد. ــاش ـــروز ب ـــي ــان پ ــت ــت ــخ هــمــيــشــه ب

خدمت گزار
حبيب يغمايي

است خــدمــت گــزار  كسي  كشور  بدين 
ــا آمــوزگــار است ـــت، ي ــان اس ــق ــه ده ك
ــاد ــت ـــود دركـــــار، اس ــر ب ــگ ــرزي چـــو ب
ـــاد آب گــــردد  وي  از  بــايــر  زمــيــن 
بــــرآرد آبــــي  زمــيــن  از  هــّمــت  ـــه  ب
بكارد را  هــامــون  و  ــت  دش زحــمــت  ــه  ب
ــاري ــردب ب و  ـــج  رن ــه  ب روزان  ــان  ــب ش
ـــيـــاري آب ـــاري،  ـــت  ك ـــش ك در  ــــود  ب

جان روشن 
سيد محمد حسين بهجت(شهريار)
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دوره هاي كارآموزي ناحيه اي
يك نوع از دوره هاي تربيت معلم كه عناصري از دو نوع شيوة 
آموزش دانشگاهي و شيوه هاي آموزشي جاي گزين دانشگاهي را 
در خود جاي داده است، دوره هاي كارآموزي معلمان1 است كه 
در ايالت هايي هم چون ايلينونيز، شيكاگو، ماساچوست، بوستون 
ــت. در اين دوره ها، معلمان  ــد و افزايش اس و دِنِور در حال رش
داوطلب، يك دورة فوق ليسانس يك ساله را مي گذرانند. به اين 
ــان ورزيده به  ــال كامل، همراه معلم ترتيب كه به مدت يك س

تدريس در كالس هاي درس مي پردازند.
ــي دِنور، با دو هدف،  دوره هاي كارآموزي، مثالً دورة رزيدنس
يكي افزايش كيفيت معلمان و ديگري افزايش ضريب ماندگاري 
ــده اند. اين گونه  ــه، طراحي ش ــده در اين حرف ــراد جذب ش اف
برنامه هاي آموزشي، براي تعليم و تربيت معلمان، از آن چه كه آن 
را «روش جامع تحقيق محور2» مي نامند، بهره مي برند. اين دوره ها 
تا حد زيادي به طور گزينشي و خاص افراد را پذيرش مي كنند، 
برنامة درسي و آموزشي متمركزي دارند، از تجربة تدريس كالس 
همراه با آموزگاران ورزيده بهره مي برند و مدارس مناطقي را كه 
بيشترين كمبود معلم در آن ها وجود دارد، براي اين منظور انتخاب 

مي كنند.
ــوي دولت مركزي  ــوزي كامالً از س ــرح دوره هاي كارآم ط
ــود و بودجة آن از رديف دوم قانون  ــتيباني و حمايت مي ش پش
كمك هاي مالي براي پيشبرد كيفيت كار آموزگاران تأمين مي شود. 
هم اكنون نشانه هايي از مؤثر بودن اين دوره ها در جذب گروه هاي 
اقليت داوطلب و حفظ و نگه داري معلمان جديد االستخدام ديده 
ــود. ويژگي و قوت دوره هاي كارآموزي در آن است كه به  مي ش
ــده اند تا نيازهاي خاص نواحي به معلمان را  گونه اي طراحي ش
ــازند(مثالً معلمان رياضي و علوم كه با دانش آموزان  برآورده س
دوره هاي زبان انگليسي كار مي كنند). هم چنين با اهداف و برنامة 

درسي اين مناطق و نواحي هماهنگي و هم سويي دارند.

كارآموزي به مثابه مركز و محور تربيت معلم
عالوه بر تأكيداتي كه امروزه بر امر كيفيت كار معلمان  به عمل 
مي آيد، تأكيدي كمتر ولي روبه افزايش نيز حول محور تجربه و 
كارآزمودگي، به عنوان بخشي از محتواي حرفه اي تربيت معلم 

وجود دارد.
ــروز، در تربيت معلمان،  ــته تا ام ــت كه از گذش دليل اين اس

ــياري بر دانش و معلومات آن ها وجود داشته،  همواره تأكيد بس
ــي آن ها كه  حال آن كه به مقدار كافي بر وظيفة  محوري و اساس
چگونه آموختن يا عمل تدريس3 است، تأكيد نشده است. نكته آن 
است كه ما«تدريس مربي محور» را كه هدف اصلي آن يادگيري 
دانش آموز است، محور آماده سازي و تربيت معلمان قرار دهيم، 
همان گونه كه آموزش دانشجويان پزشكي هم با«محوريت كار 
عملي در بيمارستان ها4» همراه است. براي نمونه اي از اين روية 
آموزشي مي توان به برنامة درسي بازنگري شدة دانشگاه واشنگتن 
ــاره كرد. كه در آن، هر درس به گونه اي با يك دورة تدريس  اش

كالسي عجين شده است.
ــر، كميتة ملي  ــي بزرگ ت ــت كه در مقياس ــب توجه اس جال
اعتبارسنجي معلمان5 (NCATE) نيز برنامة بزرگي را طرح ريزي 
ــازي و تربيتِ معلمان، بيشتر شبيه تربيت  ــت تا آماده س كرده اس
پزشكان باشد تا عالوه بر امكان تغييرات وسيع آموزشي، دانشگاه ها 
بتواند نيازهاي مدارس را نيز تأمين كنند. (همان طور كه، پزشكان 
رزيدنت در حين كارآموزي طبابت هم مي كنند. م) اين رويه نه تنها 
به بهبود كيفيت تدريس براي دانش آموزان منجر خواهد شد، بلكه 

تمركز دورة آموزشي را محوريت تدريس و تجربه مي گذارد.

معلم به عنوان پژوهشگر 
روية ديگري كه در برنامه هاي آموزشي معلمان وجود دارد آن 
ــت كه معلمان را به گونه اي تربيت كنيم كه آن ها در مدرسه و  اس
كالس درِس خود پژوهنده باشند. فرضية اين روش آن است كه 
معلم الزم است اطالعاتي را دربارة يادگيري دانش آموزان و ديگر 
جنبه هاي تدريس، يادگيري و آموزِش آن ها جمع آوري كند، آن ها را 
تعبير و تفسير كند و بر اين اساس، دائماً روش هاي تدريس خود را 
بهبود بخشد و بازنگري كند. زماني كه معلمان خودشان پژوهشگر 
يا محقق هم باشند، ديگر مشكل قديمي چگونگي تطابق علم و 
ــت و در واقع،  عمل يا تبديل نظريه به كاربرد وجود نخواهد داش
نظريه(تئوري) و جنبه هاي عملي هر دو يكي مي شوند و از يكديگر 

منفك نخواهند بود.
نمونه اي از اين روش آموزشي، دورة كارآموزي يك سالة بوستون 
ــت. در اين دوره، معلمان كارآموز، اطالعات يك «نمونة مورد  اس
ــكل ها و  ــوط به يك دانش آموز را جمع آوري و ش مطالعة6» مرب
فرم هاي يادگيري كلي يك كالس را براي تهية روش هاي تدريس 
جمع مي كنند. نمونة ديگر دانشگاه نيو همپشاير7 است كه داوطلبان 
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بخش دوم و پايانى

﹜﹚︺﹞ ️ ﹫︋︣ ︑︣ ︢ ︎︀ ︀ن ﹡ ︀ ︎︩ ﹛︀ 
نويسنده:  مريلين كوچران اسميت _  كريستين پاور

مترجم:حسين رباني

اشاره
نوشته اى كه اكنون بخش دوم آن را مى خوانيد، مقاله اى است كه درآن پاره اى ازموضوعات مربوط به 
 Educational Leadership تربيت معلم مورد بررسى قرار گرفته است. اين نوشته را از مجلة

ترجمه كرده ايم.   رشد  

  تحقيق و 
پژوهش امروزه 
جزئي از برنامه هاي 
آموزش حرفه اي 
معلمان است.
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معلمي در دورة آموزشي يك سالة اين دانشگاه، اطالعات مربوط 
ــؤال  ــه يادگيري دانش آموزان را جمع آوري مي كنند، به طرح س ب
مي پردازند و برنامة تدريسي(كالسي) و روش تدريس را بر اساس 

اين اطالعات تغيير مي دهند.
در سراسر آمريكا و بسياري ديگر از كشور ها، هم اكنون اين گونه 
روش هاي پژوهش محور، به نحوي در دوره هاي حرفه اي تربيت 

معلمان گنجانده شده  است.
ــبكه هاي اجتماعي واقعي و مجازي  به طور مثال، هم اكنون ش
زيادي وجود دارند كه بين معلمان مناطق روستايي و شهري ارتباط 
برقرار مي كنند وكارشان روي زبان و خواندن و نوشتن متمركز است. 
اين گونه گروه ها موجب اشتراك فعاليت ها مي شوند و به عنوان منبعي 

براي استفادة ديگر معلمان عمل مي كنند.

تربيت و آماده سازي معلمان براي آموزش طيف گستردة 
فراگيرندگان(دانش آموزان)

ــي دانش آموزان  ــته، تنّوع يا طيف جمعيت طي چند دهة گذش
ــده  در كالس هاي درس عمومي، به مقدار زيادي دچار تحول ش
است. اين تحول در ابعاد فرهنگي، قومي، مذهبي و زبان مادري و 
توانايي و استعداد دانش آموزان چشم گير تر است. از اين رو، بسياري 
ــازي معلمان، برنامة دورة آموزشي خود را بر  از دوره هاي آماده س
برآورده ساختن نياز اين طيف وسيع فراگيرنده متمركز مي كنند. 
ـ مديسون8 ،متقاضيان آموزش معلمي  مثالً در دانشگاه ويسكانسين 
بايد دورة آموزش چند فرهنگي9 و روابط انساني را كه شامل دورة 
نظري(درسي و كالسي) و بخش عملي(تجربة تدريس و آموزش 
ــه، مبتني بر تنوع و متكثر) است بگذرانند. در كالج  عملي مدرس
ــتون، تمامي داوطلبان معلمي، راهكارهاي مخصوصي را به  بوس
منظور كار با دانش آموزان فراگيرندة زبان انگليسي و دانش آموزاني 

كه نيازهاي خاص دارند، فرا مي گيرند.
ــتون، كارآموزان دو نوع مدرك  در دورة كارآموزي معلمي بوس
دريافت مي كنند، يكي در زمينه محتواي فعاليت(مثالً رياضي يا علوم) 

و ديگري در زمينة آموزش هاي خاص.
عالوه بر اين، ادارات آموزش و پرورش برخي ايالت ها، قوانين 
الزم براي دريافت مجوز تدريس را به گونه اي تغيير داده اند تا بيشتر 
با نيازهاي جمعيت متنوع و متكثر دانش آموزي شان سازگار باشد. 
ايالت هاي آالسكا و داكوتاي شمالي هم اكنون مجوز مدرك هايي 
ــراي تدريس) در حوزة چند فرهنگي صادر مي كنند. ايالت  را (ب
كاليفرنيا تمامي معلمان را ملزم مي كند تا دورة درسي پيشرفتة معلمي 
فراگيرندگان زبان انگليسي و دانش آموزان با نيازهاي خاص را طي 

كنند تا بتوانند مدارك كامل براي تدريس را دريافت كنند.

و بحث هم چنان ادامه دارد...
برخي از روش هاي تربيت معلمي هم اكنون گسترده و فراگير 
شده اند و بسياري ديگر رو به گسترش اند؛ با اين حال، تقريباً تمام 
آن ها بحث برانگيزند و يا از منظري مورد نقد واقع شده اند. در ادامة 

اين مطلب به بررسي پاره اي از اين نقدها مي پردازيم.

استفاده از روش هاي سنجش نمره اي و امتحاني
نبايد تعجب كرد كه روش هاي سنجش دانش آموزان بر مبناي 
امتحان و تست، به شدت در سطح فدرال، ايالتي و محلي نهادينه 
شده است. اين رويه مي تواند نتيجة مسئوليت مستقيم معلم در 

ــد. اين روش بر اين فرض استوار است  يادگيري دانش آموز باش
ــانگري واقعي از عملكرد دانش آموز است  كه نمرات آزمون نش
ــاالنه از مرحله اي به مرحله اي بعد، هدف اصلي آن  و ارتقاي س

است.
انتقادات بي شماري وجود دارد مبني بر اين كه در«روش آزمون 
و سنجش» توانايي كامل دانش آموز مورد ارزيابي قرار نمي گيرد 
و به جاي آن بايد از ابزارها و روش هاي فراگيري براي سنجش 
ــيوة ارزيابي آزموني، هم چنين  يادگيري بهره برد. منتقدان اين ش
ــوزش و اهداف دوره هاي تربيت  تأكيد مي كنند كه هدف از آم
ــتاوردها و موفقيت هاي  ــت كه فقط دس معلمي، فراتر از آن اس
تحصيلي دانش آموز را افزايش دهيم و بيشتر كنيم. اهداف ديگري 
از قبيل باال بردن قدرت اراده و ظرفيت و تحمل دانش آموز براي 
مشاركت در يك دموكراسي و سؤال كردن و مورد مؤاخذه قرار 
ــتم فعلي نيز وجود دارد كه نيازمند برنامة درسي ملي  دادن سيس
ــت كه هنر و آداب شهروندي، همكاري و تعامل با يكديگر  اس
براي ساختن مدارسي بالنده و درست و برقراري رابطه با محالت 

و اوليا را در برمي گيرد.

نگاهي به عوامل خارج از محيط مدرسه
بسياري از منتقدان خاطرنشان مي كنند كه توسعة سيستم هاي 
ــه مؤلفة معلم،  ارزش يابي قابل اطميناني كه بتواند اطالعات س
دانش آموز و آمادگي معلم را به گونه اي به هم ارتباط دهد كه متغير ها 
ـ كه عملكرد دانش آموز را در طي زمان  و پارامترهاي واسطه اي را 
ــيار  ــازد، بس ـ نيز در آن دخيل س تحت تأثير خود قرار مي دهند 
مشكل خواهد بود. از اين رو، برخي استدالل مي كنند كه ارزيابي 
و استنتاج بازدهي روش هاي آموزش معلمان، بر اساس نتايجي كه 
دانش آموزان آن ها كسب مي كنند، تقريباً غيرممكن است. بر همين 
 NCLBاساس، بسياري از منتقدان، نظام هاي ارزيابي موسوم به
يا«هيچ بچه اي عقب نمانده است10» را رد مي كنند. آن ها دو نكته 
را در مورد اين سيستم خاطر نشان مي كنند: يكي اين كه عوامل 
مرتبط با مدرسه، عامل اصلي در افت عملكرد دانش آموزان است 
و سياست هايي كه استاندارد ها، ارزش يابي ها و آموزش معلمان 
ــر اثرات وضعيت اقتصادي  ــدف قرار مي دهند، مي توانند ب را ه
اجتماعي پايين تأثير گذار باشند. بنابراين تأكيد بايد بر اصالحات 
در مدارس و كيفيت كار معلمان باشد و بر برنامه هاي سالمت و 
اهداف گسترده تر رشد كودكان و بزرگساالن. ديگر اين كه، اين 
منتقدان، بر توسعة روش هاي ارزش يابي چندگانه و تشخيص گرا، 
27هم چون بازرسي مدارس، كه عالوه بر كيفيت و رشتة تحصيلي، 
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قانون مداري، شهروندي و توسعة انساني را نيز مد نظر قرار مي دهند، 
تأكيد دارند. هدف اين دستور كار، كاهش ارتباط پايدار بين فقر 
ـ اجتماعي و عملكرد ضعيف تحصيلي دانش آموزان  اقتصادي 

است تا اين كه فقط نمرات آن ها را باالتر ببرند.

