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درس اول
عالمه محمدتقي جعفري

معلّم و مربّي بايد همواره در حال استمداد از خدا باشد. اما بايد ديد 

»در حال اس��تمداد از خدا بودن« به چه معناس��ت؟ آيا اين بدين معني 

است كه معلّم و مربّي كاري انجام بدهد و سپس دست به دعا و نيايش 

بردارد و آيا تعليم و تربيت صحيح، يعني كار و نيايش مستمر؟ در پاسخ 

مي گوييم: بي ترديد، اين قبيل بدآموزي ها و بدفهمي ها بوده كه بشريّت 

را در هر جامعه و هر دوره اي، از انس��ان هاي صاحب نظر و رشد يافته- 

جز بس��يار محدود- محروم مي نمايد. استمداد از خدا، آن نيست كه در 

اين س��ؤال مطرح شده، بلكه مقصود اين است كه: با وجود مشتركات 

فراوان در افراد نوع بشر، تفاوت هايي بسيار زياد ميان افراد وجود دارد، 

به گونه اي كه اگر بخواهيم تعليم و تربيت به حّد نصاب برسد، براي هر 

فردي يك معلّم و مربّي الزم است.

وقتي در برابر انس��اني قرار بگيريم كه عالوه بر داش��تن مشتركاتي با 

ديگران، مختصاتي نيز براي خود دارد كه حتي ممكن اس��ت س��اليان 

متمادي با او زندگي كنيم ولي به همة مختصاتش پي نبريم، قطعي است 

ب��راي اجراي تعليم و تربيت، ب��ا در نظر گرفتن همة ابعاد او، راهي جز 

اس��تمداد از خداوند نداريم. اوس��ت كه مي تواند دست ما را در تعليم 

و تربيت بندگانش بگيرد. آيا نماز خواندِن ابن س��ينا در زمان ناتواني از 

حّل مش��كالت علمي، جز براي اين بود كه در تعليم خويش��تن از خدا 

استمداد مي ُجست؟ آيا مولوي با آن مغز و رواِن تابناك و شگفت انگيزش 
نمي گويد:

فكر اگر جامد بود، َرو ذكر كن اين قدر گفتيم، باقي فكر كن 

خود اين ذكر، موجب تمّوج و فّعالّيت فكر مي گردد و حقايقي براي 
انسان كشف مي شود:

ذكر را خورشيد اين افسرده ساز ذكر آَرد فكر را در اهتزاز 

ذكر آَرد فكر را در اهتزاز
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4 معلمان صاحبدل

تفاوت هاي فرهنگي اقوام و ملت ها، يكي از جلوه  هاي 
چشم گير زندگي بشر است. در اين مقاله به گوشه و 
تنها گوش�ه اي از يك تفاوت بين فرهنگ مردم ژاپن و 
مردم امريكا نظر مي افكنيم كه آن را دكتر، سركارآراني 

از ژاپن براي مجله فرستاده است.

8 پرورش هنر استدالل
 محمدرضا سركار آراني

14

اس�تاد ش�هيدي در طول عمر با بركت خود هرگز گمنام نماند، 
نام آور بود و بس�يار تكريم شد؛ با اين حال هنوز چنان كه بايد 

شناخته نشده است...

6 استاد سيدجعفر شهيدي
 بهروز رضايي كهريز 
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فه���رس��ت

13 معلم در انديشه ها

اين غيرممكن است

16 شعر معلم 

علم و معلمي از موضوعاتي است كه كمتر شاعري در زبان فارسي 
در آن طبع آزمايي نكرده است. به مناسبت هفتة بزرگداشت مقام 

معلم،  دسته گلي از اين باغ تقديم شما مي كنيم.

قص�ه اي با ن�گاه ب�ه روزگار معلم�ي؛ آن را 
بخوانيد.

مرور چكيدة انديش�ه های چند تن از بزرگان دربارة معلم، 
شايد روشی باشد برای قدردانی از معلمان در هفتة معلم. 

 نادر ابراهيمي

1 درس اول
عالمه محمدتقي جعفري

اين بار در فضيلت و مقام علم آورده ايم.

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه.  بشكست عهد صحبت 
اهل طريق را؛

 گفتم: »ميان عالم و عابد چه  فرق بود تا اختيار كردی از آن 
اين فريق را؟« 

گفت: ...
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در مقاالت پيشين نگاه قرآن را به موضوعات متعددي خوانديم 
و اكن�ون وق�ت آن اس�ت كه به ق�درت و عزت از اي�ن ديدگاه 

بپردازيم.

18
قدرت 
و عزت در قرآن
 محمدحسن مكارم

خالقيت از موضوعاتي 
آن  درب�ارة  ك�ه  اس�ت 
بس�يار مي توان گفت و 
نوش�ت. اين مقاله هم از 
همان سنخ است با اين 

تفاوت كه...

24 باز هم خالقيت در 
مدرسه 

حسين باقري

با توجه به كاسته شدن از صفحات مجله، 
در اي�ن ش�ماره در يك صفحه و تنها س�ه 

كتاب را به شما معرفي كرده ايم.

26 كتابخانة معلم

30 نما يه

27 خاطرات  

20 معلم
زينب كامرانی

 در اين شماره نيز چند خاطرة ارسالی را 
با هم می خوانيم.

فهرست همة مطالبي را كه اين دوره خوانده ايم، با اسامي 
نويسندگان و مترجمان و نيز اسامي معلمان برجسته، مرور 

مي كنيم .

نكنيم ناحق  ب��ه  ميل  و  ب��د  نگوييم  م��ا 
نكنيم ازرق  خود  دلق  و  سيه  كس  جامة 
است بد  كم وبيش  به  توانگر  و  درويش  عيب 
نكنيم مطلق  كه  است  آن  مصلحت  بد  كار 
نزنيم دان���ش  دف��ت��ر  ب��ر  مغلطه  رق���م 
نكنيم ملحق  شعبده  ورق  ب��ر  ح��ق  س��ّر 
نوشد حرمت  به  نه  رن��دان  جرعة  اگر  شاه 
نكنيم م���رّوق  ص��اف  م��ی  ب��ه  التفاتش 
راه���روان نظر  در  جهان  برانيم  خ��وش 
نكنيم م��غ��ّرق  زي��ن  و  سيه  اس��ب  فكر 
می شكند هنر  ارب���اب  كشتی  آس��م��ان 
نكنيم معّلق  بحر  اين  بر  كه  به  آن  تكيه 
رنجيد رفيقی  و  حسودی  گفت  ب��دی  گر 
گو تو خوش باش كه ما گوش به احمق نكنيم
او بر  نگيريم  گفت  خطا  خصم  ار  حافظ 
نكنيم حق  سخن  با  جدل  گفت  حق  به  ور 

شمس الدین محمد حافظ شیرازی

دی����روز ،ام���روز
وف���������������ردا
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ــمند را آن کسی بدانیم که چیزی  اگر عالم یا دانش
ــد می آموزد،  ــی که نمی دان ــد و آن را به کس می دان
ــان را - علی قدر مراتبهم - باید عالمان  همة معلم
ــمندان جامعه به شمار آورد!  و دانشمندان و اندیش
ــد؟ ما نمی دانیم  ــز این هم می تواند باش و مگر ج
ــه در آن ها »عبادت« معنای مورد  ــا، ادیان و مذاهبی ک مکتب ه
نظر ما مسلمانان و اهل توحید را ندارد، در مقام مقایسه، علم را 
با چه عنصر یا مقولة دیگری همبر می نشانند و یا آن را بر چه 
ــام »علم«  چیز دیگری ترجیح می دهند، اما می دانیم که در اس
و »عبادت« قرین و چه بسا رقیب یکدیگر شمرده شد ه اند؛ که 
در این میان دانایان و آگاهان همواره بر فضیلت علم بر عبادت 
تأکید کرده اند. شگفت این است که در حالی که در قرآن کریم 
ــته است  خداوند هدف از خلقت جن و انس را »عبادت« دانس
ــه »علم«: َو ما َخَلقُت الجنَّ َواالنَس ااِل لِیَعبُدون )ذاریات(، باز  ن
ــول گرامی  هم قاطبة علما و بزرگان دین، و در صدر آن ها رس
اسام)ص( مقام علم را برتر از مرتبة عبادت قرار داده اند. برای 
ــنیده اید که روزی حضرت  ــهور را ش ــتان مش نمونه، این داس
پیامبر)ص( به مسجد وارد شد. در یک گوشه جمعی را دید که 
به عبادت مشغول اند و در گوشة دیگر جمعی را که به بحث و 
گفت وگوی علمی می پرداختند. آن حضرت فرمود: رسالت من 
تعلیم و آموزش است )بِالتعلیم اُرسلت( پس به سوی جمع دوم 

رفت و در میان آن ها نشست! 
آری، معلمان همان عالمان جامعة خویش اند که دانسته ها یا 
دانش خود را به آنان که نمی دانند - دانش آموزان - می آموزند، 
با وجود این بجاست یادآور شویم همان طور که به قول مولوی: 

»از محقق تا مقلد فرق هاست«، میان معلمان هم فرق هاست. 
ــان را می توان  ــتند معلمانی که نقش مقلد را دارند. این هس
همچون تابلوی راهنما در روز روشن دانست که اگرچه خود 

صاحبدلی به مدرسه آمد، 
ز خانقاه. 
بشكست عهد صحبت اهل طريق را؛ 
گفتم: »ميان عالم و عابد 
چه  فرق بود؟ 
تا اختيار كردی از آن 
اين فريق را؟« 
گفت:»آن گليم خويش به در می برد

ز موج، 
وين جهد می كند كه بگيرد غريق را.« 
سعدی

معلمان صاحبدل
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ــتاده اند اما بسیاری را راه می نمایند و به مقصد می رسانند و  ایس
این خود، البته، ارزشمند است. معلمانی نیز هستند - و چه بسیار 
ــورد پیامبر خدا )ص( در  ــه به تعبیر حضرت علی )ع( درم - ک
ــتند و طبیب سیارند: طبیٌب دواٌر بطبّه؛ اینان  یک جا ساکن نیس
ــمع های فروزین یا فروزانی هستند که در شب تاریک  همان ش
می گردند، گمشدگان را به خود می خوانند و راه را به آن ها نشان 

می هند و خود نیز می سوزند. 
این دو دسته معلم، هر دو را، باید همچون عابد و عالم گرامی 
ــت، اما به تفاوت کار و  ــت و قدر و منزلتشان را پاس داش داش
ــتاد شهید مرتضی مطهری  نقش آن ها نیز نباید بی توجه بود. اس
ــت؛ معلمی که البته در  ــتة دوم دانس را می توان نماد معلمان دس
ــیار داشت و اگر او و همگنان او نبودند  زمانة خود همگنان بس
انقاب اسامی به ظهور و بروز نمی رسید و جامعة ما  چنین دچار 
تحول و دگرگونی نمی شد. مطهری معلم جامعه بود؛ معلمی که 
صفت هایی چون »بشیر« و »نذیر« و بسیاری از دیگر صفات یک 
ــت به  ــت و تا آنجا که توانس عالم آگاه به زمان را در خود داش
ــالت خود عمل کرد تا به مقام شهادت نایل آمد. هم از این  رس
ــت، شاید، که هر ساله، روز شهادت او، نه به روز سوگ و  روس
سوگواری، که به روز جشن بزرگ مدارس ما در سراسر کشور 
تبدیل می شود و شور و شعری به همراه می آورد. ما نیز این روز 
ــان و  ــما عزیزان - از آموزگاران تا دبیران و مدرس را به همة ش
استادان و مدیران و معاونان و مربیان مدارس - تبریک می گوییم 
ــعدی علیه الرحمه  ــور که حضرت س ــم همان ط و آرزو می کنی
ــید که مدرسه هاتان  ــما همان »صاحبدالن«ی باش می فرماید، ش
می تواند در تاطم زندگی کنونی »غریق«های بسیاری را نجات 

دهد و به ساحل امن هدایت و آگاهی برساند. 

 2
معلم را باید تکریم کرد و در بزرگداشت او - 
و نیز بزرگداشت علم و عالم - کوشید؛ نه تنها 
ــت مقام معلم - 12  در روز یا هفتة بزرگداش
اردی بهشت - بلکه در همة ساعات و دقایق و 
همة روزهای سال. اما نخستین کسی که باید 
ــت و آنگاه  ــم را تکریم کند خودِ معلم یا جامعة معلمی اس معل
شاگردان و دانش آموزان و سپس جامعه. خوشبختانه، به برکت 

گسترش علم، امروزه نه تنها در ایران، بلکه در همه جای جهان، 
معلمان نسبت به گذشته از جایگاه واالتری برخوردارند؛ چرا 
ــت و امروز به حرکت  ــته اس که مقام علم بس برتر از گذش
ــری، بدون استفاده از علم و  درآوردن چرخ عظیم جوامع بش
روش های علمی - اعم از علوم پایه، علوم فنی، علوم انسانی، 
ــت. براین اساس است که، در  علوم اجتماعی و... میسر نیس
ــور ما، مردم با معلمان جامعة  ــر دنیا و از جمله در کش سراس
ــته دارند و امر خطیر  ــتری از گذش ــیار بیش خود همدلی بس
آموزش وپرورش را به خوبی قدر می دانند. اما برای ما معلمان 
ــت، زیرا احساس می شود هنوز راه  ایران این غایت کار نیس
بسیاری را در پیش داریم تا جامعة معلمان - که خود بسترساز 
جامعة علمی کشور و مربی نسل های آینده است - به نهادی 
ــاز و تأثیرگذار تبدیل شود تا بتواند  بزرگ، فراگیر، تصمیم س
باالستقال زمام حرکت علمی، اخاقی و تربیتی جامعه را به 
دست گیرد. رسیدن به چنین جایگاهی البته در گرو همت همة 
معلمان است، ولی تردید هم نباید کرد که همدلی و همراهی 

عالمان، اندیشمندان و به ویژه دولتمردان را نیز طلب می کند. 

    3
با توجه به اینکه اکنون آخرین شمارة مجله را در 
سال جاری تقدیم شما می کنیم، بیان چند نکته را 

در این حوزه الزم می دانیم. 
ــته کوشیده ایم با معرفی  - در چند سال گذش
ــر آن ها روی  ــزرگ ایران با درج تصوی معلمان ب
جلد و همچنین با بیان شرح مختصر زندگی پاره ای از معلمان 
برجسته در حاشیة صفحات، در تکریم مقام معلمی بکوشیم. در 
این شماره نیز، عاوه بر معرفی شادروان استاد جعفر شهیدی، 
جمعی دیگر را در داخل مجله - به مناسبت 12 اردی بهشت 
- معرفی کرده ایم. اگر ادارات آموزش وپرورش استان ها، ستاد 
بزرگداشت مقام معلم، مدیران و دیگر عاقه مندان همکاری 

کنند، در آینده نیز این روند را ادامه خواهیم داد. 
ــورای برنامه ریزی مجلة رشد معلم می کوشد، ضمن  - ش
ــته هایی را در مجله به چاپ  ــیدن به مطالب، نوش تنوع بخش
ــاند که بتواند برای طیف وسیع معلمان و خوانندگان در  برس
همة سطوح آموزشی مفید و خواندنی باشد. این کار دشواری 
است که به هر حال با توجه به امکانات موجود انجام می گیرد 
ــتری نیز انجام شود. در  و قطعاً می تواند با کیفیت بهتر و بیش
اینجا، به ویژه از معلمان فرهیخته و دلسوز، درخواست می کنیم 

در این زمینه ما را از نقد و نظرهای خود بی نصیب نگذارند. 
- مجات رشد که بالغ بر 30 عنوان می شود تنها مجاتی 
هستند که در یک شبکة توزیع بسیار گسترده و نهادینه شده در 
سراسر کشور توزیع می شوند و در اقصا  نقاط ایران به دست 
ــند. بخش قابل توجهی از این  شما و دانش آموزانتان می رس
مجات از سوی ادارات کل استان ها و شهرستان ها و مناطق 
خریداری می شود و در اختیار مدارس قرار می گیرد و درواقع 
این ُحسن استفاده ای است که از شبکة توزیع مجات رشد به 
عمل می آید. جا دارد از مدیران ادارات اجرایی در استان ها از 
این بابت تشکر کنیم و تشکر ویژة ما از مدیران مدارسی است 
که به اهمیت این مجات - و البته مجلة رشد معلم - وقوف 

دارند و آن را برای همکاران خود تهیه می کنند. بدرود 

حسن انوری 
 )1312(
معلم،  مؤلف 

اس��تاد حس��ن ان��وری ک��ه امروز 
چهره ای برجس��ته در تعلیم، تألیف، 
تحقیق و فرهنگ نویس��ی است، در 
تکاب آذربایجان غربی به دنیا آمد. 
نوجوان��ی اش در کش��اکش وقایع 
آذربایجان )1325( گذش��ت و در 
نتیجه به طور مرتب به مدرسه نرفت و 
مدرک تصدیق ششم ابتدایی گرفت و 
در مغازة پدرش به کار مشغول شد و 
طی چند سال، تا زمانی که او را برای 
معلمی دع��وت کردند، فقط کتاب 
خواند و کتاب خواند. در مجموع او 
به طور خودآموز خود را به دانش��گاه 
تهران رس��اند و ت��ا دریافت مدرک 
دکترا پیش رفت. وی سال هایی را در 
دبیرستان های تهران و سپس دانشگاه 
علم و صنعت تدریس کرد و هم زمان 
به همکاری با س��ازمان کتاب های 
درس��ی پرداخت ک��ه از رهگذر آن 
به تألیف کتاب های فارسی در همة 
سطوح )از ابتدایی تا دانشگاه( دست 
زد و در این کار، کارنامه ای درخشان 
از خود به جا گذاش��ت. کار سترگ 
حس��ن انوری در دو دهة اخیر، همانا 
تألیف دستور زبان فارسی )2 جلد( 
و مجموعة گزیده هایی از آثار بزرگ 
ادب فارس��ی )با و بدون همکاری با 
دیگران از جملة حسن احمدی گیوی 
و دکتر جعفر شعار( و سپس تألیف 
چندین جلد فرهنگ برای کودکان 
تا بزرگ ساالن است: فرهنگ بزرگ 
س��خن )8 جل��د( فرهنگ فش��ردة 
سخن )2 جلد( فرهنگ کنایات )2 
جل��د( فرهنگ کوچک س��خن )2 
جلد(، فرهن��گ کودکان و فرهنگ 
دانش آموزان. اس��تاد حس��ن انوری 
عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی است. 
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نخستین بار نام دکتر شهیدی را روی جلد کتاب »زندگانی علی 
بن الحسین )ع(« دیدم؛ گمانم سال 65 یا 66 بود و من سال اول یا 
دوم دبیرستان بودم. کتاب به تازگی درآمده بود. من آن را گرفتم و 
خواندم؛ خواندني که برایم خاطره اي به جا گذاشت و از آن پس تا 
امروز هرجا که اسمی از دکترشهیدي به میان آمده است، این خاطره 
را برای دوستانم تعریف کرده ام. اینجا نیز، به پاسداشت یادآن استاد 
و پنجمین سالی که از فروبستن چشم هایش می گذرد، آن را برای 

شما تعریف می کنم.
ــنین نوجوانی، خوی  ــاره مي کنم که من از همان س ــاً اش قب
ــمجی را داشتم که هر جا  ــی و س و خصلت آن نحوِی وسواس
ــنید یا می دید، تا آن را اصاح نمی کرد آرام  کلمة نادرستی می ش
نمي گرفت. گویند یک شب نردبانی برداشت و رفت تا کلمة غلطی 
را روی سردر مغازه  ای اصاح کند که به جرم دزدی دستگیرش 

کردند و... حکایتش را  البد شنیده اید. 
من نیز عادتم شده بود؛ هر کتابی که به دستم می رسید غلط های 
چاپی اش را در متن و در حاشیه می نوشتم. هنوز هم این عادت را 
ــی این کتاب را هم خواندم، به عادت مألوف غلط های  دارم. وقت
مطبعی اش را گرفتم. چون به آخرین صفحة کتاب رسیدم، یادم 
ــت که بیست تا سی غلط شده بود. آن قدر از خواندن کتاب  هس
لذت برده بودم که فکر می کردم این تعداد غلط برای چنین کتابی 
خیلی زیاد است. اگرچه حاال که فکر می کنم مي بینم آن کتاب جزو 

پاکیزه ترین کتاب ها بوده است. 
ــتم و کلمات غلط  و صورت  به هر حال قلم و کاغذی برداش
درست آن ها را در جدولی نوشتم و همراه با دو نکتة  غیر مطبعی 
ــتادم. یکی از آن ها در مورد زادگاه شیخ محمد  ــتاد فرس برای اس
کلینی )مؤلف ارجمند کتاب شریف اصول کافی( بود. استاد باالی 
حرف کاف یک ضّمه گذاشته بود. من نوشتم که در مورد ایشان 
تردیدهایی هست که آیا اهل روستای ُکلین شهرري بوده یا اهل 
َکلین عراق، اما این ضمه ای که شما باالی کاف گذاشته اید نشان 

می دهد که در این زمینه موضعی قطعی گرفته اید.
نکته دیگری که گفتم دربارة ترجمة یک شعر فرزدق توسط 
جامی بود. استاد آن دو شعر را به شکل کامل کنار هم آورده بود 
و برای آن که نشان دهد شعر جامی تحت تأثیر شدید فرزدق گفته 
شده، به مشابهت معنایِی شش هفت بیت از آن ها استناد کرده بود. 
من نوشتم در این دو شعر مشابهت های به مراتب بیشتری هست 
و کل بیت هایی را هم که مفهوم و محتوای شعر فارسی شباهتی به 
متن عربی داشت، آوردم؛ یعنی کار از برداشت گذشته و می شود 

گفت به واقع ترجمة  آن شعر است.
ــه من دانش آموزی  ــال، آن نامه را با قید این نکته ک به هر ح
دبیرستانی بیش نیستم و ممکن است این حرف ها ریشه در جهل و 

جسارت من داشته باشد، به نشانی ناشر )دفتر نشر فرهنگ اسامی( 
فرستادم. حدود یک ماه بعد وقتی به خانه برگشتم، مادرم نامه ای را 
به دستم داد. وقتی باز کردم، برای لحظاتی در بهت و حیرت فرو 
رفتم. نامه از دکتر شهیدی بود که به خط خودش نوشته بود. واقعا 

ً انتظار نداشتم.
ــه بود کتاب چند روز پیش از  ــکر کرده و گفت از کار اولم تش
رسیدن نامه من، برای چاپ بعدی رفته است و نوشته بود که کاش 
این نامه چند روز زودتر به دستش رسیده بود تا غلط ها اصاح 
مي شد. بعد در مورد این که چرا آن ضمه را بر سر کاف گذاشته 
است، برایم توضیح داده و نتیجه گرفته بود که شیخ کلیني قطعاً زادة  
روستای ُکلین شهر ری است. و در مورد دوم گفته بود که او قصد 
مقایسة کل شعر جامي و شعر فرزدق را نداشته، بلکه تنها رو ی 
عناصر اصلی شعر جامی تکیه کرده  و ذکر همین اندازه مشابهت، 

برای مقصودی که داشته، کافی بوده است. 

اکنون وقتی از زبان دکتر صادق آيينه وند که 20 سال از همراهی  
و شاگردی  دکتر شهیدي برخوردار بوده، از خشوع و خضوع آن 
استاد می شنوم، آن را با تمام گوشت و پوستم حس می کنم؛وقتی که 
می گوید: »یک ویژگي مهم ایشان خضوع و خشوعش بود. با این 
که مجتهد و فقیه بزرگي بود، وقتي مي خواست از در دانشگاه وارد 
شود، کسي او را نمي شناخت و یک بار دیدم که یکي از نگهبانان به 
ایشان گفت: حاج آقا، کجا سرت را انداخته اي و مي روي؟ دلیلش 
هم تواضعي بود که حتی در راه رفتنش هم نمود پیدا کرده بود« 

)روزنامة اطاعات، 28 دي: 1391(.

نگاهی کوتاه به زندگی شهیدی
سیدجعفر شهیدی در بروجرد چشم به جهان گشود. تحصیات 
ابتدایی را در زادگاهش گذراند. سپس به سلک روحانیت درآمد و 
در سال 1320 برای ادامة تحصیات دینی خود راهی نجف اشرف 
شد؛ تا جایی که از آیت اهلل سيدابوالقاسم خويي در نجف و سپس 
از آيت اهلل  سيدحسين طباطبايی بروجردي در قم اجازة اجتهاد 
گرفت. در سال 1327، به دلیل بیمارِی ناشي از سازگار نبودن با آب 

و هواي نجف، به ایران بازگشت.
آیت اهلل بروجردي از او مي خواهد که در قم بماند. وي مي پذیرد 
ولي آن طور که خود می گوید، از ایشان اجازه می گیرد چند روزی 
را به تهران بیاید وباز گردد، ولی این چند روز برای همیشه او را در 

تهران ماندگار و گرفتار می کند)کیهان فرهنگی، شمارة1: 1363(.
با اقامت سیدجعفر شهیدي در تهران، حجره ای در مدرسة عالي 
سپهساالر )شهیدمطهری( به او دادند. به پیشنهاد همگنان، در سال 
1329 وارد دانشکدة معقول و منقول )الهیات  و معارف اسامی 

بهروز  رضایی کهریز )1297-1386(

معلمان
 بزرگ

سیدرضا آقاپور مقدم 
 )1312(

معلم، مؤلف و کارشناس شیمی 
 

آقاپورمقدم در شهرستان بندرانزلی 
متول��د ش��د. از دانش��گاه ته��ران 
مدرک کارشناس��ی شیمی گرفت 
و در رضوان ش��هر از تواب��ع گیالن 
به تدری��س پرداخت. او هم زمان به 
تألیف و تحقیق نیز می پرداخت و لذا 
در همان س��ال ها )47 و 51( دوبار 
به عنوان معلم نمونه از سوی وزارت 
آموزش وپ��رورش انتخ��اب ش��د. 
آقاپور بعد از 14 سال به تهران رفت 
و تا س��ال 61 مدیریت دبیرس��تان 
محمدعلی فروغی )مقداد( و تدریس 
ش��یمی را در آنجا به عهده گرفت. 
وی در بنیاد فرهن��گ ایران، در امر 
واژه گزین��ی برای لغ��ات خارجی، 
با دکتر خانلری نیز همکاری کرد. 
در س��ال 61 به دفت��ر برنامه ریزی 
و تألیف کتب درس��ی دعوت ش��د 
و تا زمان بازنشس��تگی در س��مت 
کارشناس مس��ئول گروه شیمی به 
خدمت ادامه داد. از جمله خدمات او 
در این مدت سردبیری و انتشار مجلة 
رشد آموزش شیمی بود که تا امروز 
منتشر می ش��ود. کارنامة تألیفات 
این دبیر سخت کوش و خدمتگزار 
پرب��رگ و بار اس��ت و حداقل 18 
اثر را شامل می شود که عموماً تألیف 
مشترک و در زمینة تخصص وی، 
یعنی شیمی، است؛ از جمله: فرهنگ 
مصور شیمی، فرهنگ مصور علوم 
ش��یمی، تعادل در ش��یمی، شیمی 
دریا، شیمی آلومینیوم، دایره المعارف 
شیمی دانان جهان، و پیوند شیمیایی و 

ساختار مولکولی. 
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ــد و به استخدام آموزش وپرورش درآمد و معلم شد و  کنونی( ش
به تدریس در دبیرستان ها پرداخت. وي در همان زمان با همراهی 
پدر همسر خود )مرحوم سیدغامرضا سعیدی( مبادرت به انتشار 
مجلة »فروغ علم« کرد که مجله ای فکری اسامی بود. این مجله 
مدت زیادی دوام نیاورد، اما به گفتة دکتر شهیدی نویسندگان خوبی 
داشت و همة آن ها بعدها به مقامات عالی دست یافتند)همان، ص 

.)12
ــرای باقی ماندن در  ــان تردیدهایی در ضمیر او ب در همان زم
ــوت روحانیت یا ادامة مسیر، با بیرون آوردن آن لباس از تن،  کس
ــت و این زمانی رخ داد که به گفتة رس��ول جعفريان،  نقش بس

شهیدي از کارنامه ای مذهبی و انقابی با نمرة باال برخوردار بود.
جعفریان می نویسد: »شمارة نخست این مجله )فروغ علم( در 
فروردین 1329 و با عنوان نشریة انجمن اسامي دانشجویان چاپ 
شد. البته کتاب »اسام و مهدویت« ایشان گویا مربوط به پیش از آن 
است )که در پاسخ به اتهامات تند احمد کسروی نسبت به افکار 
شیعیان نوشته شد(. آن زمان ایشان در بروجرد فعال بود و سخنراني 
هم مي کرد. همان زمان کتاب هایي هم از عربي به فارسي ترجمه کرد 
که بسیار مورد توجه قرار گرفت. در واقع، کتاب هایي چون »جنایات 
تاریخ« که چند بار تجدید چاپ شد، نوعي ادبیات سیاسي مذهبي 
یا به عبارتي انقابي مذهبي بود. این کتاب سه جلدداشت و عنوان 
جلد سومش »از مسند تجارت تا تخت سلطنت« بود. پروندة آقاي 
شهیدي در دهة بیست، یک پروندة سیاسي  انقابي  مذهبي با نمرة 
ــت«)وبگاه کتابخانة تخصصی تاریخ اسالم و ایران، مقاالت دی  باالس

86.  24 دی 1386(.

رسول جعفریان، با اشاره به دورة پرتاطم سیاسي ایران در این 
سال ها که توأم با بازگشت استبداد است، از آقاي مهدوي راد نقل 
می کند که دکتر شهیدی گفته است: »احساس کردم شأن این لباس 

آن قدر باالست که من طاقتش را ندارم« )همان، همان جا(.
آشنایی با محمد معين و سپس مرحوم علی اكبر دهخدا، پای 
ــة لغت نامة دهخدا باز و تا پایان عمر او را  ــهیدي را به مؤسس ش
نمک گیر  کرد. او در تمام سال های تحصیل در حوزه، از عاقه مندان 
ادبیات فارسی مخصوصاً نثر فارسی بود و همین که ترجمه هایش 
چنان استادانه صورت گرفته اند، ضمن آن که گواه تسلط او به زبان 
ــت، گواهی گویا بر تسلط او به ظرایف زبان مادری نیز  عربی اس

هست . 
عامه دهخدا در نامه ای به دکتر مهدي آذر )وزیر فرهنگ وقت( 
ــد که او در نوع خود اگر بی نظیر نباشد،  دربارة شهیدی می نویس
کم نظیر است و از وزیر می خواهد به جای 22 ساعت، به او شش 
ساعت تدریس اختصاص دهند تا بقیة وقتش را در لغت نامة دهخدا 
بگذراند. او هم زمان با فعالیت در مؤسسه، کار تحصیل را پی گرفت 
تا آن که با طی مدارج دانشگاهی در سال 1340 از دانشکدة ادبیات 

درجة دکترایش را اخذ و در دانشگاه آغاز به تدریس کرد.
به هر حال، آقاي شهیدي به مؤسسة دهخدا رفت و در کنار دکتر 
محمد معین با اخاص کار کرد و در سال هایي که دکتر معین به اغما 
رفت و در بستر بیماری افتاد، کارها را به نام او انجام  داد. بعد از مرگ 
معین )1350( هم مسئولیت ادارة سازمان لغت نامة دهخدا را برعهده 
گرفت و باالخره کار نیمه تمام دهخدا و معین و ده ها نفر دیگر را در 

سال 1362 به پایان رساند. 
سبک شدن کار لغت نامه در این سال ها از سویی و وقوع انقاب 

اسامی ایران و تشنگی عاقه مندان برای شناخت  تاریخ اسام، 
ــتاد شهیدی فراهم آورد تا به دغدغه های دیگر  فراغتی را برای اس

خود نیز اهتمام ورزد. 
ــال، پژوهشی تازه پیرامون قیام امام  کتاب هاي پس از پنجاه س
حسین)ع(، زندگانی فاطمة زهرا)س(، تاریخ تحلیلی اسام، آشنایی 
با زندگانی امام صادق)ع( و زندگانی علی بن الحسین)ع( از زمره 
ــهیدي بودند که در این سال ها شکل گرفتند و تا به  آثار دکتر ش
ــده اند. در این زمینه الزم  امروز هر یک ده ها بار تجدید چاپ ش
است اشاره کنیم که در سال 1363، در نشستی که از سوی کیهان 
فرهنگی برگزار شده بود، وقتی تعدادی از دوستان و همکاران از 
دکتر شهیدي می خواهند بگوید که کدام یک از کارهایش را بیشتر از 
دیگری می پسندد، با آن که می گوید نمی تواند بین کارهایش خیلی 
فرق بگذارد، با اشاره به کارهای جدیدترش در تاریخ اسام و سیرة 
اهل بیت)ع( می گوید: »اگر من عمر خود را صرف همین تحقیق 
در تاریخ اسام و سیرة پیامبر و اهل بیت می کردم، به نظرم هم برای 

خودم مفیدتر بود و هم برای مردم.«
کمی بعد از این سخنان بود که او کار درخشان، گران سنگ و 
پرمایة ترجمة نهج الباغه را منتشر کرد که برندة کتاب سال 1369 
ــد. »علي از زبان علي« کتاب دیگری بود که در همین سال ها  ش

انتشار یافت. 
دکتر شهیدی در سال 1374 منزل مسکونی خود را به شهرداری 
نارمک واگذار کرد و این خانه در همان سال به كتابخانة عمومی 
ــت وی، اتاقی در این  دكتر ش��هيدی تبدیل شد. پس از درگذش

کتابخانه به موزة نگهداری برخی از  آثار او اختصاص داده شد. 
در پایان یادآور مي شویم که دکتر شهیدي فرزند نوجوان طلبه اي 
داشت که در دفاع مقدس به شهادت رسید؛ اما استاد هرگز آن را 
اظهار نمي کرد؛ طوري که حتي بعضي از همکارانش نیز تا سال ها 

از آن بي خبر بودند.

پاره اي از تألیف هاي استاد شهیدي 
ـ جنایات تاریخ، جلدهای اول و دوم، تهران، شهریور 1327

ـ جنایات تاریخ، جلد سوم، دفتر نامة فروغ علم، تهران، 1329
ــین علیه  ــازه پیرامون قیام امام حس ــی ت ــال، پژوهش ـ پس از پنجاه س
ــالم، چاپ اول: امیر کبیر، 1358، چاپ شانزدهم: دفتر نشر فرهنگ  الس

اسالمی، 1372
ــان امویان، تهران،  ــالم تا پای ــالم، تاریخ تحلیلی اس ـ تاریخ تحلیلی اس

مرکز نشر دانشگاهی، 1362
ــر فرهنگ  ــی حضرت فاطمه )س(، چاپ اول: تهران، دفتر نش ـ زندگان

اسالمی، 1360، چاپ هجدهم: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1373
ــالمی  ــر فرهنگ اس ــین )ع(، تهران: دفتر نش ـ زندگانی علی بن الحس

1365، چاپ پنجم: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1372
ــریف، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1373، جلد  ـ شرح مثنوی ش
ــه جلدی مرحوم فروزانفر( و جزء های 5 و 6 )دفتر  چهارم )دنبالة کار س

دوم(، شرح مثنوی دفتر سوم
ـ از دیروز تا امروز، مجموعة مقاله ها، به کوشش هرمز ریاحی و شکوفه 

شهیدی، تهران، انتشارات قطره، 1373
ــترآبادی(، چاپ اول: انجمن  ـ تصحیح درة نادره) اثر میرزا مهدیخان اس

آثار ملی، 1341، چاپ دوم: انتشارات علمی و فرهنگی، 1366
ـ شیر زن کربال اثر بنت الشاطی، بروجرد، 1332

ــة مطبوعاتی علی  ــین، تهران، مؤسس ـ انقالب بزرگ اثر دکتر طه حس
اکبر علمی، 1336

ــارات و آموزش  ــازمان انتش ـ ترجمة نهج البالغه، تهران، چاپ اول: س
انقالب اسالمی، 1368، چاپ ششم: 1373

روحش شاد و قرين آرامش باد.

صباح ملک حسینی 
 )1344(

معلم نمونة کشوری. 1391 

صباح ملک حسینی اهل اراک، دبیر 
جغرافیا و دانش آموختة کارشناسی 
ارش��د این رشته از دانشگاه اصفهان 
است. او که در سال تحصیلی 91-
90 به عنوان معلم نمونة کش��وری 
انتخاب و معرفی شده، در هر دو زمینة 
آموزشی - اداری و تحقیق و تألیف، 
از دبی��ران توانای اس��تان مرکزی به 
شمار می رود. در زمینة نخست، دبیر 
دبیرس��تان های اراک، مدرس مرکز 
تربیت معلم و دوره های ضمن خدمت 
فرهنگیان، مؤسس و رئیس انجمن 
علمی - آموزشی معلمان جغرافیای 
استان، س��رگروه دبیران جغرافیای 
متوسطه، کارشناس مسئول آموزش 
متوس��طه و پیش دانش��گاهی )در 
استان(  آموزش وپرورش  س��ازمان 
و داور چند دوره مس��ابقات از جمله 

جشنوارة خوارزمی بوده است. 
در زمینة تحقیق و تألیف نیز سه تألیف 
با عنوان های جغرافیای استان مرکزی 
)با همکاری دیگران( استان شناسی 
اس��تان مرکزی و جغرافیای شهری 
اراک را در کارنام��ة خ��ود دارد و 
مقاالتی نی��ز در مطبوعات به چاپ 
رسانده است که به چند مورد از آن ها 

اشاره می شود: 
نگاهی به جنگل های مانگرو در ایران 
و جهان، روستای هزاوه )با همکاری 
دکتر عباس ملک حسینی(، مقیاس 
در جغرافیا، و جغرافیا در مسیر ارتقا. 
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محمدباقر هوشیار 
 )1283 -1336(
استاد تعلیم وتربیت 

 
محمدباقر هوشیار در تعلیم وتربیت 
معاص��ر ای��ران نامی آشناس��ت و 
صاحب نظران او را به عنوان استادی 
برجس��ته در این رشته می شناسند. 
وی از اخالف شاعر بلندپایه، وصال 
شیرازی، بود و در شیراز به دنیا آمد. 
پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی در 
شیراز، با توجه به رفاه نسبی خانوادگی، 

او را به آلمان فرستادند. 
هوش��یار در »برلین« پ��س از پایان 
تحصیالت دبیرستانی دو سال نیز به 
دانشکدة کشاورزی رفت و سپس به 
ایران بازگشت. در سال 1308 پس 
از قبولی در امتحان اعزام دانش��جو، 
این بار از سوی دولت به آلمان فرستاده 
شد که رشتة تعلیم وتربیت را انتخاب 
کرد و در این رشته از دانشگاه مونیخ 
م��درک دکترا گرفت. هوش��یار به 
وطن برگشت و به تدریس و تربیت 
ش��اگردان در مدارس، دانش سرای 
عالی و دانشکده ها پرداخت و سال ها 
در این شغل خدمت کرد. کسانی که 
هوشیار را از نزدیک درک کرده اند، او 
را آموزگاری واقعی و نمونه توصیف 
کرده ان��د ک��ه »در هر ق��دم نکته ای 
می آموخ��ت و در ه��ر نظر دقیقه ای 
کشف می کرد. هرگز خودخواه نبود. 
مربی ب��ود و به همه درس می گفت. 
درس��ش به دل می نشست. در وقت 
گفتن چنان شور و التهابی داشت که 
حتی آن هایی را که از هیزم تر بیش 
نبودند شعله ور می ساخت«. وی در 
مجموع 47 کتاب و رس��اله و مقاله 
نوشت که یکی از مشهورترین آن ها 
کتاب »اص��ول آموزش وپرورش«- 

انتشارات امیرکبیر، 1347 - است. 

درامد
»در صبح یک روز بهاری، یک خانم آمریکایی پس از رسیدن 
ــهر توکیو و عبور از مراحل گوناگون تشریفات  به فرودگاه ش
ــرد که او را به  ــت ک ــی درخواس ورودی، از رانندة ژاپنی تاکس
»هتل گینزای توکیو« واقع در مرکز شهر برساند. رانندة تاکسی 
ــافر تازه وارد را در  ــیری نسبتاً طوالنی، مس پس از عبور ازمس
ــهر توکیو پیاده کرد.  مقابل در ورودی »هتل گینزا دای ایچی« ش
دقایقی بعد -دقیقاً هنگامی که هر دو به این نکته پی بردند که 
در فهم یا تفهیم مشخصات مقصد به یکدیگر اشتباه کرده و راه 
پیموده شده در داخل شهر را به خطا رفته اند، در مقابل چشمان 
ــاق جالبی روی داد.  ــرت زدة خدمة هتل و رهگذران -اتف حی
خانم آمریکایی و رانندة ژاپنی بی درنگ و هم زمان از یکدیگر 
عذرخواهی کردند! خانم آمریکایی اصرار داشت که راننده او را 
ببخشد، چون بر این باور بود که نام هتل را به روشنی بیان نکرده 
ــت و اذعان می کرد که وظیفة او بوده که به روشنی صحبت  اس
کند و از تفهیم دقیق نام و نشاني مقصد به راننده پیش از حرکت 
مطمئن شود. درعین حال، رانندة ژاپنی چندین بار تا کمر خم 
ــد تا مراتب عذرخواهی خود را از عدم توجه و درک دقیق  ش
آنچه خانم آمریکایی گفته بود ابراز کند. به عاوه اذعان می کرد 
که وظیفة او بوده است که به دقت به آنچه مسافر بیان کرده است 
گوش دهد و پیش از حرکت از درست بودن مشخصات مقصد 

اطمینان حاصل کند«.
ــابه به این رویداد، به رغم  ــان دادن عکس العمل های مش نش
ــه ها و زمینه های فرهنگی چنین  ــای فرهنگی و ریش تفاوت ه
ــب در تبیین فرایند و  ــی، آن را به یکی از مثال های مناس اتفاق
شاخص های فهم متقابل در فرهنگ های متفاوت در زبان شناسی 
تبدیل کرده است. از نظر زبان شناسان تطبیقی و پژوهشگرانی 

که در حوزة تحلیل گفتمان1، ارتباط و فهم متقابل فرهنگ های 
گوناگون فعالیت می کنند، این عذرخواهی دوجانبه، مشترک و 
ــی از سبِک ارتباط و رویکردِ فرهنگی متفاوت به  هم زمان، ناش
پذیرش مسئولیت از جانب گوینده در مقابل شنونده و برعکس 

است.
ــنونده یا خواننده در  ــئولیت ش در فرهنگ ژاپنی، میزان مس
درک مطلب، تشخیص مفاهیم و درک معانی، بیشتر از گوینده 
ــت؛ در حالی که در فرهنگ آمریکایی، میزان  ــنده اس یا نویس
مسئولیت گوینده یا نویسنده بیش از شنونده یا خواننده است. 
ژاپنی ها اگر مفهوم یا معنای گفتار یا نوشتاری را که می شنوند یا 
می خوانند به نحو اثربخشي متوجه نشوند، ابتدا در توانایی خود 
شک و علت آن را در خود جست وجو می کنند و مسئولیت آن 
را بیشتر بر عهدة خود می دانند. این در حالی است که در شرایط 
مشابه، آمریکایی ها بیشتر گوینده یا نویسنده را به خاطر شفاف و 

واضح بیان نکردن مقصود خود مسئول می دانند.
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی سوزوکی2 دربارة نگرش 
ــویان- و ژاپنی ها در میزان  ــاوت اروپاییان - به ویژه فرانس متف
مسئولیت پذیری گوینده یا نویسنده، و شنونده یا خواننده، نیز 
ــان می دهد که نویسندگان ژاپنی، به رغم همتایان فرانسوی  نش
خود، بیشتر ترجیح می دهند دیدگاه های خود را به طور خاصه 
ــرای تعبیر و تبیین  ــد و از این طریق، فرصت هایی ب ــان کنن بی
ایده های خود برای خواننده فراهم آورند. بنابراین، نویسندگان 
ــاد ایده یا دیدگاه های خود  ــن همة ابع ژاپنی غالباً به بیان روش

عاقة چنداني ندارند.
ــوزوکی در ادامة پژوهش های خود به این نتیجه می رسد  س
ــندگان، بلکه خوانندگان ژاپنی نیز، از این نوع  که نه تنها نویس
ابهام، ایهام یا پیچیده سازی زبان3، به ویژه وقتی نوشتار به جایی 
می رسد که نویسنده دیدگاه های خود را تبیین می کند، استقبال 

اشاره
معلمان عزیز و خوانندگان ارجمند مجله با نوشته های دکترمحمدرضا سرکارآرانی -استاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی و استاد مدعو دانشگاه های ژاپن- آشنایی دارند و البد به یاد دارند که ما یک بار 
با ایشان مصاحبه ای انجام دادیم که در شمارة 250 مجله )مهرماه 89( به چاپ رسید. جز آن، 
مقاله ای هم دربارة کتاب »فرهنگ آموزش و یادگیری« دکترآرانی، در شمارة7 سال گذشته  

خوانده اید.
نوشتة حاضر را دکتر آرانی در معرفی کتابی به نام »پرورش هنر استدالل« برای ما فرستاده است.
علیرضا رضایی و زینب صدوقی همراهان مترجم کتاب بوده اند و انتشارات منادی تربیت ناشرآن.  
از آنجا که مقاله را چیزی فراتر از صرف معرفی کتاب یافتیم، اقدام به چاپ آن به صورت ویژه 

کردیم.
این مقاله مستقیماً به فضای آموزش وپرورش ایران نپرداخته است، ولی از آنجا که موضوعی را مورد 
بحث و بررسی قرار داده که همانا زمینه های متفاوت فرهنگی دو کشور ژاپن و آمریکاست، می تواند 

در تقویت نگاه ما به زمینه های مشابه مؤثر و آموزنده باشد. رشد

دکترمحمدرضا سرکارآرانی

کلید واژه ها: پرورش هنر استدالل
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می کنند. بنابراین، در فرهنگ ژاپنی، چنانچه خوانندة مطلب یا 
ــوم آن مطلب یا صحبت  ــنوندة صحبتی، متوجه معنا و مفه ش
ــنده یا گوینده، خودش را سرزنش  نشود، اغلب بیش از نویس
مي کند و با به عهده گرفتن مسئولیت عدم توانایی درک مطلب 
علت آن را در خود مي جوید )مسئولیت خواننده(4. در صورتی 
ــئولیت عدم درک مطلب بیش از  که در فرهنگ آمریکایی، مس
شنونده یا خواننده متوجه گوینده یا نویسندة آن است )مسئولیت 

نویسنده5(.
ــن پیش فرض  ــت، ای ــناختی از این دس یافته های انسان ش
پژوهشی را تأیید می کند که انگاره های فرهنگی بر روش های 
ارتباط کامی، اندیشه و سبک نوشتار و فرایند جمله سازی تأثیر 
می گذارند و سازه های بنیادِی ارتباط شفاهی و مکتوِب متفاوتی  
را می سازند. به همین دلیل است که در فرهنگ های گوناگون، 
ساختارها و الگوهای متفاوتی از تفکر، نوشتار، گفتار، روش های 
گفتمان، الگوهای تبیین اندیشه، سبک های استدالل، آموزش و 

یادگیری پدیدار می شود.

ژاپنی ها، آمریکایی ها
ــر توالِی زماِن  ــن، فرایند توصیف و تبیین پدیده ها ب در ژاپ
ــت و معموالً از گذشته شروع می شود و به  رخدادها مبتنی اس
ــته و مسیر تحول آن«  ــد. از این رو، »گذش حال و آینده می رس
ــنگینی در توصیف و تفسیر وقایع دارد؛ در صورتی که  وزن س
در آمریکا فرایند تبیین پدیده ها، مبتنی بر رابطة علت و معلول 
ــت و »آینده« وزن سنگینی در نگاه به تبیین  در میان رخدادهاس
وقایع دارد و به تبع آن نتیجه و پیامد رویدادها، اهمیت ویژه ای 

پیدا می کند. 
ژاپنی ها در ارتباطات بین فردی خود، بیش از بازدهی آنی به 
پیامدهای متقابل و دراز مدت ارتباط با دیگران می اندیشند. بیشتر 
ترجیح می دهند شنونده باشند تا گوینده. غالباً توانایی الزم برای 
»نه« گفتن را ندارند و از پرسش هایی که فقط پاسخ »بله« یا »خیر« 
می طلبد استقبال نمی کنند. به بیان دیگر، ژاپنی ها صریح اللهجه 
ــنونده، در فرایند تعامل و ارتباط  نیستند و ترجیح می دهند ش
متقابل، به درک مطلب بیان شده برسد و آنچه را که اتفاق افتاده 
است، بیشتر به نحوی که خود مایل است تفسیر، تشریح و معنا 
ــد ارتباط، ژاپنی ها ترجیح می دهند که  کند. از این رو، در فراین
ابتدا دربارة حاشیة موضوع به تفصیل سخن گویند و به تدریج 
ــوند و بعضاً آن را به آخر صحبت  به اصل موضوع نزدیک ش
موکول کنند. در صورتی که آمریکایی ها عاقه مندند مقدمه را 
ــراغ اصل مطلب بروند و به روشنی  ــرعت س کوتاه کنند، به س
آن را در ابتدای گفت وگو تبیین کنند. بنابراین، ارتباط نوشتاری 
ــبتاً طوالنی و با اشاره به پیشینة  ژاپنی ها معموالً با مقدمه ای نس
موضوع شروع می شود و نویسنده با طرح دیدگاه های متفاوت 
سرانجام به نتیجه گیری می رسد. در صورتی که آمریکایی ها در 
همان سطرهای اول متن خود می کوشند که به روشنی و به طور 

خاصه به اصل موضوع، هدف و نتیجه بپردازند.
ژاپنی ها در سبک زیستن و شیوة برقراری ارتباطات اجتماعی 
بیشتر گروه گرا6 و پیرو مناسبات فرهنگِی »شرمساری7« هستند؛ 
به این معنا که حیثیت و آبروی اجتماعی، به مثابه عامل تأثیرگذار 
ــادی دارد. در  ــی آن ها تأثیر زی ــر ارتباطات اجتماع بیرونی، ب
ــتر فردگرا هستند8 و رفتار اجتماعی  حالی که آمریکایی ها بیش

ــتر در قالب مناسبات فرهنگی »گناه9« دقیق تر تحلیل  آن ها بیش
مي شود و قابل فهم است. به این معنا که احساس گناه به مثابه 
عامل تأثیرگذار درونی بر ارتباطات اجتماعی آن ها تأثیر زیادی 
دارد. ژاپنی ها بیشتر هماهنگی و یگانگی10 اعضای گروه را در 
ــی با مخاطب از  ــه و عمل ترویج می کنند، در رویاروی اندیش
ــد و از این طریق حس احترام خود را به  تقابل11 پرهیز می کنن
دیگران نشان می دهند، ولي آمریکایی ها گوناگونی و تفاوت12 
ــند و ترجیح می دهند با  ــمیت می شناس اعضای گروه را به رس
بیان آشکار آنچه می اندیشند13، حس احترام خود را به دیگری 
نشان دهند. بنابراین، تعریف »فرد14« و مفهوم »خود15« در این دو 
جامعه متفاوت است. در ژاپن منظور از خود بیشتر »خودمان16« 
است، ولی در آمریکا خود بیشتر به معنای »خودم« به کار گرفته 
ــود و  ــود؛ زیرا در ژاپن فرد با وجود گروه تعریف می ش می ش
غالباً به معنای عضوی از جمع و مشخصاً به معنای »شخصی 
ــت. در حالی که در آمریکا فرد به مثابه  ــان دیگران16« اس در می
ــود و »مرد تنها17« مورد  ــتقل از جمع تعریف می ش هویتی مس
ستایش قرار می گیرد. بنابراین، در ژاپن »خود« اغلب به صورت 
»خودمان« نمایان می شود ولی در آمریکا »خود« یا »خودم« بیشتر 

نشان دهندة »هویت فردی« و مستقل از جمع است.
ــا در ارتباطات بین فردی خویش، بر بازیافت ایده ها  ژاپنی ه
ــتدالل و  ــا تأکید زیادی دارند و غالباً به روش های اس و داده ه
تحلیل مسائل با زمینه ها و مناسبات پیشینی18 عاقة زیادي نشان 
ــته به حال و آینده19 می رسند؛ در بیان دیدگاه  می دهند؛ از گذش
ــتدالل خود به ترتیب رخدادها اهمیت می دهند و غالباً از  یا اس
ــپس« استفاده می کنند؛ برای مثال، »X اتفاق  واژه های »و« و »س
ــاد«؛ در صورتی که آمریکایی ها، در  ــپس Y اتفاق افت افتاد و س
فرایند ارتباط بین فردی، نو به نو شدن مداوم و بیرون راندن کهنه 
را ترجیح می دهند. غالباً به روش های استدالل و تحلیل مسائل 
با زمینه ها و مناسبات پسینی20 عاقه نشان می دهند. از آینده به 
ــند ودر بیان دیدگاه یا استدالل خود به رابطة  گذشته21 می رس
علت و معلولی رخدادها اهمیت می دهند و اغلب از واژه های 
»چرا« و »چون« استفاده می کنند؛ برای مثال، »Y اتفاق افتاد؛ چون 

X اتفاق افتاده بود«.
ــرا22 و در  ــتر فرایندگ ــا در آموزش و یادگیری بیش ژاپنی ه
طراحی برنامة درسی بیشتر تکلیف اندیش اند23 )وظیفه مدار(. بر 
تاش های فردی بیشتر از توانایی طبیعی )استعداد( برای موفقیت 
تأکید می کنند و به مهارت های »شنیدن« بیش از »گفتن« اهمیت 
می دهند. در حالی که آمریکایی ها در آموزش بیشتر نتیجه گرا24 
هستند و در برنامة درسی بیشتر بر حقوق فردی تأکید می کنند 
ــتن توانایی  ــاح حق اندیش اند25 )حقوق مدار(، داش و به اصط
طبیعی )استعداد( را بیش از تاش های فردی در موفقیت سهیم 
می دانند26 و به مهارت های گفت وگو اهمیت زیادی می دهند. 
ــی و معلمان در  ــش های کتاب های درس ــاس، پرس بر این اس
کاس های درس ژاپن بیشتر دربارة »چگونگی« رویدادهاست؛ 
در حالی که در آمریکا بیشتر بر »چرایی« رویدادها مبتنی است27 

)نگاه کنید به فصل پنجم کتاب مورد بحث(.
ــان و دانش آموزان برای  ــای درس ژاپن، معلم در کاس ه
آموزش و یادگیری، از »نوشتن« بیشتر استفاده می کنند. مشاهدة 
ــه معلمان عاقه  ــان می دهد ک ــای درس ژاپنی ها نش کاس ه
ــیاه بنویسند و از  دارند مباحث کاس را به دقت روی تخته س

عبدالواحد با هیئت رودی
   

معلم نمونة کشوری
) 1390-1391(
شهرستان خواف 

در س��ال 1351 در شهرس��تان 
خواف )استان خراسان رضوی( 
به دنیا آمد. در س��ال 1371 در 
رش��تة اقتص��اد دیپل��م گرفت و 
بالفاصل��ه ب��ا قبول��ی در کنکور 
وارد مرکز تربیت معلم در رشتة 
آموزش ابتدایی ش��د و با وجود 
قبولی در رش��ته های دبیری، به 
دلیل عالقه ب��ه تدریس در دورة 
ابتدایی، رش��تة آموزش ابتدایی 
اولوی��ت  اولی��ن  به عن��وان  را 
تحصیلی انتخاب ک��رد. پس از 
آن، از مرکز ضمن خدمت تربت 
حیدریه مدرک لیسانس گرفت. 
وی 20 سال سابقة خدمت دارد 
و در تمام پایه های دورة ابتدایی 
تدریس و به مدت 16 س��ال در 
م��دارس چندپای��ه و عش��ایری 
خدمت کرده اس��ت. ب��ه عالوه، 
تاکن��ون در جش��نوارة الگوهای 
برت��ر تدریس رتبه ه��ای اول و 
دوم شهرس��تان را کس��ب کرده 
و رتب��ة اول منطق��ه و برگزیدة 
منتخ��ب قط��ب در برنامة معلم 
پژوهن��ده بوده اس��ت. همچنین 
مقام های اول و دوم شهرس��تان 
را در رشتة والیبال کسب کرده 
گوناگ��ون  همایش ه��ای  در  و 
مقاالت��ی را ارائ��ه نموده اس��ت. 
ایش��ان در س��ال 90- 89 نی��ز 
معلم نمونة منطقه ای شده است. 