به چالش كشيدن وضع موجود
تعدادي از رويه هاي موجود در آموزش معلمان، هم سويي بيشتر 
بين اهداف ايالتي و اهداف ناحيه اي مدارس و نيز اهداف تربيت و 
آموزش معلمان همراه با آموزش مدرسه اي محور و عملي را تأكيد 
مي كنند. برخي منتقدان مي گويند، هم سويي برنامه هاي آماده سازي 
معلمان با سازوكارهاي مدارس و آزمون ها و ارزش يابي ها، ممكن 
ــت به تضعيف نقش مهم و اساسي آموزش هاي دانشگاهي  اس
معلمان بينجامد(كه بخشي از آن مورد سؤال قرار دادن روش هاي 
ــي و تدريس آن هاست) منتقدان  ــوم مدارس و برنامة درس مرس
معتقدند، هر  قدر آموزش معلمان مدرسه محور تر باشد، احتمال 
ــت جاري در  ــا از روش هاي موجود و بعضاً نادرس ــه آن ه آن ك

مدارس انتقاد كنند، كمتر خواهد شد.

محور قرار دادن تجربه و كارورزي
50 سال پيش، آموزش معلمان بر اين فضا متمركز بود كه 
بايد آموزش هايي به آن ها داده شود تا يك رشته رفتارهاي 
ــد، ولي در  ــود بروز دهن ــاص را در كالس درس از خ خ
ــيدند كه اگرچه معلمان را مي توان  نهايت به اين نتيجه رس
ــه اي آموزش داد كه تقريبًا هر گونه رفتار موردنظري  به گون
ــود در كالس درس به نمايش بگذارند، ولي اين ها  را از خ
روش هاي توخالي و تكنيك هاي بي محتوايي بيش نيستند، 
ــياري از تصميماتي را كه  ــه اين گونه آموزش ها بس چرا ك
ــراي تصميم گيري  ــي را كه ب ــم بايد اتخاذ كند و دانش معل
ــاز دارد، ناديده مي گيرند و  ــه به آن ني ــي و خردمندان منطق

مورد توجه قرار نمي دهند.
ــا پرداختيم و روند  ــي كه ما در اين جا به آن ه برنامه هاي
فعلي آموزش تجربه محور معلمان را توصيف مي كند، نمونه 
ــتند. اين ها بر روش هاي پيچيدة تدريس تأكيد  و مثال هس
ــت.  ــد كه نيازمند مهارت هاي پيچيده و چندگانه  اس مي كنن
ــوز يك عمليات  ــم اين كه دانش آم ــون ارزيابي و فه هم چ
رياضي را تا چه حد فرا گرفته است و يا فراگيرندگان زبان 
تا چه حد مفهوم متني را درك كرده اند. در عين حال، آن ها 
ــت تفاوت ها را لمس  ــته اند، ممكن اس كه باالي گود نشس
ــاي جديد و خاص و  ــتباه آموزش روش ه ــد و به اش نكنن
پيچيده به معلمان جديد را با آموزش تكنيك هاي بي ارتباط 
با مفاهيم گسترده تر يادگيري انساني و نيز موضوع مطروحه 

و تدريس يكي بگيرند.

ـ مسائلي كه بايد به حساب آورد[ ديدگاه 
سردبيري مجلةراهبري آموزشي]

همان طور كه در اين ده روش و روند آموزشي بيان شد، 
ــائل مرتبط با كيفيت آموزش معلمان به رأس و  امروزه مس
ــتور كارها و مباحثات وارد شده  ــياري از دس سرفصل بس
است و راهكارهاي زيادي نيز براي آن ها ارائه گرديده است 
كه شامل سياست ها و نوآوري هاي جديد درون سازمان ها 

ــا و برنامه ها، عالوه  ــت. راهكاره ــات اس و مؤسس
ــه اي، طرح هاي ملي و  ــر همكاري هاي بين مؤسس ب
اجتماعات بين المللي است كه در آن سياست گذاران 
ــر دنيا در تعامل با يكديگر  و تعليم دهندگان از سراس
از هم مي آموزند.  در آينده، تا حد زيادي آماده سازي 
ــتگي دارد كه چه مفهوم  ــم معلمان به اين بس و تعلي
ــتنباط كنيم و كدام  ــي را از كيفيت معلم ها اس ومعناي
ــي، ملي و فدرالي  ــطح محلي، ايالت ويژگي آن در س
مورد تأكيد قرار گيرد. آيندة تعليم معلمان به آمادگي 
ــخ گويي به  رهبران اين حوزه(تربيت معلم) براي پاس
ــته  ــال تغيير اياالت متحده نيز وابس ــارات در ح انتظ
ــود را، هم زمان، بر  ــر اين، نگاه خ ــت تا عالوه ب اس
هدف كلي تر آماده سازي شهروندان براي يك جامعة 

دموكراتيك نيز باز نگاه دارند.

* دربارة نويسندگان اين مقاله:
ــي آموزش معلمان  مريلين كوچران اسـميت،  استاد كرس
ــهري و مدير دورة دكتراي برنامه ريزي درسي و  براي مدارس ش
آموزش، و كريسـتوفر پاور، از معلمان با تجربه و نامزد شده 
ــي و آموزش است  براي ورود به دورة دكتراي برنامه ريزي درس
ــتون به  ــراي مقدماتي) كالج بوس و هر دو در دبيرستان(دانش س

كار اشتغال دارند.

زيرنويس
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6. Case study
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10. No child Left Behind 
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مشق شب يا تكليف در خانه، پاسخ گوى نياز هاى آموزشى است. مى تواند عادت به مطالعه را ايجاد كند، درك مطالب درسى را 
در كالس آسان نمايد و كارهاى انجام گرفته در مدرسه برا تقويت كند. از سوى ديگر، مى تواند باعث ايجاد حس مسئوليت پذيرى در 

دانش آموزان شود و محيط خانه و مدرسه را به هم نزديك كند. 
نتايج پژوهش ها نشان  مى دهد، تكاليف خانه اگر درست و توسط معلم تعيين و برنامه ريزى شود ، بسيار سودمند خواهد بود.

نبود خط مشى صحيح در تعيين و ارائة تكليف، شب ممكن است تقاضاى نامناسبى را از دانش آموز در پى داشته باشد. لذا الزم 
است هنگام دادن تكليف به دانش آموز، ظرفيت هاى وى در نظر گرفته شود. از سوى ديگر، اين نكته را بايد در نظر داشت كه بچه  ها 

از معلم هاى گوناگون خود، تكليف هاى متفاوتى را براى يك شب دريافت مى كنند.
مدارس حساس به اين مسئله، از معلمان خود مى خواهند تا تكليف دانش آموزان را تصحيح كنند. و به دانش آموزان برگردانند تا در 
نتيجة اين عمل، يادگيرى در آن ها نهادينه شود. از سوى ديگر، به دانش آموز بايد آموخت كه تكليف شب هميشه لذت بخش نيست 

و نيز هر تكليف، هدف مناسبى را دنبال مى كند. 
والدين نيز بايد پى گير انجام تكاليف بچه ها در منزل باشند تا دانش آموزان با گرفتن نمرة باالتر و كسب عادت هاى بهتر مطالعه، نظر 
مثبت ترى نسبت به مدرسه و آموزش داشته باشند. خالصه اين كه تكليف شب، دربارة محتواى آموزشى مدرسه و عملكرد آن، ديد 

مناسبى به والدين و فرصت بيشترى براى يادگيرى به دانش آموز مى دهد.

*كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى و دبير زبان انگليسى منطقة 14 آموزش و پرورش تهران

ترجمه: ليال محمدي* ــته اي براي بازنشستگي آماده  نجار پا به سن گذاش

مي شد. به پيمانكارش گفت قصد دارد حرفة خانه سازي 

ــتر وقتش را صرف خانواده و توسعة  را رها كند و بيش

روابط خانوادگي و لذت از اوقات فراغت كند.

ــه حقوقش را مي گرفت، تمام فكر و  او هر هفته ك

ذكرش اين بود كه چه وقت بازنشسته مي شود. باالخره 

پيمانكارش نتوانست مقاومت كند و درخواست او را 
پذيرفت.

پيمانكار از اين كه مي ديد بهترين كارگرش مي رود، 

خيلي ناراحت بود. از او خواست يك خانة شخصي به 

طور دل خواه و عالي بسازد.

ــن كار را در وقت  ــار قبول كرد. اما چون بايد اي نج

اضافي بعد از بازنشستگي انجام مي داد، زياد دل به كار 

نمي داد.از مصالح نامرغوب و روش نامطلوبي استفاده 

كرد و كار را پيش برد.

وقتي كارش را تمام كرد، كارفرمايش به بازرسي خانه 

آمد. بعد از ديدن خانه، كليد در ورودي را به نجار داد و 

گفت «اين خانة شما و هدية من به شماست».

ــوكه شد. چه شرمساري اي! اگر مي دانست  نجار ش

اين كه مي سازد خانة خودش است، آن را كامالً متفاوت 
مي ساخت.

ــازيم و غالباً كمتر  همانند ما. ما زندگي مان را مي س

ــتفاده مي كنيم. تا اين كه روزي يكدفعه  از بهترين ها اس

ــويم. مي فهميم زندگي، خانه اي است كه  شوكه مي ش

ــاخته ايم كه اگر زودتر مي دانستيم، آن را متفاوت  ما س
مي ساختيم.

اما شما هرگز نمي توانيد به عقب برگرديد. شما همان 

نجار هستيد كه به ميخ چكش مي زنيد، تخته ها را برش 

مي دهيد و بر ديوار سوار مي كنيد.

كسي به شما مي گويد، اين زندگي كه مي كني، طرح 

و نقشة شماست. راه و روش شما و انتخاب شماست 

كه امروز را مي سازد و كمك به ساختن خانه اي مي كند 

كه فردا در آن زندگي خواهيد مرد. بنابراين، عاقالنه و 

خردمندانه بسازيد.

* دبير زبان انگليسي. خرم  دره

تكليف خانه
منيژه نيكدل*
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︋و﹑گ ﹡﹢︧﹩ ﹝︺﹙﹞︀ن،
︡︡ در آ﹝﹢زش  ︣︮﹥ ای ︗ ︻

حميدرضا تركمندي*

اشاره

وبالگ معلمان، بخش جديدي بود كه امسال به مجله افزوديم و طي 

چند شماره، نمونه هايي از وبالگ هاي شما معلمان عزيز را ـ  بدون هيچ 

آداب و ترتيبي و فقط براي نمونهـ  به خوانندگان معرفي كرديم. در كار 

ــان در ايران در چه  ــي معلم تهية همين وبالگ ها دريافتيم، وبالگ نويس

عرصة گسترده اي فراگير شده و در حال حاضر چه بسيارند معلماني كه از 

اين وسيله براي ايجاد ارتباط هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و... با همكاران 
و دانش آموزان بهره مي گيرند.

ــته اي را از حميدرضا  ــه، نوش ــال مجل ــمارة امس اكنون در آخرين ش

ــايتzibaweb.com، گرفته ايم و شامل پيشنهادهاي  تركمندي، كه از س

ــتـ  هم  ــازمان هاي آموزش و پرورش اس ــدي به مديران ادارات و س مفي

ــايت هاي ادارات و هم راجع به وبالگ هاي معلمانـ  تقديم  ــع به س راج

شما مي كنيم و بدين وسيله پروندة اين بخش را مي بنديم. اين نوشته در دفتر 
مجله ويرايش شده است. رشد
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وبالگ هاى فرهنگيان و 10 پيشنهاد
ــه داراى فنون خاص و  ــره گيرى از نظرات كاركنان گرچ به
بايدها و نبايدهايى است، اما فوايد زيادى براى مديران سازمان هاى 
ــان دواير مختلف آن ها به  آموزش وپرورش و ادارات و كارشناس
دنبال خواهد داشت . ايجاد انگيزه در كاركنان، پيش بينى برخى 
مشكالت حين اجراى برنامه ، به حداقل رساندن اشكاالت اجراى 
طرح ها، احترام قائل شدن براى كاركنان، آگاهى از موانع اجراى 
طرح ها، افزايش حاميان سازمان و غيره، از جنبه هاى مثبت مشورت 
مديران با كاركنان خود است. مديران هر اداره بايد انواع پل هاى 
ارتباطى را به منظور بهره گيرى از نظرات، پيشنهادها و نقدهاى 
ــازندة همكاران خود در كلية سطوح، فراهم سازند. امروزه با  س
گسترش روزافزون استفاده از اينترنت به ويژه بين فرهنگيان، جا 
ــن رابطه نيز اقداماتى صورت گيرد و از مطالب مفيد  دارد در اي
وبالگ ها و سايت هاى اشخاص فرهنگى در راستاى فوق بهره  

گرفته شود. پيشنهادهايى به اختصار ذكر مى شود:

ــازمان هاى 1.  س كل  ــران  مدي و  ادارات  ــران  مدي
آموزش وپرورش، براي بهره گيرى از نظرات، نقدهاى 
سازنده و پيشنهادي كلية همكاران در سطح مدارس، 
بايد انواع پل هاى ارتباطى را با آن ها برقرار كنند. امروزه(وبيشتردر 
ــن اين پل هاى  ــت رس ترين و ارزان تري ــدة نزديك) در دس آين
ارتباطى،"ايميل" و دريافت نظرات از طريق "سايت "هاى ادارات 
است كه بايد توسط افرادى امين، هر روزه در اداره بررسى و در 
اسرع وقت براى مسئوالن ذيربط خالصه نويسى شود. هم چنين، 
اختصاص نشاني ايميل  براى هر واحد اداره نيز مفيد است. چنان چه 
هر فردى نقد سازندة خود را سريعاً و با اطمينان از بررسى شدن 
توسط مسئوالن اداره، ارسال كند، بديهى است كه ميزان گاليه ها، 
انتقادات تند و هيجانى در مجامع غير ذيربط، نشريات و غيره نيز 

كمتر و بازخوردهاى مفيدى دريافت مى شود.

با بررسى نسبتاً كاملى از سايت هاى سازمان ها و ادارات 2. 
ــرورش، پى مى بريم كه تعداد كمى از آن ها  آموزش وپ
ــب تعليم و تربيت را دارند،در  مقاالت و مطالب مناس
ــايت ها بايد در زمينة ارائة اطالعات تخصصى  حالي كه اين س
ــاى تدريس، راهكارها،  ــوع آموزش وپرورش، روش ه در موض
نظريه ها، خالصة تحقيقات، پيشنهادها و غيره، حرف اول را بزنند 
و بديهى است نسبت به وبالگ هايى با مديران ناشناس، مراجعان 
ــترى از مطالب آن استفاده مى كنند. در اين راستا،  با اطمينان بيش
برگزارى مسابقات مقاله نويسى و مطلب نويسى مخصوص درج 
مقاالت در سايت هاى آموزش وپرورش در بين فرهنگيان، براي 
پربار كردن محتواى سايت ها مفيد است. هم چنين مى توان تعدادى 
ــالى به  از همكاران عالقه مند و توانا را مأمور كرد تا مقاالت ارس
شوراى تحقيقات را خالصه نويسى و براى درج در سايت آماده 
كنند و يا  يكى از شرايط پذيرش مقاله براى امتيازدهى در شوراى 
تحقيقات يا واحد ارتقاى كارگزينى اين باشد كه خالصة مطالب 
به صورت تايپ شده همراه متن چاپ شده، تحويل شود تا در 

سايت هاى ادارات قرار گيرند.