ضمنًا وی برادر شهید است.   



شمارة هشتم -   اردیبهشت  1392
10

دانش آموزان نیز بخواهند آن ها را به طور منظم در دفترچه های 
خود یادداشت کنند. در صورتی که در فرهنگ آموزشی آمریکا 
»گفت وگو« در کاس درس و ارائة نظر دانش آموزان و بحث 
پیرامون موضوع اهمیت زیادی دارد28. به عبارت دیگر، آموزش 
و یادگیری در ژاپن به وسیلة واژه هایی که نوشته می شوند )از 
ــرد و متاثر از »فرهنگ  ــتن وخواندن( انجام می گی طریق نوش
ــکا آموزش و یادگیری  ــت. در حالی که در آمری مکتوب« اس
ــیلة واژه هایی که ادا می شوند )از طریق گفتن و  بیشتر به وس
شنیدن29( صورت مي گیرد و بیشتر از »فرهنگ شفاهی« متأثر 
است. بنابراین، سبک ها و سنت های تحلیل گفتمان متفاوتی 
مانند گفتمان نوشتاری31 و گفتمان گفتاری32 در اندیشه و عمل 

تربیتی و فرایند آموزش و یادگیری به کار گرفته می شود.
براساس این یافته ها، این پیش فرض پژوهشی تأیید می شود 
که: آموزش و یادگیری فرایندی است که از بافت فرهنگی آن 
قابل انتزاع نیست و هدف ها، روش ها، فعالیت ها و برنامه های 
درسی و آموزشی با توجه به خاستگاه های اجتماعی و سازه های 
فرهنگی آن ها قابل فهم و تجزیه و تحلیل است33. براین اساس، 
نظام آموزشی هر جامعه ای با توجه به سازه های فرهنگی خود 
رویکرد و روش های معینی برای پرورش مهارت های ارتباطی، 
تبیین اندیشه، سبک های استدالل و ارتباط و متقاعد ساختن 
ــه کار می گیرد. به عبارت دیگر، این باور تأیید و  مخاطب را ب
ترویج می شود که آموزش امری فرهنگی است و سناریوهای 
آموزشی معلمان همواره در موقعیت های فرهنگی جریان دارد، 
از منابع فرهنگی تغذیه می کند و میزان اثربخشی آن ها به کیفیت 
سازه های فرهنگی، که فرصت به کارگیری و بالندگی آن ها را 
فراهم می آورند، بستگی دارد34. بنابراین، پژوهش های تطبیقی 
و بین فرهنگی یکی از راه های مؤثر ترویج رویکرد فرهنگی به 
آموزش و یادگیری، برای گسترش گفتمان انتقادی در فرایند و 
روش های آموزش، یادگیری و پرورش و فراهم آوردن زبانی 
برای فهم، گفت وگو و ادراک بین فرهنگی است. پژوهش های 

بین فرهنگی، برخی از گره هایی را که در نقد ها و کشمکش های 
فکری و درونی از نظرها پنهان می مانند آشکار می سازند، پیش 
فرض های ذهنی را به چالش می کشند و به بازبینی آموخته ها و 
بازاندیشی در رفتار برای توانمندسازی بیشتر یاری می رسانند. 

ــه آدمی کمک  ــن فرهنگی ب ــای بی ــا و ادراک ه دریافت ه
ــتن« و »ناتوانایی های یادگیری«  ــد که از »ترس از دانس می کنن
بکاهد، یافته های فرهنگی یکجانبه را در پیوند با دریافت های 
ــازی  ــد، پاالیش و نوس فرهنگی متنوع دیگری به چالش کش
ــد، و به ترویج و غنی سازی  کند و به آن ها معنای دوباره بخش
آموزش برای یادگیری و بازاندیشی در اندیشه و عمل تربیتی 
ــازی آموزش یاری رساند. به عاوه، پژوهشگران و  برای بهس
کارگزاران آموزشی را دعوت می کند تا با بازاندیشی در اندیشه 
ــازی سازه های فرهنگی یاری رسانند.  و عمل تربیتی، به بهس
ــامل آن دسته ازپرسش های  ــی بیش از پیش ش این بازاندیش
ــود که ریشه در جامعه و شرایط زیست  نظری و عملی می ش
اجتماعی خود دارند و به روش و معیاری سازمان دهی می شوند 
ــائل  ــم انداز تازه ای برای رهایی از مس که درعمل بتوانند چش

آموزشی، تربیتی و فرهنگی پیش روي همگان قرار دهند35. 
ــل رویکردهای متفاوت آموزش و یادگیری  تجزیه و تحلی
ــان می دهد که برخي از رهیافت ها و زمینه های  تا حدودی نش
اندیشه و عمل تربیتي در علوم اجتماعي و انسانی، همانند دانش 
تجربي، داراي وجوه جهان شمول است، ولي دست کم برخي از 
بنیادهاي نظري و برنامه های عملی این حوزه از دانش بشري، 
ــتر حضور و ظهور خود را از فرهنگ، زمینه های تاریخی،  بس
فلسفی، اجتماعی و اندیشه   هاي غالب جامعة خود مي گیرند و 
در بستر فرهنگي و اجتماعي خود به کار می روند و به بهره وري 
اثربخش مي رسند. گزارش های پژوهشی بین فرهنگی همدن 
ترنر و ترومپنارز36 پیرامون مقایسة رویکردهای مدیریت، اقتصاد 
و بازرگانی در آسیا، در کتاب مدیریت در عرصة فرهنگ ها37، 
ــیما38، اقتصاددان برجستة ژاپنی، در تبیین اثر  و میچیو موریش
کنفوسیانیسم36 و شینتوئیسم40 بر کارامدی برنامه های توسعة 
ــادی و اجتماعی ژاپن، رهیافت اثربخش و گواه صادقی  اقتص
برای پیش فرض پژوهشی ارائه شده به دست می دهند. آن ها 
با مقایسة رویکردهای فرهنگی مدیریت و بازرگانی در حوزة 
توسعة اقتصادی در غرب و شرق، به ویژه جنوب شرقی آسیا، 
ــمیت41 به ما آموخت که  نتیجه می گیرند، از زمانی که آدام اس
ــردی آدمی را در خدمت  ــت نامرئی بازار منافع ف چگونه دس
ــع عمومی قرار می دهد، ما آن را به مثابه تنها راه اثربخش  مناف
ــی در مقابل منافع فردی  ــمول تأمین منافع اجتماع و جهان ش

)شخصی( به حساب می آوردیم.
این در حالی است که مطالعة پیشرفت های اقتصادی جنوب 
شرقی آسیا و تأمل در رویکردهای مدیریت و بازرگانی آن ها، 
فرمول دگرگون شدة آدام اسمیت را به ما نشان داد. رویکردهای 
ــب نظریة آدام  ــرق، ترتی فرهنگی مدیریت و بازرگانی در ش
اسمیت را دگرگون کرده و بر اساس استداللی خاف جهت آن 
عمل می کنند. آن ها توجه بنگاه های اقتصادی به منافع مشتری 
و جامعه را باعث تأمین منافع فردی )شخصی( می دانند42 و آن 
را در فرایند رشد سریع اقتصادی خود در دهه های گذشته در 
عمل نشان داده اند43. بنابراین، میزان اثربخشي نظریه های علوم 
ــترهاي فرهنگي و  اجتماعی، از آن جمله علوم تربیتی، در بس

محمدمهدی هراتی 
  )1321(
معلم هنرمند 

استاد محمدمهدی هراتی متولد قوچان 
است. پدر او استاد محمد هراتی مردی 
هنرمند بود و فرزند نیز در این راه گام 
برداشت و پس از 17 سال تدریس 
در مدارس قوچان، به انس��تیتو هنر 
تهران رفت و پس از دریافت مدرک 
هنری، به تدریس هنر در دانش سراها 
و مراکز تربیت معلم و سپس جهاد 
دانشگاهی  مشهد پرداخت. در سال 
1364 ب��ه تهران دعوت ش��د و در 
س��ازمان پژوه��ش و برنامه ری��زی 
آموزشی )دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتب درس��ی( به خدمت خود ادامه 
داد و در طی 13 سال توانست بیش 
از 10 جلد کتاب درس��ی هنر برای 
مدارس کش��ور تهیه کند. تخصص 
وی��ژة اس��تاد هرات��ی در زمینة هنر 
نگارگری و نقاشی است و او سابقة 
50 س��ال فعالیت در این رش��ته را 
دارد، ضمن این که بیش از یکصد و 
سی مقالة تخصصی نیز در همایش ها 
و مجالت هنری عرضه کرده است. 
هراتی که ب��ه دریافت مدرک دکترا 
نیز مفتخر است، عضو فرهنگستان 

هنر جمهوری اسالمی است. 
وی نمایش��گاه هایی نیز از آثار خود 
برپ��ا کرده که از رهگ��ذر آن جوایز 
و تقدیرنامه های��ی به دس��ت آورده 
است؛ از جمله: جایزة اول نمایشگاه 
جهانی س��معی و بصری )1350(، 
جایزة بهترین پژوهش��گر هنرهای 
ایرانی در همایش دوساالنة گرافیک 
ایران )1373(، جایزة خادم برگزیدة 
قرآن کری��م )1376( و لوح تقدیر 
وی��ژة انتخ��اب 24 پیش کس��وت 
هنرهای سنتی ایران )1381(. دکتر 
محمدمهدی هراتی نخستین سردبیر 
مجلة رشد هنر در س��ال های )87- 

1386( بود. 
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ــت و الزم است  اجتماعي متفاوت، موضوعي قابل مطالعه اس
ــرایط و محیط هاي  ــدي نظریه هاي تربیتي با توجه به ش کارام
ــتگاه های فلسفی و فکری متفاوت  فرهنگي، اجتماعي و خاس

آن ها نقد و بررسي شوند44.

پرورش هنر استدالل
ــی کاس های درس  ــا تجزیه و تحلیل عین ــاب حاضر ب کت
ــم مدارس ابتدایی آمریکا و ژاپن، تاش  پایه های پنجم و شش
ــتدالل« و »الگوهای تبیین اندیشه« را در  می کند »سبک های اس
ــرق بررسی  دو فرهنگ متفاوت آموزش و یادگیری غرب و ش
ــتناد گونه شناسی زبان شناختِی  ــد به اس کند. به عاوه، می کوش
تازه ای، تأثیر ساختار گفتار و نوشتار و روش های متقاعد ساختن 
مخاطب در فرایند ارتباط کامی و نوشتاری بر سبک استدالل و 
نیز الگوی تبیین اندیشه و روش های پرورش آن را، با توجه به 
ــوم زمان و روابط میان پدیده ها و وقایع، در این دو فرهنگ  مفه
تبیین کند. این پژوهش با رویکرد فرهنگی به آموزش و ترویج 
گفتمان انتقادی45 در روش های آموزش و یادگیری و با استفاده 
از روش های پژوهشی مردم نگارانه46، مطالعات تطبیقی و درس 
ــده است. اینک به تبیین هر یک از فصل های  پژوهی47 انجام ش

کتاب می پردازیم.
ــی و مباحث مربوط  ــل اول، به اصول کل ــنده در فص نویس
ــبک های  ــه می پردازد و س به ترتیب و روش های تبیین اندیش
ــتاری ژاپنی ها و آمریکایی ها را با توجه به برداشت مردمان  نوش
این دو کشور از مقولة زمان تبیین می کند. ژاپنی ها پیوسته و در 
ــه نیرویی پیش رونده و رو به جلو  ــول تاریخ، به زمان به مثاب ط
می نگرند؛ بنابراین، برای آن ها توالی جریانات و رویدادهایی که 
در طول زمان به وقوع پیوسته اند، اهمیت خاصی دارد. درحالی 
که آمریکایی ها به ذکر همة جوانب آنچه در روند زمان روی داده 
است تمایلي ندارند و بیشتر به برقراری رابطة علت و معلولي بین 

پدیده ها  اهمیت می دهند.
ــی  ــژه نحوة انشانویس ــتار و به وی ــبک نوش ــل دوم، س فص
ــه می کند. پژوهشگر با  دانش آموزان ژاپنی و آمریکایی را مقایس
ــای درس دورة ابتدایی، از دانش آموزان دو  حضور در کاس ه
کشور می خواهد دربارة شکل هایی که به آن ها نشان داده می شود 
انشا بنویسند. در ابتدا او بر اساس ترتیب به کار رفته در نوشتن 
ــاختار و ترتیب بیان و روش های اندیشة  ــکل ها، س ماجرای ش
دانش آموزان ژاپنی و آمریکایی در بارة رخدادها را تبیین می کند. 
در ادامه، از دانش آموزان می خواهد که انشای خود را از ماجرای 
شکل آخر، یعنی از نتیجه، شروع کنند. هدف پژوهشگر از بیان 
ــرطی، پی بردن به تفاوت های فرایند و نحوة استدالل  چنین ش
دانش آموزان دو کشور با تأکید بر رسیدن به علت از طریق معلول 

است.
در فصل سوم، نحوة تدریس و آموزش انشانویسی در مدارس 
دو کشور تبیین می شود. هرچند در هر دو کشور به »خاقیت«، 
ــیار  ــت، توجه بس ــتر ناظر به »منحصربه فرد بودن« اس که بیش
ــود، اما پژوهشگر با تجزیه و تحلیل صحبت های  زیادی می ش
ــوزان و راهنمایی های معلمان در فرایند تدریس، آن ها  دانش آم
ــانگرهایی برای پی بردن به تعریف متفاوت این  را به عنوان نش
دو فرهنگ آموزشی از معنای »خاقیت« و »منحصربه فرد بودن« 
به کار مي گیرد و روش های پرورش توانایی خاقیت دانش آموزان 

را در ژاپن و آمریکا تبیین می کند.
فصل چهارم، با بررسی ارتباط میان »آزاد بودن در نوشتن« و 
»خاقیت«، تعریفی را که معلمان این دو کشور از آزادانه نوشتن، 
متفاوت بودن و بالطبع خاقیت در نظر دارند، تجزیه و تحلیل 
ــتن،  می کند. به عاوه، تفاوت ادراک دانش آموزان از آزادانه نوش
با معنایی که معلمان از به کار بردن آن انتظار دارند، بیان می شود. 
تفاوت خواستة معلمان و انشای نوشته شده توسط دانش آموزان 
تبیین می گردد و بر اساس شواهد و روند تاریخی دگرگونی ها، 
سبک و ساختار نوشتن و آموزش انشانویسی در دو کشور، رابطة 
ــة خاقیت، و تفاوت آن ها با  ــتن با مقول بین آزاد بودن در نوش

تصورات رایج در ژاپن و آمریکا تبیین می شود.
فصل پنجم، به تبیین روش های متفاوِت توصیف و بازگویی 
ــته در کاس های درس تاریخ ژاپن و آمریکا  رویدادهای گذش
ــم  ــرا در آموزش تاریخ، دو ویژگی مهم به چش ــردازد؛ زی می پ
ــان«، و دیگری »الزامی  ــورد که یکی »در جریان بودن زم می خ
بودن درک رابطة علت و معلولی رویدادها«ست. این دو ویژگی 
ــته را ممکن  ــه با هم ارتباطی متقابل دارند، درک وقایع گذش ک
ــازند و عاوه بر آن باعث شکل گیری چارچوب فکری  مي س
آدمی می شوند. این چارچوب فکری امکان پیش بینی وقایع آینده 
را محتمل می کند و با توجه به تفاوت در نگاه به حوادث تاریخی 
و پرسش از »چرایی« یا »چگونگی« دربارة آن ها، می کوشد منطق 
ــع تاریخی را در دو  ــبک های تبیین و توصیف وقای نهفته در س

فرهنگ آموزشی ژاپن و آمریکا تجزیه و تحلیل کند.
در فصل ششم، با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از مقایسة 
سبک انشانویسی دانش آموزان ژاپنی و آمریکایی در فصل سوم، 
و همچنین تفاوت های مشاهده شده در نوع بازگویی رویدادهای 
ــی در فصل پنجم، معنا و معیار »الگوی صحیح رفتار« با  تاریخ
توجه به هدف های آموزشی در ژاپن و آمریکا بررسی می شود. 
مطالعة هدف های آموزشی دو کشور که از طریق مقایسة عینِی 
ــده در کارنامه های تحصیلی دانش آموزان  نشانگرهای تعیین ش
ــی  ــان می دهد که هدف های آموزش ــت نش ــت آمده اس به دس
ژاپنی ها بیشتر بر پرورش ارزش های اجتماعی و کل شخصیت 
دانش آموز )پرورش( تأکید دارد؛ در حالی که هدف های آموزشی 
آمریکایی ها بیشتر بر پیشرفت تحصیلی )آموزش( متمرکز است. 
ویژگی های هدف های آموزشی بر روش های ارزشیابی تحصیلی 
ــت الگوهای رفتاری دانش آموزان تأثیر زیادی  و بالطبع، بر تربی
دارد و نشانة قابلیت های رفتاری مورد انتظار از دانش آموزان در 
فرایند آموزش و یادگیری در دو فرهنگ آموزشی متفاوت است.

علی فرخ مهر
)1324(

   
آموزگار،  نویسنده

وی در آبادان متولد شد. پدرش 
در تربی��ت او کوش��ا ب��ود. پس 
از دریاف��ت دیپل��م به س��ربازی 
رف��ت و معلم س��پاه دانش ش��د 
و در روس��تای عم��ارت اراک 
خدم��ت کرد. پس از س��ربازی، 
معلم��ی را ادامه داد و نخس��ت 
در روس��تای »حاج��ی« رامهرمز 
و س��پس در آبادان و خرمش��هر 
در م��دارس ابتدایی و راهنمایی 
مش��غول ب��ه کار ش��د. در این 
ضمن، از دانشگاه اراک مدرک 
ادبی��ات فارس��ی گرف��ت و ب��ه 
آبادان برگشت و تا آغاز جنگ 
تحمیل��ی در این ش��هر بود. پس 
از آن چن��د س��ال در ته��ران در 
س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش��ی به فعالی��ت در گروه 
زبان و ادبیات فارس��ی پرداخت 
و با کیومرث صابری )گل آقا(، 
در انتش��ار مجل��ة رش��د زبان و 

ادب فارسی همکاری کرد. 
چندی نی��ز در کان��ون پرورش 
را  »گلبان��گ«  مجل��ة  فک��ری، 
منتش��ر می کرد. فرخ مهر پس از 
بازنشس��تگی به مدت 12 سال 
در انتش��ارات مدرسه به نوشتن 
و گ��ردآوری  خاط��رات خ��ود 
خاط��رات معلم��ان پرداخت که 
حاص��ل آن مجموع��ه ای به نام 
»در ب��اغ تجربه ه��ا« در 18 جلد 
بود. ب��ه گفتة خ��ودش،  تاکنون 
40 جلد کتاب نوش��ته اس��ت و 
در حال حاضر س��رگرم نوشتن 
کتاب های��ی درب��ارة »آب��ادان« 

است.
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سلیم نیساری )1299(  
معلم و استاد زبان فارسی 

 
دکتر سلیم نیساری در تبریز متولد 
ش��د. در همین ش��هر به دبس��تان 
رش��دیه رفت و در س��ال 1317 
از دانش س��رای مقدمات��ی تبریز 
فارغ التحصیل ش��د و به استخدام 

وزارت فرهنگ درآمد. 
در  تدری��س  ب��ا  هم زم��ان  وی 
م��دارس، از دانش س��رای عال��ی 
نی��ز م��درک لیس��انس  ته��ران 
دکت��رای  س��رانجام  و   )1321(
زب��ان و ادبی��ات فارس��ی گرفت 
)1328(. س��لیم نیساری گذشته 
از خدمات معلمی خود که تا مقام 
استادی دانشگاه پیش رفته است، 
منش��أ خدمات فرهنگی بسیاری 
نیز بوده اس��ت،  از جمله همکاری 
با یونسکو در کش��ورهای شمال 
آفریق��ا و جن��وب غربی آس��یا، 
رایزن فرهنگی ای��ران در ترکیه، 
مدیریت ه��ای مطبوعات��ی،  و نیز 
پیوسته در فرهنگستان  عضویت 
بخ��ش  فارس��ی.  ادب  و  زب��ان 
عمده ای از کارهای سلیم نیساری 
تألیف کتاب های درس��ی فارسی 
ب��رای م��دارس اس��ت و بخ��ش 
دیگ��ر آن به تألی��ف، تصحیح و 
نس��خ  به وی��ژه  نسخه شناس��ی، 
خطِی دی��وان حاف��ظ، اختصاص 
دارد. کتاب های درس��ی انش��ای 
اول  فارس��ی  فارس��ی)1328(، 
دبس��تان )دارا و س��ارا- 1328(، 
کتاب اول اکابر )1331(، فارسی 
ی��اد بگیری��د )1324( و کلیات 
روش تدریس )1344( از آثار او 
در حوزة کتاب های درسی هستند. 
دکتر س��لیم نیساری اکنون عضو 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی 

است.

در فصل هفتم، با بهره گیری از نظریه های دیوید هیوم48 و امیل 
دورکیم49، ساختار ادراک آدمی، از طریق تعمیق در مقوله هایی 
ــود  ــد زمان، مکان، قانون علیت و... تجزیه و تحلیل می ش مانن
ــته، حال و آینده  و نحوة نگرش افراد به مفاهیمی چون گذش
ــی متفاوت بررسی می شود. به عاوه،  در فرهنگ های آموزش
ــاوت از زمان، مکان، ترتیب رخدادها و...  تأثیر انگاره های متف
در کاربرد مفاهیم و سبک گفتار یا نوشتار برای برقراری ارتباط 
بررسی می شود و از این منظر، بحث پیرامون امکان بهره گیری 
از تجربه های سازندة نظام های آموزشی کشوری توسط کشور 
دیگر و نوع واکنش های احتمالی معلمان، والدین و دانش آموزان 

تبیین می شود.
فصل هشتم، با توجه به یافته های فصل های قبلی، به بررسی 
ــبک های اثربخش نوشتار یا سازماندهی ساختارگفتار برای  س
ــردازد. توجه به پژوهش های  ــاختن« مخاطب می پ »متقاعد س
مربوط به فرایند فهم متقابل و شاخص های آن در فرهنگ های 
ــی گوناگون،  ــان می دهد که فرهنگ های آموزش متفاوت، نش
سبک های اختصاصی متفاوتی برای توصیف و تبیین اندیشه 
ــار از آن را در فرایند آموزش  ــای قابل انتظ ــد و توانایی ه دارن
ــبک فکری  ــرورش می دهند. بنابراین، هر منطق و س دادن، پ
ــت که تفاوت  ــته اس معنا و ارزش خاص خود را دارد و بایس
در سبک های بیان و الگو های تبیین اندیشه با توجه به ریشه ها، 
اندیشه ها و زمینه های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، فکری و 

فلسفی آن مطالعه و نقد و بررسی شود.

سخن پایانی
ــتدالل، به عنوان یک پروژة پژوهشی،  کتاب پرورش هنر اس
ــده است.  ــاکو واتانابه50 ترجمه و تدوین ش زیر نظر دکتر ماس
نگارنده )مترجم(، برای دستیابی به آخرین یافته ها و رهیافت های 
پژوهشی او، شامل رسالة وی برای دریافت درجة دکترا، که در 
سال 1998 به دانشگاه کلمبیا ارائه شد، و کتابی با عنوان »ساختار 
متقاعد شدن« که نخستین بار در سال 2004 توسط انتشارات 
تویوکان به زبان ژاپنی منتشر شده است، همچنین برای تسهیل 
ارتباط خوانندة فارسی زبان با موضوع و محتوای آن -با توجه 
ــه کار رفته در دو زبان  ــه درک واقعی که از معانی واژه های ب ب
ــت ها و  ــی و ژاپنی( این پژوهش دارد- نشس اصلی )انگلیس
ــیاری با دکتر ماساکو واتانابه برگزار کرد و  هم اندیشی های بس
ــترک و چندجانبه با ایشان عنواِن »پرورش هنر  در تعاملی مش

استدالل« برای ترجمة فارسی برگزیده شد.
ــکر از سرکار خانم دکتر ماساکو واتانابه، پژوهشگر و  با تش
استاد برجستة دانشگاه ناگویا، در ژاپن، از خانم زینب صدوقی 
ــم، و دکتر علیرضا  ــز که در ترجمة فصل های پنجم و شش نی
رضایی که در ترجمة سایر فصل ها و بازبینی کلی و روان سازی 

متن با من همکاری اثربخشی داشته اند، سپاسگزاری می شود.
مطالعة این کتاب را به همة کسانی که دغدغة پرورش توانایی 
نوشتن و اندیشیدن فرزندان ایران زمین را دارند توصیه می کنیم. 
به پژوهشگران و کارگزاران آموزشی، دانشجویان رشته های 
ــته های زبان شناسی، جامعه شناسی،  ــانی به ویژه رش علوم انس
ــان  ــات، علوم تربیتی و راهنمایان تعلیماتی و کارشناس ارتباط
آموزشی و برنامه ریزی درسی، مدیران، آموزگاران و همة کسانی 
که در جست و جوی چشم اندازهای تازه برای ترویج ایدة فلسفه 
برای کودکان، بهسازی آموزش- به روش درس پژوهی- به ویژه 

در زمینة پرورش هنر استدالل، ترویج الگوهای تبیین اندیشه، 
ــیدن  پرورش مهارت های تفکر انتقادی، پرورش توانایی پرس
ــتفاده از این اثر توصیه  ــؤال و توانایی نوشتن هستند نیز اس س

می شود.
پی نوشت

1. Discourse Analysis
2. Suzuki
3. Mystification of Language
4. Reader Responsibility
5. Writer Responsibility
6. Group-oriented
7. Shame-oriented
8. Individual-oriented
9. Guilt-oriented
10. Harmonizing
11. Conflict
12. Confronting
13. Straightforward
14. Individual
15. The Concept of Self
16. Person-among-others
17. Man Alone
18. Sequence Forward Reasoning
19. From Past to Future
20. Sequence Backward Reasoning
21. From Future to the Past
22. Process-oriented
23. Assignment-oriented Curriculum
24. Outcome-oriented
25. Right-oriented Curriculum
26. Japanese Preschool, New York: Cambridge University Press

)این کتاب به زبان فارسی برگردانده شده است. نگاه کنید به: کاترین لوئیس 
)1385(. آموزش قلب ها و اندیشه ها، ترجمة حسین افشین منش و شیده ایل 

بیگی طاهر، تهران: انتشارات سازوکار. تهران.
ــرکارآرانی )1389(. فرهنگ آموزش و یادگیری: پژوهشی  27. محمدرضا س

مردم نگارانه با رویکرد تربیتی، انتشارات مدرسه. تهران.
28. Literacy
29. Orality
30. Oral Culture
31. Written Discourse
32. Spoken Discourse

33. دوای، تاکه او؛ لوئیس، کاترین؛ سوگا، یوکی کو و ماتسودا، یوکی )1388(. 
ــة آن با  ــی فرهنگ آموزش در ژاپن و مقایس آموزش به مثابة فرهنگ: بررس
آمریکا، ترجمة محمدرضا سرکارآرانی، نائومی شیمیزو و تویوکو موریتا، انتشارات 

موسسة فرهنگی منادی تربیت. تهران.
ــکاف آموزشی: بهترین ایده ها از  ــتیگلر، ج. و هیبرت، ج. )1383(. ش 34. اس
ــوزش در کالس درس. ترجمة محمدرضا  ــود آم ــان برای بهب معلمان جه

سرکارآرانی و علیرضا مقدم، انتشارات مدرسه، تهران.
ــرکارآراني )1382(. اصالحات آموزشی و مدرن سازي. نشر  35. محمدرضا س

روزنگار. تهران.
36. Hampden-Turner and Trompenaars

ــازمان مطالعه و  ــت و س ــده اس ــی برگردانده ش 37. این کتاب به زبان فارس
ــگاه ها آن را به چاپ رسانده است. نگاه کنید  تدوین کتب علوم انسانی دانش
به: )پت جوینت و ملکم وارنر )1385(. مدیریت در عرصة فرهنگ ها: مباحث و 

دیدگاه ها، ترجمة محمدتقی نوروزی، سمت. تهران(
38. Michio Morishima (1923-2004)
39. Confucianism
40. Shintoism
41. Adam Smith(1723-1790)

42. کونوسوکه ماتسوشیتا )1390(. مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی 
)شرکت ها(، ترجمة محمدرضا سرکارآرانی و  مریم داداش زاده، موسسة خدمات 

فرهنگی رسا. تهران.
43. عباس معدن دارآرانی، محمدرضا سرکارآرانی، با مقدمه ای از محمد نقی زاده 

)1388(. آموزش و توسعه. نشر نی. تهران.
ــرکارآرانی )1389(. فرهنگ آموزش و یادگیری: پژوهشی  44. محمدرضا س

مردم نگارانه با رویکرد تربیتی، انتشارات مدرسه. تهران.
45. Critical Discourse
46. Ethnography
47. Lesson Study
48. David Hume (1711-1776)
49. Emile Durkheim (1858-1917)
50. Masako Watanabe
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سیدمحمود صموتی 
    )1328(

معلم و کارشناس آموزش های فنی 
و حرفه ای 

سیدمحمود صموتی در تهران متولد 
شده اس��ت. وی دوران تحصیل را 
در مدارس ش��هر دماون��د گذراند 
و در س��ال 1346 در رش��تة برق 
و الکترونی��ک هنرس��رای عال��ی 
)دانش��گاه علم و صنعت کنونی( 

پذیرفته شد. 
پ��س از م��دت کوتاه��ی کار در 
ذوب آه��ن اصفه��ان و تلویزیون 
ملی ایران، وارد آموزش وپرورش 
شد و در ش��هر بابل به تدریس در 
هنرس��تان و انس��تیتو تکنولوژی 
پرداخت. در سال 1353 به آمریکا 
اعزام شد و پس از دریافت مدرک 
کارشناس��ی ارشد در رشتة برق به 
ایران بازگشت و در مراکز آموزش 
عالی از جمله دانشگاه شهید رجایی 
به خدمت مشغول شد. سیدمحمود 
صموتی در کارشناسی و تألیف و 
ویرایش کتاب های فنی وحرفه ای 
در آموزش وپرورش منشأ خدمات 
فراوانی بوده اس��ت. به همین دلیل 
ب��ه کس��ب مقام هایی نی��ز نایل 
ش��ده اس��ت، از جمل��ه: م��درس 
نمونة کش��وری از دانشگاه شهید 
رجایی )1372( و پیش کس��وت 
نمونه در جش��نوارة شهید رجایی 
جش��نوارة  از  ایش��ان   .)1379(
خاتم دانشگاه علم و صنعت ایران 
و نیز از کالج کلمبو )س��ریالنکا( 
در دورة روش ه��ای تحقیق برای 
ارزشیابی و گسترش آموزش های 
ل��وح  )1990م(  فنی وحرف��ه ای 

تقدیر دریافت کرده است.

معلمدرانديشهها
مهمان، پدر، معلم

قال علي)ع( ثالث اليستحيي منهن خدمه الّرجل َضيفه 
و قيامه عن مجلسه البَيه و معّلمه و طلب الحق و ان قلَّ

علي)ع( مي فرماید سه کار شرم برنمي دارد: 
خدمت به مهمان. برخاستن از جا در مقابل پدر و معلم، 

گرفتن حق خود اگرچه ناچیز باشد.

جالل الدین دواني
معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آنکه روح را بر جسم 
شرف است، زیرا معلم سبب کمال و تربیت روحاني است 

و پدر سبب تربیت جسماني.

امرسن
اگرچه یک مسئلة علمي را به شاگرد یاددادن کار آسانی 
ــد و اراده و جدیت تربیت کردن و  ــت، ولي او را با امی اس
ــت  ــاختن، کاري اس قواي روحي اش را براي کار آماده س

دشوار که از همه کس ساخته نیست.

لوامع االشراق
از بزرگي پرسیدند که چرا احترام آموزگار را از پدر بیش 

مي داري؟
ــازندة زندگاني فناپذیر من  جواب گفت: پدر فراهم س

است و آموزگار سبب حیات جاوداني من.

كنفوسیوس
ـ آموزگار و دانش آموز باید زندگي خود را نمونه و نشانة 
درخشاني از آنچه مي آموزند قرار دهند وگرنه مانند کساني 
ــناخته اند ولي از آن راه نمي روند، یا  ــتند که راهي را ش هس
مانند بیماراني اند که داوري شفابخش را از طبیب گرفته اند 

ولي آن را نمي خورند.

ــب فضیلت وظیفة اساسي هر آدمي است. در این  ـ کس
وظیفه دانشجو مي تواند و حق دارد که از آموزگار خود هم 

جلوتر برود و زودتر به مقصد برسد.

الفبا را به آن هابیاموزید
ــت، کلید بهشت را در اختیار مردم  الفبا یعني کلید بهش
ــت، دیگر کاري نداشته باشید.  بگذارید، همین قدر بس اس
کسي که کلید بهشت را به دست دارد مي تواند وارد آن شود، 
شما کاري غیر از این ندارید که طبقات اجتماعي را روشن 
کنید. روشني به وسیلة نور دانش انجام مي گیرد. علم یعني 
ــني. این نورافکن قوي را تا اعماق ظلمات اجتماعي  روش

نفوذ دهید.
ــن کنید و زوایاي تاریک را در معرض  تاریک ها را روش
ــي که تعلیم یافت،  ــعة حیات بخش قرار دهید. کس این اش
ــود و  ــود، فکور مي ش ــجاع مي ش گرد رذائل نمي گردد، ش
ــود. شجاعت و تفکر و صراحت لهجه  صریح اللهجه مي ش
ــما آن ها را تعلیم بدهید،  ــت. پس ش ــاس فضیلت اس اس

همین قدر کافي  است.
راه را به آن ها نشان بدهید.

الفبا را به آن ها بیاموزید، آن ها را نوراني کنید و چشمشان 
را باز کنید.

 راه را به آن ها نشان بدهید و بگذارید پیش بروند.
 ویكتورهوگو

از کتاب نقش معلم در تمدن جهان

تألیف سید جالل الدین افتخارزاده
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ــت زود برخیزد. شب پیش، تا  آن روز صبح »آقامعلم« نتوانس
دم دمای صبح دروغین، بیدار مانده بود و به روی ورقه های امتحان 

)ص( و )غ( گذاشته بود.
ــرارت در همة داستان هایی که تا به امروز  شيطان، قهرمان ش
ــده، ولگردانه و بی خیال از جلوی پنجرة اتاق معلم  ــاخته ش س
می گذشت که نگاهش به چهرة خسته اما خرسند معلم افتاد و 

لبخندی تلخ زد. گفت که »درود من بر همة به خواب ماندگان!«
سپس جامة خاکستری رنگ آقامعلم را پوشید و به تصویر کهنة 
او که روی تصدیق مندرسش خورده بود )و چند آدم بزرگ رسمًا 
تصدیق کرده بودند که او، یعنی آقا معلم، قدرت تحمل چهل سال 
ــیدن را با معدل 14/73 دارد و مهر و امضا کرده بودند(،  رنج کش
نگاه کرد. به صورت ناصاف آیینة بیدار که می پاییدش نگریست و 

گفت: خوب! حاال دیگر من خودِ »آقای معلم« هستم.

ــیطان در کاس را باز کرد. مبصر برپا داد. همه برخاستند.  ش
»شیطان« سری فرود  آورد و همه نشستند. شیطان شیشة عینکش 
را پاک کرد و یکی از ته کاس خندة کوتاهی کرد )چشم شیطان 
سال ها بود که ضعیف شده بود(. دفتر باز شد و حضور و غیاب را 

شروع کردند. چند )غ( قرمز روی صفحة دفتر کشیده شد.
ــیطان، موذیانه به همه نگاه کرد و گفت که  آقا معلم، یعنی ش
ــکلک های روی تخته را پاک کنند و بعد گفت: »تو، آقاپسر  ش
ــکی صاف و قیافة مهربان داشت( تو، فعل  )پسرک موهای مش

ترکیبِی »بدبخت بودن« را صرف کن.«
پسرک آهسته برخاسته بود، از پنجرة باز به حیاط و دو کاغ 

سیاهِ کنار حوض نگاه کرد و سرش را پایین انداخت.
ــیطان، ادب را به علت رفت و  ــیطان باز گفت: »آقاپسر )ش ش
ــتادان اخاق  آمد به جوامع متمدن و حضور در کاس درس اس
دانشگاه یاد گرفته بود.( فعل بدبخت بودن را در زمان حال، حال 

ساده، صرف کن.«
پسرک موسیاه مهربان آهسته گفت: »من بدبخت هستم، تو 

بدبخت هستی )شیطان پوزخند زد(، او بدبخت است، ما بدبخت 
هستیم، شما بدبخت هستید...«

شیطان گفت: »بس است، پسرجان! خیلی خوب بود. حاال در 
»گذشته« صرف کن.«

و پسرک دوباره آغاز کرد: »من بدبخت بودم، تو بدبخت بودی 
)شیطان، کج خندید(، او بدبخت بود، ما بدبخت بودیم...«

شیطان گفت: »کافی است پسرجان. حاال ببرش به زمان آینده.«
پسرک، از پنجره به بیرون نگاه کرد. نگاهش به کاغ ها خورد و 
آن ها پریدند. آن وقت، نگاهش را آورد توی کاس و کشید روی 
ــیطان خیلی تند عینکش را پاک کرد و گفت:  عینک آقامعلم. ش

»صرف کن جانم.«
پسرک با مهربانی گفت: »آقا، نمی توانم.«

و شیطان خون سردانه گفت: »خیلی آسان است، خیلی آسان. 
نمره ات را خراب نکن.«

پسرک جواب داد: »آقا نمی توانم. نمی توانم...«
شیطان گفت: »فکر کن جانم. خوب فکر کن. صرف افعال در 

زمان آینده خیلی ساده تر از گذشته است.«
- ... )سکوت(

- صفر! بنشین. آدم بی استعدادی هستی... تو، تو پسرجان، بله، 
تو که آن گوشه نشسته ای؛ فعل بدبخت بودن را در زمان »آینده« 

صرف کن.
- آقا؟ این را هنوز نخوانده ایم. هیچ وقت به ما یاد نداده اند.

- چنین صرف ساده ای که یاد دادن نمی خواهد. افعال در زمان 
آینده با کمک فعل خواستن صرف می شوند. تو فقط باید بخواهی!

- بلد نیستم.
شیطان که آهسته آهسته داشت ادبی را که در محضر استادان 
یاد گرفته بود فراموش می کرد، با صدای ابلیسی و تهدیدآمیزش 

گفت: باید صرف کنی!
- نمی توانم.

- باید!
- ... )سکوت(

ــد. برخاست و دفتر را با صدا روی میز  شیطان برافروخته ش

این غیرممكن است!
اشاره

نادر ابراهیمی )1387-1315، تهران( نویسنده، شاعر، نمایش نامه نویس، فیلم ساز و کارگردان، هنرمندی توانا و شیفتة کار با نوجوانان 
و برای آن ها بود. »آتش بدون دود« مجموعة تلویزیونی مشهور اوست که برای شما آشناست. نوشتة زیر را از میان آثار او 
برگزیده ایم که در ایام بزرگداشت مقام معلم تقدیم شما می کنیم.
رشد

عزیز خوشینی
  )1308( 

دبیر هنرستان و کارشناس
 

آق��ای عزی��ز خوش��ینی ک��ه ب��ا 
گذش��ت 33 سال از بازنشستگی 
هنوز به عنوان کارش��ناس خبره با 
آموزش وپ��رورش همکاری دارد، 
متولد تبریز است. دوران کودکی 
و تحصیل او در بلبش��وی جنگ 
دوم جهانی و اشغال تبریز گذشت 
و سختی های بس��یاری را تحمل 
کرد. وی در خردادم��اه 1320 با 
کسب رتبة دوم در استان، مدرک 
ششم ابتدایی را گرفت و در همان 
شهر به »مدرس��ة صنعتی ایران و 
آلم��ان« تبریز که ی��ک واحد آن 
نی��ز در تهران بود رفت و زیر نظر 
مربیان آلمانی آموزش دید و دیپلم 
فنی گرف��ت. در س��ال 1330 به 
استخدام آموزش وپرورش درآمد. 
در  تدری��س  س��ال  ده  از  پ��س 
»دبیرستان حرفه ای« و »هنرستان 
صنعتی شماره 1« تبریز به آلمان 
اعزام ش��د و دوره ای یک س��اله را 
گذران��د. در س��ال 45 ب��ه تهران 
انتقال یافت و با دریافت مدرک 
لیسانس از دانشگاه تهران در این 
شهر ساکن و ماندگار شد. وی که 
س��ال ها تجربة تدریس و آموزش 
داشت، در سال 55 وارد همکاری 
در تألیف کتاب های فنی وحرفه ای 
شد و عالوه بر خدمات کارشناسانه 
در ای��ن زمینه، حداق��ل 12 جلد 
کت��اب )ب��ا یا ب��دون هم��کاری 
دیگران( تألیف کرد. وی از جمله 
مؤلفان کتاب های درسی است که 
در جش��نوارة »قلم های ماندگار« 

انتخاب و معرفی شده است. 

نادر ابراهیمی 
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محمدعلی شمیم
    )1317-91( 
معلم، مؤلف و کارشناس

ش��میم در ش��هر مالیر- اس��تان 
همدان- ب��ه دنیا آمد. در س��ال 
عال��ی  دانش س��رای  از   1340
کارشناس��ی  م��درک  ته��ران 
زیست شناس��ی گرف��ت و مدت 
دو ده��ه را در م��دارس مالیر و 
همدان و تربیت معلم و دانشگاه 
به تدری��س و مدیریت مدارس 
گذراند و در سال 65 بازنشسته 
بازنشس��تگی  از  پ��س  ش��د. 
به ص��ورت تم��ام وقت ب��ه امر 
عل��وم  در  تألی��ف  و  پژوه��ش 
طبیع��ی و زیست شناس��ی روی 
آورد و از رهگذر آن توانس��ت 
ده ه��ا مقال��ه و تع��دادی کتاب 

بنویسد. 
وی  از  بس��یاری  مق��االت 
)معل��م،  رش��د  مج��الت  در 
تکنولوژی آموزش��ی، نوجوان و 
شده است.   چاپ  زیست شناسی( 
در س��ال 79 نی��ز کت��اب او به 
نام »پ��رواز« در گزینش کتاب 
سال جمهوری اسالمی  به عنوان 
کتاب تش��ویقی معرفی و از آن 
تقدیر شد. شمیم برای سال های 
متم��ادی عضو هیئ��ت تحریریة 
مجلة رش��د زیست شناس��ی بود. 
او در زمینة دانش زیست شناسی 
به »عمومی کردن علم« گرایش 
داش��ت و در همای��ش »قلم های 
مان��دگار« گفت��ه ب��ود: »قص��د 
دارد مطال��ب علمی، به خصوص 
مطالب مربوط به زیست شناسی 
را، به صورت داستانی، مطابق با 

فرهنگ ایران، بیان کند.«

کوبید و فریاد زد: »احمق ها! و بعد، خودش را کمی آرام و خیلی 
سرسخت نشان داد.«

- یکی از شما، تنها یکی از شما باید این فعل را صرف کند. 
وگرنه همة شما را رد خواهم کرد.

یکی از شاگردها، از ته کاس گفت: »آقا! این فعل اصاً در زمان 
آینده صرف نمی شود.«

شیطان گفت: »می شود، خیلی خوب هم می شود. من خودم آن 
ــال پیش صرف کردم )اصاً یادش نمی آمد که  را چهل وهفت س
چنین کاری کرده باشد( حتی یادم هست که هفت هزار و سیصد 
و بیست سال پیش هم آن را صرف کرده ام )خاطرة آن روزهایی 

که با حق، باری تعالی، در افتاده بود، به یادش آمد.(«
پسرک گفت: »آنچه شما صرف می کردید، آینده در گذشته در 

گذشته های خیلی دور بود نه آیندة مطلق!«
شیطان با آن صورت ابلیسی خود فریاد زد که نه! اصاً چنین 

فعلی در زبان ما وجود ندارد.
پسرک خون سردانه گفت: »شاید شما هم آن را به زبان دیگری 
ــه با همة زبان های دنیا  ــرف کرده بودید. خودتان می گفتید ک ص

آشنایید.«
شیطان فریاد زد: »نه!«
و شاگرد گفت: »بله!«

شیطان لرزید. با صدای گرفته گفت: »همة شما را فلک خواهم 
ــما بدبخت بودن را به آینده ببرد یا همین حاال  کرد. یا یکی از ش

می گویم ترکه بیاورند.«
همه ساکت شدند و شیطان دوباره به پسرک سیاه موی مهربان 
ــت: »فقط یک بار آن را  ــید، گف که به صفر زنگ اولش می اندیش
صرف کن. فقط اول شخص مفرد آن را. با کمک فعل خواستن...«
پسرک سرسختانه گفت: »غیرممکن است. این فعل هیچ وقت 

به صورت آینده در نمی آید.«
شیطان فریاد کشید...

ــد. آیینة موج دار ناصاف به او گفت  »آقامعلم« عاقبت بیدار ش
ــیطان به بالینش آمده بود. آیینه گفت که شیطان لباس های  که ش

خاکستری اش را پوشیده و به تصویر کهنة او نگریسته است.
دل مهربان معلم لرزید و بار اندوهی بزرگ بر آن نشست. همة 
راه کوتاه خانه تا مدرسه را دوید و بی آنکه با امضایی، وجودش را 
در مدرسه ثابت کند )گرچه شیطان این خدمت کوچک را به او 

کرده بود( در کاسش را باز کرد.
بچه ها یک باره دیدند که آقامعلم جلوی در نیمه باز ایستاده است 

)و دیگر از شیطان خبری نبود(.
)با آنکه بعضی از بچه ها، زمانی که زنگ خورد با هیجان 
و تعجب ادعا می کردند که در یک لحظة کوتاه، دوتا آقامعلم 
ــز و دیگری جلوی در نیمه باز،  ــت می را دیده اند، یکی پش
به طور کلی همه معتقد بودند که معلم فاصلة میان میز و در را 
خیلی تند دویده بود که ترکة آبخورده بیاورد و این بی شک، 

آخرین تهدید برای تسلیم کردن آن ها بود(.
و شیطان که خودش را تنها از چشم بچه ها پنهان کرده 
ــت زدة  ــد موذیانه اش را به درون دیدگان وحش بود، لبخن
ــتاد. او با هراس پرسید: »با بچه های من چه  آقامعلم فرس

کردی؟«
ــیطان با نفرت گفت: »داشتم وادارشان می کردم که  و ش

»بدبخت بودن« را به زمان آینده ببرند و صرف کنند!«
آقامعلم نفس آسوده ای کشید و گفت: »شکست خوردی، نه؟«

ــت هایش آویخته شد و موج لبخند شادمانه ای بر ساحل  دس
لب های او نشست. آهسته گفت: »بله، شیطان! من به آن ها گفته ام 
ــودن را به آینده نبرند. برای زمان آینده افعال  که هرگز بدبخت ب
بهتری وجود دارد که می شود صرف کرد. دیگر خیلی دیر است 
که تو بدبختی را به شاگردان من تعلیم بدهی. تنها یک لحظة مملو 
ــا را فریب داده ای. ولی  ــد، ممکن بود تصور کنم که آن ه از تردی
ــت که آن ها بی شک، آینده را با افعالی که  حاال دیگر دلم گرم اس
ــت دارند پر خواهند کرد... کاس مرا ترک کن... ترک کن  دوس

کاس مرا...!«
شیطان با صدای بلند )آن چنان که به او نسبت می دهند( خندید 
و از در بیرون رفت )فقط خودش می دانست که چقدر عصبانی و 
دلگیر است(. معلم شنید که او از راه دور فریاد می زند: »اینک من به 

سر وقت در خواب ماندگان دیگری خواهم رفت!«

اما، ماجرا از چشم بچه ها که دیگر شیطان را نمی دیدند )به جز 
یکی دو نفر که هنوز هم بر سر ادعای خود باقی هستند.( این طور 

اتفاق افتاد.
آقامعلم در را باز کرد. مبصر، به خیال آنکه می خواهد از کاس 
ــا داد )او فقط وظیفه اش را انجام  ــود و ترکه بیاورد، برپ خارج ش
می داد(. اما معلم همان جا ایستاد. تشکر سردی کرد و همه نشستند. 
ــم هایش برق وحشت و تیرگی اندوهی به هم  لحظه ای در چش
ــید: »با بچه های من چه کردی؟« سپس  آمیخت. از خودش پرس
آرام شد، خیلی آرام، همان طور که لبخندی بر لبانش نشسته بود 
ــت خوردی، نه؟ و باز  با خودش حرف می زد. می گفت: شکس
ــیطان! من به آن ها گفته ام که هرگز »بدبخت  می خندید. »بله، ش
بودن« را به آینده نبرند...« و پس از آنکه مدتی زمزمه کرد )و چقدر 
قیافه اش نرم و مهربان شده بود( آهسته به سوی میز بازگشت. پشت 
ــت و گفت: »خوب، بچه های من، این تنها برای امتحان  آن نشس
شما بود. یک امتحان شفاهی به خاطر اطمینان بیشتر! ورقه هایتان 
همه خوب بود. می ترسیدم مبادا یک روز وادارتان کنند کاری را که 
دوست ندارید، بکنید. این فقط یک امتحان بود... من از همة شما 

متشکرم. خیلی متشکرم...«
ــة  ــگ خورد و بچه ها برای »آقامعلم« کف زدند؛ و او شیش زن
عینکش را پاک کرد. دفتر را گشود و روی صفر پسرک سیاه موی 

مهربان قلم قرمز کشید.

این غیرممكن است!
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 شعر معلم 
معلم تو شایان مدح و ثنایی 
سزاوار زیباترین واژه هایی 

نمودار اخاق نیک و گذشتی 
هدایتگر راه و رسم وفایی 

تو خورشید روشنگری  ای معلم 
تو سرمشق اخاص و جود و سخایی 

تویی اسوة پاکی و راستگویی 
تو معنا و مفهوم حجب و حیایی 

همان شمع بزم خوش دوستانی 
و یا این که آیینة با صفایی 

تو آکنده از علم و عشق و نجابت 
بر این جمله نتوان نهادن بهایی 

رفیق دل پاک و یکرنگ بودن 
عدوی دروغ و فریب و ریایی 

تو در سینه ها آنچه برپا نمودی 
نبوده است محکم تر از آن بنایی 

تو امراض روح و روان را طبیبی 
دل آزردگان را تو جانا دوایی 

نباشد روا در رهت خودپسندی 
گناه است در مذهبت خودنمایی 

تو چون آفتاب، آشکار و نهانی 
عجیب است، گمنام و هم آشنایی 

به دنیای فانی نداری تعلق 
صد البته اهل دیار بقایی 

صدای تو در گوش جانم معلم 
بمانده است زیرا بسی خوش نوایی 

کنم مختصر شعر، با این عبارت 
معلم تو خود وارث انبیایی

ابوالقاسم محمدخليلی پور رودی 
آموزگار شهرستان خواف 

معلم و پدر
کسی گفت چونی چنین رنج بر

به تعظیم استاد بیش از پدر؟
بگفتا: زد آن نقش آب و گلم

وزین تربیت یافت جان و دلم
از آن شد تن من پذیرای جان

ازین آیدم زندة جاودان
از آن یافتم این دو روزه وجود

وزین یک شدم بحر انصاف وجود
از آن بهر گفتن زبان ور شدم

وزین در سخن کان گوهر شدم
از آن پا گشادم ز قید عدم

وز این رو نهادم به ملک قدم
عبدالرحمن جامي خدمتگزار

بدین کشور کسي خدمتگزار است
که دهقان است یا آموزگار است

اگر دهقان توان از نان ببخشد
معلم روح بخشد، جان ببخشد

تن نادان بود با مرده یکسان
معلم در چنین تن مي دمد جان
ز سعي اوستاد این جسم خاکي

فزون ز اختر شود در تابناکي
ببین کاموزگار نیک کردار

همیدون بچه را نیک آورد بار
به لوح ساده هر نقشي که دانند

پس از بسیار سال آن نقش خوانند
نمیراد آن هنرور نقش بندي

که از نیکي نگارد نقش چندي
بود آموزگاري سخت  کاري

تو مي داني که خود آموزگاري
رسد جان بر لب بیچاره استاد

که تا حرفي به شاگردي دهد یاد
حبيب يغمايي درس معلمي

بهر طفلي نو پدر تي تي کند
گرچه عقلش هندسة گیتي کند

کم نگردد فضل استاد از ُعلو
گر الف چیزي نداد، گوید او

از پي تعلیم آن بسته دهن
از زبان خود برون باید شدن

در زبان او بباید آمدن
تا بیاموزد ز تو او علم و فن

جالل الدين محمد مولوي معلم
چنین گفت پیغمبر راستگوي

حدیثي کزان شد خرد تازه  روي
هر آن کس که آموخت حرفي به من

محمدعلی سادات 
  )1327(

مؤلف کتاب های درسی 
کسانی که تا نیمة اول دهة هفتاد 
در دبیرس��تان تحصی��ل کرده اند، 
ب��ا کتاب ه��ای بین��ش اس��المی 
تألیف مهندس محمدعلی سادات 
به خوبی آشنایند. وی که در تبریز 
متولد شده است، از دانشکدة فنی 
دانش��گاه تبریز مدرک مهندس��ی 
عمران دارد. با این حال، به واسطة 
مطالع��ات دین��ی و فعالیت های 
انقالب��ی خود، بع��د از انقالب، به 
دعوت شهید محمدعلی رجایی، به 
آموزش وپرورش آمد و هم زمان با 
تدریس در مراکز تربیت معلم، به 
تدوین و تألیف کتاب های درسی 
دینی و اجرای دوره های آموزشی 
برای معلم��ان و تربیت نیروهای 
جوان همت گماشت. کتاب های 
»بینش اس��المی« دورة چهارسالة 
دبیرس��تان،  کتاب های جهان بینی 
اس��المی مراک��ز تربی��ت معلم و 
کتاب »اخالق اسالمی« دانشگاه ها 

از جمله آثار اوست. 
محمدعلی سادات، در چند عرصة 
دیگر نیز فعالیت کرده اس��ت که 
از آن جمله اس��ت مدیریت مرکز 
مطالعات فرهنگ��ی - بین المللی، 
در س��ازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی، رایزنی فرهنگی ایران در 
قزاقس��تان که در آنجا به دریافت 
استادِی افتخاری دانشگاه نایل شد. 
آخرین کار محمدعلی سادات که 
با همکاری کام��ران فانی و دکتر 
محسن خلیجی انجام شد، تألیف 
»دانش نامة دانش گس��تر« اس��ت 
ک��ه در س��ال 1390 در 18 جلد 

منتشر شد.
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سزد خواندم بندة خویشتن
معلم که این گفته در شأن اوست

گل حکمت از باغ و بستان اوست
چو پیغمبرش خواجة خویش خواند

تو دیگر ندانم چه خواهیش خواند
حسين مسرور

میاساي ز آموختن یک زمان 
ز دانش میفکن دل اندرگمان

چو گویي که وام خرد توختم
همه هرچه بایستم آموختم
یکي نغزبازي کند روزگار
که بنشاندت پیش آموزگار

حكيم ابوالقاسم فردوسي اثر تعلیم
هنرآموز اگر هنرمندي

در گشایي کني و دربندي
اي بسا تیز طبع کامل هوش

که شد از کاهلي زغال فروش
اي بسا کوردل که از تعلیم

گشت اقضي القضات هفت اقلیم
هر که ز آموختن ندارد ننگ

گل برآرد ز خار و لعل از سنگ
حكيم نظامي

گل هاي گلدان هاي کوچک
تا از کویر تفته کاریزي بجوشد

اندیشه مان شد بستر جان هاي کوچک
سي سال را در صبحگاه اول مهر

دل داده بر قول غزل خوان هاي کوچک
اما ز دنیاشان نصیب ما فقط شد

یک کلبه در کنج خیابان هاي کوچک
در متن حکِم روزِي ما هم نوشتند

این هم تنوري سرد، با نان هاي کوچک
با این همه شادیم کز ما نیست دلگیر

یک گل از این گل هاي گلدان هاي کوچک
بچه هاي خوب منسعيد وزيري

گرچه موي چون شب مرا
ـ سفید کرده اید ـ مثل برف کوچه هاي صبحدم 

غم مبادتان
که با صداي خنده هایتان دل مرا 

خانة امید کرده اید    
*

با شمایم آي ...
آیه هاي شادي و نشاط  

با شما، 
که شعر زندگاني منید.  