مديران ادارات مى توانند با تقدير از فعاليت هاى معلمان 3. 
وبالگ نويس، نقش مهمى در ترغيب ديگران به اين كار 
داشته و با اين اقدام به نوعى در مقابله با روند رو به رشد 
ايجاد وبالگ هاى نامناسب و بى محتوا، مفيد باشند. در واقع، ايجاد 
وبالگ هاى متنوع و مفيد با موضوعات جالب توسط فرهنگيان، 
ــخ گويى  ــمارگان باال، عالوه بر پاس مدارس و دانش آموزان درش
ــت وجوكنندگان در اينترنت، رتبة موضوعات مفيد  به نياز جس
آموزش وپرورش را در موتورهاى جست و جو در سطح جهانى 
افزايش مى دهد  و به عبارت ساده تر، ابزارى است براى مقابله با 
تهاجمات فرهنگى بيگانگان. در اين راستا فعاليت هاى زير پيشنهاد 

مى شود:

ـ قرار دادن لينك وبالگ ها و سايت هاي مفيد فرهنگيان و مدارس 
در سايت هاى رسمى سازمان ها و ادارات آموزش وپرورش.

ــراى فرهنگيان در  ــى ب ــابقات وبالگ نويس ـ برگزارى مس
موضوعات و مناسبت هاى متفاوت.

ـ برگزارى همايش هاى استانى براي هماهنگى و ارتقاى سطح 
كمى و كيفى مطالب وبالگ ها. 

ــخن رانان مسلط به  ــان اينترنت و س ـ دعوت از آسيب شناس
موضوع براى ايراد سخن رانى در جمع فرهنگيان در اين زمينه.

ــى و ادارة  ــه در زمينة وبالگ نويس ــر از فرهنگيانى ك ـ تقدي
سايت هاى مرتبط با موضوعات آموزش وپرورش فعاليت مى كنند.
ــي و  ــى اوقات اين همكاران، جدا از هر نوع گرايش سياس گاه
ــاعت در هفته براى درج مطلب در سايت خود  صنفي، تا 30 س
وقت مي گذارند و بدون هيچ گونه توقع و چشمداشت مادى و 

مالى، با انگيزة قوى به كار ادامه مى دهند. 

ــاى مثبت 4.   ــازى براى فعاليت ه ــن امتي ــر گرفت در نظ
ــى هاى ادارات  اينترنتى معلمان، مدارس و  كارشناس
ــيابى هاى ساالنه و در نظر گرفتن معيارهايى  در ارزش
براى آن. با تأكيد بر اين كه در طى سال، واقعاً فعاليت داشته باشد، 
ــت. وبالگ و سايت بايد روز آورى شود، نه اين كه  ضروري اس
هفتة آخر شهريور ماه تمام مدارس و فرهنگيان وبالگ هايى با يكى 

دو صفحه مطلب ايجاد كنند!

استناد كردن مديران ادارات، سازمان ها و كارشناسان  به 5. 
مطالب قابل توجه وبالگ هاى فرهنگيان در سخن رانى ها 
و سمينارهاى خود، تا در آينده به وبالگ فرهنگيان به 
عنوان مرجعي مستند از تجربيات و مطالعات معلمان نگاه شود. 
ــت كه امروزه آن قدر كه به درج مطالب در  بر همگان واضح اس
وبالگ ها پرداخته مى شود، به چاپ كتاب توجه نمى شود. بايد 
گفت در آينده ممكن است حتى هرنوع چاپ كتاب جاى خود 
را به درج آن در سايت ها و وبالگ ها بدهد و شكل الكترونيكى 

بيابد. 

ــازمان ها، ادارات و 6.  اين نگرش بايد در ميان مديران س
ــود كه نقدهاى سازندة  ــان آن ها تقويت ش كارشناس
ــتن  فرهنگيان در وبالگ ها مى تواند عاملى براى كاس
نقاط ضعف موجود يا تقويت نقاط مثبت باشد. بنابراين، مسئوالن 
بايد ضمن داشتن روحية انتقادپذيرى، افراد را به ارائة نظرات و 
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  اين نگرش 
بايد در ميان 

مديران سازمان ها، 
ادارات و 

كارشناسان آن ها 
تقويت شود كه 
نقدهاى سازندة 

فرهنگيان در 
وبالگ ها مى تواند 

عاملى براى كاستن 
نقاط ضعف موجود 

يا تقويت نقاط 
مثبت باشد
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پيشنهادهاي مثبت از اين طريق تشويق كنند.

واضح است به سويى مى رويم كه وجود رايانة متصل 7. 
به شبكة اينترنت در كلية مدارس شهر و روستا، منازل 
و ادارات و غيره، در آيندة نزديك، اجتناب ناپذير است 
و مقاومت در برابر  اين فناورى، سودى نخواهد داشت. پس از 
ــب استفاده از  هم اكنون بايد به فكر ايجاد و ترويج فرهنگ مناس
اينترنت بين كلية مردم، به ويژه فرهنگيان به عنوان قشر الگو براى 

جامعه، باشيم. 

ــى اينترنت، آشنايى با 8.  برگزارى دوره هاى آسيب شناس
وبالگ نويسى براى فرهنگيان، ارائة راهكار براى مفيد 
ــودن آن و دادن آگاهى هاى تخصصى در اين مورد،  ب
ــت. در آيندة نزديك، آموزش وپرورش مناطق  ــيار مفيد اس بس
ــار علم و  ــتان هايى موفق خواهند بود كه در توليد و انتش و اس
مطالب تخصصى در موضوعات تعليم و تربيت، شيوه هاى نوين 
ــترين فعاليت ها  ارزش يابى و تدريس، تبادل تجربه و غيره، بيش
ــى كوتاه مدت ( دوره هاى  ــته باشند. در دوره هاى آموزش را داش
ــيب هاى موجود  آموزش ضمن خدمت) مى توان به خوبى  آس
در اينترنت را براى شركت كنندگان تشريح كرد و به اين وسيله 
به اشاعة فرهنگ مناسب استفاده از اينترنت در كشور هم يارى 
رساند. در غير اين صورت، برگزارى همايش ها و سخن رانى ها نيز 

خالى از فايده نخواهد بود.

تجربه نشان داده است، كه آن دسته از مديران كل، رؤساى 9. 
ادارات و كارشناسان آموزش وپرورش كه وبالگ دارند 
ــتر ارائه  و در آن ديدگاه هاى خود را با صميميت بيش

مى كنند، در كار خود موفقيت بيشترى كسب مي كنند و شخصيتى 
دوست داشتنى ومقبول تر در نزد همكاران دارند. اين موضوع بسته 
به وضعيت استان ها و مناطق، تعداد كاربران اينترنت، در دسترس 
بودن امكانات براى استفاده از اينترنت و غيره، متفاوت است، ولى 
در آينده تمام مشكالت مذكور برطرف خواهد شد. معموالً وقت 
بسيار كم و حجم كارى زياد  مسئوالن آموزش وپرورش، يكى از 
موانع رسيدگى به وبالگ شخصى و درج مطالب و ديدگاه هاى 
خود در آن است. با وجود اين، آثار مثبت انجام اين عمل، بسيار 
بيشتر از وقت و هزينه  براى ايجاد و ادارة وبالگ است. كالً نوشتن 
سنجيده و دقيق مطالب براى اينترنت، كه در معرض ديد و نقد  
ــت، قبل از هر چيز  سود  ــطح جهانى اس ميليونى كاربران در س
معنوى اش به نويسنده خواهد رسيد و او در نوشتن مطالب خود، 

نهايت دقت و نكته سنجى را اعمال خواهد كرد. 

ــخن رانى هاى 10.  ــيار مهم همايش ها و س نقش بس
تخصصى در موضوعات متنوع آموزش وپرورش 
ــى پوشيده نيست. متأسفانه با كليك روى  بركس
لينك "همايش ها و سخن رانى ها"در سايت هاى خيلى از مناطق 
ــازمان هاى آموزش وپرورش كشور، فقط صفحة خالى آن  و س
ــاهده مى كنيم. جا دارد  در هر منطقه، هر ماه حداقل يك  را مش
همايش يا جلسة سخن رانى، بعد از نيازسنجى در مورد مشكالت 
و نقاط ضعف، برگزار شود و در آن، ضمن دعوت كارشناسان و 
استادان مسلط به موضوعات آموزش وپرورش يا آسيب شناسان 
اجتماعى، متناسب با موضوع، از فرهنگيان، براى شركت در آن ها 

دعوت به عمل آيد.
* كارشناس ارشد مديريت

با نهايت سپاس و تشكر از مجلة 

رشد معلم كه نسبت به آنوتا 

ته و در شمارة بهمن 
نظرلطف داش

 1389 وبالگ آنوتا را براي نقد 
ماه

ن و... و مرا در زمرة معلمان 
همكارا

وبالگ نويس معرفي كرده  است، 

ي را الزم 
يادآوري چند نكتة اصالح

مي دانم:

1. مجدداً از مسئوالن محترم مجلة 

رشد معلم سپاس گزارم.

 از كلية همكاران و منتقدان كه 
.2

با نظرات سازنده، به رشد و تعالي 

آنوتا كمك كردند، تشكر مي كنم.

3. اين جانب محمد علي احمدي، 

آموزگار دبستان فرهنگ 

(آموزش و پرورش ناحية 2 زنجان) 

ن كه در خدمت 
هستم و از اي

دانش آموزان استان زنجانم، به خود 
مي بالم.

ب امتيازي آنوتا 
4. مديريت و صاح

و با ادارة 
مربوط به خودم است 

كل آموزش و پرورش استان زنجان 

ارتباطي ندارد.

5. آنوتا وبالگي آموزشي و پرورشي 

ر زمينه هاي زير فعاليت 
است كه د

مي كند:

ـ فناوري هاي آموزشي

ـ روش هاي نوين و فعال تدريس

ـ ارزش يابي كيفي و توصيفي

ـ مقاالت آموزشي و پرورشي
ـ و...

محمد علي احمدي
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   آن دسته 
از مديران كل، 
رؤساى ادارات 
و كارشناسان 
آموزش وپرورش 
كه وبالگ دارند و 
در آن ديدگاه هاى 
خود را با صميميت 
بيشتر ارائه 
مى كنند، در كار خود 
موفقيت بيشترى 
كسب مي كنند
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حسن بلورچي*

اشاره
از اين نويسنده، پيش از اين، مطلبي با نام مدرسة سخن(شماره) 

خوانديم و اكنون دبستان پهلوي را مي خوانيم.اين كه الزم ديديم بر 
اين نوشته مقدمه اي بنويسيم به دليل واقعيتي است كه به خوبي در 

اين نوشته، اگر چه به اجمال، به آن اشاره است. آن واقعيت هم اين 
است كه دستگاه آموزشي ابتدايي ما در گذشته، اعم از مكتب ها و 
مدرسه هايي كه بعداً تأسيس شد، نسبت به مدارس امروز، غالباً نظامي 
ضعيف، خشن، فاقد امكانات، بدون روش و عقب مانده داشت. واقعيت 
مورد اشاره، خالف تصور بسياري از بزرگان و پيشينيان ماست كه 
بعضاً از مدارس گذشته چنان ياد مي كنند كه گويي بچه ها در مدارس 
دنياي برين تحصيل مي كرده اند. كافي است هر از گاهي پاره اي از آثار 
ــاني را بخوانيم و يا بشنويم كه تحصيالت كودكي  و خاطرات كس
ــي سپري كردند، ولي بعدها كه در مدارس  خود را در چنان مدارس
ــاي ديگري در داخل يا خارج به تحصيل ادامه دادند و خود  و فضاه
چهره هايي فرهيخته و دانشور شدند، تازه دريافتند كه كودكي خود را 
در چه مدارسي و در چه شرايط صعب و دشواري سپري كرده بوده اند 
و چه جفاهايي بر دنياي كودكي آن ها رفته است؛ آن گاه در مقايسه 
ــت.  با مدارس امروز خواهيم ديد كه تفاوت از كجا تا كجا بوده اس
مختصر اين كه، به بركت رشد روز افزون بشر دربارة تعليم  و تربيت و 
ـ حداقل  آگاهي آحاد جامعه از اهميت اين مقولة مهم، جهان امروز 
ـ نسبت به جهان ديروز بسيار متحول شده و  بخش بسيار بزرگي از آن 
در همة عرصه ها، و چه بسا بيش از همه، در عرصة آموزش  و پرورش 
تأثير گذاشته است. از سوي ديگر جوامع بشري نيز به طور كلي، به 
تدريج تحول يافته و به سوي آزادي و آگاهي گام برداشته اند، تا جايي 
كه اندك اندك جباران و شاهان و امپراتوران و تزاران... جاي خود را 
به حاكميت هاي مردم ساالر داده اند و اين دور،  يعني مدرسه و جامعه، 
به موازات هم رو به پيشرفت و توسعه مي روند. آيا كدام يك از اين 
دو در ديگري بيشتر تأثير مي گذارد. مدرسه در جامعه يا جامعه در 

مدرسه؟ اين سخن بگذار تا وقت دگر. 
رشد
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  بسياري از 
آدم ها هستند كه در 
همة عمر كنار هم 
حركت مي كنند، 
ولي هرگز به هم 
نمي رسند؛ نه 
افكارشان و نه 
احساساتشان؛ 
هرگز هيچ نقطة 
تالقي نمي يابند

  دانش آموزان 
قوي هيكل تر، هم 
خود امكان زندگي 
بيشتر مي يافتند 
و هم معلمان از آن ها 
براي حفظ نظام 
مدرسه استفاده 
مي كردند

ارديبهشت ماه 1389
از پشت پنجرة آخرين واگن قطار، به 
ــم. دو ريل خط آهن  بيرون نگاه مي كن
را مي بينم كه آن ها هم با سرعت ثابتي 
ــده و هر يك به  از زير قطار خارج ش
ــود مي روند. البته خوب كه نگاه  راه خ
ــن دو خط در  ــم، مي بينم كه اي مي كن
ــند، اما  ــت به يكديگر مي رس دوردس
مي دانم كه اين خطاي باصرة من است 
و دو خط موازي هيچ گاه با هم تالقي 
ــن طورند.  ــد. آدم ها هم همي نمي كنن
ــتند كه در همة  ــياري از آدم ها هس بس
ــت مي كنند، ولي  ــر كنار هم حرك عم
ــند؛ نه افكارشان  هرگز به هم نمي رس
ــان؛ هرگز هيچ نقطة  ــه احساساتش و ن
تالقي نمي يابند. اصًال براي ديدن، يافتن 
و يا احتماالً درك يكديگر، كنجكاوي 

نمي كنند.

دبستان پهلوي، 
حكايت دبســتاني كه من مي رفتم، 

چنين حكايتي بود!
ــال حضور در اين  ــش س در تمام ش
ــاهد آن بودم كه هر روز  ــتان، ش دبس
معلمان جلوي تخته سياه رژه مي رفتند. 
ــه دانش آموزان  اما هرگز نيم نگاهي ب
خود نينداختند تا ببينند كه چه كساني 

مقابل آن ها نشسته اند.
چگونه ممكن است دنيايي را خارج 
از دنياي ذهني خود تصور كنيم؟ هرگز  
ــتند در ذهن كوچك  آن معلمان ندانس
ــذرد و چه  ــا چه مي گ ــاگردان آن ه ش
ميزان ترس و دلهره در قلب كوچكشان 
ــه ذهن هاي تازه  ــتند ك مي ريزد. ندانس
ــة حركات و  ــاگردان، هم و جوان ش
ــت مي كند.  ــا را با دقت ثب رفتار آن ه
ندانستند كه هر حركت خشونت آميز 
ــر ذهني دانش آموزان  آن ها، جراحتي ب
ــه اثر آن باقي  مي گذارد كه براي هميش
مي ماند. اما اين يكي را مي دانستند كه: 

جور استاد به زمهر پدر!
ــه چيز را  ــراي چه كاري؟ چ جور ب
ــتند به دانش آموزان بياموزند  مي خواس
ــتند بياموزند. ذهن  كه آن ها نمي خواس
كودكان و نوجوانان كه آمادة فراگيري 
ــت؛ به چه  ــة خوبي هاي جهان اس هم
ــبب براي يادگيري به خشونت نياز  س

است؟
ــيار خوب بود.  فضاي مدرسة ما بس
ــزرگ، زمين هاي بازي  ــيار ب حياط بس

واليبال، ساختمان مناسب و...
داخل حياط گل كاري و درخت كاري 
ــت. حتي چند درخت  ــبي داش مناس
ــه در فصل بهار  ــم آن جا بود ك انار ه

شكوفه هاي قرمز زيبايي داشتند.