مي روید اگر ز پیش من
یادتان بماند این که:

حاصل جواني منید  
جواد محقق  

دانش آموز
در این عصري که کشورها فرستند

سوي گردون قمر اي دانش آموز
تو هم بگشا پي سیر تعالي

ز کوشش بال و پر اي دانش آموز
محبت هاي استادان خود را

ز دل بیرون مبر اي دانش آموز
همان خوش تر که در گیتي به نیکي

ز ما ماند اثر اي دانش آموز
مبر پند رسا را هرگز از یاد

که ارزد چون گهر اي دانش آموز
دكتر قاسم رسا

تك بیت ها
قدر استاد نکو دانستن

حیف استاد به من یاد نداد
ايرج ميرزا

چون که با کودک سروکارت فتاد
پس زبان کودکي باید گشاد

مولوي

کسي که رهبر اصاح نسل آتیه است
معلم است، تو آسان مگیر کار معلم 

ابراهيم صهبا

معلم چو کانوني از آتش است
همه کار او سوزش و سازش است

نظام وفا

مقدار معلم ز پدر بیش بود بیش
کاین پرورش تن دهد آن پرورش جان

افسر

درس ادیب اگر بود زمزمة محبتي
جمعه به مکتب آورد طفل گریزپاي را

نظيری نيشابوری    

درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیرآوري چرخ نیلوفري را

حكيم ناصرخسرو

طاهرۀ رستگار )1329(   
معلم، مدیر و مؤلف 

 
خان��م رس��تگار متول��د ش��یراز و 
دانش آموختة رش��تة »ش��یمی« و 
»مکانیک« از دانشگاه است. وی در 
س��ال های 58 و 59 مسئول مرکز 
تربیت معلم دختران ش��یراز بود و 
سپس تا سال 68 در دبیرستان های 
شیراز ریاضی تدریس می کرد. بعداً 
به مرکز عالی فنی وحرفه ای رفت و 
به تدریس ادامه داد. در سال 72 به 
تهران انتقال یافت و در دانش��گاه 
علم و صنعت مشغول به تدریس 
ش��د. وی پیش از انتقال به تهران، 
از سال 68 همکاری با گروه علوم 
تجربی دفت��ر برنامه ریزی و تألیف 
کتب درسی را آغاز کرد که حاصل 
آن تولید حداقل 14 کتاب درسی 
و کمک درس��ی )ب��ا هم��کاری یا 
بدون همکاری دیگران( اس��ت، از 
جمله: کتاب های علوم تجربی دورة 
ابتدایی، کتاب های راهنمای معلم 
دورة ابتدایی )تألیف و ویراستاری 
علمی(، مجموع��ه کتاب های کار 
علوم تجربی ابتدایی، نکات اساسی 
در آموزش علوم ابتدایی )ترجمه(، 
آش��نایی با همی��اری در یادگیری 
)ترجم��ه( و آموزش و ارزش��یابی 
)ترجمه(،  یادگی��ری  مهارت های 
ش��گفتی های فیزیک )ترجمه( و 
بازی ه��ای دانش��مندان کوچ��ک 
)2جلد(. وی معتقد است: »کتاب 
درس��ی خوب همراه ب��ا معلم آگاه 
معنادار می ش��ود. معلمان نیازمند 
آموزش ان��د و مش��تاق یادگیری. 
اگر این مهم فراموش ش��ود، بهبود 
کیفیت کتاب ها چن��دان دردی را 

دوا نخواهد کرد«.
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ــین، نگاه قرآن را به علم، تاریخ، انسان، جهان  در مقاالت پیش
ــماره سخن وحی را پیرامون دو  و... به اختصار دیدیم. در این ش
ویژگی »قدرت« و »عّزت« و خاستگاه آن ها و نحوة انتساب هر 
یک به خدا و انسان واکاوی می کنیم و از آیات الهی مدد می گیریم. 
بدیهی است که تفکر و رویکرد هر یک از ما انسان ها به این گونه 
مفاهیم، منشأ صدور افعال و اعمال روزانة ما خواهد بود؛ کارهایی 
ــخصیت و وجهة اجتماعی ما مرهون آن هاست. تا چقدر  که ش
خود را توانمند و شکست ناپذیر می دانیم؟ این دو صفت را از کجا 

آورده ایم؟ آیا آن ها همراه ما هستند؟
الف. صفت قدرت: قادر یا توانا کسی است که می تواند آنچه 
را که در سر می پروراند و سپس اراده می کند، به تحّقق خارجی 
ــت از: ثروت،  درآورد. عوامل قدرت آور در اذهان ما عبارت اس
مالکیت، علم و تکنولوژی و...؛ به طوری که کشورهای بهره مند از 
این عوامل، خود را قدرتمند و بعضاً »ابرقدرت« می دانند و همین 
احساس قدرت، منشأ احساس برتری و حق حکومت بر دیگران 
و مدیریت جهان می گردد و برخوردار از حِق وتو. در نگاه قرآنی، 
ــة پیدایش قدرت، اعم از مالکیت و علم، و در  خاستگاه و ریش
نتیجه حاکمیت و والیت و َحَکمیت، خدای متعال است و این 
مناصب تنها شأن اوست؛ کما اینکه می فرماید: هلل ملُک السموات 
ــیءٍ ااّل عندنا خزائنه، اِن الحُکم ااّل هلّل، مالهم  و االرض، اِْن من ش
مِن دونه مِن ولّی، بیدهِ الملک، و ده ها آیة دیگر. این قدرت مطلقه، 
نه تنها در دنیا، بلکه در آخرت هم حکم فرماست، بلکه محسوس تر 

و آشکارتر می گردد و حاکمیت مطلقه را به همراه می آورد: لِمِن 
ــاهی از  ــوم هلل الواِحِد القّهار. در آن روز مُلک و پادش المُلُک الیَ

کیست؟ آن ویژة خداوند یکتای قّهار است )غافر/ 16(.
خداوند پیوسته قدرت بامنازع خویش را به رخ می کشد. به 
ــی قدیر، هو علی کل  حدی که عباراتی چون: اّن اهلل علی کل ش
شیء قدیر، و کان اهلل علی کل شیءٍ قدیرا، بیش از 27 بار در قرآن 
دیده می شود؛ این عاوه بر صدها آیه ای است که با الحان مختلف 
داللت بر توانمندی خالق متعال دارد، از جمله: ما مِن دابّه ااّل هو 
آِخٌذ بِناصیتها: هیچ جنبنده ای نیست مگر آنکه خداوند بر او تسلط 

دارد )هود/ 56(.
ب. صفت عزت: طبق کتاب مفردات راغب، عّزت عبارت 
ــان را مقاوم و شکست ناپذیر می کند؛ به  از حالتی است که انس
زمین های ُصلب و محکم نیز به همین دلیٌل »َعزاز« گویند. عزت 
همواره از »علم« و »قدرت« سرچشمه می گیرد و چون خداوند 
منشأ این صفات است، منشأ عزت است: »العّزه هلل جمیعاً.« اگر در 
بعضی آیات می فرماید: و هلل العّزه و لرسوله و للمؤمنین، آنان نیز 
عزت مندِی خود را وام دار خداوند هستند. در حدیث نبوی آمده 
است: پروردگار شما همه روزه می گوید: منم عزیز؛ و هرکه عزت 
دو جهان خواهد، باید اطاعت عزیز کند )تفسیر نمونه، 18: 193(.
قرآن کریم حدود 95 بار تأکید می کند که عزت نزد خداست و 
اوست که عزیز و حکیم و ذو انتقام است؛ حقیقتی که حتی شیطان 
به آن اقرار کرده است و به عزت او قسم یاد  می کند: »قال َفبعّزتَک 

آموزه  های 
قرآنی

میرزا جلیلی
   )1312( 
معلم و مؤلف ریاضی

جلیلی در بوش��هر متولد شده است. 
وی دانش آموختة مدرس��ة سعادت 
بوشهر، یکی از اولین دبیرستان های 
ایران، است. در دوم دبیرستان به طور 
ناباوران��ه ای مس��ئله ای ریاضی را 
طوری حل کرد که موجب اعجاب 
معلم و مدیر مدرسه شد و او را در سر 
صف صبحگاهی مورد تشویق قرار 
دادند. بدین ترتیب، او که ذوق ادبی 
داشت، س��ر از ریاضی درآورد. وی 
بعداً به دانش سرای مقدماتی رفت و 
معلم ش��د و تا 20 سال در کازرون 

تدریس و همان جا ازدواج کرد. 
جلیلی در س��ال 39 از دانش سرای 
عال��ی ته��ران، در رش��تة ریاضی، 
با رتب��ة اول فارغ التحصیل ش��د و 
همچنان در کازرون ماند تا این که 
در س��ال 48 وی را برای گذراندن 
دوره ای تخصصی به لندن فرستادند. 
همکاری جلیلی با دفتر برنامه ریزی 
و تألیف کتاب های درسی در سال 
1350 آغاز شد که ثمرات نیکویی 
به بار آورد. بسیار کوتاه اینکه: وی 
در وارد ک��ردن »ریاضیات جدید« 
به برنام��ة ریاضی م��دارس ایرانی 
نقش فعالی ایفا کرد. بعد از انقالب 
کارشناس مس��ئول گروه ریاضی 
در دفتر برنامه ریزی و تألیف شد و 
کتاب های ریاضی دوره های ابتدایی 
و راهنمایی را برنامه ریزی و تألیف 
آن ه��ا را هدایت ک��رد. مقاالتی هم 
در مجالت رش��د ریاضی و رش��د 
راهنمایی نوشت. در سفرهای علمی 
متعددی ب��ه کنفرانس های ریاضی 
رف��ت و سرپرس��تی دانش آموزان 
المپیادی را به عهده گرفت. وی عضو 
هیئت تحریریة مجلة رشد ریاضی در 

طی 25 سال گذشته است. 

محمد حسن مکارم
مدرس تربیت معلم و مرکز آموزش 
فرهنگیان فارس



19
شمارة هشتم -   اردیبهشت  1392

اَلُغوینّهم اجمعین«. مع الوصف، همواره کسانی بوده و هستند که 
ــته و می جویند؛  عزت را نزد قدرت های به اصطاح بزرگ جس
در زورآزمایی موسی )ع( و فرعون، فرعونیان به »عزت فرعون« 

سوگند می خورند تا پیروز شوند )شعراء/ 44(. 
در سورة نساء، منافقان شدیداً سرزنش شده اند به این که چرا 
کافران را به جای مؤمنان به دوستی می گیرند و آیا عزت و آبرو را 
نزد آنان می جویند؟! )اَیبتغوَن عندهم العّزه( و در ادامه می فرماید: 

فاّن العّزه هلل جمیعاً.
امروز هم بعضی دولت های مسلمان نما عّزت خود را در رفتن 
به زیر چتر حمایتی دول استکباری می یابند؛ کاری که مایة ذلت و 
خواری ملت های مسلمان شده است و خاف رهنمودهای قرآنی.
ــرد دارد: »عزت  ــردات، دو کارب ــزت، طبق کتاب مف کلمة ع
ممدوح«، چنان که ذات الهی را به آن توصیف می کنیم و عزیز و 
شکست ناپذیر می نامیم، و »عزت مذموم« که همانا آن نفوذناپذیری 
ــت. این عزت در  ــل حق و تکبر از پذیرش واقعیات اس در مقاب
ــت. شاهد آن »قضیة اخنس بن شریق« منافق  حقیقت »ذلت« اس
ــت که قرآن دربارة او می گوید: وقتی گفته شد از خدا بترس،  اس
عزت او را به گناه کشاند. عزت را در این آیه به »لجاج و تعصب« 

معنی کرده اند: »اََخَذته العزة بِاالثم« )نمونه، ذیل 206 بقره(.
علت رجیم شدن شیطان هیچ نبود مگر استکباری که در برابر 
خداِی رحمان نشان داد. در نهج الباغة شریف، در خطبة خواندنِی 
معروف به »قاصعه« آمده است: »الحمدهلل الذی لَبَِس العّز و الکبریاء 
و اختار هما لنفسه دوَن خلقه: ستایش خدایی را که لباس عّزت 
ــید و آن دو را مخصوص خود گردانید«. در ادامه  و بزرگی پوش
می فرماید: »لعنت کرد کسی را که در مورد عزت و کبریایی با خدا 
منازعه کند«. سپس شیطان را به خاطر اقدام به چنین کاری به شدت 

تقبیح کرده و دیگران را تنبّه داده است.

عزت و قدرت انسان
معلوم شد که در نگاه قرآنی، این دو صفت ویژة خداوند است 
و کسی به استقال به آن نمی رسد. انسان، به رغم پیشرفت هایی که 
در بعضی حوزه ها داشته، در کل موجودی ضعیف، ظلوم، َجهول 
ــان نسبت داده  ــت؛ صفت هایی که خدا، خود، به انس و َهلوع اس
است. او موجودی است که اگر از امکانات خداداد در طبیعت و 
در آفرینش خویش استفاده کند و به کمالی دست یابد، از شادی در 
پوست خود نمی گنجد و همه چیز را به خود نسبت می دهد و اگر 
در رفع مشکاِت اطراف خود و تحلیل وجود آن ها عاجز مانَد، 
وارفته و افسرده می شود. به قولی، با یک غوره سردی اش می شود 
و با یک مویز گرمی. ماجرای انسان، ماجرای بعضی از دانش آموزان 
مدارس است که اگر نمرة بیست کسب کنند، به تاش یکجانبة 
خود نسبت می دهند و مغرور می شوند، و اگر مردود شوند گویند: 

معلم ما را انداخت! 
قرآن کریم چهار شخصیت تاریخی را مطرح می کند که مقایسة 

واکنش آن ها در برابر نعمات الهی خیره کننده است:
1. فرعون: مالکیت و حاکمیت بر سراسر مصر را زیبندة خود 
می دید و موسی)ع( را به جرم فقر تحقیر می کرد: گفت ای قوم! 
آیا کشور مصر مال من نیست؟! این نهرها از زیر تخت من جاری 
نیست؟ آیا من برترم یا این فرد حقیر و فاقد بیان! چرا او )مثل من( 

دستبندهای طا ندارد؟! )زخرف/ 51(.
2. قارون: با اینکه خداوند می فرماید: ما آن قدر اموال و گنج به 

او دادیم که صندوق هاِی )نه کلیدهای( آن را یک عّده زورمند به 
زحمت حمل می کردند. اما او گفت: این ثروت را به وسیلة علم 

ودانش خودم به دست آورده ام!! )قصص/ 76(.
3. ابليس: با اینکه سال ها به عبادت سپری کرده بود و با مائک 
و بزرگان درگاه الهی محشور بود و جایگاه و منزلتی داشت، اما پس 
از استنکاف از امر خدا مبنی بر سجده بر آدم و قیاس تکبرآمیزی 
که ارائه کرد، مردود و مطرود گردید. سپس گفت: چون مرا گمراه 
ــتقیم گمراه  ــرده ای )فبما اَغویتنی...( بندگانت را از صراط مس ک
می کنم )اعراف/ 18- 11(؛ بدین صورت، او مدارج قبلی خود را 
از خود دانست، اما اِغواء و گمراهی و مردودِی اختیاری خویش 

را به خدا نسبت داد.
4. سليمان )ع(: با اینکه هم مقام نبوت الهی داشت، هم حکومت 
ظاهری، هم منطق الّطیر، یعنی زبان پرندگان، را می فهمید، هم جن 
و انس در رکابش بودند و زبان مورچگان را نیز می دانست، با این 
ــد و گفت: »رّب اَوزِعنی اَن اَشُکَر نعمتَک«: یعنی  همه مغرور نش
توفیق شکرگزاری طلبید. هم او وقتی که تخت بلقیس را خواست 
ــد، قبل از آنکه پلک به هم زند، این نعمت را  و برایش آورده ش
نیز به خدا نسبت داد و ابراز داشت: »هذا من فضل ربّی لیبلونی« 
)نمل/19 و 40(. سلیمان ُمربّا به تربیت الهی شده بود، لذا از ضعف، 
ظلم، جهل و غرور رهایی یافته بود و رسالت داشت دیگران را نیز 

تربیت کند.
بلندی از آن یافت کو پست شد
در نیستی کوفت تا هست شد

ــه قدرت و عزت  ــان مادی گرا و تربیت نیافته، چنانچه ب انس
ظاهری نرسد و مقهور مشکات پیرامون خود شود، دچار یأس 
و پوچ انگاری می شود، هر چند فیلسوف بزرگی چون »شوپنهاور« 
ــد که امید می رفت چراغ و راهنمای دیگران باشد. وقتی او  باش
ــتی های زندگی بشری را تفسیر کند، به  نمی تواند رنج ها و کاس
ــی توصیه می کند. رواج شکاکیّت معرفتی و بی معنایی  خودکش
ــان معاصر از خدا ودین است  زندگی، ثمرة نامیمون فاصلة انس

)انسان در اسام گرایی: 102(.
ــت که راستی، انسان در  سعادت انس��ان: سؤال مهم این اس
ــعادتمند است؟ آیا وقتی که از آزادی و  چه صورت متکامل و س
قدرت و عزت نامحدود برخوردار باشد، یا زمانی که محدودیتی 
بر او اعمال شود؟ و مهم تر اینکه چه مقامی می تواند او را محدود 
سازد؟! فروید به آزادی مطلق در امور جنسی معتقد است و لیبرال 
ــی حاکم بر جهان غرب، به آزادی در همة زمینه ها. اما  دموکراس
قرآن مجید می فرماید: »انَّ االنساَن لَیَطغی اَن راهُ استغنی: »اگر انسان 
خود را بی نیاز ببیند ]تصور کند، نه اینکه هست[، طغیان می کند 
ــعادتمندی و مصلحت انسان در این است که  )علق/ 6 و 7(. س
هرگز احساس استغنا نکند؛ خود را قادر متعال نداند! عبد باشد و از 
»رب« حساب ببرد و قوانین و محدودیت های الهی را پای بند باشد. 
ــعادت« می گوید: »سعادت در رعایت  غزالی در »کیمیای س
ــهوت و علم است.« مال  ــه قوة غضب، ش تعادل یا عدالت در س
احمد نراقی در »معراج السعاده« می نویسد: »نهایت کمال و غایت 
ــعادت انسان، اتّصاف اوست به صفت عدالت و میانه روی در  س
جمیع صفات و افعال. شبستری در »گلشن راز«، انسان را وام دار 

صفات خدا می داند: 
گویا و  ـــّی  ح ــری،  ــی ــص ب و  سمیعی 
آنجا از  لیک  خـــود،  از  ــه  ن داری،  بقا 

منصور تام سن )1324(   
معلم هنرمند 

وی در شهر اصفهان متولد شده است. 
پ��س از گذران��دن دورة ابتدایی، به 
هنرس��تان هنرهای زیبای این شهر 
رفت و با استفاده از استادان هنرمندی 
چون عیس��ی به��ادری، هوش��نگ 
جزی زاده، حس��ین  اسالمیان و احمد 
رایض موفق ش��د در رشتة طراحی 
فوق دیپلم بگیرد. او در س��ال 1346 
به استخدام آموزش وپرورش درآمد 
و معلم هنر شد. وی که اکنون »نشان 
درجه یک هنرمندی« دارد، از هنگامی 
که وارد فعالیت هنری شده تاکنون، از 
پا ننشسته و همواره در کار آموزش و 
پژوهش و یاد دادن و یادگرفتن بوده 
اس��ت، به طوری که ب��ه جز طراحی 
ف��رش،  در زمینه های هنری دیگری 
مانند تذهیب، س��رامیک، س��فال، 
منّبت، معّرق، طراحی گلیم، طراحی 
پارچه های سنتی و... نیز مهارت دارد. 
حاص��ل کار او در آم��وزش، صدها 
دانش آموز و دانشجویی هستند که 
بسیاری از آنان خود به درجة مهارت 
و استادی رسیده اند. منصور تام سن 
طی دوران فعالیت های هنری خود در 
نمایشگاه های هنرهای سنتی در ایتالیا، 
لبنان، سوریه و هند و نیز نمایشگاه های 
داخل کشور، آثار خود را عرضه کرده 
اس��ت. آن طور که استاد خود گفته 
است، بناهای تاریخی، کاشی کاری ها، 
گچ بری ها، نقش برجسته ها و دیوار 
نگاره های اصفه��ان الهام بخش وی 
در نقش آفرینی های��ش بوده ان��د. از 
کارهای این معلم هنرمند و صاحب 
قلم، کتاب »طراحی نقوش سنتی« 
است که برای هنرستان ها تألیف 

کرده است. 
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محمدنقی آقامیری
معلم نمونة کشوری. زنجان 

محمدنقی آقامی��ری اهل زنجان 
اس��ت و در رش��تة عل��وم قرآن 
و حدی��ث م��درک کارشناس��ی 
ارش��د دارد. وی در حال حاضر 
دبی��ر  خدابن��ده  شهرس��تان  در 
دبیرستان هاس��ت و از معلم��ان 
فعال اس��تان به ش��مار م��ی رود. 
او در س��ال 1382 معل��م نمونة 
منطق��ه، در س��ال 1385 معل��م 
نمونة اس��تان و در س��ال )90-
کش��وری  نمون��ة  معل��م   )89
انتخاب و معرفی ش��د. در سابقة 
فعالیت های آموزشی  و پژوهشی 
او این موارد قابل توجه اس��ت: 
کش��وری  نمون��ة  کتابخ��وان 
)1385(؛ مدرس دانش��گاه های 
آزاد و پیام نور، مدرس  دوره های 
س��رگروه  خان��واده،  آم��وزش 
اسالمی خدابنده، کسب  معارف 
س��وم  و  دوم  اول،  رتبه ه��ای 
اس��تانی و کش��وری  منطقه ای، 
در مس��ابقات قرآن��ی، علمی - 
فرهنگی و روش کالس��ی. چاپ 
معتب��ر  نش��ریات  در  مقاالت��ی 

کشوری.

نقش های معلم
ــف گوناگون معلم  ــه نقش ها و وظای ــی و توجه ب آگاه
ــنجی و  ــی آگاهانه به خودس ــر معلم ــود ه موجب می ش
ــال و رفتار و گفتار خود  ــی بپردازد، مراقب اعم خودارزیاب
ــئولیت های خطیرش پی ببرد. با اندک تأمل  ــد و به مس باش
در زندگی معلمان بزرگ و موفق تاریخ و مطالعة سیرة ائمة 
معصومین)ع( می  توان نقش هایی را به این شرح برای معلم 

تعریف کرد:
ــش معلم،  ــن نق معل��م در نق��ش ياد دهن��ده: مهم تری
یاد دهندگی و تدریس اوست. اولین دلیل استخدام معلمان، 
ــته همواره می کوشد با کسب  ــت. معلم شایس تدریس اس
ــی، علوم تربیتی و  ــص الزم در زمینه های روان شناس تخص
تخصص موضوعی، این نقش را به بهترین وجه ایفا کند. 

ــنیده ایم که تزکیه بر تعلیم  معلم در نقش مربی: بارها ش
و پرورش بر آموزش مقدم است. از این رو، نقش مربیگری 
معلم با نقش آموزشی او در آمیخته است. معلم چه بخواهد 
ــه نداند، نقش تربیتی را هم  ــه نخواهد، چه بداند و چ و چ
ــت، یعنی در  ــش اثر های نا مرئی اس ــده دارد و این نق برعه
گزارش های اداری و رسمی چندان جایی ندارد. در این باره 

مولوی چه زیبا فرموده است:     
سينه ها در  سينه ها  از  م���ی رود 
كينه ها و   ص���الح   پنهان  ره  از 

كند ص��ال��ح  را  ت��و  ص��ال��ح  صحبت 
كند  ط��ال��ح  را  ت��و  ط��ال��ح  صحبت 

معلم در نقش انسان س��ازی: معلم شایسته انسانی است 
به تمام معنا عاشق. عاشقانه تعلیم می دهد و تربیت می کند. 
ــقانه علم می آموزد و چون شمع، روشنی بخش محیط  عاش
ــان امانت اوست  ــت که انس ــت. امانت داری اس اطراف اس
ــان ها وقتی به  ــام خمینی»ره«(. اگر برخی انس )حضرت ام
ــند، شاد می گردند، معلمان زمانی که موفق  جاه و مقام برس

به هدایت انسان می شوند خرسند می شوند. 
ــه بخواهد و چه  معل��م در نقش الگو ب��ودن: معلم چ
ــازی  ــق برای همانندس نخواهد همواره یک الگو و سرمش
ــت. او از طریق یادگیری اجتماعی و  ــازی اس یا همسان س
ــاگردان را تعلیم می دهد و تربیت می کند. در این  تقلید، ش
نقش، معلم به عنوان یک الگوی معرف جامعه ایفای نقش 

می کند. معلم یک اسوه یا سرمشق عملی است. 
ــم واقعی  معل��م در نق��ش تخصص��ی و حرفه ای: معل
ــعی می کند اصول  ــت که همواره س ــک فرد حرفه ای اس ی
اخاقی حاکم بر این حرفه را رعایت کند. آشنایی با اصول 
ــی،  ــی، روش های اصاح رفتار، فناوری آموزش روان شناس
روان شناسی رشد و فنون تدریس، از دانش های ضروری اند 
ــد و به عاوه به دنبال  ــب کن که هر معلمی باید آن ها را کس
ــوزة تخصصی خود  ــب آخرین یافته های علمی در ح کس

اشاره
در گذشته، گفته های معلمان در مدرسه وحی منزل بود. از کالس اضافه و معلم خصوصی به شکل کنونی خبری نبود. والدین از وضع فرزند خود 
کمتر خبر داشتند و احساس می کردند همین که او را به مدرسه بفرستند وکتاب و دفتری برایش تهیه کنند وظیفه شان را انجام داده اند. معموالً 
بزرگ ترها مشغول کار خودشان بودند و معدل بچه ها برایشان زیاد مشکل آفرین نبود. بچه ها هم می دانستند همه چیز به همت خودشان بستگی 
دارد و نباید منتظر دیگران بنشینند. با وجود کمبود امکانات، اگر کتابی در دسترس بچه ها قرار می گرفت، اکثر آن ها تمایل به خواندن آن داشتند. 
اما امروز والدین همپای فرزندان می دوند. چهره هاي خونسرد و بي خیال بچه هاي قدیم، جاي خود را به نگاه مضطرب و نگران در بسیاری از کودکان 
امروز سپرده است که باید از کنکور چندین مدرسة غیر دولتی گذرکنند. امروزه این همه کتاب خواندني و این همه نشریة متنوع در دسترس است 
ولي مشتري فراواني ندارد. تلویزیون ، ویدئو، سینما، ماهواره و... فرصت کتاب خواندن را گرفته اند؛ اگر دیروز پدر و مادرها نمي دانستند فرزندانشان 
در چه کالسي درس مي خوانند، امروز به حد افراط نسبت به کوچك ترین رویداد مدرسة کودك خویش حساس هستند. چه بسا مي خواهند 
شکست هاي دیروز خویش را با توفیق امروز فرزندانشان جبران کنند. و چه بسا آن ها را نماد آرزوهاي کنونی خویش قرار مي دهند؛ آرزوهایی که 

در کودکی خودشان تحقق نیافته است. 
مقایسة امروز و دیروز با سال ها فاصله  گویاي تحوالت آموزش و پرورش ماست. معلمان ما که به حق معماران جامعة فردایند باید چه کنند تا با 
تلفیق ارزش های فرهنگی اسالمی دیروز و نیازهای امروز فردایی روشن را رقم زنند؟ آنچه در این مقاله می خوانید پاسخی است که نگارنده در قالب 
»نقش های معلم« و چگونگی ایفای آن ها به این سؤال داده و در ادامه کوشیده است بسیاری از این نقش ها را در وجود شخصیتی معلمی که روز 

معلم به یاد اوست، یعنی استاد شهید مطهری، جست وجو کند.

دیروز
امروز
ف���ردا زینب کامرانی

کارشناس ارشد مشاوره .اصفهان
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جالل ثقفی
   

دبیر ریاضی، کارآفرین

آق��ای ج��الل ثقف��ی از دبیران 
بازنشس��تة شهرس��تان خ��ور و 
بیابانک )متولد روس��تای خنج( 
در اس��تان اصفه��ان اس��ت. وی 
ریاض��ی  رش��تة  دانش آموخت��ة 
از دانش��گاه تهران اس��ت و طی 
سی سال خدمت خود به تدریس 
همین رشته در مدارس راهنمایی 
و دبیرس��تان های آن شهرس��تان 
مش��غول بود. به گونه ای که وی 
را در تدری��س ریاض��ی معلمی 
کم نظیر می شناسد و کالس های 
او را خاطره انگیز می دانند. جالل 
ثقف��ی پ��س از بازنشس��تگی به  
پژوهش ه��ا و تحقیق��ات خ��ود 
در زمینة کش��اورزی و گیاهان 
دارویی - که قباًل هم بدان عالقه 
داش��ت- ادامه داد، به طوری که 
چندین مرتبه به عنوان کارآفرین 
گیاه��ان  برت��ر  تولیدکنن��دة  و 
اصفه��ان  اس��تان  در  داروی��ی 

شناخته شده است.

نیز باشد. 
ــی می تواند معلم خوبی باشد  معلم در نقش متعلم: کس
ــد. با توجه به این که  ــایی باش که متعلم یا یادگیرندة کوش
ــت، معلم  عصر حاضر عصر انفجار اطاعات و دانش اس
ــم روز مجهز کند و  ــواره خود را به عل ــت هم موظف اس

ناگزیر از یادگیری است. 
ــا در اختیار  ــار: معلم ب ــش اصاح گر رفت ــم در نق معل
ــتن تقویت کننده های مثبت می کوشد رفتار های مثبت  داش
دانش آموزان را شکل دهد، توسعه دهد و استمرار بخشد و 
به عکس، با به کار گیری تقویت کننده های منفی، از توسعه، 
استمرار و شکل گیری رفتارهای نا مطلوب آن ها پیشگیری 

کند. 
ــک نقطة  معل��م در نق��ش اصالح گر جامعه: بدون ش
ــود و  ــروع می ش آغازین اصاحات در جامعه، از خانه ش
ــد. در خانه والدین و در مدرسه  ــپس به مدرسه می رس س
ــان نقش اول را ایفا می کنند. یک معلم خوب حیات  معلم
ــوی جامعه را رقم می زند و انقاب بنیادین در جامعه  معن

از جامعة معلمان آغاز می شود. 
معلم در نقش ناقل فرهنگی: معلم یک ناقل و جهادگر 
ــا، نگرش ها و  ــب ارزش ه ــت که باید با کس فرهنگی اس
هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعه آن ها را از طریق گفتار 
و کردار خود به شاگردان منتقل کند و به تعلیم و تربیت به 

معنای انتقال میراث فرهنگی معنا بخشد. 
معلم در نقش راهنما و مشاور: دانش آموزان همواره به 
ــاوره احتیاج دارند و نخستین کسی که به  راهنمایی و مش

او مراجعه می کنند معلم است. 
ــری و ادارة یک  معل��م در نقش مدير آموزش��ی: رهب
ــه ارمغان می آورد و  ــرای معلم نقش دیگری را ب کاس ب
ــب  ــرایط مناس ــت. فراهم کردن ش آن مدیریت کاس اس
ــب و ادارة کاس به منزلة  ــری، برقراری نظم و ترتی یادگی
ــوب  یک گروه اجتماعی، از مهم ترین وظایف معلم محس

می شود. 
معلم در نقش معين عمل: در کنار سایر نقش ها، گاهی 
ــهیل کننده، معین  ــات حضور معلم صرفًا نقش یک تس اوق
ــرای یادگیری بازی  ــزور را ب ــه اصطاح کاتالی ــل و ب عم
ــخصًا در فعالیت های یادگیری  ــت ش می کند. او ممکن اس
ــود او در کاس درس امکان دارد  ــا نب ــرکت نکند، ام ش

موجب اختال در یادگیری دانش آموزان شود. 
معلم در نقش كاربر فناوری آموزش��ی: تهیه و تنظیم 
ــاوری و  ــی، کاربرد فن ــک آموزش ــی و کم ــواد آموزش م
تکنیک های گوناگون برای تدریس، موجب می شود معلم 

نقش یک تکنولوژیست را ایفا کند. 
ــگاه واقعی  معلم در نقش پژوهش��گر: معلم در آزمایش
ــان ها مواجه  ــد. او همواره با انس ــوم تربیتی کار می کن عل
ــت، پس باید مسائل و مشکات را بشناسد، علت یابی  اس

کند و راه مناسب را برای حل آن ها بیابد. 
ــق همواره با  معل��م در نقش مبل��غ مذهبی: معلم موف
ــد و در همه حال  ــر کاس حضور پیدا می کن اخاص س

ــر بر اعمال خود  ــاهد و ناظ خدا وند تبارک و تعالی را ش
ــکیبایی او دانش آموزان را  می داند. تقوای عملی، حلم و ش

به طور غیر مستقیم به دین و دیانت دعوت می کند. 
ــمگیر  معلم در نقش انضباطی: یکی از نقش های چش
ــت. معلمی که در عمل به نظم  معلم، نقش انضباطی اوس
ــت می دهد )مثًا به موقع در کاس حاضر  و انضباط اهمی

می شود(، آثار بسیار عمیقی بر شاگردان به جا می گذارد. 
ــی، در طول خدمت  معل��م در نق��ش قاضی: هر معلم
ــت نمره  خود بارها تدریس می کند، نمره می دهد و فهرس
ــل می  کند. نمره دادن به تاش های دانش آموز یعنی  را کام

قضاوت و ارزیابی او. 
ــای عاطفی  معل��م در نقش م��ادر و پدر: در یک فض
ــت که فرایند تأثیر پذیری و تأثیرگذاری تحقق می یابد  اس
و اصوالً تعلیم و تربیت یعنی تأثیر گذاشتن و تأثیر پذیرفتن. 
از این رو معلمی که در نقش پدر مهربان یا مادری دلسوز 
ــود ارتباط برقرار می کند،  ــاگردش به عنوان فرزند خ با ش
ــد، او را از درون متحول  ــاگرد راه یاب می تواند به درون ش

سازد و درون او بذرهای محبت بکارد)به پژوه. 1380(.

معلم ماندگار
براي دریافتن خصوصیات معلم خوب مي توان اس��تاد 
ــه انتخاب و  ــق و نمون ش��هيد مطهري را به عنوان سرمش

ویژگي هاي او را بررسي کرد. 
او چگونه بود که توانست این همه آثار روحي و معنوي 
و علمي در جامعة ما برجاگذارد؟ براي پاسخگویي به این 
ــهید  ــتان و یاران آن ش ــوال از مقاله اي که یکي از دوس س
)آیت اهلل محمد واعظ زاده خراسانی( در وصف وي نوشته 

است، استفاده مي کنیم:
ــک طلبه بود، معلم نیز  ــه ی - مرحوم مطهري که همیش
بود . زندگي او که در حقیقت سراسر سازندگي بود، به دو 
ــاختن خود و ساختن جامعه، و  ــیم مي شد : س مرحله تقس
زندگي وي هیچ گاه از یکي از این دوگونه سازندگي خالي 
نبود، بلکه مانند همة مردان خدا و مصلحان راستین، غالبًا 
ــتغال داشت... اتفاقًا این شیوة  به هر دو نوع سازندگي اش
ــامي  هنوز در حوزه هاي علمیه محفوظ  تعلیم و تعلم اس

مانده است. 
ــود و  ــاي خ ــم دوره اي ه ــري را از ه ــه مطه - آن چ
ــت نما مي نمود، همان  ــان فاضل، جدا و انگش دیگر مدرس
ــنگري ها و آگاهي بخشیدن او در مسائل اجتماعي و  روش
ــا چند تن از اهل علم  ــي و اصاح طلبي بود... هرج سیاس
گرد مي آمدند، چنانچه مطهري حاضر بود، غالبًا گوینده و 
نظردهندة اصلي او بود و کامًا مشخص بود که در دیگران 
ــش مي آمد اعم از  ــذارد و در هرنوع بحثي که پی اثر مي گ
مباحث علمي یا تاریخي و اجتماعي و سیاسي، نظرات او 

صائب بود و سنجیده سخن مي گفت. 
- تا امکان داشت اظهار حاجت نمي کرد. در جمع مال 
ــختي ها را  و ثروت دنیا حریص نبود. افرادي که تحمل س
ــار زور و منت دیگران نمي روند چقدر با  مي کنند و زیر ب
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بهروز خاماچی )1314(    
معلم و محقق پیش کسوت 

آقای به��روز خاماچی در ش��هر 
هنگام��ی  ش��د.  متول��د  تبری��ز 
ک��ه دیپل��م گرفت معلم ش��د و 
در روس��تای ه��راب در دامن��ة 
به آم��وزگاری پرداخت  س��هند 
در  س��ال  همی��ن  در   .)1341(
دانش��گاه تبریز پذیرفته ش��د و 
سه سال بعد مدرک کارشناسی 
ارش��د جغرافی��ا و دو س��ال بعد 
نی��ز مدرک کارشناس��ی ارش��د 
ای��ن رش��ته را گرف��ت. به��روز 
خاماچی عالوه ب��ر اینکه معلمی 
کوش��ا و عالقه من��د ب��وده و از 
آموزگاری دبستان ها تا تدریس 
در تربیت معل��م را تجربه کرده، 
نویس��نده ای پرکار و تواناست. 
42 جلد کت��اب دربارة تاریخ و 
جغرافی��ای آذربایج��ان و تبریز 
نوشته که از میان آن ها »شهر من 
تبریز« کتاب برگزیدة سال شده 
است. در حال حاضر، وی عضو 
شورای شهر تبریز است، دبیری 
هیئت پیش کسوتان کوهنوردی 
تبریز را به عهده دارد و با رادیو 

تبریز هم همکاری می کند. 

ــخصیت، محترم و مورد عاقه و توجه دیگران هستند.  ش
این خصوصیت براي معلم از واجب ترین خصایص است.
- وي مردي بسیار رازدار و سّر نگه دار بود. بزرگ ترین 
شکست براي معلم آن است که شاگرد به او اعتماد کند و 
اسرار خود را به او بگوید و یا او خود به هرحال به بعضي 
ــود و از سر بي مباالتي  از نکات پنهان زندگي وي واقف ش
ــخر  ــي و یا خداي نکرده براي کوبیدن و تمس و بي توجه

اسرار او را فاش کند. 
- مطهري مردي خیرخواه و مشکل گشا بود. تا جایي که 
ــتش مي رسید به دیگران کمک مي کرد. اثر خیرخواهي  دس
ــایي و کمک کاري به دیگران، چنان روشن و  و مشکل گش
ــن نیت و اخاص  ــت که حتي آن ها هم که حس قاطع اس
ــکل در مي آورند و به آن گونه رفتار  ندارند خود را به آن ش
ــاني که  ــر مي کنند. نمونة آن را بعداز انقاب در کس تظاه
ــتند  ــته به گروهک ها بودند و به این طریق مي خواس وابس
ــاگردان مدارس به دست بیاورند  اعوان و انصاري از بین ش

به روشني دیدیم. 
ــیار دوراندیش و آینده نگر و حسابگر بود. هیچ  - او بس
کاري را بدون تمهید مقدمات الزم آغاز نمي کرد. اهل دل 
به دریا زدن و بي گدار به آب زدن نبود. همواره مي اندیشید 
ــتفاده کرد و  ــي باید اس که براي هرکاري از وجود چه کس
ــت و  اوبه چه نوع  ــأن و حد و توان هر کس چیس در ش

تدبیري حاجت دارد. 
ــت- در هرکس یافت  ــر فضل و کمال و لیاق - در براب
ــدا بودند، خاضع بود  ــد- حتي آنان که از راهش ج مي ش
ــیارند  ــي داد و حتي بر زبان مي آورد... چه بس و انصاف م
ــي اختاف نظر دارند یا عیبي در او  ــاني که اگر با کس کس
ــراغ دارند، همة خصلت ها و اوصاف خوب او را ندیده  س

مي گیرند و به ناحق درباره اش قضاوت مي کنند. 
ــه بهترین وجه این  ــیفتة علم و دانش بود و ب - وي ش

شیفتگي را در نوشته هایش منعکس کرده است. 
- او بد زبان و اهل غیبت نبود. 

ــري داراي تقواي  ــت آقاي مطه ــت باید گف - به جرئ
ــواي علمي نیز  ــود ؛ همان طور که تق ــي و عملي ب اخاق
ــیاري  ــت. از محّرمات پرهیز مي کرد و واجبات و بس داش
ــع، این چکیده و  ــتحبات را رعایت مي کرد. در واق از مس
ــن و بزرگي هاي یک فرد است : تقواي  خاصة همة محاس

اخاقي، عملي و علمي. 

مطهری و قلم
ــدگان خود از  ــا خوانن ــنده ب ــه هر نویس ــور ک همان ط
ــم هم در کاس  ــاط برقرار مي کند، معل ــق کتاب ارتب طری
ــاد مي کند. البته غیرقابل  ــاگردانش همان رابطه را ایج با ش
ــق کاس یا کتاب،  ــت که کیفیت ارتباط از طری انکار اس
تفاوت هاي اصلي دارد، ولي نمي توان منکر وجوه اشتراک 

ــتاد مطهري، عاوه بر ارزش  ــد. به هرحال، آثار اس هم ش
ــم دارد و آن  ــتوانه ای عظیم و کم نظیر ه ــي خود،  پش ذات
ــد: ) آثار و قلم و زبان  ــت که فرمودن تأیید امام خمیني اس
ــت (. شایسته است  ــتثنا آموزنده و روان بخش اس او بي اس
ــه ویژگي هایي دارند و آیا مي توان ازاین  ببینیم این آثار چ

خصوصیات در کار معلمي استفاده کرد یا خیر؟ 
ــهید مطهري و آثار  ــام واعظ زاده دربارة ش حجت االس
ــه مکتب و  ــواره با توجه ب ــد: او هم ــي وي مي نویس قلم
ــامي چیز مي نوشت و چه بسیار کساني که  ایدئولوژي اس
ــام مي گویند و مي نویسند، اما کار آنان  همواره در راه اس

محتواي مکتبي ندارد. 
ــرگرمي قلم به دست  ــبیل تفنن و س - او هیچ گاه بر س

نمي گرفت، بلکه نیازها را مي سنجید. 
ــته هایش   ــتاد مطهري که طبیعتًا انقابي بود، نوش - اس
ــک انقاب و  ــر ی ــم تحلیلگ ــفي او ه ــار فلس ــي آث وحت
ــت، نه انقاب سیاسي و  ــه آفرین اس آرمان بخش و حماس
اجتماعي بلکه انقاب فکري و مکتبي که خواننده بخواند 
ــد و پس از فهمیدن، در جهت انقاب جهت گیري  و بفهم

و تغییر مسیر پیدا کند. 
- وي قلم روي کاغذ نمي برد، مگر اینکه هدفش تحقیق 
ــئله اي بود و تا به طور دلخواه آن مسئله با دلیل  دربارة مس
ــود، آن را عرضه  ــده ب ــن نش و برهان براي خودش روش

نمي کرد. 

بحث، سخنرانی و تدریس
ــه اصطاح  ــع و ب ــع و مان ــور جام ــه ط ــب را ب مطال
جامع اال طراف مورد بحث قرار مي داد و اطراف و جوانب و نتایج 
و برداشت هایي را که ممکن است به غلط از آن ها بشود، در نظر 

مي گرفت. 
ــف طرف را در نظر  ــات و عواط - در هنگام انتقاد، احساس
مي گرفت... تا بیش از آنچه الزمة انتقاد سالم و سازنده است با 

طرف خود برخورد پیدا نکند... 
- عبارات و جمله ها در سراسر آثار استاد مطهري یکنواخت، 
ــت. در آثار او از تطویل  ــت، محکم، ساده و دلنشین اس همدس
ــا اجمال گویي بي جا و به کاربردن الفاظ و اصطاحات علمي  ی
نامفهوم براي خوانندگان خبری نیست. از لحاظ نظم و ترتیب 
ــیار دقت به  و فصل بندي و نحوة ورود و خروج از مطلب، بس

کار رفته است. 
ــکار و نوآوري  ــتاد مطهري گاه به گاه در تعبیرات، ابت - اس
ــگردهاي کاس داري، استفاده از کلمات و  هم دارد. یکي از ش
تعبیرات تازه و مفاهیم و نحوة برخورد نو و جدید است که باعث 
ــود و به کار بردن کمي ذوق  جلب توجه و گیرایي درس مي ش
در این زمینه مي تواند آثار مثبت و متعددي داشته باشد)جلوه های 

معلمی استاد، 1370(.
ــهید مطهري به اعتراف شاگردان ممتاز  - روش تدریس ش
ــان به گونه اي بود که همة ابعاد به بهترین وجه در آن لحاظ  ایش

شده بود. 
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محمد مقدس
)1310( 

معلم، کارشناس کتاب های درسی
محمد مق��دس اهل ش��هر داراب در 
اس��تان فارس اس��ت. پس از آن که 
دورة دو س��الة دانش سرای مقدماتی 
را در شیراز به پایان رساند، پنج سال 
در مدارس - دبس��تان و دبیرستان - 
زادگاه خ��ود تدریس کرد و س��پس 
برای ادامة تحصیل به تهران رفت و 
از دانش سرای عالی مدرک لیسانس 
گرفت و در تهران ماند و به تدریس 
در مراکز تربیت معلم و سپاه دانش 
پرداخت. در همین ضمن توانس��ت 
مدرک کارشناسی ارش��د خود را از 
دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه تهران 
اخ��ذ کند. وی بعد از انقالب به دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتب درس��ی 
دعوت ش��د و ت��ا س��ال 1375 که 
بازنشسته شد، در سمت کارشناس 
مسئول گروه ابتدایی به خدمات خود 
ادام��ه داد و به ویژه در تغییر و اصالح 
کتاب ه��ای ای��ن دوره که مقتضای 
شرایط بعد از انقالب بود، مؤثر واقع 
شد. محمد مقدس پس از بازنشستگی 
به عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد 

تهران جنوب درآمد. 

ــهید مطهري از آنجا که فکری قوي داشت و به مسائل  - ش
فلسفي و منطقي خیلي زیاد وارد بود، در هر بحثي که وارد مي شد 
این توانایي منطقي و فلسفي را در نحوة عرضه کردن آن بحث هم 
اعمال مي کرد؛ حتي اگر تدریس فلسفه داشت، باز با نظم خاص 

فلسفي آن را ارائه مي کرد. 
ــتاد این بود که از موضوع  - از خصوصیات بارز تدریس اس
درس خود خارج نمي شد و حد و مرز موضوعات و مسائل را 
خوب مي شناخت. یک مطلب را تبیین مي کرد و همان را ادامه 

مي داد. 
ــتاد مي توان به تفهیم  - از ویژگي هاي روش تدریس اس
مطالب به سبک ساده و بیاني شیوا اشاره کرد، به گونه اي که 
ــیار روان بیان مي کرد. به عبارت  حتي مطالب پیچیده را بس
ــان مطلب درس را با بیاني ساده مطرح مي کرد.  دیگر، ایش

بسیاري از شاگردان ایشان به این امر اعتراف دارند. 
ــتاد با تمام وجود و با عشق و عاقه درس را ارائه  - اس
مي داد و با صدایي رسا و بلند به گونه اي که به نقل از اقوال 
ــتدالل محکم به  ــران، با صابت هرچه تمام تر و با اس دیگ

جرح و تعدیل آن مي پرداخت. 
- از آنجا که استاد شهید، سراسر وجودش غرق علم بود 
ــه دوانده بود، همیشه  و درخت دانش در عمق جان او ریش
ــیدگي مي کند به باغ دانش  مانند باغباني که به باغ خود رس
ــراوت و زنده نگاه  ــیدگي مي کرد و آن را با ط خویش رس

مي داشت و به همین جهت درس ایشان همیشه نو بود. 
ــس، احترام فوق العاده  ــتاد در تدری - از خصوصیات اس
ــتادان بود. آن سنت پسندیدة اسامي و رابطة معنوي   به اس
ــاگرد به گونه اي در فرمایشات ایشان تبلور  ــتاد و ش بین اس

خاصي داشت. 
- از خصوصیات بارز ایشان این بود که به ارتباط علوم 
ــارف کامًا واقف بود. در ضمن درس، این ارتباط را  و مع
ــد چهرة یک  ــان مي کرد. به عبارت دیگر، اگر الزم مي ش بی
موضوع را در چند آینه نشان مي داد؛ یک بار در آینة فلسفه، 
ــي. این نتیجة  ــار از بعد عرفاني یا در بعد روانشناس یک ب

تسلط ایشان به شاخه هاي مختلف علوم بود. 
- درس استاد مطهري غالباً و شاید بتوان گفت که در همة 
موارد جهت دار بود، یعني شاگرد درک مي کرد که این بحث 
به چه درد مي خورد و این گونه نبود که مطلبی انتزاعي فقط 

به صورت یک سلسله بحث هاي لفظي جلوه گر شود. 
ــتاد تسلط ایشان  - از مهم ترین ویژگي هاي تدریس اس
ــب را خوب فهمیده بود  ــه موضوع بحث بود، یعني مطل ب
ــود را با مردي  ــتاد مي آمد خ ــس که پاي درس اس و هرک
ــه رو مي دید که در دوران طلبگي اش با تمام دل و جان  روب
ــه خوانده فهمیده و رابطة خود  درس خوانده و آنچه را ک
ــي چکیدة  را با معلومات خودش حفظ کرده و مطلب درس

جان او بود. 
ــتاد  ــوار نقل مي کنند که هرگاه اس ــاگردان آن بزرگ - ش
قصد داشت در کاس، مطالب کتابي را نقد کند، نسخه اي 
ــه در آن، به هنگام مطالعه،  ــتفاده قرار مي داد ک را مورد اس

حواشي الزم را یاد داشت کرده بود. در این حال، به هنگام 
ــیة خود را نیز  ــي مطالب، پس از خواندن متن، حاش بررس
مطرح مي ساخت. مرحوم مطهري نه تنها نظر استقالي خود 
را بیان مي داشت، بلکه شاگردان را نیز تشویق مي کرد تا با 
موشکافي در عمق مطالب، زمینة اظهارنظر براي آن ها میسر 

شود )باقی نصر آبادی، 1377(.

بحث و نتیجه گیری 
ــم باید عاوه بر دانش و تخصص الزم، انگیزة کافی  معل
ــته باشد تا بتواند مهارت خود را به کار گیرد. معلم  هم داش
ــد. معلم امروز با معلومات کهنه نمی تواند  باید به روز باش
ــترش سیستم های ارتباطی  ــر کاس حرف نو بزند. گس س
ــاید زمانی  ــوز را مجهز کرده و ش ــت دانش آم ــل اینترن مث
ــتر بداند.  ــود، از معلم بیش دانش آموز، اگر معلم به روز نش
ــرار گرفته ایم که درآن  ــور کلی، ما در دوران خاصی ق به ط
ویژگی های جدیدی نسبت به گذشته در حال ظهور است. 
ــت که اصول، روش ها  ــی هر نظام تربیتی در این اس پویای
ــتا خارج کند و بتواند  و کارکردهای خود را از حالت ایس
خواسته هایش را متناسب با دگرگونی های محیطی، شاداب 

و زنده نگه دارد. )باقری، 1385(.
ــی کشور، از دورة پیش  ــئوالن نظام آموزش به یقین، مس
دبستانی تا پیش دانشگاهی، نمی خواهند که فارغ التحصیان 
ــند یا  ــًا مترجم یافته های دیگران باش ــگاهی ما عموم دانش
ــت که این  ــاخته های این و آن. بدیهی اس ــد دهندة س پیون
ــخصیت و  ــد با اصل پویایی علمی، خاقیت، تعالی ش رون
ــنگربانی رفیع ترین قله های علمی، فرهنگی و اقتصادی  س
همسویی ندارد. از سوی دیگر بسیاری از دانش  آموختگان 
ــی و  ــاظ فقر انگیزش ــه نیز به لح ــد جامع ــر و توانمن برت
نگرش های فردی و اجتماعی، به گونه ای که انتظار می رود، 
ــود نقش آفرینی نمی کنند! به طور  ــته های تحقیقی خ در رش
مسّلم وجود رگه هایی از نگرش ها و بازخوردهای منفی و 
بازدارنده و فقر انگیزشی و بی اشتهایی روانی در بین درصد 
ــی از دانش آموختگان و متخصصصان توانمند،  قابل توجه
خود نتیجة بسیاری از عوامل روانی اجتماعی دیگر است.
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بي گمان همة ما، چه پدران و مادران 
و چه آموزگاران، دبیران و کارشناسان 
ــم  هی ا مي خو ، ش ر و پر ش و ز مو آ
ــته باشیم، اما  دانش آموزانی خاق داش
ممکن است از نقش خود در پرورش 
ــه خوبي آگاه  ــن دانش آموزاني ب چنی
ــیم. این کم آگاهي نسبت به نقش  نباش
خود باعث مي شود که عوامل دیگری 
ــرورش  ــي در پ ــن اصل را نقش آفری
ــي در دانش آموزان  توانایي هاي آموزش
ــه در واقع نقش آفرین  ــي کنیم ک معرف
نیستند. در این یادداشت، به مجموعه 
ــر پرورش خاقیت،  عوامل اثرگذار ب
ــه، نگاهي  ــامانه ای یکپارچ ــد س مانن

خواهیم داشت. 
چه عواملي در خاقیت دانش آموزان 
ــخ باید گفت، هر  نقش دارند؟ در پاس
ــوزش دانش آموزان  ــه در آم عاملي ک
ــود خاقیت آن ها  ــش دارد، در بهب نق
ــیارند  ــت. این عوامل بس نیز مؤثر اس
ــیم بندي کرد:  ــوان آن ها را تقس و مي ت
خانواده، معلم، مدرسه، مواد آموزشي 
و جامعه. اگر برهم کنش هاي میان این 
ــته با یکدیگر و دانش آموزان  پنج دس
ــامانه در  ــا درونداد یک س را ورودي ی
ــامانه مي تواند  نظر بگیریم، برونداد س
ــس کاهش  ــود خاقیت یا برعک بهب
خاقیت در دانش آموزان باشد. اکنون 
ــب براي  ــه درونداد مناس ــراي اینک ب
ــت را ارزیابي  ــامانة پرورش خاقی س
ــدواژة خاقیت را  کنیم، مي توانیم کلی

در اینترنت جست وجو کنیم و هر بار 
ــاي خانواده، معلم،  یکي از کلیدواژه ه
ــه، مواد آموزشی و جامعه را به  مدرس
ــن کار، به مقاله ها و  ــم. با ای آن بیفزایی
ــان گوناگون  ــت هاي کارشناس یادداش
ــت  ــت دس ــرورش خاقی ــارة پ درب
مي یابیم. سپس با خواندن این نوشته ها 
مي توانیم اندیشه هاي مشترک موجود 
ــة آن ها را بیرون بیاوریم. اغلب  در هم
ــته ها هفت شرط زیر را براي  این نوش
پرورش خاقیت در دانش آموزان مهم 
دانسته اند؛ این ها حاصل جست وجوی 

خودم در اینترنت است: 
1. آزادي اندیشه و عمل؛
2. تقویت خیال پردازي؛

3. برانگیختن پرسشگري؛
4. احترام نهادن به اندیشة دیگران؛
5. پرهیز داشتن از یک سونگري؛

6 . دادن فرصت اشتباه؛
7. پرهیز از حافظه محوري.