مّمدخان!
اما همه چيز در اين دبستان دلهره آور 
بود؛ حتي درختان انار آن. هر روز صبح 
مي رفتيم نگاه مي كرديم كه آيا شاخه اي 

از درختان انار كم شده است؟!
ــه، معموالً  ــه مدرس ــگام ورود ب هن
در  دم  ــه،  مدرس ــراش  ف ــان،  ممدخ
ــتاده بود. كاري به ورود و خروج  ايس
ــت. ممدخان قدي  دانش آموزان نداش
بلند و چهره اي آفتاب سوخته داشت. 
از دور بي شباهت به رضاخان نبود. از 
جمله آدم هايي بود كه ديدن آن ها در دل 
دلهره مي آفريند؛ چه آدم گناهكار باشد 
و چه نباشد. مشكل او با دانش آموزان، 
ــه بود. اگر دانش آموزان  تميزي مدرس
ــه را كثيف نمي كردند، او هرگز  مدرس
ــز كند. علت  ــود آن را تمي ــور نب مجب
ــة او جلوي در مدرسه،  حضور هميش
ــه دانش آموزان را  همين بود. حق تنبي
ــت، اما حضورش در كنار در، به  نداش
اندازة كافي و يا حداقل براي يك روز، 
ــوزان دلهره مي آفريد تا  در دل دانش آم
ــه بپرهيزند. او  ــف كردن مدرس از كثي
موقع ورود دانش آموزان، به هر يك از 
آن ها، به عنوان متهم بالقوة كثيف كردن 

مدرسه نگاه مي كرد.

همه جا دلهره
پس از گذشتن از در ورودي مدرسه، 
ــديم. حاال  ــه مي ش وارد حياط مدرس
ــدن از كنار اتاق مدير بود.  نوبت ردش
ــت به پنجره قرار داشت. از  ميز او پش
ميان پنجره، شبحي از او پيدا بود. مردي 

بلند قامت به نظر مي رسيد.
ــز او را نديده بوديم، اما نمي دانم  هرگ
چرا عبور از كنار پنجرة اتاقش، به دلهرة 

آدم مي افزود.
در حياط مدرسه و يا كنار در ورودي 
ــي در راهروي  ــا جاي ــاختمان و ي س
ساختمان، با ناظم روبه رو مي شديم كه 
ــه تركة انار در دست داشت. او  هميش

مسئول تنبيه بدني دانش آموزان بود. 
ــت ها  بايد همه در حالي كه روي دس
ــان مي داديم، به صف مي شديم.  را نش

ــي كه  ــي، در صورت ــن بازرس او ضم
وضعيت نامناسبي را تشخيص مي داد، 
ــت  با ضربه هاي تركة اناري كه بر پش
دست هاي ما مي زد، به ما تذكر مي داد 
و بسته به وضعيت نامتناسب  ما، چند 

ضربه به كف دست هايمان مي زد.
ــي  ــئول تنبيه بدن ــه مس ــم مدرس ناظ
دانش آموزان بود و معموالً اين تنبيه ها 
ــه دانش آموزان  ــد ك وقتي الزم مي ش
ــام نمي دانند. ــود را انج ــف خ تكالي
ــته هاي  ــوزان خطاكار در دس دانش آم
ــدند  ــره به صف مي ش ــار پنج نف چه
ــت بيايد و  ــم از ناظم مي خواس و معل
شخصاً آن ها را تنبيه كند. مبصر كالس، 
مأمور صدا كردن ناظم بود. تنبيه معموالً 
ــته به ميزان  ــه چهار ضربه و بس با س
تكاليف انجام نشده و كمتر از ده ضربه 
تركة انار به دست ها و مقداري به بدن 
ــرازير  و پاها خاتمه مي يافت و غالباً س
ــك دانش آموز، براي خاتمه  ــدن اش ش
يافتن صحنة تنبيه كافي بود. معلم پس 
از ورود به كالس و عبور از روبه روي 
صندلي دانش آموزان، پشت ميز خطابة 

خود قرار مي گرفت.
ــد  ــن مي ش مطمئ ــه  اين ك از  ــس  پ
ــورش در كالس دلهرة الزم را به  حض
وجود آورده و بر كالس مسلط است، 
درس را شروع مي كرد. به نظر مي رسيد 
در اين مدرسه موتور محركة همه چيز، 
ــت. ترس و دلهره اي  ترس و دلهره اس
كه همه جا حضور دارد و بر همه چيز 

نظام مي بخشد.
هرگز به خاطر ندارم كه از زمين هاي 
ــتفاده كرده  ــه اس واليبال متعدد مدرس
ــتم آن ها كه بازي  باشم و هرگز ندانس
ــتند. شايد  ــاني هس مي كردند، چه كس
شاگردان قوي هيكل مدرسه بودند كه 
ــتفاده از زمين  اجازة گرفتن توپ و اس

واليبال را از مدير مدرسه گرفته بودند.
ــوي هيكل تر،  ــوالً دانش آموزان ق اص
هم خود امكان زندگي بيشتر مي يافتند 
و هم معلمان از آن ها براي حفظ نظام 
ــتفاده مي كردند و به عنوان  مدرسه اس
مبصر اين امكان را مي يافتند كه بر سر 
ــوار شوند و به  ــاير دانش آموزان س س
نوعي در جور معلمان شريك شوند و 
در عين حال، خود از هر گونه تنبيهي 
ــوند. كساني را از جور معاف  معاف ش
ــتن و به كمك آن ها تسّري جور  داش

نمودن؛ راهكار پادشاهان قديم!
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 ممدخان فراش 
مدرسه، با آوردن هر 
گونه گل به مدرسه 

مخالف بود. چون 
فكر مي كرد ممكن 
است گل ها پرپر 
شوند و به زمين 

بريزند و او مجبور 
شود زمين را جارو 

كند

 چوب و فلك 
وسيله اي بود شبيه 

كمان پنبه زني 
حالج ها كه پاي 
قرباني را بدان 
مي بستند و در 

حالي كه قرباني بر 
زمين افتاده بود و 
پاي او در هوا بود، 

بر كف پاهاي او 
شالق مي زدند

بازي هاي  از  ــي  هم چنين، صحنه هاي
ــيلة معلمي  ــته جمعي را كه به وس دس
ــامان دهي مي شد، به خاطر مي آورم.  س
ــان بازي هايي بود كه  در واقع اين هم
ــول بود و  ــن بچه ها معم ــهر، بي در ش
ــكلي و بدون نياز  آن ها بدون هيچ مش
به سرپرست، انجام مي دادند. معلمي را 
كه من به خاطر مي آورم و صحنه هايي 
ــامان داده بود، به  ــازي را كه او س از ب
ــيانه  ــن صورت بود كه چون او ناش اي
در همة حركات بازي دخالت مي كرد، 
بازي به صورت انجام حركات اجباري 
ــا چيزي جز  ــه در انته ــده بود ك درآم
خستگي و كسالت براي شخص باقي 

نمي گذاشت.
ــم هرگز در  ــن بود كه آن معل مثل اي
ــت. او نه  زندگي خود بازي نكرده اس
بازي را مي شناخت و نه زندگي را. اگر 
قرار است شوري در زندگي افتد، او كه 
ــوري در سر ندارد، چگونه مي تواند  ش

در جان ها شور افكند؟!
ــوق  ــور و ش ــود ش ــر گفته مي ش اگ
زندگاني، موتور محركة زندگي در تمام 
موجودات عالم هستي و انسان است، 
در اين مدرسه همه چيز عليه آن شور و 

شوق در جريان بود.

روز معلم
 نقطة اوج اين داستان غم انگيز آن بود 
ــاگردان كالس ششم كه  كه روزي ش
خود من جز يكي از آن ها بودم، تصميم 
گرفتند تاج گلي را در روز معلم به معلم 

كالس تقديم دارند.
ــد همه هر چه  ــراي اين كار قرار ش ب
ــود و يا خانه هاي  گل در خانه هاي خ
ــد، بياورند و در  ــايه پيدا مي كنن همس
خانة يكي از بچه ها، آن ها را به صورت 
ــيار بزرگ در آوردند و به  تاج گلي بس
ــدم  ــه بياورند. من هم مأمور ش مدرس
ــايي در تقدير از معلم بنويسم  كه انش
ــه بچه ها به اين  و بخوانم. علت اين ك
ــن معلم عالقه مند بودند، اين بود كه  اي
ــه نمي كرد و يا  ــي را تنبي او هرگز كس
حداقل تنبيه بدني نمي كرد و رفتار او با 

دانش آموزان دوستانه بود.
همة وسايل كار فراهم شد و تاج گل 
ــد و در حالي كه در راه  ــاخته ش هم س
مدرسه بود، بچه ها متوجه اشكال اصلي 
ــدند و آن اين بود كه ممدخان  كار ش
فراش مدرسه، با آوردن هر گونه گل به 

مدرسه مخالف بود. چون فكر مي كرد 
ــوند و به  ــت گل ها پرپر ش ممكن اس
زمين بريزند و او مجبور شود زمين را 

جارو كند.
ــد.  ــارة كار را يافتن ــا چ ــي بچه ه ول
مي دانستند كه آن روز ممدخان كنار در 
مدرسه نخواهد بود. باز هم اشكال كار 
اين بود كه ممكن بود ممدخان خبردار 
ــود و مستقيماً به كالس بيايد و تاج  ش
گل را ببيند. در اين صورت حتماً آن را 
ضبط مي كرد. چارة كار اين بود كه تاج 
گل از راه پنجره به كالس آورده شود، 
ــد، يك نفر از  اگر ممدخان از راه برس
پنجره بيرون بپرد و تاج گل را بيرون از 
كالس و در حياط نگه دارد تا خطر رفع 
شود. همة نقشه ها با موفقيت انجام شد. 
تاج گل به كالس رسيد، اما ناگهان يك 
نفر از بچه ها خبر داد كه ممدخان دارد 
به طرف كالس مي آيد.بالفاصله طبق 
نقشه عمل كرديم. ممدخان به كالس 
آمد. هرگز نفهميديم چگونه از ماجرا 
خبردار شده بود. شايد او هم در كالس 
جاسوسي داشته است. يعني يكى از آن 

هيكل دارها.
همة نفس ها در سينه ها حبس شد. او 
ــم و نگاهي مظنون  در حالي كه با خش
به همه نگاه مي كرد، همة كالس و زير 
صندلي ها را گشت، ولي چون چيزي 
پيدا نكرد، كالس را ترك كرد. اين بار از 
او نمي ترسيديم و زير لب مي خنديديم. 
انگار از تاج گل بزرگ آن طرف پنجرة 
كالس قدرت مي گرفتيم. تاج گلي كه 
با دستان خود ساخته بوديم. هر شاخة 
ــاي وهم آلود و  گل، تولد اميد در فض
دلهره آور ذهن ها بود. از شاخه هاي گل 

هم تاج گلي ساخته بوديم.
ــه ما يك  ــت ك در واقع او مي پنداش
شاخ گل و يا چند شاخه گل به كالس 
ــه زير صندلي ها به  آورده ايم. در نتيج
دنبال آن مي گشت و هرگز تصور تاج 
گلي را نمي كرد كه به زحمت از پنجرة 

كالس رد مي شد.

چوب و فلك
ــه،  ــتيم كه در مدرس همة ما مي دانس
ــي  ــود دارد، ول ــك وج ــوب و فل چ
ــت و چه هنگام  ــتيم كجاس نمي دانس
ــتفاده شود. تا  ــت از آن اس ممكن اس
ــوب و فلك را در  ــه يك روز چ اين ك
ــت ممدخان ديديم كه از جايي به  دس

ــمگين تر  جاي ديگري مي برد. او خش
ــا قدم هاي  ــاي ديگر بود و ب از روزه
ــت مي كرد.  ــريع و ماهيچه اي حرك س
چوب و فلك وسيله اي بود شبيه كمان 
پنبه زني حالج ها كه پاي قرباني را بدان 
مي بستند و در حالي كه قرباني بر زمين 
افتاده بود و پاي او در هوا بود، بر كف 

پاهاي او شالق مي زدند.
ــوب و فلك در  ــري چ ــكل ظاه ش
دل ها هراس مي افكند. هيچ كس فكر 
نمي كرد اين وسيله كاربردي در مدرسة 
ما داشته باشد تا اين كه فرداي آن  روز، 
ــداي ضجه و داد و فرياد  به ناگهان ص
ــاختمان مدرسه  ــي در راهروي س كس
ــدا دويديم. من با  پيچيد. به طرف ص
محل حادثه فاصلة زيادي داشتم. يك 
طرف چوب و فلك در دست ممدخان 
بود و طرف ديگر آن در دست يكي از 
ــاگردان قوي هيكل، و مدير مدرسه  ش
ــت داشت. اين بار  هم چوبي را در دس
ــه را رو در رو  اولي بود كه مدير مدرس
ــبه او كه هر روز از پشت  مي ديديم. ش
پنجرة دفتر مي ديديم، اين بار به مردي 
ــده بود.  ــناك تبديل ش واقعي و هراس
مدير مدرسه هم اكنون به هيبت مردي 
بلند قامت و واقعي نمايان گشته بود كه 
چوبي بسيار بلند از تركة انار در دست 
ــم و با قدرت تمام به  داشت و با خش
ــي زد. قرباني را  ــود م ــاي قرباني خ پ
نمي شناختيم. شايد يكي از دانش آموزان 
كالس باالتر بود. هرگز ندانستيم گناه 
ــت. او به شدت ضجه  او چه بوده اس
و ناله مي كرد. من يك لحظه به صحنه 
نگاه كردم. نتوانستم تحمل كنم، روي 
ــدم، ولي صداي ضربه هاي تركة  گردان
ــيد. با هر ضربه،  ــم مي رس انار به گوش
صدايي از حلقوم مدير مدرسه خارج 
ــد و پس از آن باز صداي ضربة  مي ش
تركة انار و آن گاه صداي تشديد ضجه 
ــرك. من همة درد پسرك را  و نالة پس
احساس مي كردم. احساس مي كردم كه 

ضربه ها به پاي من وارد مي شوند.
به حالت نيمه خم درآمده بودم و حتي 

قدرت گريستن هم نداشتم.

ــي شيمي از فرانسه و  * داراي دكتراي مهندس
ــراي علوم مواد و نانوكوتينك از كانادا.  فوق دكت
ــال  ــتان پهلوي قزوين در س ــوز دبس دانش آم

.1344
رايانامه:

Hassan_bolourchi@yahoo.com
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ــرات اظهارات دبير  ــه اي از خاط آن چه مي خوانيد، گوش
ادبيات شادروان قيصر امين پور، آقاي سيد هيبت اهللا كاظميني 

است كه به عنوان خاطرات خود از قيصر بيان كرده است. اين 
ــتين بار در گفت و گوي كاظميني با سيد حبيب  خاطرات نخس

ــايت تابناك انتشار يافت و ما آن را از وبالگ  حبيب پور، در س
mh1342.blogfa.com نقل كرده ايم. رشد  

كاريكاتوري براي معلم 
ــالى قبل از انقالب، به علل سياسى از تدريس محروم  چند س
بودم و در فضاى آموزشى نبودم. وقتى هم مشكل رفع شد، به من 
ــتان را به من محول كردند.  اجازة تدريس ندادند و معاونت دبيرس
يك هفته از معاونت من گذشته بود كه روزى قيصر پاكت نامه اى به 

من داد و از من خواهش كرد آن را به  منزل ببرم و باز كنم.
ــيده  وقتى در منزل آن را باز كردم، ديدم كاريكاتورى از من كش
كه دست و پاهايم را به ميز و قلم بسته است، بدين معنى كه مرا در 
ــته  مقام معاونت، زندانى كرده اند و نمى گذارند با بچه ها ارتباط داش
باشم. فردا كه به دبيرستان آمدم، به او گفتم كه من در معاونت بيشتر 
مى توانم با شما باشم. چرا اين كاريكاتور را كشيده اى؟ گفت: همين 

است و بس. گفتم: چشم. 
به زودى موضوع منتفى شد و من دوباره تدريس را شروع كردم 

و با آن ها كالس گرفتم.