اکنون شرط شمارة یک را به عنوان 
ــامانه اي که  ــوب س ــه در چارچ نمون

تعریف شد بررسي مي کنیم. 
ــادر تا چه اندازه  خانواده: پدر و م
ــازه مي دهند در  ــدان خود اج به فرزن
ــته  مدیریت خانه و خانواده نقش داش

باشند؟ 
ما، خودمان، تا چه اندازه از فرزندان 
خود براي برنامه ریزي یک میهماني یا 
سفر نظرخواهي مي کنیم؟ تا چه اندازه 
ــود در انتخاب خوراک  به فرزندان خ

ــل مي دهیم؟ تا  ــاک آزادي عم و پوش
هنگامي که همواره بهترین نظرها فقط 
براي پدران و مادران باشد، آیا فرصتي 
ــیدن براي فرزندان  براي تمرین اندیش

فراهم مي شود؟
معلم: آیا دانش آموزان همواره باید 
ــئله هایي را حل کنند که فقط یک  مس

پاسخ دارد؟ 
آیا معلم جرئت کافی براي پذیرش 
ــه اي مخالف با اندیشة خود را  اندیش
ــه دانش آموزان  ــه اندازه ب ــا چ دارد؟ ت
خود اجازه مي دهد در فرایند تدریس 
مشارکت داشته باشند؟ در یک کاس 
معلم محور که دانش آموزان فقط شنوندة 
سخنان معلم هستند و همان سخنان را 
باید در برگة آزمون درج کنند، آیا جایي 

براي پرورش خاقیت باقی مي ماند؟ 
ــه تا چه  ــران مدرس مدرس��ه: مدی
ــنهادهاي دانش آموزان  ــدازه از پیش ان
ــتقبال  ــه اس ــر مدرس ــراي ادارة بهت ب
مي کنند؟ اگر معلمي خواست به جاي 
پرسش هاي بسته )که فقط یک پاسخ 
دارند(، پرسش هاي باز )مانند نقد یک 
ــخصیت تاریخي( مطرح کند، کدام  ش
ــتیباني مي کند؟ اگر رتبة  مدیر از او پش
ــوز در آزمونی چهارگزینه اي،  دانش آم
براي مدیر مدرسه و خانواده ارزشمندتر 
ــه پرورش  ــوان ب ــد، دیگر نمي ت باش
خاقیت در دانش آموزان امیدوار بود. 

مواد آموزشي: برنامة درسي تا چه 
ــاب محتوا و چگونگي  اندازه در انتخ

حسین باقری 
سرگروه آموزشی، بوشهر اشاره

خالقیت یکی از موضوعاتی است که در 
سال های اخیر دربارة آن بسیار گفته و نوشته اند 
و چه حرف های مکرری که در این عرصه بر 
زبان ها و قلم ها جاری نشده است! از همین رو، 
یعنی به منظور پرهیز از این تکرارهاست که 
رشد معلم در چاپ مقاالتی که با این موضوع 
دریافت می کند، امساك به خرج داده است. 
مقالة حاضر اما تا حدی متفاوت است. به همین 
دلیل، مبادرت به چاپ آن می کنیم. با این حال، 
در مورد همین مقاله نیز توضیح نکته ای را الزم، 
بلکه مهم، می دانیم. 20 پیشنهادی که نویسنده 
برای بهبود خالقیت مطرح کرده و اغلب آن ها 
قابل توجه است، همان اندازه که بیان کردن 
و نوشتن یا به قلم آوردن آن ها نسبتاً ساده 
و راحت است، به عمل آوردن و اجرا کردن 
آن ها دشوار است. دلیل آن روشن است! 
هر یك از این پیشنهادها- که همه کاربردی 
هستند- برای اجرایی شدن یا به مرحلة عمل 
رسیدن و تبدیل به عادت و مهارت شدن، 
به آموزش نیاز دارد و باید راجع به هر کدام 
از آن ها بسیار نوشت و بسیار گفت و تجربه 
کرد تا به هدف نایل شد. برای مثال، واقعًا 
چگونه می توانیم »اندیشه های دیگران را 
ارزشمند بدانیم و به آن ها توجه نشان دهیم؟« 
)پیشنهاد4( یا در فرهنگ بزرگ  ساالری که 
ما داریم، چگونه می توانیم »دو برابر آنچه به 
فرزندان خود می گوییم، به سخنان آن ها گوش 
دهیم؟ )پیشنهاد 14(.این ها نکته هایی است 
که البته نویسندة محترم نیز به آن ها اشاره 
کرده است. به هر حال، اندکی تعمق نشان 
می دهد که هر یك از این پیشنهادها روایتی 
است از موانع بزرگی که جامعة تعلیم و تربیت 
ما با آن روبه روست؛ نه تنها در راه بروز دادن 
خالقیت بچه ها، بلکه حتی در مورد راه و رسم 
زندگی روزمره. به نظر شما، برای تبیین هر یك 
از این موارد و تبدیل کردن آن ها به عادت یا 
مهارت در معلم، مدیر، مربی، پدر، مادر و... چه 
باید کرد؟ رشد.

بازهم
قیت در مدرسه! خالاّ

کلید واژه ها: 

خالقیت، خانواده، معلم، مدرسه
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ــل  ــم آزادي عم ــه معل ــیابي، ب ارزش
ــي  کتاب هاي کمک درس آیا  مي دهد؟ 
ــته و  ــش هاي بس ــي از پرس ــا انبوه ب
پاسخ هاي سرراست، مجال اندیشیدن 
ــر  ــد؟ اگ ــوزان نمي گیرن را از دانش آم
ــي یعني تنها منبعي که باید  کتاب درس
ــپرد و  جمله به جمله آن را به حافظه س
معلم و کتاب کمک درسي تنها عاملي 
ــهیل این فرایند هستند، دیگر  براي تس
اندیشیدن به روش هاي نوآورانه، فقط 

نوعي تعارف است.
 جامعه: مردم و مدیران جامعه تا چه 
ــه هاي نو هستند؟  اندازه پذیراي اندیش
ــه هاي خود تا چه  مردم در بیان اندیش
ــدازه آزادي دارند؟ مدیران جامعه تا  ان
ــان در زمینه های  چه اندازه از نواندیش
ــی پشتیباني مي کنند؟  علمی و پژوهش
ــاني باشند  اگر مدیران جامعه غالباً کس
ــخن را بارها تکرار یا  ــه فقط یک س ک
یک اندیشه را با لفظ هاي مشابه بازگو 
ــرش دیگري به  ــد، آن هایي که نگ  کنن
مفاهیم و مسئله ها دارند باید هزینه های 
سنگین بپردازند و خاقیت در جامعه 
ــود. اکنون جامعه اي را  کم فروغ مي ش
ــه مدیران آن پذیراي  در نظر بگیرید ک
اندیشه هاي متفاوت هستند و پذیرفته اند 
که با نگاه متفاوت به مسئله، مي توان به 
راه حل هاي بهتري براي آن دست یافت. 
ــه اي، تولیدکنندة مواد  در چنین جامع
ــي در برنامة درسي، کتاب درسي  درس
و چارچوب ارزشیابي، جایگاه ویژه اي 
ــرد. در  ــت در نظر مي گی براي خاقی
نتیجه، مدرسه و معلم، جسارت کافي 
ــردن زمینه هاي پرورش  براي فراهم ک
ــا چه هنگام  ــت پیدا مي کند. ام خاقی
ــه هاي  ــران جامعه پذیراي اندیش مدی
متفاوت مي شوند؟ هنگامي که پدران و 
مادران فرهیخته به کودکان خود آزادي 
ــه و عمل بدهند و خود الگویي  اندیش
ــه هاي متفاوت  اندیش ــرش  براي پذی
باشند. زیرا کودکان امروز مدیران فردا 
ــتند. بي گمان پدران و مادران براي  هس
ایفاي این نقش مهم باید آموزش هاي 
ــن رو، باید در برنامة  کافي ببینند. از ای
ــي جایگاه ویژه اي براي آموزش  درس
ــواده در نظر گرفت و ارتباط معلم  خان
و مدرسه با خانواده باید پررنگ تر شود. 

ــوان نتیجه  ــد مي ت از آنچه گفته ش
ــت در  ــرورش خاقی ــه پ ــت ک گرف
دانش آموزان به سامانة یکپارچه اي نیاز 

ــزاي آن باید به نقش  ــه همة اج دارد ک
خود آگاه باشند و براي رسیدن به این 
هدف بزرگ، » کنش هاي هم افزا« داشته 
باشند. باید بپذیریم همة ما از خانواده تا 
مدرسه و معلم، از سازمان هاي آموزشي 
ــانه هاي گوناگون تا اجزاي خرد  و رس
ــش یا کاهش  ــه، در افزای وکان جامع
ــة خود نقش داریم.  خاقیت در جامع
ــیم به اندازة توان خود  بنابراین، بکوش
ــته  در آفرینش جامعة خاق نقش داش

باشیم. 

پیشنهادهایي براي بهبود 
خالقیت در دانش آموزان

ــه خاقیت  ــاً گمان مي کنیم ک غالب
ــزي نو از هیچ و  یعني پدیدآوردن چی
فقط افراد ویژه اي این توانایي را دارند. 
اما بهتر این است که بگوییم: خاقیت 
ــه هاي  ــتي دیگر از اندیش یعني برداش
پیشین، مقایسة اندیشه ها براي رسیدن 
به اندیشة تازه، آمیختن طرح هاي پیشین 
ــو، تعریف  ــیدن به طرحي ن براي رس
دوبارة رابطه ها و قانون ها، کشف رابطه 
میان اجزاي از پیش موجود و چیزهایي 
از این دست. بنابراین، خاقیت بیش از 
آنکه ذاتي باشد، آموختني است. آنچه 
ــنهادهایی  ــر می آید راه ها یا پیش در زی
ــد  ــد به بروز و رش ــت که می توان اس

خاقیت کمک کند:
 1. باید گوش شنوا براي پرسش هاي 

دانش آموزان داشته باشیم.
براي  ــتان هاي خیال برانگیز  داس  .2

فرزندان خودمان بخوانیم.
ــم  بخواهی ــوزان  دانش آم از   .3

داستان هاي نیمه تمام را کامل کنند. 
ــه های دیگران را ارزشمند  4. اندیش

بدانیم و به آن توجه نشان دهیم. 
ــه را، با  ــارت در بیان اندیش 5. جس
ــران، به  ــي به دیگ ــز از بي احترام پرهی

بچه ها یاد بدهیم.
 6. با فرزندان خود بازي هاي فکري 

انجام دهیم. 
ــا بچه ها، به فعالیت هاي  7. همراه ب
ــیقي،  ــي و موس ــد نقاش ــري، مانن هن

بپردازیم.
ــه هاي کودکانه را کوچک  8. اندیش

نشماریم و آن ها را تشویق کنیم.

ــدازة الزم به نمره های  9. بیش از ان
درسي دانش آموزان توجه نشان ندهیم.

ــد در  ــش از ح ــت بی 10. از دخال
زندگي فرزندانمان بپرهیزیم.

11. مهارت هاي حسي )مانند دقت 
ــتن( و ذهني )مانند توانایي  در نگریس
ــه( را در کودکان و دانش آموزان  مقایس

پرورش دهیم.
12. دربارة کاربردهاي متفاوت یک 
ــاده با دانش آموزان گفت وگو  ابزار یا م

کنیم.
ــدان خود نظر بخواهیم  13. از فرزن
ــا به نظر و نگاه  ــاس کنند که م تا احس

دیگران توجه می کنیم.
ــر آنچه به فرزندان خود  14. دو براب
مي گوییم، به سخنان آن ها گوش دهیم.

ــردن ذهن بچه ها  ــه جاي پرک 15. ب
ــون، روش هاي  ــه هاي گوناگ از اندیش
ارزیابي اندیشه ها را به آن ها یاد بدهیم.

ــوزان خود را در فرایند  16. دانش آم
آموزش سهیم کنیم.

ــي  ــا زندگ ــوزان را ب 17. دانش آم
دانشمندان و مردمان خاق آشنا کنیم.

ــزي براي  ــا برنامه ری ــراه ب 18. هم
ــدان، روش برنامه ریزي را هم به  فرزن

آنان بیاموزیم.
ــی را در  ــاي پژوهش 19. مهارت ه

دانش آموزان تقویت کنیم.
ــود بپذیریم و به آن ها نیز یاد  20. خ
ــتباه کردن بهتر از پذیرش  دهیم که اش

کورکورانه است.

حسین باقری
معلم نمونة کشوری
) 1390-1391(
استان بوشهر

حس��ین باقری متول��د دوراهک 
شهرس��تان دّیر در استان بوشهر 
کارشناس��ی  م��درک  اس��ت. 
آموزش ابتدایی دارد و هم اکنون 
ضم��ن تدریس در پایة شش��م، 
س��رگروه آموزشی گروه ابتدایی 
شهرس��تان نی��ز اس��ت. وی که 
در س��ال 1370 ب��ه اس��تخدام 
آم��وزش و پ��رورش درآم��ده، 
همواره در تالش برای آموزش و 
یادگیری بوده اس��ت. او طرح ها 
و پیش��نهادهایی برای بهبود این 
فراین��د ارائ��ه ک��رده ک��ه مورد 
توجه مس��ئوالن قرار گرفته است 
اجرای��ی  آن ه��ا  از  بعض��ی  و 
شده اس��ت. باقری در س��ال 85 
معلم نمونه در شهرس��تان دیر و 
در س��ال 87 معلم نمونة اس��تان 
شد. سرانجام نیز در سال گذشته 
ب��ه عنوان معلم نمونة کش��وری 

معرفی گردید.
باق��ری مقاالت��ی نوش��ته که در 
مجالت رش��د چاپ ش��ده اند. او 
چن��د کتاب نی��ز دارد؛ از جمله: 
پنج��م،  اجتماع��ی  کار  کت��اب 
کت��اب کار عل��وم پنجم، کتاب 
آم��وزش مفاهی��م ریاض��ی پایة 
پنجم، سیری در زندگی حضرت 
میراث های  کتاب  و  زهرا)س(، 

جاودان. 
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ميراث علمی اسالم و ايران
شمارة نخست، بهار- تابستان 1391
ناشر: ميراث مكتوب ]66490612[

ــام و ایران نشریه ای  میراث علمی اس
ــال  ــت فعًا هر س ــت که قرار اس اس
ــود. این نشریه به  دو شماره منتشر  ش
ــر میراث مکتوب  صاحب امتیازی نش
)مدیریت دکتر اکبر ایرانی (و سردبیری 
ــار می یابد و  ــر محمد باقری انتش دکت
ــت؛  همان طور که از عنوان آن پیداس
ــت در حوزة شناخت  ــریه ای اس نش
ــام و ایران. جمعی  میراث علمی اس
از استادان دانشگاهی و حوزوی ایرانی 
ــاور  و خارجی به عنوان همکار و مش
علمی با نشریه همکاری دارند. معرفی 
ــم به خاطر  ــد معل ــریه در رش این نش
تأکیدی است که ما بر موضوع »تاریخ 
ــتة آن در رشد  علم« و جایگاه برجس
علمی و فکری معلمان و دانش آموزان 
داریم؛ جایگاهی که متأسفانه هنوز در 
ــده  ــام آموزش وپرورش احراز نش نظ
ــت. در واقع به قیاس سخن کانت  اس
ــفه همان  ــت: »تاریخ فلس که گفته اس
ــت«، باید گفت» تاریخ علم  فلسفه اس
ــت، عاوه بر اینکه  هم همان علم اس
ــی تاریخ علم برای  تأثیر هویت بخش
ایران و جوامع مشابه آن که تاریخ غنی 
و پرباری دارند، بسی بیشتر از ِصرف 

آموزش علم است«.

ياد داستان های دل انگيز دبستان 
)1290-1390(
اكبر قره داغی

انتشارات بهجت، تهران، 1391 
]88899907[

ــابقة اراک  اکبر قره داغی از دبیران باس
است و دستی هم در نویسندگی دارد. 
ــال پیش کتاب »ياد شعرهای  چند س
ــر کرد که  ش��يرين دبس��تان« را منتش
مجموعه ای از اشعار کتاب های فارسی 

دوره های گذشته بود.
ــر، دومین کتاب او در این  کتاب حاض
حوزه است که گزیده ای از یک قرن نثر 
داستانی کتاب های درسی دبستان را در 
خود دارد. این کتاب برای همه، به ویژه 
برای کسانی که دوست دارند خاطرات 
ــای  ــان را در کتاب ه دوران کودکی ش
مدرسه جست وجو کنند بسیار جالب 
ــت: گفت وگوی  توجه و خواندنی اس
ــرگ و لک لک، االغ در  گرگ و بره، گ
ــیر، طّرار امانت دار، مردانگی  لباس ش
جال الدین خوارزمشاه، میزبانی روباه و 
لک لک، دهقان فداکار، حسنک کجایی، 
ــرام گور و  ــیر، به آواز خر و رقص ش
ــندباد بحری،  لنبک آبکش، دو کاج، س
ــه و جیرجیرک، از نمونه های  و مورچ

زیبای گرد آمده در این کتاب هستند.

دايرةالمعارف مصور تاريخ يهوديت و 
صهيو نيسم

طارق سويدان، ترجمة گروه مترجمان
نشر ساليان، تهران، 1391 ]66515249[ 

قطع بزرگ، 444 صفحه
با وجود اینکه مسئلة فلسطین و رژیم 
ــرائیل، مشغلة  ــغالگر قدس یا اس اش
فکری، سیاسی و دینی ما، به ویژه پس 
ــامی، بوده و هنوز هم  از انقاب اس
ــت، اطاعات و آگاهی عمومی  هس
در مورد ابعاد و زوایای این مسئله در 
میان مردم و حتی فرهنگیان جامعة ما 
ــت؛ در حالی که نخستین قدم  کم اس
ــرای ورود به چنین موضوع مهمی،  ب
ــات از آن  ــی و اطاع ــتن آگاه داش
یهودیت  تاریخ  دایره المعارف  است. 
ــتة طارق سویدان  و صهیونیسم نوش
ــندة کویتی[ از این بابت اثری  ]نویس
است خواندنی و سرشار از اطاعات 
ــاد و می تواند  ــة ابع ــف در هم مختل
ــان  ــژه معلمان، دبیران و مدرس به وی
تاریخ و علوم اجتماعی را به کار آید. 
عکس ها، تصاویر و نقشه های فراوان 
و تمام رنگی این کتاب از مزایای آن 

است.

مریم متقی )1344(    
خانم مریم متقی متولدتهران، دارای 
مدرک کارشناس��ی علوم اجتماعی 
از دانش��گاه ته��ران و کارش��ناس 
ارش��د مطالع��ات زنان از دانش��گاه 
الزه��را )1388( اس��ت و اکنون در 
آموزش وپرورش منطقة 4 تهران به 
خدمت اش��تغال دارد. وی از دبیران 
فعال است و در زمینه های تدریس، 
کارشناس��ی، تألیف کتاب و تحریر 
مقاله کارنام��ه ای پرب��ار دارد که به 
م��واردی از آن ها اش��اره می ش��ود: 
بی��ش از ده دوره داوری مس��ابقات 
الگوهای برتر تدریس و جش��نوارة 
ج��وان خوارزم��ی )89-84(، دبیر 
دانش آموزی  پروژه ه��ای  راهنمای 
جشنوارة خوارزمی)88-85(،مدرس 
دوره ه��ای ضم��ن خدم��ت دبیران 
)89-88(. تألی��ف 9 جلد کتاب از 
جمله: چگونه تحقیق و پژوهش کنیم؛ 
آموزش مصور انجام پروژه های علمی؛ 
کارگاه خالقی��ت. و تألیف مقاالت 
متع��ددی از جمله:   تأثیر س��رمایة 
اجتماعی بر پیشرفت همه جانبة کشور؛ 
علل و عوامل خش��ونت نس��بت به 
زنان؛ بررسی انواع رفتارهای پرخطر؛ 
راه های افزایش انگیزة پژوهشگری در 
دانش آموزان؛ زن در ادیان و مکاتب 

فلسفی  . 

کتابخانه معلم
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پروین اندیش )1349(
معلم نمونة کشوری. داراب

خان��م پروین اندیش متول��د داراب 
است. او پس از فارغ التحصیل شدن 
از مرکز تربیت معلم صدیقة طاهره)ع( 
نی ریز و اش��تغال به معلمی، مدرک 
کارشناس��ی خود را نیز از دانش��گاه 
آزاد اس��المی دریافت کرد. وی طی 
20 س��ال معلمی خود فعالیت های 
جنبی بسیاری داشته که مجموع آن ها 
سبب شد در سال تحصیلی 90-91 
به عنوان معلم نمونة کشوری از استان 
فارس )شهرس��تان داراب( انتخاب 
شود. پاره ای از خدمات و فعالیت ها و 
دستاوردهای خانم اندیش به این شرح 
اس��ت: همکاری در برگزاری موفق 
جشنوارة جابربن حیان و کسب رتبة 
کشوری. کسب رتبة استانی در رشتة 
مطالعه و تحقیق، کسب مقام ممتاز و 
رتبه در جشنوارة الگوهای تدریس، 
چاپ مقاالتی در رش��د معلم و رشد 
آم��وزش ابتدایی، تأیی��د 9 اثر او در 
کمیسیون آثار و تألیفات، معلم نمونة 
شهرستان در س��ال 86، معلم نمونة 

استان در سال 1387. 

دستمال جواد!
اوایل خدمتش بود و در کاس دوم ابتدایي تدریس مي کرد. اون روز وقتي وارد کاس شد، هنوز 
پشت میزش جابه جا نشده بود که احسان )ارشد کاس( گزارشي از دانش آموزان به خانم معلم داد 
و در ادامه گفت: خانم اجازه! همه دستمال و لیوانشان را آورده اند. راستي خانم جواد دستمالشو روي 
میز نمي زاره! خانم معلم با خونسردي جواب داد: شاید نیاورده! شاید شسته! و... در همین حین جواد 

با آن زبون شیرینش گفت: نه خانم! آوردم! ایناهاش! بعد دست کرد تو جیبش و گفت: تو جیبمه!
خانم معلم که دید بگومگوي این دو داره باال مي گیره بلند شد و رفت سر میز جواد و پرسید: خب 
پسرم! کو دستمالت؟ جواد که کمي ترسیده بود مِن مِن کرد و دست کرد تو جیبش و پارچه اي را نشون 
خانم داد. خانم معلم خواست  دستمالو بگیره و بگذاره کنار لیوان روي میز جواد که متوجه شد اون 
دستمال چیزي نیست جز آستر جیب شلوار جواد! که اون را از ترس تنبیه معلم نشون مي داده! خانم 
معلم وقتي متوجه این موضوع شد نخواست جواد ضایع بشه پارچه را دوباره داخل جیب جواد فرو 

کرد و رو به احسان کرد و گفت: عیب نداره فردا دستمالشو مي شوره و مي آره!
ــر هفت، هشت ساله  ــده که پس ــید: چه عاملي باعث ش در آن وقت خانم معلم با خود مي اندیش
فریب کاري کنه! آیا جز رفتار سخت گیرانة بزرگ ترها مي تواند زمینة این گونه اعمال را در دانش آموزان 
ایجاد کند؟ در حالي که مي توان با تقویت حس شجاعت و راستگویي از بروز رفتارهاي نامطلوب در 
دانش آموزان از همان ابتداي کودکي جلوگیري نمود و افرادي با شهامت و درستکار تحویل جامعه 

داد.

اردوي حمام!
ــنیدن کي بود مانند دیدن! این ضرب المثل در حوزة شغلي ما بسیار مصداق پیدا مي کند: چند  ش
ــهرمون را براي اردو به کاشان  ــال پیش به همراه مدیر، تعدادي از دانش آموزان منطقة محروم ش س
بردیم. طبق برنامه قرار بود ابتدا از حمام فین کاشان بازدید کنیم. قبل از ورود به محوطه حمام، مدیر 
توصیه هاي الزم را به دانش آموزان کرد، و در ادامه گفت: بچه هاي عزیز خسته نباشید ما از جاهاي 
ــپس به ... هنوز حرف خانم مدیر  مختلفي بازدید خواهیم کرد ولي اول به حمام فین مي رویم و س
تمام نشده بود که یکي از بچه ها با تعجب گفت: حمام! خانم اجازه! مي خواهیم بریم حمام!؟ حمام 
براي چي؟ با اعتراض این دانش آموز بقیة دانش آموزان هم سروصدا کردند و فائزه که از نظر نظم و 
ــت یک سر و گردن از بچه ها باالتر بود از البه الي بچه ها خودش را به خانم مدیر  انضباط و بهداش
رساند و با نگراني گفت: خانم اجازه! کاش قبًا مي گفتید، ما وسایامونو از ماشین برمي داشتیم. حاال 
نمیشه حمام نریم؟! خانم مدیر که متوجه اشتباه دانش آموزان از رفتن به حمام شده بود، قیافه جدي به 
خودش گرفت و با صداي بلند گفت: نخیر نمي شه! یعني چه؟ آدم بیاد کاشان آنوقت حمام نره!! من 
خودم هر وقت مي آیم کاشان حتماً حمام فین مي روم! تازه نگران وسایل نباشید، داخل حمام همه چیز 
هست! تا دیر نشده راه بیفتید! این رو گفت و با سرعت راه افتاد. بچه ها دیدند که اعتراض به جایي 
ــه در حالي که همچنان غر مي زدند! با اکراه تمام به راه افتادند. همین که وارد محوطة اصلي  نمي رس
حمام شدند اولین مجسمه هاي راهروي ورودي را دیدند تازه به موضوع پي بردند و متوجه شوخي 
خانم مدیر با آن ها شدند و دوباره سروصدا باال گرفت و به سادگي خودشان کلي خندیدند اما پس 
از چند دقیقه سکوت همه جاي موزه را پر کرد و دانش آموزان به تماشاي آنجا مشغول شدند. انگار 
سر تا پا چشم شده بودند، و مي خواستند آنچه را که دربارة قاجار از معلمشان شنیده بودند با آثار این 

دستمالجواد!
ــت میزش  ــد، هنوز پش اوایل خدمتش بود و در کاس دوم ابتدایي تدریس مي کرد.آن روز وقتي وارد کاس ش
جابه جا نشده بود که احسان )ارشد کاس( گزارشي از دانش آموزان به خانم معلم داد و در ادامه گفت: خانم اجازه! 
همه دستمال و لیوانشان را آورده اند. راستي خانم، جواد دستمالشو روي میز نمي زاره! خانم معلم با خونسردي جواب 
داد: شاید نیاورده! شاید شسته! و... در همین حین جواد با آن زبون شیرینش گفت: نه خانم! آوردم! ایناهاش! بعد دست 

کرد تو جیبش و گفت: تو جیبمه!
ــید: خب پسرم! کو  ــر میز جواد و پرس ــد و رفت س خانم معلم که دید بگومگوي این دو دارد باال مي گیرد بلند ش
ــیده بود مِن مِن کرد و دست کرد تو جیبش و پارچه اي را نشان خانم داد. خانم معلم  ــتمالت؟ جواد که کمي ترس دس
خواست  دستمال را بگیرد و بگذارد کنار لیوان روي میز جواد که متوجه شد آن دستمال چیزي نیست جز آستر جیب 
شلوار جواد! که آن را از ترس تنبیه معلم نشان مي داد! خانم معلم وقتي متوجه این موضوع شد نخواست جواد ضایع 
شود. پارچه را دوباره داخل جیب جواد فرو کرد و رو به احسان کرد و گفت: عیب نداره. فردا دستمالشو مي شوره و 

مي آره!
ــده که پسری هفت هشت ساله فریب کاري کند!  ــید: چه عاملي باعث ش در آن وقت خانم معلم با خود مي اندیش
آیا عاملی جز رفتار سخت گیرانة بزرگ ترها مي تواند زمینة این گونه اعمال را در دانش آموزان فراهم کند؟ در حالي که 
ــتگویي مي توان از همان ابتداي کودکي، از بروز رفتارهاي نامطلوب در دانش آموزان  ــجاعت و راس با تقویت حس ش

جلوگیري کرد و افرادي با شهامت و درستکار تحویل جامعه داد.