قيصر! شعر امروزت را  بخوان!
سال 1355 قيصر و آن هشتاد نفر، كالس دوم دبيرستان بودند. 

روزى آمد و از من اجازه خواست كه شعرى بخواند. شعر را كه 
خواند، پرسيدم: اين شعر از چه كسى بود؟ گفت: از خودم بود. با 

تعجب پرسيدم: واقعاً از خودت بود؟ پاسخ داد: بله. 
شايد بتوانم با جرئت بگويم اين اولين سرودة جدى «قيصر» 

ــاگردان كالس او را  تشويق  بود. همان لحظه در برابر تمام ش
كردم و گفتم هرچه مى توانى بيشتر مطالعه كن و شعر بنويس. 

ــدم،  ــاعت هايى كه وارد كالس مى ش ــس در تمام س از آن پ
نخست به «قيصر» مى گفتم كه: «قيصر»! بيا و شعر جديدت 

را بخوان.

بچه هاى كالس   همة 
ــرده بودند كه  ــادت ك ــم ع ه
كالس من بايد با شعرى از «قيصر» 
آغاز شود. او با شعرهاى خود طراوت و 
صفاى ديگرى به كالس مى داد. من از همان 
زمان به او اميدوار بودم. بارها به او گفتم: شعر 
بخوان. مطالعه كن. هم ديوان هاى شعر گذشتگان و 
هم اشعار معاصر را و هيچ  وقت از نوشتن و سرودن 

جدا مشو.

آقاى كاظمينى به همراه دوتن از هم كالسى هاى 
دبيرستانى مرحوم امين پور 

ــم مي آمدند و مى رفتند و هر كالس من با  روزها از پي ه
ــد؛ شعرهايى برخاسته از  ــعرى جديد از «قيصر» آغاز مى ش ش

عقايد مذهبى او، با زبانى كه كم كم داشت شكل مى گرفت.
يك سال بعد، يعني در سال 1356، قيصر آمد و به من كه بر 
سكوى محوطة دبيرستان ايستاده بودم، گفت: مى خواهم برايتان 
ــوق گفتم: بفرما. شعرش  ــعرى بخوانم. اجازه مى دهيد؟ با ش ش
ــعر كه  ــگفتى گوش مى كردم. ش را خواند و من با حيرت و ش
ــيدم: اين از خودت بود؟ پاسخ داد: بله. دستى  ــد، پرس تمام ش
ــانه اش زدم و گفتم: قيصر! حاال شدى يك شاعر نوپرداز  به ش
ــعر را با جديت بيشتر ادامه داد تا شد  نوجوان. از آن پس ش

«قيصر شعر ايران».

نقاشي هايي زيبا با دست چپ!
ــار آن كه  ــل خود، در كن ــر در دوران تحصي قيص
ــود، هنرمند  ــگ و درس خوان ب ــوزى زرن دانش آم
ــته هاي خط  خوبى هم بود، به خصوص در رش
و نقاشى. نقاشى هايش را بسيار زيبا مى كشيد، 
ــى  ــت چپ. قيصر در نقاش آن هم با دس
ــت و آن اين بود  ويژگى خاصى داش
كه، نگاهي كلى و چند ثانيه اى به 
ــًال عكس و يا  موضوع، مث
چهرة شخص مى كرد 

سيد هيبت اهللا كاظميني
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و شروع مى كرد با دست چپ نقاشى كردن و چه نقاشى هاى 
زيبايى مى كشيد!

ــه خوبى به ياد دارم، يك روز عكس كوچكى از يكى از   ب
دوستان هم كالسى اش به او دادند و گفتند اين را نقاشى كن. او 

يك نگاه به عكس كرد و به اندازة 4  3 روى كاغذ شروع كرد 
به نقاشى كردن و در عرض چند دقيقه،عكس را نقاشى كرد. آن 

شخص، نقاشى را بريد و به ادارة ثبت احوال برد و آن ها متوجه 
نشدند كه نقاشى است. به همين دليل، آن را به جاى عكس قبول 

و به صفحة اول شناس نامة او الصاق كردند! 
ــرفت كرده بود  ــى پيش به خوبى ياد دارم كه او آن قدر در نقاش
ــابقة نقاشى در دبيرستان برگزار مى شد،   كه وقتى امتحان و يا مس
مسئوالن دبيرستان او را كه خود دانش آموز بود و امتحان و مسابقه 
مى داد، رئيس هيئت داوران مى كردند! هرگز فراموش نمى كنم، در 
اوايل جنگ تحميلى، دو برادر از يك خانواده كه در همسايگى منزل 
قيصر بودند، به شهادت رسيدند و او چهرة آن ها را نقاشى كرد؛ آن 
هم به طور هم  زمان! با دو دست روى دو بوم نقاشى، تصوير آن ها 

را كشيد و چه زيبا و شگفت انگيز بودند!

«قيصر»! فقط ادبيات فارسي بخوان
ــكي به  ــتة خود را از دامپزش ــگاه ها، رش ــدن دانش پس از باز ش
جامعه شناسى تغيير داد و مدت سه چهار سالى جامعه شناسى خواند 
تا آن  كه دوباره در سال 63 به ادبيات فارسي تغيير رشته داد. روزى 

ــگاه تهران ديدم و گفتم:"قيصرجان! تو فقط  او را رو به روى دانش
ــي بخوانى، آن هم نه ليسانس يا فوق ليسانس،  بايد ادبيات فارس

ــتم كه تو  ــا درجة دكترا بروى. من منتظر روزى هس ــه بايد ت بلك
پايان نامة دكتراى خود را برايم بفرستى." او همين كار را هم كرد 

و كنار فعاليت هاى انقالبى، سياسى و اجتماعى خود، به تحصيل 
پرداخت. در آن سال ها هم چنان با هم در ارتباط بوديم تا پايان نامة 

ــيار خوش حال  ــتاد. و من بس دكتراى ادبيات خود را برايم فرس
شدم و به او افتخار كردم. 

كنار رزمندگان 
ــربلندى  ــوزان، واقعاً موجب س ــر در ميان دانش آم قيص

ــوز با افتخار از قيصر ياد مى كنم،  ــن و تمام آن ها بود. هن م

چون در همة عرصه هاى 
ــه انقالب و چه  اجتماعى، چ
جنگ تحميلى، پيشتاز و فعال بود. 
ــتان  ــًال در اوج جنگ، به همراه دوس مث
هنرمندش به جبهه ها مى رفت و در سنگرها 
ــه اجرا مى كرد و به آن ها  براى رزمندگان برنام

روحيه مى داد.

آن روز كه جلسة خواستگاري را ترك كرد!
قيصر، شاعرى مذهبى اما روشن فكر بود و انتخاب 
همسرش كه از خانواده اى متدين و مذهبى است، نشانة 
ــه خوبى به ياد  ــت. ب ــن عالقه و تعلق او به مذهب اس اي
ــرش، حاج آقا اشراقى كه روحانى است،  دارم كه پدر همس
ــه همراه خانواده به منزل  ــتگارى كه ب مى فرمود: روز خواس
ــش رسيد، اجازه  ما آمده بود، همين كه صداى اذان به گوش
ــت و جلسة خواستگارى را ترك كرد و رفت نمازش  خواس
را خواند و برگشت. وقتى برگشت، گفتم: "ما افتخار مى كنيم 

شما كه اين قدر مقيد و مذهبى هستيد، داماد ما بشويد."

زندگي بدون «قيصر»، زيبا نيست 
يكى از آثار مهربانى هاى قيصر اين است كه همه او را با 
ــناختند و مى ناميدند. مثًال  نام قيصر يعنى نام كوچك مى ش
ــودم با نام قيصر راحت بودند.  در خانواده ام، فرزندان خ
او در خانوادة ما حضوري عجيب داشت و فرزندانم هر 
سال كه نمايشگاه كتاب برگزار مى شد، به شوق ديدن 
ــد و از او كتاب  ــگاه مى آمدن ــر با من به نمايش قيص
ــد و او با حوصله اى آميخته با  يادگاري مى گرفتن
مهربانى آن ها را امضا مى كرد. فرزندان من پس 
ــان 86، ديگر حوصلة  ــرواز او در 8 آب از پ
رفتن به نمايشگاه را ندارند و مى گويند: 
ــگاهى برويم كه  نمى توانيم به نمايش

قيصر در آن نباشد.
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كتاب مربى(1،2،3)
�مؤلفان: نبى اهللا صادقيان، شيرين 

برزين،  ترانه مرحمت
�ناشر: نشر شورا، 1389، 5000 

تومان، [66967766-7]
ــوى  ــه جلدى از س ــن مجموعة س اي
ــان دفتر برنامه ريزى و تأليف  كارشناس
ــى، براى مربيان مراكز پيش  كتب درس
دبستانى كشور مناسب تشخيص داده 
شده و هر جلد آن به موضوعى خاص 

اختصاص يافته است.
1. آشنايى با راهنماى برنامة دورة پيش 

دبستانى(آمادگى)
2. آشنايى با ويژگى هاى كودكان دورة 

پيش دبستانى
ــه و ارزيابى  ــا نحوة تهي ــنايى ب 3. آش

محتواى آموزشى دروة پيش دبستانى

يكشنبة آخر(خاطرات)
�نويسنده: معصومه رامهرمزى

�ناشر: سورة مهر، چاپ پنجم، 
1388، 3000 تومان، [66465848]

ــى قابل توجه از خاطرات دفاع  بخش
ــته اند كه در  ــدس را خواهران نوش مق
ميان آن ها آثارى بديع و خواندنى ديده 
مى شود و در رأس همه كتاب «دا» قرار 

دارد. 
ــنبة آخر» نيز كتابى است كه به  «يكش
قلم خانم معصومه رامهرمزى(آبادانى) 
ــت و پنج بار چاپ  ــده اس ــته ش نوش
ــت آن دارد.  ــى، حكايت از موفقي پياپ
ــرات، روايت  ــارز اين خاط ويژگى ب
ــاده و صادقانة آن است كه خواننده  س
را تا آخر كتاب با خود مى برد. عبارتى 
ــت صفحه نقل  ــاب را كه در پش از كت
ــت، براى نمونه مى آوريم: «...  شده اس
صبح از هم جدا شده بوديم، اما انگار 
سال ها از هم دور بوده ايم. به طرف هم 
دويديم. همديگر را در آغوش گرفتيم 
ــيد: چند  ــيديم. گروهبان پرس و بوس
وقت است برادرت را نديده اى؟ گفتم 
از صبح تا حاال... .»اين برادر اسماعيل 

نام دارد كه بعداً شهيد مى شود.

تشويق دانش آموزان به 
آموختن علوم تجربى

�نويسنده: كريستين فارمرى
�مترجم: بهاء الدين رحمانى
�ناشر: نشر َرسش، اهواز، 
چاپ اول، 88، 4800تومان، 

[021-66492962]
علوم تجربى و رياضى، تنها درس هايى 
ــتند كه در مدارس سراسر جهان،  هس
به گونه اى تقريباً يكسان به كودكان و 
ــوند. اما  ــان آموزش داده مى ش نوجوان
ــژه روش هاى  ــطح آموزش ها و بوي س
ــور با  ــوزش اين دروس در هر كش آم
كشور ديگر فرق دارد. سوگمندانه بايد 
گفت كه روش آموزش علوم در كشور 
ــواهد  ــت و اين را ش ــا مطلوب نيس م
بسيارى تصديق مى كند؛ لذا هر چه در 
اين باره بيشتر گفته، نوشته و يا ترجمه 

شود، غنيمت است. 
ــه در نوع خود يكى از  كتاب حاضر ك
بهترين كتاب ها در اين زمينه است، در 
ــده و به گونه اى  هجده فصل تنظيم ش
جامع، زواياى آموزش علوم را كاويده 

است. 
ــد كتاب براى مدرسان  به نظر مى رس
مراكز تربيت معلم، دبيران علوم پايه و 
دبيران علوم تجربى مدارس بسيار مفيد 

باشد.

شمس آل احمد  
(1389ـ 1308)

معلم ، نويسنده  فعال سياسي   . 
تهران

ــواده اي روحاني و  در تهران در خان
ــد. دروس  ــاً طالقاني متولد ش اصالت
از  ــد.  خوان ــران  درته را  ــي  ابتداي
ــگاه تهران  ــكدة ادبيات دانش دانش
مدرك ليسانس گرفت و به خدمت 
آموزش و پرورش در آمد. پنج سال 
ــپس به  در قزوين تدريس كرد و س
ــال 56 كه  ــت و تا س تهران بازگش
ــد، در مدارس تهران  ــته ش بازنشس
تدريس مي كرد. شمس آل احمد، به 
ــال ل آل احمد،  ــي از برادرش ج تأس
ــي بود.  اهل قلم و اهل مبارزة سياس
ــال 58 از سوي امام خميني به  در س
ــوراي انقالب فرهنگي  عضويت ش
ــي در اين نهاد  ــد و مدت منصوب ش
ــمس آل احمد  ش ــرد.  ك ــت  خدم
ــار  ــود را به انتش ــتر وقت خ بيش
آثار جالل آل احمد مي گذراند، ولي 
ــاري دارد؛ از جمله:  ــودش نيز آث خ
طوطي نامه، گاهواره، عقيقه، حديث 
ــير و سلوك(شعرهاي  انقالب، س

اسپانيا و آلمان)، از چشم برادر.
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مدارس كارامد
�فصل نامةتخصصى، پژوهشى، 

آموزشى، اطالع رسانى
�سال سوم، شمارة 2، سال 

تحصيلى89 - 88، شمارة پى در پى 10 
اين نشريه [كه تاريخ انتشار اين شماره 
از آن مشخص نيست]، چند سالى است 
ــة توسعة مدارس  ــوى موسس كه از س
كارامد كه مؤسسه اى خصوصى است، 
به مديريت غالمحســين حسين زاده  
ــردبيرى على محمدباقر  يوسفى و س
منتشر مى شود. محتواى نشريه عمدتًا 
شامل مقاالتى در حوزه هاى آموزش و 
پرورش از جمله مدارس، برنامه ريزى 
ــى، مديريت و ارزش يابى است.  درس
ولى بيش از آن كه جنبة عمومى داشته 
باشد، جنبة نظرى و كارشناسى دارد و به 
اصطالح آكادميك است. نشانى اينترنتى 

مجله را براى عالقه مندان مى نويسم:
www.madaresekaramad.ir 

دايره..المعارف سرزمين مردم 
ايران (استان اصفهان)

�نويسنده: عبدالحسين سعيديان
�ناشر: آرام- علم و زندگى، 
چاپ اول، 1388، [88430096]

ــعيديان معلمى است  ــين س عبدالحس
ــروز، عالوه  ــاز جوانى تا ام ــه از آغ ك
ــته در كار و  ــى، پيوس ــر كار معلم ب
ــار كتاب هاى اطالعات  تأليف و انتش
عمومى، دايرة المعارف، دانستى ها و... 
ــت  ــون بوده اس ــاى گوناگ در زمينه ه
ــاى او به خوبى  ــل كتاب با كاره و اه
ــتند. كتاب حاضر، يك جلد  آشنا هس
ــة 30 جلدى دايرة المعارف  از مجموع

سرزمين و مردم ايران است.

تعليم و تربيت استثنايى 
[ماه نامه]

�ماه نامة علمى و آموزشى و فرهنگى
�شمارة 102، تيرماه 89

اين نشريه سال هاست از سوى سازمان 
ــور  ــتثنايى كش آموزش و پرورش اس
ــريه عمدتاً حاوى  منتشر مى شود. نش
ــى پيرامون  ــاالت نظرى و پژوهش مق
ــائل مربوط به كودكان  مباحث و مس
ــت. از اين رو، مخاطبان  استثنايى اس
آن بيشتر دانشگاهيان و كارشناسان اين 

رشته هستند.

سيد مهدی آيت اللهی 
(1317)

معلم، مترجم. قم

ــتان در خانواده اي روحاني متولد  در الرس
شده و از نوادگان آيت اهللا سيد عبد الحسين 
ــد  ض و  ــروطه خواه  مش ــي  روحان الري، 
ــت. در  ــتعمار اواخر عصر قاجاريه اس اس
ــه قم آمد و  ــا خانواده ب ــي همراه ب نوجوان
ــه داد. هم زمان  ــالت حوزوي را ادام تحصي
ــد و ديپلم  ــم خوان ــتان را ه دروس دبيرس
ــرانجام در رشتة زبان انگليسي  گرفت. س
ــس  ــد. پ ــه ش ــران پذيرفت ــگاه ته در دانش
ــه توصية  ــانس، ب ــت مدرك ليس از درياف
ــتخدام  ــتي در قم، به اس ــهيد دكتر بهش ش

آموزش و پرورش در آمد و معلم شد.
ــان توانا،  ــي از معلم ــدي ايت الله ــيد مه س
ــخت كوش و مبارز و در عين حال اهل  س
تأليف و ترجمه بوده است. رسالت جهاني 
ــالم، نهضت و انقالب مهدي، واليت از  اس
ــهيد  ــل و فطرت(ترجمه از آثار ش نظر عق
محمد باقر صدر) خدا را چگونه بشناسيم، 
امت و امامت، جنگ هاي حضرت علي، و 
ــتان هاى قرآن(تأليف)، بخشي از آثار  داس
ــاب آموزش دين  ــت. وي هم چنين كت اوس
ــي براي  ــاي عالمه طباطباي ــه درس ه را ك
ــت،  ــه اي در تهران اس دانش آموزان مدرس

نتظيم و منتشر كرده است.
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عجوالنهمحبت  كودكانه، قضاوت 
اسفند ماه سال 72 بود. در دفتر دبستان نشسته 
ــت دوم، پاية پنجم را طرح  ــؤاالت نوب بودم و س
مي كردم. ناگهان در دفتر باز شد و مريم دانش آموز 
پاية اول، در آستانة در ايستاد. گريه مي كرد. كيفش 
ــتي گرفته بود. آب از كيفش مي چكيد  را دو دس
ــش را خيس كرده بود. خانم معاون دنبال  و لباس
مستخدم مي گشت تا مريم را راهي خانه اش كند. 
گفتم چه اتفاقي افتاده است؟ گفت، اوِل صبحي 
ــت! معلمش  ــودش را خيس كرده اس ــاي خ ج
ــان  ــت و گفته او را به منزلش ــده اس ناراحت ش
ــتيم تا لباسش را عوض كند. زير لب هم به  بفرس

مادر كودك غرولند مي كرد.
در همين هنگام، دخترك گريان اجازه گرفت. 
ــة  ــت و زيپ كيف خود را باز كرد و كيس نشس
پالستيكي را كه ماهي قرمز كوچكي در آب كم آن 
تكان مي خورد، بيرون آورد. سريع يك ظرف پر 
از آب آوردم. از مريم توضيح خواستم. او گفت: 
ــفرة هفت سين  «خانم، اين ماهي قرمز را براي س
كالسمان آورده ام، اما وقتي خواستم آن را از كيف 
در آورم، زيپ كيفم به كيسة پالستيكي گير كرد و 
كيسه پاره شد و آب آن ريخت و نيمكتم و لباسم 
و جايم خيس شد. معلمم فكر كرد من خودم را 
خيس كرده ام و من  را بيرون كرد، ولي من خودم 
ــس نكرده ام،بلكه آب ماهي جايم را خيس  را خي

كرده است. بعد هم دوباره شروع كرد به گريه.
ظرف ماهي را برداشتم. همراه مريم به كالس 
ــرح دادم. مريم  ــم. ماجرا را براي همكارم ش رفت
ماهي را تقديم او كرد. معلم او را بوسيد و معذرت 

خواست.
اين قضاوت عجوالنة همكارم در مقابل محبت 
كودكانة دانش آموز باعث شرمندگي ايشان شد و 

خاطره اي فراموش نشدني به جا گذاشت.

*فاطمه بهروز پناه، آموزشگاه رازي، ناحيه 2 
شهرري 

علی دهقان
(1381ـ 1289)

معلم، مترجم، فعال فرهنگي. 
تبريز

ــد. از دانش سراي عالي  در اروميه متولد ش
تهران ليسانس گرفت و در اروميه و تبريز 
ــأ  ــگ در آمد. وي منش ــت فرهن ــه خدم ب
ــگ آذربايجان  ــه فرهن ــيار ب خدمات بس
ــيس  ــه اي تأس ــه كتاب خان ــد. در ارومي ش
ــتان  ــن كتاب خانة اس ــه قديمي تري كرد ك
است. در تبريز نيز به تأسيس دانش سراي 
ــگاه  آموزش ــاب  ب ــت  هف ــبانه روزي،  ش
ــاختمان اعم از  ــه اي، 78 باب س فني و حرف
ــه، كتاب خانه، موزه، باشگاه، اداره  مدرس
و... دست زد. به عالوه، وي كسي است كه 
ــام چهره هاي  ــذاري مدارس به ن باب نام گ
ــان  آذربايج در  را  ــي  تاريخ و  ــي  فرهنگ

گشود.
ــف نيز بود.  ــمند و مؤل ــان مردي دانش دهق
ــت: سرزمين زردشت،  پاره اي از آثار اوس
ــوي خدا، تعليم و تربيت در استراليا،  به س
ــه ورى، تاريخ  ــالة پيش ــت يك س حكوم
ــي  ــيه، اثرات فروباش روابط ايران و روس

شوروي، خاطرات من(دو جلد).

اشاره
ــت مقام معلم اداره كل  ــتاد بزرگداش س
آموزش و پرورش شهرستان هاي تهران، در 
سال 1389 مجموعه اي را با عنوان«گنجينة 
ــر ساخت. اين مجموعه كه  يادها» منتش
31 فقره خاطرات و تجربيات معلمان اين 
شهرستان ها را شامل مي شود، در نوع خود 
ابتكار مفيدي بوده  و از اين رو بايد به ستاد 
مزبور دست مريزاد گفت. در اين جا سه 
عنوان از مطالب گنجينة يادها را انتخاب 

كرده ايم كه مي خوانيد.   رشد

ای كاش!
پنج ساله بودم كه در روياي كودكانه ام در نقش معلم بازيگري مي كردم. به ياد دارم كه چگونه 
در عالم خيال، در اتاقم كالسي را آموزش مي دادم و دانش آموزانش را ساكت مي كردم. به واقع 
به هر چه كه فكر كني، صاحبش مي شوي! تكان دهنده ترين خاطراتم، در اولين سال كاري ام بود؛ 
زماني كه به عنوان يك معلم بي تجربه وارد كالس شدم و خودم را در دنياي پر رمز و راز بچه ها 
ديدم. سعيد دانش آموز هشت سالة بهت زدة كالس كه با تكان بچه ها به خود مي آمد، در زنگ 
نقاشي، دنياي درونش را با مداد سياه  به تصوير كشيد و خاطرات تلخ زندگي را چه زيبا روي 

كاغذ نگاشت! در نگاه اول، وقتي نقاشي او را ديدم، متعجب شدم و به فكر فرو رفتم.
چرا مداد سياه؟ چرا ماشين سياه؟ چرا ابرهاي سياه و خط خطي؟ چرا درختان سياه؟ چرا 
بارش باران از زمين به سوي آسمان؟ وقتي مالقاتي را با مادرش ترتيب دادم و از علت اين 
نقاشي فرزندش جويا شدم، قطرات اشك را در چشمانش ديدم. با شنيدن قصة پر غصة سعيد، 

تكاني خوردم! مگر مي شود يك بچة هشت ساله اين قدر بفهمد؟!
آري! او در تابستان همان سال، در جادة شمال، پرواز پدر و خواهرش را درون ماشيني كه 
به ته دره سقوط كرده بود، شاهد بوده! اكنون او با زبان بي زباني، در نقاشي اش آرزو مي كرد كه 
اي كاش آن روز باران نمي باريد...! اي كاش قطرات باران به جاي اولش باز مي گشت! اي كاش 

جاده ليز و ُسر نمي شد! و...
* مهري دهقاني | آموزشگاه حضرت معصومه (س)، ناحيه 1 شهرري
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امام اهوازیسيد محمد علی 
 (1377ـ 1297)
معلم، مؤلف. اهواز

در اهواز به دنيا آمد. در همان شهر و چند 
ــال  ــالي هم در نجف درس خواند. در س س
ــتان يك سال شاگرد دكتر  چهارم دبيرس
محمد معين بود و هم او بود كه با عث شد 
محمد علي امام، به جمع آوري فولكلورهاي 
ــوق  ــه) بپردازد و ش ــات عاميان محلي(ادبي
ــف در او به وجود آيد. محمد علي امام  تألي
ــراي مقدماتي معلم شد  با رفتن به دانش س
ــپس به  و در اهواز به تدريس پرداخت. س
ــانس گرفت. پس از آن  تهران رفت و ليس
وي در شهر هاي گلپايگان، بغداد،كاظمين، 
ــس كرد.  ــواز تدري ــول و اه ــال، دزف كرب
ــام  ــه ن ــواز ب ــه اي در اه ــن مدرس هم چني
ــيس كرد كه پنج  ــوا تأس ــتان پيش دبيرس
ــام از مؤلفان  ــال داير بود. محمد علي ام س
ــخ و فرهنگ  ــخت كوش در حوزة تاري س
ــاي  كتاب ه از  ــود.  ب ــتان  خوزس ادب  و 
ــتان، نكاتي  ــعراي خوزس ــت: كهن ش اوس
ــتان، فرهنگ دزفولي،  چند دربارة خوزس
ــتان و  ــاي دزفولي، خوزس ــا و متل ه مثل ه
ــي،  ــدان عامل ــاهير) خان خوزستانيان(مش

خاندان معّزي.

الفباي مهربوني!
ــال پس از فارغ التحصيل شدنم از تربيت معلم در پاية  دو س
ــور مشغول تدريس بودم.  اول، در يكي از مناطق جنوبي كش
در آن سال دو دانش آموز دوقلوي كامًال يكسان داشتم. يكي 
ــر ديكته كمي ضعيف بود و  ــا آرمان بود كه از نظ از آن ه
ــن كه از نظر رياضي كمي ضعيف بود. يكي  ديگري امي
ــودم، نوبت به  ــغول تصحيح ديكته ب از روزها كه مش
ــري به ديكتة  ــيد. در يك نگاه سرس ديكتة آرمان رس
ــدم كلمات بسيار زيادي را غلط نوشته  او، متوجه ش
است. بالفاصله با خشونت از جاي خود بلند شدم. 
ــوش او را گرفتم و به  ــا رفتم و گ ــار ميز آن ه كن
ــش را  ــرش آوردم و هم چنان كه گوش كنار دفت
مي فشردم، اولين غلط را به او نشان دادم، گفتم اين 
چه اناري است كه نوشتي! يك پس گردني هم براي 
ــت كوچكش را به  غلط اول به او زدم! او فقط انگش

ــانة اجازه باال گرفته بود و يك "آقا"ي دست و  نش
پا شكسته مي گفت. بار ديگر گوشش را فشردم 

ــان دادم و گفتم،  ــط دوم را به او نش و غل
ــت كه نوشتي و  اين چه بادامي اس
پس گردني دوم را حوالة گردنش 
كردم. او فقط انگشت كوچكش 
ــود. اين بار، گريه  ــاال گرفته ب را ب
ــته را هم  امان گفتن "آقا"ي شكس

به او نمي داد.
ــان براي هر غلط يك  من هم چن
ــش را  ــس گردني مي زدم و گوش پ

ــه تصحيح  ــردم. تا اين ك مي فش
ديكته تمام شد. وقتي نمرة 10 را 
به او دادم، گوشش قرمز قرمز 
ــِس گردنش از  ــده بود و پ ش
گوشش قرمزتر! همة بچه هاي 

كالس از ترس در سكوتي 
ــرو رفته  مرگبار ف

بودند.
از  ــي  بعض  
ترس  از  ــا،  آن ه
اجازة دست شويي 

رفتن مي گرفتند، ولي من با 
خشونت هر چه تمام تر بر سر آرمان فرياد مي كشيدم كه اين 
چه نمره اي است؟ ديگر آقا اجازه هاي او به گريه اي سخت 
ــده بود. كم كم كه آرام شد و گوشش را رها كردم،  تبديل ش
ــفيه» به من نگاه مي كرد و مي خواست  با «نگاه عاقل اندر س
ــيد. اين بار آرام گفتم، آرمان چرا  چيزي بگويد، اما مي ترس
ــدا كرد و با گريه و نفس  ــرة كم گرفتي؟ كمي جرئت پي نم
شكسته گفت: آقا من آرمان نيستم، من امينم! سكوت مرگبار 

كالس شكست، همة بچه ها با قهقهه خنديدند.
ــي  ــودم هم از كار خودم در ظاهر خنديدم، ولي آتش خ
ــخت درونم را گرفته بود و تمام وجودم را مي سوخت.  س
ــتم در  ــود. از خجالت نمي توانس ــده ب تنم خيس عرق ش
ــرا او من را در  ــگاه كنم، ولي نمي دانم چ ــمان امين ن چش
همان لحظه بخشيده بود. گريه اش را تمام كرد و در دنياي 
ــود كه نمره مال او  ــي و بدون كينه اش خوش حال ب كودك

ــت. او را بوسيدم و  نبوده اس
ــت؟ با  ــم، امين جان، چرا از اول نگفتي ديكتة تو نيس گفت
ــتة خود گفت:«آقا تو كه با مهربوني  زبان كودكي و شكس
نگفتي.» و منظورش اين بود كه تو فرصت اين كار را به 

من ندادي. 
اين كلمة مهرباني، رمز جاودانه و گم شدة موفقيت 
من شد. از آن روز تاكنون، الفباي مهرباني را سرلوحة 
كار خود ساخته ام؛ گويي زبان كودكي را فرا گرفته ام، 
ــه الفباي پايان ناپذيري، هر چه  اما چ
ــر تعداد  ــي روم، ب جلوتر م
ــزوده  اف آن  ــاي  الفب
مي شود. اين الفباي 
ــي  كودك ــان  زب
درس  ــان  چن
بچه ها  ــه  ب را 
كه  ــوزد  مي آم
را   2+2 ــر  اگ
ــي، هيچ  5 بگوي
ــم  ــمندي ه دانش
ــد اين گفته  نمي توان
كم كم  كند.  اصالح  را 
ــت و مهرباني  زبان محب
را با ديگر دروس آميختم 
ــاختم كه  و از آن معجوني س
ــم،  ــال تدريس در مدت 22 س
بارها و بارها مورد تشويق خداي 
ــئوالن محترم علم و  مهربان و مس
تربيت و خانواده هاي با شعور ايران 

عزيز و اسالمي قرار گرفته ام.
ــت 20 سال از  حاال بعد از گذش

آن موضوع، وقتي به تشويق نامه هايم 
ــويق مسئوالن  مي نگرم و يا مورد تش
ــدر و مادرهاي  ــرورش وپ آموزش و پ
عزيز قرار مي گيرم، از يك طرف اشك 
شوق و از طرف ديگر عرق خجالت از 
چشمان معصوم و گوش قرمز امين، تنم 

را مي سوزاند.
ــان از گناهم  ــد رحم ــد كه خداون باش
ــن دنيا و در  ــن نيز مرا در اي ــذرد و امي بگ

آخرت ببخشد.
هرگز درس معلم عزيزم امين بزرگوار را 

فراموش نخواهم كرد. 
ــگاه زكرياي رازي،  * عبدالرضـا صادقـي، آموزش

ناحيه 4 كرج
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ــكل«ضمانت» در بانك ها و مؤسسات  باسمه تعالي. مش
ــة كارمندان،  ــت كه هم ــكالتي اس خصوصي، يكي از مش
ــت به گريبان هستند. امروزه  بخصوص فرهنگيان، با آن دس
ــات  با افزايش تعداد بانك هاي دولتي و خصوصي و مؤسس
ــي و افزايش اعتبار پرداخت وام، ميزان تقاضاي افراد نيز  مال
براي دريافت وام افزايش يافته است. در طول سال هاي اخير، 
به داليل مختلف اقتصادي و فرهنگي، بازپرداخت اين وام ها 
در برخي موارد صورت نپذيرفته است و بانك ها با مشكالتي 
ــي در نحوة باز  ــي از راهكارهاي عمل ــده اند. يك روبه رو ش
پس گرفتن وام توسط بانك ها، استفاده از ضامن معتبر و داراي 
ــتوانة مالي است كه بهترين گزينه، كارمندان، بخصوص  پش
فرهنگيان(به علت كثرت) هستند. اگر آماري از حجم مالي 
ضمانت فرهنگيان منتشر شود، به عقيدة حقير، بيش از چند 
ــياري از فرهنگيان در  ــد. بس هزار ميليارد توامن خواهد ش
ــتفاده هاي مالي و يا بلند پروازي هاي عده اي  گرداب سوء اس
ــتي و نيستي شان، در«نهضت  ــود جو قرار گرفته اند و هس س
وصول» سرپرستي هاي بانك ها و مؤسسات از بين رفته است. 
برخي نيز سال هاست تاوان ديگران را مي پردازند و هر ماه با 
كسر بخشي از حقوق اندكشان بابت ضمانت افرادي كه بعضًا 
تمكن مالي نيز دارند، افسوس نگفتن يك«نه» را مي خورند. 
پيشنهاد مي شود در ادارات آموزش و پرورش، ستادي تشكيل 
ــود و اين ستاد هر ماه تشكيل جلسه دهد و پس از تأييد  ش
ــا كارمند اجازة  ــدگان، به معلم ي ــت مالي وام گيرن صالحي
ــر اقساط نيز صادر شود.  ضمانت بدهند و حتي گواهي كس
البته به اندازة يك و نيم برابر مبلغ وام، از دارايي هاي وام گيرنده 
در محضر، به نام ضامن ثبت سند شود. در صورت ضمانت 
ــغ يك چهارم حقوق  ــدون اطالع مديريت، مبل فرهنگيان ب
ــود تا در موقع لزوم،  ــان توسط حساب داري مسدود ش ايش
از آن به نفع ضامن استفاده شود. اين موضوع را مي توان در 

شوراي آموزش و پرورش استان ها يا شهرستان ها مطرح كرد 
و به صورت مصوبه به اجرا درآورد. اميد است با اجراي اين 
طرح، بخشي از دغدغه هاي فرهنگيان كه عمدتاً انسان هاي 
ــتند و بعضاً به جهت راه اندازي كار  ــاده و بي آاليشي هس س
ــتانه ضامن ساير افراد جامعه  خير و به نيت هاي انسان دوس

مي شوند، كم شود.
وحيد حاج سعيدي از استان گلستان

بنده يكي از دبيران استان... هستم. به تازگي در اين استان 
بخش نامه اي صادر شده كه در آن از معلمان خواسته اند فرمي 
را امضا كنند كه در آن براي هر درس، درصدي براي قبولي 
كالس ها معين شده و ميزان قبولي در آن درس، نبايد كمتر از 
آن درصد باشد. مسئوالن ادارة آموزش و پرورش اعالم كرده اند 
ــرف وزارت آموزش و پرورش صادر  كه اين بخش نامه از ط
ــايت آموزش و پرورش چنين بخش نامه اي  شده، ولي در س
ــت كه بايد روش هايي براي  ــود. اين واضح اس ديده نمي ش
مشخص شدن معلمان كارامد و ناكارامد وجود داشته باشد، 
ــه اين كه ميزان موفقيت در كالس،  ــا به نظر من با توجه ب ام
عالوه بر معلم، به عوامل ديگري نيز بستگي دارد، تعيين يك 
ــت. هم چنين، اين بخش نامه به  حد براي همه مناسب نيس
طور مستقيم معلمان را به استفاده از روش هاي ديگري براي 
ــتفاده از سؤاالت  باال بردن درصد قبولي وا مي دارد، مانند اس
آسان و تكراري براي امتحان، دادن نمرة اضافي به دانش آموز 
در هنگام تصحيح برگه ها(در بعضي مواقع بيش از پنج نمره 
ــت)، اهمال در برگزاري مناسب امتحان و  ــده اس كمك ش
تقلب دانش آموز و ... هم چنين دانش آموزان با اطالع از چنين 

بخش نامه اي، انتظار قبولي در دروس را نيز دارند.
ــتفاده از اين روش  ــا توجه به اين مطالب، معتقدم اس ب

مناسب نيست. 

حسين گل بيدی
 ( 1389ـ 1307)

معلم، مؤسس. اصفهان
ــد. چند سال به مكتب  در اصفهان متولد ش
ــه  رفت و چون پدرش اجازه نداد به مدرس
ــه كار در خياطي پرداخت. بعداً به  برود ب
ــربازي رفت، تصديق ششم ابتدايي را با  س
رفتن به كالس هاي شبانه گرفتو همين طور 
ــانس  ــه داد تا مدرك ليس ــه تحصيل ادام ب
ــتة ادبيات عرب گرفت. وي  خود را در رش
ــد و تا آخر عمر  ــربازي معلم ش بعد از س

معلم ماند.
ــيار،  ــرار، هوش ــخصيتي بي ق ــدي ش گل بي
در  ــود.  ب ــت  انسان دوس و  ــزار  خدمت گ
ــس  ــه اي تدري ــه در مدرس ــال ك ــن س اولي
ــل كرواللي  ــه طور داوطلب طف مي كرد، ب
ــن كار را در  ــپس اي ــواد آموخت. س را س
ــام داد  ــوز ديگر انج ــد دانش ام ــورد چن م
در  را  ــا»  كروالل ه ــة  سرانجام«مدرس و 
اصفهان تأسيس كرد كه در نوع خود كاري 
ــتقبال  ــو مورد اس ــر بود و از هر س بي نظي
ــار باغچه بان از  ــد، تا جايي كه جب واقع ش
ــكاري دعوت كرد، ولي  گل بيدي براي هم
گل بيدي نپذيرفت. گل بيدي از مؤسسان و 
همكاران انجمن مددكارى امام زمان(عج)، 
ــة فرهنگي ابابصير، كانون علمي و  مؤسس
ــالم و انجمن حمايت از  ــي جهان اس تربيت

زندانيان در اصفهان بود.
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منوچهر مظفريان
 (1380ـ1311)

معلم، مؤلف. كازرون
ــهر  متولد كازرون بود. در مدارس همان ش
ــراي مقدماتي  ــه دانش س ــل كرد و ب تحصي
ــد. پس از  ــهر معلم ش ــت و در همان ش رف
ــگاه  ــكدة ادبيات دانش ــال از دانش چند س
ــي  ــانس زبان و ادبيات فارس ــيراز ليس ش
ــي  ــرانجام مدرك كارشناس ــت و س گرف
ــگاه تهران  ــي را از دانش ــد علوم تربيت ارش
ــد  ــيراز منتقل ش دريافت كرد. بعداً به ش
ــته  ــال، تا زمان بازنشس ــدت ده س ــه م و ب
شدن، در دبيرستان ها، مراكز تربيت معلم 
ــه تدريس  ــن خدمت ب ــاي ضم و كالس ه
ــتن  ــه داد. مظفريان اهل خواندن، نوش ادام
ــت: امواج  تحقيق و تأليف بود. از آثار اوس
آثار  راهنماي  مقاالت)  خروشان(مجموعه 
كازرون،  ــاي  جغرافي كازرون،  ــي  تاريخ
در  كازرون  كازرون،  از  ــارف  ع دو 
ــا دوارة  ــران و يادبود ي ــة فرهنگ  اي آيين

عالمه طباطبايي.

مجلة مابه آستانة سي سالگي خود  رسيده است. اكنون 
چندي در«ايستگاه تابستان» متوقف مي شود تا از مهرماه، 
ــود را آغاز كند. پس به خوانندگان  بار ديگر حركت خ
هميشگي مجله درود مي فرستيم و دست كساني را كه، 
به شهادت افزايش شمارگان مجله، در همين سال براي 
ــتين بار به ما پيوستند مي فشاريم و از همة شما   نخس
ــئول  انتظار همراهي و همكاري داريم. از مدير مس
ــردبيري، مدير داخلي،  ــوراي س مجله، اعضاي ش
ــاني كه در توليد  طراح گرافيك مجله و همة كس
اين نشريه، از نوشتن تا چاپ و توزيع مي كوشند 
تا مجله به دست شما برسد، سپاس گزاريم.  اينك 
ــن ختام اين دوره  چند نكته را كه مي تواند حس
تلقي شود و نيز نيم نگاهي به آينده باشد ، متذكر 

مي شويم.
1. قبًال هم گفته ايم كه تهية مجله براي خيل 
عظيمي از آحاد جامعه، با عالقه ها و سليقه هاي 
ــه ظاهر  ــه معلم و ب ــي اگر هم ــف، حت مختل
مشترك المنافع! باشند، كاري دشوار است. اين 
ــد كه حداقل قسمتي  كار بايد چنان متنوع باش
از آن بتواند خواسته هاي گوناگون اين طيف را 
برآورده سازد، در عين اين كه از تكرار مكررات 

بپرهيزد و نوآوري هم داشته باشد؛ هم در زمينة 
ــكل ظاهر و آن چه ظرف  محتوا و هم در زمينة ش

ــكل مي دهد. ما سعي كرده ايم اين  اين محتوا را ش
ــوارد را در توليد مجله لحاظ كنيم و البته مي دانيم  م

كه موفقيتمان در اين كار نسبي است نه مطلق؛ چيزي 
كه هست بايد از اين«نسبي  بودن» به سوي«مطلق بودن» 

حركت كنيم، هر چند هرگز به مطلق نخواهيم رسيد.
2. دربارة نوشته هايي كه از شما همكاران و خوانندگان 

به ما مي رسد، الزم است اشاره كنيم كه اوالً ما عالقه داريم كه 
در درجة اول«آثار معلمان اهل قلم» را در مجله چاپ كنيم. 
«اهل قلم» كسي است كه نوشتن كار اوست و در اين كار 
تواناست و دست به هر چيزي بزند مي تواند درباره اش 
بنويسد. چنين كساني مصداق همان چاه درون خانه اند 

كه «سنايي» مي گويد:
  كاريز درون جان تو مي بايد  
كز عاريه ها دري تو را نگشايد
يك كوزة آب در ميان خانه 
به از جويي كه از برون مي آيد

 پس از آن، نوبت به كساني مي رسد كه بسته به وضعيت 
ــه اي در پايان  ــتن مقال ــاص خود مثًال ملزم بودن به نوش خ
تحصيل خود يا براي كسب امتياز و يا شركت در فالن مسابقه 
و... مقاله يا مطلب مي نويسيد. در هر حال، از اين هر دو دسته 
ــتقبال مي كنيم، اما اين را هم بايد بدانيم كه متأسفانه مجله  اس
ــيده را  ــته هاي رس آن قدر جا ندارد كه بتوان حتي نيمي از نوش

چاپ كرد و باز:
 گر بريزي بحر را در كوزه اي

چند گنجد؟ قسمت يك روزه اي
(مولوي)
ــيد داريم  ــما كه مقاله مي نويس 3. يك خواهش جدي از ش
ــتفاده از منابع افراط نكنيد و خود را  ــت كه در اس و آن اين اس
ــفانه تعداد قابل توجهي از  ــته نسازيد. متأس اين قدر به آن وابس
ــت جز نقل قول ها  ــد، چيزي نيس ــته هايي  كه به ما مي رس نوش
ــي از منابع مختلف، بدون اين كه ميان آن ها  و گزيده هاي پي در پ
ــخصي باشد. ضمن اين كه در اين ميان حرف  ارتباط دقيق و مش

اصلي نويسنده كه شما باشيد، گم مي شود. 
ــت، دورة متفاوتي بود. اولين  4.دوره اي كه در حال پايان اس
ــماره را كه همان شمارة مسلسل 250 بود و در مهرماه منتشر  ش
شد، با بيش از 100 صفحه و با معرفي 100 معلم برجسته آغاز 
كرديم. در هر يك شماره هاي ديگر هم 10 معلم را. گفت و گو 
ــتان نيز تجربة  ــه مدير كل اس با چند چهرة علمي و نيز با س
ــت. و باالخره  ــاءاهللا تداوم خواهد ياف ــري بود كه ان ش ديگ
معرفي وبالگ معلمان. آيا اين ها را بايد نوآوري به حساب 
ــت؟ اصًال نظرتان  ــما چيس ــا نه، نمي دانيم، نظر ش آورد ي

دربارة نوآوري در مجله چيست؟
ــي مجله را ـ در  ــتاني كه برگ ارزياب ــة دوس 5. از هم
ــماره هاي شش و هفت ـ تكميل كرده و فرستاده اند يا  ش
خواهند فرستاد، تشكر مي كنيم و اميدواريم حاصل اين 

نظر خواهي در بهبود مجله در آينده مؤثر واقع شود.
ــم دورة بعد،   ــخن آخر اين كه در نظر داري 6. س
ــتيد، در  ــما مي  گيريد و مي فرس از عكس هايي كه ش
ــتفاده كنيم. پس اگر عالقه مند  ــه جلد اس صفحة س
ــتيد، حداكثر دو  به انعكاس هنر خود در مجله هس
ــاً در موضوع  ــود را   كه طبع ــه از عكس هاي خ قطع
آموزش و پرورش و مسائل اجتماعي  ـ تربيتي خواهد بود، 
فقط با رايانامة Roshdemoallem@gmail.com براي 

مجله بفرستيد. موفق باشيد.

︣ ادا﹝﹥ دارد............... ﹀︨
به پايان آمد اين دفتر،حكايت همچنان باقى
به صد دفتر نشايد گفت وصف الحال مشتاقى

سعدى 

سخنى از سردبيرسخنى از سردبير
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آن ادب پرورده صبر و رضا  7/5
آن سفر رويايي  1/92

آن يادماندگار  1/28
اآي آدم ها!  1/97

اجازه خانم، من هم هستم  5/45
احمدي، محمد علي(وبالگ)  5/38

اخالق در پرتو قرآن  4/16
ادب حضور  1/75
اذان مغرب  2/22

ارتباطات انساني در سازمان...  4/23
ارزش يابي شما از مجله  1/102

از تربيت طبيعي تا...  4/19
از خيل بي شماران  1/34

از ياد نبريم كه...  1/72
اسكندري، حسين  1/31
اصالحي، سعيده  4/42
اصالني، ابراهيم  4/32

اعتضادي، سيده خديجه  6/45
اقبال الهوري، محمد  7/5

اكبري، بهمن  1/32
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اميرخسرو دهلوي(شعر)  4/24
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محمد قريب
(1289)

معلم موفق، مؤلف. تهران

ــب گركاني  ــروف قري ــدان مع وي از خان
ــم قريب و  ــتاد عبد العظي و خواهرزادة اس
ــود. در  ــد قريب ب ــرعموي دكتر محم پس
ــد. در كودكي پدر خود را  ــران متولد ش ته
ــت داد و يتيم شد. بعد از اتمام دورة  از دس
ــگاه تهران شد و در  ــتان، وارد دانش دبيرس

رشتة ادبيات فارسي تحصيل كرد.
ــار،  بهمني ــون  چ ــتاداني  اس ــر  محض از 
ملك شعراي بهار، جالل  همايي، فروزانفر 
ــپس  ــره برد و س ــب به ــم قري و عبد العظي
ــدارس تهران  ــد و به خدمت در م معلم ش
ــه تحصيل ادامه داد و  ــت. وي بعداً ب پرداخ
ــة معارف  ــت. در زمين ــة دكترا گرف درج
ــواد و  ــم از س ــي ه ــوم قرآن ــالمي و عل اس
ــتاد  ــوردار بود. اس ــيار برخ ــات بس اطالع
ــتان علوي  ــب از معلمان تواناي دبيرس قري
ــاني او  ــش اخالقي و انس ــود و نق تهران ب
ــود. از وي  ــته ب ــود برجس ــز در كار خ ني
ــت: فرهنگ نو،  چند اثر هم باقي مانده اس
ــه نوين، و تبيين   ــاي زرين، واژه نام برگ ه

اللغات لتبيان اآليات.

اين نمايه كه براي سهولت بازيابي مطالب مندرج در 
شماره هاي سال بيست و نهم مجله تهيه شده، شامل عنوان 
نوشته ها، نام نويسندگان و نام مترجمان است. نخستين 
شماره اي كه مقابل هر مدخل قرار دارد، شمارة مجله و 
شمارة دوم، شمارة صفحه است.
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پيامدهاي عملي روابط انساني در مدرسه  4/26

ت
تبيين نقش تربيتي و اخالقي اذان  2/20

تدريسات ديني در مدارس متوسطه  1/19
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ج ـ چتيپ شناسي معلم  2/34
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جعفريان، سيما  2/44
جنتي، فاطمه  1/96

جهان جان دارد  7/13
چرا خالقيت در عصر ما اين قدر مهم است؟  5/20

چرا و چگونه؟  7/2
چگونه توانستيم...  3/42

چناري، اعظم  3/42  
چهار مربي  4/6

حچهلمين جشنواره  6/35
حاج آقا رحيم ارباب و جوانان  5/42

حاجي آخوندي، زهرا  6/19
حاجي اسماعيلي اردكاني  6/39

حداد عادل، غالمعلي(گفت و گو)  4/24
حسني، سيدابراهيم  7/47

حسيني، محمود(وبالگ)  7/26 

خ 
خانه اي براي خودت  8/29

خرس در آسمان  7/28
خط خوش فارسي و...  2/32

خليجي، محسن  1/25
خليلي، بروجني(وبالگ)  1/82
خواستن توانستن است  1/96
خوانساري، دكتر محمد  1/19

دخيرآبادي، معصومه  1/64، 2/10، 3/26
دادار، نصراهللا 2/4، 3/4، 4/4، 5/32، 6/4، 7/6، 8/4

دبستان پهلوي  8/33
دبيرخانه راهبري دروس  8/18

دبيرستان سخن  3/46
در ارزش و اهميت فوق برنامه  2/44

در باب آموزشي عمومي  3/2
در باب روابط انساني در مدرسه  4/2

در سايه سار صلح  3/28
در سرزمين نخل و آفتاب  8/4

در ملكوت تعليم  8/2
دشتي، محمد  5/28

دكتر علي محمد كاردان  5/14
دكتر محمد  امين رياحي  2/8

دكتر محمد خوانساري  1/16

احمدیمحمد علی 
(1349)

آموزگار فعال و نمونه. زنجان

ــگر زنجان است و تاكنون  ازمعلمان تالش
در رده هاي مختلف از تدريس تا مديريت 
و راهنماي تعليماتي و تدريس به همكاران 
و اقدام پژوهي خدمت كرده است. تاكنون 
ــة منطقه و يك بار معلم  دوبار معلم نمون
ــت. در جشنواره هاي  نمونة استان شده اس
ــوده و در  ــر تدريس فعال ب ــاي برت الگوه
ــي  ــاالت آموزش ــف مق ــردآوري و تألي گ
ــن منظور، وبالگ  ــالش مي كند. بدي نيز ت
 blogfa.com.1434ــاني آنوتا را به نش
ــان در  ــت. وبالگ ايش راه اندازي كرده اس

مجله معرفي شده است.
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ژاله ردگاه
(1345)

معلم موفق. كرمانشاه
ــوم  عل ــي  كارشناس ــدرك  م
ــفة  تربيتي با گرايش تاريخ فلس
تعليم و تربيت دارد. از معلمان فعال 
كرمانشاه است و تالش هاي خود 
ــة عملي و علمي به  را در دو جنب
انجام مي رساند؛ از جمله اهتمام 
ــت  ــات  فراغ اوق ــازي  غني س در 
ــگاه  نمايش برپايي  دانش آموزان، 
ــجويان  دانش ــاخت هاي  دست س
ــكدة فني دختران، اجراي  آموزش
اقدام  و  ــي  مقاله نويس ــاي  دوره ه
ــي. هم چنين مقاالتي دارد  پژوهش
ــه: ويژگي  مربي خوب از  از جمل
ديدگاه فراگيرندگان،راهكارهاي 
ــت  ــدارس در جه ــازي م فعال س
ــه نماز خانه، و  ــان ب جذب جوان
مساجد  ــازي  پوياس راهكارهاي 

در جذب جوانان.

دهقاني، حميد  1/93
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رابينسون، ِسركن  5/20
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سلوكي، شيوا 4/47
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شريعت، محمد جواد 5/42
شعاري نژاد، علي اكبر 4/30

شكوهي، غالمحسين 1/58، 4/19
شمس تبريزي(سخنان) 5/24

شمعي خاموش شد 5/46
شهبازي، رقيه 6/44

شهيد سيد كاظم موسوي 7/16
شيخ عباسعلي اسالمي 4/14

صشيوه هاي برقراري ارتباط مؤثر با دانش آموزان 4/34
صالحيان، محمود 1/48
صالحي، عمران 2/46

طصياد، صادق 2/32
طاهري، حسن 1/97

طفل گريزي پاي 6/44
عطالي شهامت 3/38

عباسي شاهكوه، فهيمه 3/44
عسگري، فراست(وبالگ) 3/34

علم بهتر است يا ثروت 7/45
علي در مثنوي 1/51

علي زاده، عاطفه 5/45
علي ميرزايي، زهرا 1/51

غ
غفارزادگان، داود(گفت و گو) 5/4

غفاريان، سيروس 3/21، 6/26

ف
فاوا، فرصتي طاليي و... 2/16، 3/16

فرخ مهر، علي 1/93 46
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فردا زودتر از هميشه 4/46
فردوسي(گزيدة اشعار) 1/54

فرهادي، فرامرز 3/53

ق
قانون اساسي چيست؟ 3/21

قراگوزلو، پرويز 3/30
قريشي، سعيد 1/46، 2/14، 4/12

قيداري، زهرا 6/10

ك ـ گ ـ ل
كتاب خانه هاي مدرسه اي و دانش آموزان 2/26

كدام نگاه(سرمقاله) 2/2
كرام الديني، محمد(گفت و گو) 7/6

كرمانشاه، سرزمين فرهنگ هاي گوناگون 2/4
كريمي، عبدالعظيم 1/68

كعبي فالحيه، احمد 1/90
كلهري، مژگان 1/70

كليداران توسعة كشور 5/28
كمال تعجب 2/46

كم رويي و گوشه گيري 1/70
كياني، پرويز 5/44

گلزاري، محمود 1/26
ملذت نماز 2/40

مؤمنان و خبرهايي كه به آن ها مي رسد 2/30
ما سه نفر هستيم(داستان) 5/8
مجد فر، مرتضي 3/13 ، 5/31

مجيدي دهگالن، محمد فايق 6/23
محرم در بابا باغي 3/13

محسني، ماندانا(مترجم) 1/86
محقق، جواد 1/28

محقق داماد، سيد مصطفي 7/13
محمد بهمن بيگي 3/10

محمد تقي شريعتي 6/14
محمديان، محي الدين بهرام(گفت و گو) 4/4

ــري 1/54، 2/24، 3/24، 4/24، 5/24، 6/24،  محمودي، كب
7/24

محيط زيست، مسئله اين است 7/6
مدرسه هاي امروز 7/47

مدرسة ايرانيان استانبول 6/32
مدير شايسته 5/35

مشق كوير(وبالگ) 4/40
مشكل يا راه حل؟ 1/86

ــفنديار 1/16، 2/8، 3/10، 4/26،   ، 6/32،  ،  ــدي، اس معتم
،  ،7/16

معلمان نمونة سال 89 ، 1/80
معلمي و داستان نويسي 5/4

معني و مفهوم تحقيق و شرايط آن 1/58
ــكارم، محمد حســن 1/75، 2/30، 3/28، 4/16، 5/11،  م

6/16
ملك عباسي، منصور 7/28

من ، سگ و آن دانش آموز 6/45
موسوي، فاطمه 4/43
ميرجعفري، اكبر 1/56

ن
ناظمي، محمد 1/72

نسبت اسالم، ايمان و تقوا 5/11
نظامي(شعر) 6/24

نظريه هاي روابط انساني 4/34
نظم در تعليم و تعلم 5/37

نفت ايران، از آغاز تا ملي شدن 6/26
نفيسي، سعيد 2/22

نفيسي، عبد الحسين 2/16، 3/16
نقش الگوها در تعليم و تربيت جوانان 4/4

نقش معلم و مربي در توسعة روابط انساني 4/30
ونگاهي به معلم و برنامة درسي پنهان 1/48

و درنگي در راه(ويژه نامه) 4/24
وبالگ بسازيم 3/30

وبالگ ها و سايت هاي معلمان 1/82
هوزيري تبار، احمد 4/34

هاديان، زهرا 7/34
هفت شهر عشق 1/31

هنرمند و زدن كارت ساعتي 5/31
یهوشيار، احسان 6/35

ياد ايام 1/3، 2/3، 3/3، 4/3،  ، 6/3، 7/4
يادداشت 6/23

يادگيري يعني تجربة خطا 1/68
يك فاجعة زيست محيطي 7/14

ابراهيم زنگنه
(1314)

معلم، مؤلف و پژوهشگر. 
خواف(خراسان رضوي)

در روستاي قاسم آباد خواف متولد شده است. 
ــطه را در دبيرستان شهيد مدرس  دورة متوس
خواف و سپس دبيرستان قطب تربت حيدريه 
ــانس  ــال 1354 مدرك ليس گذراند و در س

الهيات گرفت.
ابراهيم زنگنه نخست  به عنوان مدير مدرسه 
در زوزن به خدمت مشغول شد و پس از آن در 
سمت هايي از جمله رياست آموزش و پرورش 
خواف خدمت كرد. بعدها نيز كه به مشهد 
ــي انجام داد تا اين  انتقال يافت ،خدمات مهم
ــال خدمت بازنشسته شد.  كه پس از 36 س
اين معلم فاضل از آغاز جواني در كارمطالعه 
و پژوهش بود. لذا در مشهد به عضويت بنياد 
ــتان قدس رضوي درآمد كه  پژوهش هاي آس
هنوزهم در آن جا مشغول است. كار ابراهيم 
ــناخت  زنگنه تأليف 48 كتاب در زمينة ش
تاريخ و مشاهير خراسان است كه چند نمونه 
ــرق  از آن را ذكر مي كنيم: تاريخ و رجال ش
خراسان(هشت جلد)، زوزن بصرة كوچك، 
تاريخچة آثار باستاني خراسان، راه ابريشم، 
ــان،  ــاي تاريخي خراس ــام معلم، جغرافي مق
مشاهير مدفون در حرم رضوي، كربال، نجف، 
كاظمين، سامره، قبرستان هاي بقيع و ابوطالب، 

حرم حضرت معصومه(هر كدام يك جلد).
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برندگان جدول آذرماه:
مريم شاصفي(تالش،گيالن)،حميرا نظري(درميان،بيرجند)، 

زهرا معينى (همدان) حسين احمدي(كاشان)،زهرا 
اسدي(زرند،كرمان)،حمزه بذر افشان(آزادشهر،گلستان)،حسين 
حيدرى ارمكى (كاشان)، پري تيماس(جهرم)،سيدحسين حسيني 
نژاد(كاشان)،محرم بانو بحري(نشتارود،مازندران)،عباس عباسيان().

برندگان جدول دي ماه:
فاطمه مؤمني(شهربابك،كرمان)، سيده فاطمه طوسي(تبريزى)، 

الهه كائويى فرد(سميرم،اصفهان)،معصومه يامچي لو 
(اروميه)،سكينه موسيقي(عجب شير،آذربايجان شرقي)،نرگس 
اسفندياري(كهريزك،تهران)،زهرا زندخانه شهري(تهران)حميده 
قدرتي(كاشمر)،مريم عباسي(تهران)، مريم(فالورجان،اصفهان).

برندگان جدول بهمن ماه:
محمد جوادلطفي(آزاد شهر،گلستان)،سعيد عالم گرد(شيراز)،شيوا 
پاك نهاد(كرج)،آمنه رسولي فيروز آبادي(خاش،بلوچستان)،فاطمه 
احمدي(زرند،كرمان)،مرضيه سفالنيان(شهر بابك،كرمان)، زهرا 
فقاهتي(زنجان)،مريم زاهدى(ميمه - اصفهان)،حسين احمدي 

محمدآبادي(كاشان)،علي فرهادي(كرمان)

اسامي برندگان جدول هاي اسفند و فروردين در مجلة 
مهرماه سال آينده اعالم خواهد شد.

برندگان 
جدول

حسين اميد
ـ 1281) 1351)

معلم ، نويسنده ، شاعر و 
مؤسس. تبريز

در تبريز متولد شد. در همان شهر تحصيل 
كرد و در سال 1305 به خدمت فرهنگ 
درآمد و در بيشتر دبيرستان هاي تبريز به 
تدريس پرداخت و درهمان حال به كار 
روزنامه نگاري نيز مشغول شد. حسين 
اميد مردي پر مطالعه، باذوق، پركار و جامع 
بود. مدتي رياست كتاب خانة تربيت تبريز 
را به عهده گرفت و سردبيري چند نشريه 
را نيز تقبل كرد. نخستين آزمايشگاه علوم 
را نيز او در تبريز بنا نهاد. اميد مؤلفي پركار 
بود. بيش از صد اثر تأليف كرد كه 25 جلد 
آن ها كتاب هاي درسي و كمك درسي 
ــه و چند رمان نيز از  بود. 25 نمايش نام
خود به يادگار گذاشت. دو تن از برادرانش 
ــين صدرزاده و  نيز به نام هاي غالمحس
ــدر دكتر ژاله  ــين آموزگار(پ عبدالحس
ــناس برجسته) از  آموزگار، اسطوره ش
ــام آذربايجان بودند.  معلمان خوش ن
بازماندگان اميد كتاب خانة شخصي 
او را پس از درگذشتن ، به كتاب خانة 
تربيت اهدا كردند. و استاد شهريار با 

سرودن چكامه اي، او را ستود.