اردويحمام!
شنیدن کي بود مانند دیدن! این ضرب المثل در حوزة شغلي ما بسیار مصداق پیدا مي کند. چند سال پیش به همراه 
مدیر، تعدادي از دانش آموزان منطقة محروم شهرمان را براي اردو به کاشان بردیم. طبق برنامه قرار بود ابتدا از حمام 
فین کاشان بازدید کنیم. قبل از ورود به محوطة حمام، مدیر توصیه هاي الزم را به دانش آموزان کرد و درضمن گفت: 
بچه هاي عزیز خسته نباشید. ما از جاهاي مختلفي بازدید خواهیم کرد، ولي اول به حمام فین مي رویم و سپس به ... 
هنوز حرف خانم مدیر تمام نشده بود که یکي از بچه ها با تعجب گفت: حمام! خانم اجازه! مي خواهیم بریم حمام!؟ 
حمام براي چي؟ با اعتراض این دانش آموز بقیة دانش آموزان هم سروصدا کردند و فائزه که از نظر نظم و انضباط و 
بهداشت یک سر و گردن از بچه ها باالتر بود از البه الي بچه ها خودش را به خانم مدیر رساند و با نگراني گفت: خانم 

اجازه! کاش قبًا مي گفتید ما وسایامونو از ماشین برمي داشتیم. حاال نمیشه حمام نریم؟! 
خانم مدیر که متوجه اشتباه دانش آموزان از رفتن به حمام شده بود، قیافه ای جدي به خودش گرفت و با صداي بلند 
گفت: نخیر نمي شه! یعني چه؟ آدم بیاد کاشان آن وقت حمام نره!! من خودم هر وقت مي آیم کاشان حتماً حمام فین 

مي روم! تازه نگران وسایل نباشید، داخل حمام همه چیز هست! تا دیر نشده راه بیفتید! 
ــد، در حالي که همچنان غر مي زدند،  ــرعت راه افتاد. بچه ها که دیدند اعتراض به جایي نمي رس  این را گفت و با س
با اکراه تمام به راه افتادند. همین که وارد محوطة اصلي حمام شدند و اولین مجسمه هاي راهروي ورودي را دیدند، 
تازه به موضوع پي بردند و متوجه شوخي خانم مدیر با خودشان شدند. دوباره سروصدا ها باال گرفت و به سادگي 
خودشان کلي خندیدند. اما پس از چند دقیقه، سکوت همه جاي موزه را پر کرد و دانش آموزان به تماشاي آنجا مشغول 
شدند. انگار سر تا پا چشم شده بودند.  مي خواستند آنچه را که دربارة قاجار از معلمشان شنیده بودند، با آثار این موزه 
تطبیق دهند. از چهره ها شان پیدا بود که همزمان با تماشاي قسمت هاي موزه، صحنة قتل امیرکبیر را بازسازي مي کنند.

ــده بودم و با خود مي اندیشیدم که اگر براي دانش آموزان همواره این فرصت فراهم  ــاي آن ها ش من نیز غرق تماش
ــد که کتاب را همراه با طبیعت و محیط واقعي یا حتي به طور مجازي مطالعه کنند، تا چه اندازه فرایند یادگیري  باش

لذت بخش تر و عمیق تر خواهد شد.

خاطرات

صدیقه اخباری
آموزگار. زنجان
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نيمة آذرماه بود و حجم كار 
كالس مثل هر سال زياد. كنار تخته 

ايستاده بودم تا كلمات درس جديد 
را بنويسم كه مردي سياه پوش در 
چارچوب در ظاهر شد. همين 
 كه چشمش به من افتاد سرش 
را به عالمت تأسف تكان داد 
و چشمانش پر از اشك شد. 
در حالي كه فكرم درگير اين 
شد كه او را كجا ديده ام به 
طرفش رفتم. مِّن و مِن كنان 
سالم كرد و گريه امانش 
نداد. متعجب پرسيدم چي 
ش��ده آقا؟ گفت: آمدم تا 
معصومه را حالل كنيد. 
ياري ام  حافظ��ه ام  هنوز 
نمي كرد ك��ه او را كجا 
دي��ده ام و از چه كس��ي 
حرف مي زن��د. با بُهت 
پرسيدم معصومه؟ مگه 
چي شده؟ گفت بيست 
روز پيش تصادف كرد؛ 
اوم��دم حاللش كنيد، 
و ب��اران اش��كش فرو 
ريخ��ت. با همان بهت 
ايس��تاده بودم و آن بيد 
لرزان را كه حتي تاب 
نداش��ت  خداحافظي 

نظ��اره مي ك��ردم. تازه 
زنگار فراموشی داشت از 

ذهن و حافظه ام زدوده مي شد كه يكي يكي خاطرات معصومه 
و چهرة او را به ياد آوردم. آمدم بگويم او بايد مرا حالل كند كه 
متوجه همهمة بچه ها پشت  سر من شد و با همان هق هق دستش 

را به عالمت خداحافظي تكان داد و رفت.
سال گذشته معصومه جزو بچه هاي ديرآموز 

كالس ب��ود. بدخط��ي و 
نامرتب ب��ودن كتاب و دفترهايش 
هم معضلي شده بود و اين سبب 
شد تا او در ليست ديرآموزترين 
دانش آموزان كالس قرار گيرد. 
بارداري مادر و مش��غلة كاري 
پدر هم به اي��ن معضل دامن 
مي زد و همين باعث شده بود 
تا آن طور كه بايد در پيشبرد او 
موفق نباشم. اين عدم موفقيت 
گاهي م��را عصباني مي كرد 
و گاه��ي هم كالف��ه. ولي 
هربار كه نگاهم با او تالقي 
مي كرد، گويی با آن چشمان 
معصومش به من مي گفت 
كه: مي دانم از دستم خسته 
شدي ولي من به تو و توجه 
ت��و ني��از دارم و اين همان 
حسي است كه هيچ معلمي 
نمي توان��د از آن بگري��زد؛ 
همان حسي كه سال ها به من 
و توي معلم ندا مي دهد كه 
مي تواني. اين همان حسي 
اس��ت كه تو را وامي دارد 
بسوزي تا بتواني بسازي و 
حاال او پدر معصومه، پدر 
يك��ي از معصومه هايي كه 
ممكن است در كالس من 
يا توي معلم وجود داش��ته 
باشد آمده بود تا يادآوري ام كند 
معصومه اي كه اين قدر تغيير كرد كه با نوشتن يك امالي بي غلط آن طور بال 
درآورده بود نياز به آن همه حرص و جوش نداشت. او فقط فرصت مي خواست 
تا راهش را پيدا كند. خوش حالم كه او با همان فهم كودكانه اش مي دانست كه همة 
آن جوش زدن هاي من از سر دلسوزي بود، زيرا هميشه سعي مي كرد به بهانه اي 

كنار من باشد تا شايد توجه مرا جلب كند.

فرزانه حیدري نودژ
آموزگار پاية اول. آبادان

معصومه  را 
حالل كنید
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ــال پیش، سال دوم  هشت س
ــتاهاي  خدمتم، به یکي از روس
ــت طالقان به نام ناریان  دوردس
ــتاِن شهید  ــدم. در دبس اعزام ش
همت علي ادیبي، مدیر مدرسه، 
ــري، تدریس کاس  آقاي صاب
اول ابتدایي را به من محول کرد. 
ــت پنجره وارد  روز اول، از پش
شدن دانش آموزان به مدرسه را 
به تماشا نشسته بودم و به شوق 
دیدار کاس اولي ها ثانیه شماري 
ــه به صدا  مي کردم. زنگ مدرس
ــم  درآمد و بچه ها پس از مراس
ــان  صبحگاه، روانة کاس هایش
ــدند. من هم به طرف کاس  ش
ــتم. در کاس که باز  قدم برداش
شد، نگاهم به هشت دسته گل 
زیبا افتاد که با معصومیتي خاص 
ــان برخاستند.  به احترام معلمش
ــر و چهار دختر زیبا.  چهار پس
ــوم بودند! بعد  ــه ناز و معص چ
ــه، به یاري  از گفت وگوي اولی
ــاز کردم تا  ــدا تدریس را آغ خ
ــل از پایان  ــره، قب ــه باالخ اینک
سال تحصیلي، کتاب ها به اتمام 
رسید. چه زیبا و قشنگ بود روز 
جشن الفباي این عزیزان، روزي 
ــن الفبا با دستان  که کیک جش
کوچک هشت عزیز باسواد شده 

برش خورد!
سال تحصیلي را به خردادماه 
یعني فصل امتحانات رساندیم. 
ــید.  رس ــرداد  خ ــوم  س روز 
ــان  امتح ــادة  آم ــوزان  دانش آم
ریاضي بودند. همه امتحان دادند 
و رفتند جز عاطفه. عاطفه جان 
من همچنان مشغول فکر کردن 
و پاسخ دادن به سؤاالت امتحان 
بود تا اینکه باالخره برگه اش را 
داد و با دستان مهربان خود با من 

خداحافظي کرد و رفت. 
ــاعت بعد خبر دادند  چند س
ــه از  که عاطفة من براي همیش
ــوي  ــم رفت. آري، او به س پیش
خدا پر کشید! حادثه اي او را از 

ما گرفت!
ــول چنین  ــردن و قب باور ک
ــخت بود.  اتفاق تلخي واقعاً س
آري، گلچین روزگار امان نداده 
ــاي کاس مرا  و یکي از گل ه

نیلوفر نومیري
دبیر دیني و عربي. طالقان

باسوادعزیزهشت 

چیده و برده بود! چه روزهاي 
سختي را پشت  سر گذاشتم تا 
ــه را باور کنم. پاییز  نبود عاطف
ــال بعد در مدرسة دیگري  س
مشغول خدمت شدم. ولي از 
دور جویاي حال دسته گل هایم 
ــال بعد،  بودم. تا اینکه چند س
ــبانه روزي شیخ  در مدرسة ش
مرتضي دیزاني، با همان هفت 
دانش آموز دورة ابتدایي خودم 
شروع به کار کردم. حاال دوباره 
ــیده  بودیم، اما بدون  به هم رس
ــاط  ــادي و نش »عاطفه«. با ش
ــا اینکه  ــروع به کار کردم ت ش

ــاه خبر دردناک بیماري  در آذرم
ــرطان یکي دیگر از آن دسته  س
ــید؛  ــاع من رس ــا به اط گل ه
ــري. دیگر طاقت  ــین صاب حس
ــتم. خدایا من توان حادثة  نداش
ــتم. دیگر  ــخ دیگري را نداش تل
ــاهد از دست  ــتم ش نمي خواس
دادن گل دیگري باشم. این فکر 

عذابم مي داد.
ــري از بهترین  ــین صاب حس
ــن دانش آموزان  تیزهوش تری و 
ــود. عاقه مند به  ــن ب کاس م
ــش  ــق کتاب های درس و عاش
ــرطان  بود. ولي دچار بیماري س
ــده بود. شبانه روز  ــتخوان ش اس
ــامتي او دعا مي کردم.  براي س

ــروع شده  کارهاي درماني او ش
ــه روي او  ــیمي درماني ک بود. ش
انجام مي دادند حسین را الغر و 
ضعیف کرده بود. دیدن قیافه اش 
ــي داد. او چندین ماه از  ــم م عذاب
ــدا مانده بود.  کاس و درس ج
ــین  طي ماقات هایي که با حس
ــتم، از بي تابي  ــوادة او داش و خان
ــه دردهایش مطلع  ــبت ب او نس
ــنیدم که به خاطر  مي شدم. مي ش
دردهایش از نظر روحي ضعیف 
شده و رضایت به ادامة درمانش 
ــین  ــد. براي اینکه حس نمي ده
ــة اول بازگردد،  ــاره به روحی دوب
ــوزش  ــه آم ــم ب ــم گرفت تصمی
ــش بپردازم تا از بچه ها  درس های
ــروع به کار کردم.  عقب نیفتد. ش
هر بار که از بیمارستان مرخص 
مي شد، براي آموزش به خانه شان 
مي رفتم. شوق عاقه به تحصیل 
ــکار بود. براي  از چشمانش آش
ــال  ــزاري امتحانات آخر س برگ
ــه نمي آمد. امتحانات را  به مدرس
ــي اداره، در منزل او  ــا هماهنگ ب
ــزار کردیم تا اینکه با بهترین  برگ
ــة دوم راهنمایي  نمرات وارد پای
ــد. او در هر بار بستري شدن،  ش
ــي را با خود به  ــاي درس کتاب ه
بیمارستان مي برد. حتي با کمک 
پرستاران درس خود را مي خواند. 
ــکر خدا  ــین به ش وضعیت حس
روزبه روز بهتر و بهتر مي شد تا در 
انتظار پیوند استخوان قرار گرفت. 
ــتخوان  ــا اس ــي از روزه در یک
ــین  ــد و حس موردنیاز او پیدا ش
تحت عمل جراحي سختي، پیوند 
ــتخوان انجام داد. بعد از اتمام  اس
شیمي درماني، قیافه اش روزبه روز 
بهتر شد و به حالت اول برگشت. 
شکر خدا حسین توانست با عصا 
ــود و  در کاس درس حاضر ش
ــوم راهنمایي را در کنار  سال س
همساالن خود بنشیند و هم پاي 
ــا موفقیت به  ــتانش ب بقیة دوس
ــاند. در همین سال، او  پایان برس
در منطقه، در المپیاد ریاضي رتبة 
اول را نیز کسب کرد. من به خود 
ــد یاري ام کرد  مي بالم که خداون
ــیِن  ــا بتوانم کاري کنم که حس ت
عاشق درس، در پاییز 91 در دورة 

متوسطه ادامة تحصیل بدهد.
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آ- الف
آراستگی تجهیزات آموزشی   5/18
آزاد، ابراهیم     2/4

آزمایش های فکری در کاس   4/15
آسیایی، ملیحه    5/25
آسب شناسی حذف دروس اما و انشا  5/22
آموزش خواندن و درک مطلب   7/18
آموزش های فنی وحرفه ای   2/4

آموزش مشارکتی    3/15
7/22 آموزش محیط زیست در مدارس  
1/45 آموزش وپرورش آلمان    
آموزش وپرورش ایران در سال 1404  3/21
آموزش وپرورش امارات متحده عربی  2/43
آموزش وپرورش انگلستان   3/43
آموزش وپرورش برزیل    4/43
آموزش وپرورش چین    5/43
آموزش وپرورش در چشم انداز 1404  4/18
آموزش وپرورش کانادا    6/31
1/26 آموزش وپرورش کودکان تیزهوش   

آهی، هما     1/24
6/20 آیا می توان کودکان را در خانه آموزش داد؟  
آیه های تربیت    5/34
3/18 ابارشی، حمید    
ابراهیم همت    5/8

ابراهیمی، امین            4/34- 1/43
ابراهیمی، جعفر    2/36
8/14 ابراهیمی، نادر    
8/27 اخباری، صدیقه   
ارزیابی     6/14
از خاطره نویسی به نویسندگی   2/46
از میان نامه ها    2/36
استاد البشر خواجه نصیر طوسی   6/18
استاد حبیب اهلل فضائلی    4/10
اسدالهی، مصطفی    4/2

اسکندریان، سمیه    7/18
افشارمهاجر، کامران    5/2

اقتصاد آموزش وپرورش    2/34
اقتل الموذی     2/46
الفبای عشق     7/24
7/31 الگوی صبر    

این نمایة الفبایی شامل عنوان نوشته ها و اسامی 
نویسندگان، مترجمان، معلمان بزرگ )روی جلد(،

معلمان معرفی شده در حاشیة صفحات و نیز 
هنرمندان معرفی شده در صفحة دوم جلد مجله در 
سال تحصیلی 92-91 است. رقم سمت چپ شمارة 
مجله، و ارقام یا اعداد سمت راست صفحة مربوطه 
است.

محمدجواد شریعت 
)1315 -1391(

معلم، استاد، مؤلف و پژوهنده 
دکتر محمدجواد شریعت از معلمان 
برجس��تة اصفهان بود ک��ه در آبان 
سال گذشته رخت به دیار بقا کشید. 
وی اه��ل طالخونچة اصفه��ان )که 
خود می گف��ت این کلمه تصحیف 
طالق��ان چه اس��ت( ب��ود و خاندان 
او غالباً روحان��ی بودند. محمدجواد 
نخست طلبگی پیشه کرد و بعد به 
تحصیالت جدی��د روی ک��رد و از 
دانشگاه تهران مدرک زبان و ادبیات 
فارسی گرفت و معلم شد. سال های 
مدید در دبیرستان های هراتی و حکیم 
سنایی اصفهان تدریس کرد و هم زمان 
کتاب هایی نیز برای تسهیل آموزش 
زبان فارسی تألیف کرد که از آن جمله 
کتاب »امالی صحیح« با مقدمة دکتر 
محمد معین بود. شریعت بعداً مدرک 
دکترا گرفت و به دانش��گاه اصفهان 
رفت؛ اگرچه تدریس در مدرس��ه را 
نیز فرو ننهاد - شریعت »همیشه معلم، 
همیش��ه دانش آموز« بود. دانستن و 
آموختن روش زندگی او بود. به تأسی 
از استادان برجسته اش چون محمدتقی 
مدرس رضوی، جالل الدین همایی، 
استاد بدیع الزمانی، دکتر محمد معین 
و فروزان نف��ر، آثار ارزنده ای از خود 
به یادگار گذاشت؛ مثل: ترجمة مبادی 
العربیه )4 جلد(، تصحیح شرح مثنوی 
خوارزم��ی، تصحیح ش��رح مثنوی 
خواج��ه ای��وب، چه��ارده روایت، و 
همکاری در تدوین فرهنگ چینی- 
فارسی، با همکاری دکتر غالمحسین 
ستوده و استادان چینی. شریعت در 
سال های آخر عمر استاد دانشگاه آزاد 

نجف آباد بود. 



31
شمارة هشتم -   اردیبهشت  1392

امتحانات نزدیک است    7/26
امام جمعه، سیده مهتاب    2/15
ایرج جهانشاهی    7/8

ای شهید )شعر(    5/15
این غیرممکن است    8/14

ب/پ/ت
8/24 باز هم خاقیت    
باقری، حسین    8/24
باقری، مهدی    5/36
با کودکانی که ریاضیات را...   2/28
بحث آزاد کاسی    1/14
بحر را موج ها زنده دارند )شعر(   5/15
بستانی فرد، نسرین    6/28
1/26 بشارت، حسن    
بلوم . ب. اس.    2/1
بهار )شعر(     7/3
1/30 بهزاد، محمود    
بهشتی، سیدمحمد)شهید(   1/1

به وسعت آسمان    4/45
بی روتوش     7/29
بیست ودو سال کاس    3/31
پاداشی بزرگ    6/27
پدرام، سیدعبدالعلی    6/16
پدرش قاچاقچی است    3/39
پژوهشگر امروز...    1/34
پرورش استعداد عقانی    2/19
1/21 پرورش استعدادها    
پژواک قلم ها    3/2
2/38 پوشش معلمان    
پیر و آینه     6/1
پیوست و گسست نسل ها   4/1

تجربه من از طرح کرامت   5/25
تجربه های آقای بازرس                            34 /4 - 1/43

ترکمن صحرا، چه جای خوبی   4/36
تعطیلی پنجشنبه مدارس    8/20
تفاوت های فرهنگی طبقاتی   1/38
3/29 تفکر و اندیشه    
توسعه، فرهنگ، آموزش    4/19

ج/ چ/ ح/ خ
جایگاه و منزلت معلم    1/4

چراغیان، جعفر    6/20
چشم انداز جهانی آموزش وپرورش   3/22
چگونه دانش آموز شنوا شد؟   6/28
چگونه معلم حرفه ای باشیم؟   3/34
7/20 جالی، صدیقه    
4/17 جلوه افاکیان )شعر(    

جلیلی نوش آبادی    2/34
چند پیشنهاد     3/44
حجازی، عاءالدین      3/6
حسینی نژاد، سیدحسین     2/46
حشمتی، محمدرضا     6/14
حقیقی، ابراهیم     3/2

حکیمی، مهدی     1/46
خامنه ای، آیت اهلل      1/4
خانی تمبی، سامی          5/31- 3/31
خروشی، سکینه     5/44
خلخالی، سیدمرتضی      2/1
خلیلی پور، ابوالقاسم محمد    3/44
خوش بین خوش نظر، محمدرضا    8/27

د/ ذ/ ر/ ز
دادار، نصراهلل    5/4

دانش آموزان و بحث های گروهی   5/28
درس اول 8/1- 6/1-7/1- 5/1- 4/1- 3/1- 2/1- 1/1
درس معلم     3/37
در سوگ شهریار ریاضیات   1/37

دشتی، محمد    4/4- 3/6
دکتر علی شریعتمداری    6/10
5/44 دل نوشته     
دهقان اسدی، کلثوم    6/27
دوره گر، زهرا    5/45
دو کبوتر یک پرواز    7/28
ربانی، جعفر   6/10-8/4- 5/8- 3/2- 2/8

ربانی ، فریدالدین    4/15
رحمانی، یداهلل    1/34
رسایی، احمد    7/28
رشدهای ریاضی    4/42
رضایی کهریز، بهروز    8/6

روزهای خوب تدریس    5/45
رهی معیری، محمدحسن   4/17
ریاضیات علم زندگی    2/31
زارعی، سمیه    7/31
زیستن های ماندگار       1/8

س/ ش/ ص
سازگاری طبیعی، سازگاری انسانی   2/25
سبزواری، حمید    5/15
سپیده دانایی     1/42
سرزمین پرگهر )گفت وگو(   6/4
سرکارآرانی، محمدرضا    8/8

سقراط خراسان    1/46
5/34 سلیمی، مریم   

7/12ـ2/10 سمیعی گیانی، احمد   
4/32 سیرت زیبای پیامبر   

4/1-8/6 سیدجعفر شهیدی   

ملیحه کوشکستانی 
)1348(

معلم نمونة کشوری. تهران
خانم ملیحه کوشکستانی دانش آموختة 
مرکز تربیت معلم شهید مطهری تهران 
و نی��ز دارای مدرک کارشناس��ی از 
دانش��گاه آزاد اس��ت. وی اکنون در 
مدرس��ة ش��هید نورصالحی منطقة 
14 ته��ران خدمت می کن��د. او که 
در سال تحصیلی 86-85 به عنوان 
معلم نمونة اس��تانی تهران انتخاب 
ش��ده بود، ب��ه پاس ت��داوم خدمات 
مؤث��ر خ��ود، در س��ال 91-90 نیز 
معلم نمونة کش��وری شناخته شد. 
پاره ای از خدمات و موفقیت های او 
به این شرح است: برگزیدة جشنوارة 
الگوهای برتر تدریس، پرسش مهر،  
مسابقات تفسیر قرآن کریم، طراحی 
پوستر، فعالیت در توسعه و گسترش 
مجالت رش��د بین دانش آم��وزان، 
کسب رتبة ممتاز در یازدهمین دورة 
معلم پژوهنده، کسب رتبة منطقه ای 
و استانی در جشنوارة تولید محتوای 
الکترونیکی. او همچنین چند کتاب 
کمک درسی نیز برای پایه های پنجم و 

ششم ابتدایی تألیف کرده است. 
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3/10 سیدمحمد محیط طباطبایی  
3/18 شبانه روزی های آموزش و پرورش  
شروع به کار در7/1    5/31

5/1 شریعتمداری، دکترعلی    
4/27 شعاری نژاد، علی اکبر   
3/39 شفیعی، اعظم   
6/16 شکل دگر خندیدن   
7/26 شکوهی نیا، نجمه    
1/24 شناخت و کشف استعدادها  
3/30 شناخت یک آسیب   
1/30 شوق علم آموزی   
2/38 شیرزاد، ساکار   
4/32 شیمل، آن ماری    
2/2 شیوا، قباد     

5/15 صابری، کیومرث   
4/4 صافی، احمد    

2/46 صادقی، منصور   

ط/ ظ/ ع/ ق/ ف/ ق
4/44 طهماسبی، عادل   
ظفری، غامحسین                        7/22- 5/28
5/46 عبداهلل آبادی، سکینه خاتون  
7/16 عبداللهی، ادریس    
5/22 عبدی، مریم    
3/38 عطاران، ابوالفضل   
4/19 عظیمی، حسین   
3/1 عامه کرباسچیان، علی اصغر  
4/4 علم و معلم بازنشستگی ندارد )گفت وگو( 

1/46 غوغای برون   
1/8 فارسی، محمدعلی   

4/44 فرصت دیده شدن    
4/45 فیلو، آسیه    
8/18 قدرت و عزت در قرآن   
6/4 قراگوزلو، پرویز   
1/4 قریشی، سعید   

3/38 قضاوت عجوالنة مدیر    
2/8 قیصر امین پور   

ک/ گ/ ل
5/16 کار، تولید، آموزش   
3/42 کتاب ماه کودک و نوجوان  
5/42 کتاب نامه های رشد   
2/16 کتاب و مطالعه   

1/29 -3/9 کریمی، احمد   
5/16 کفاش، حمیدرضا   
5/47 گایه    
7/29 گودرزی، اعظم   
4/32 الهوتی، حسن    
8/20 زینب کامرانی                         

م/ ن/ و/ ه/ ی
3/36 ماجرای تربیت   
4/27 مبانی روان شناختی تربیت   
2/42 مجلة دانشمند   
3/34 محمدزادةآیسک، مهدی   
5/4 محمدیان، محی الدین   

2/28 محمودی، محمود   
6/23 مزاحم    
2/22 مشاهده و مصاحبه   
1/12-3/10-4/10-7/8-6/18 معتمدی، اسفندیار 
7/12 معلمان چندپایه و کاس های چندپایه 
8 /4 معلمان صاحبدل   
5/4 معلمان منشور اصلی تحول  
3/6 معلم خطیب و آموزگار ادیب  

1/29 معلم در سخن بزرگان   
5/36 معلم، کتاب و دانش آموز   
2/22 مقدم، بدری    

مکارم، محمدحسن 1/18-2/15-3/12-4/12-5/12-6/12
7/10-8/18

1/2 ممیز، مرتضی   
5/18-7/30 منفرد، فاطمه                       
1/21-2/19 مطهری، مرتضی   

7/16 من و کاس چندپایه ام   
2/31 مؤیدنیا، فریبا   
7/4 موسوی گرمارودی، افسانه )گفت وگو( 

4/36-6/23 میرموسوی، سیدمحمد   
6/20 نجاتی موسوی، سیدحسن  
5/47 نساجی زواره   
7/24 نعمتی، پروین   
2/10 نقش اساسی معلم   
7/10 نگاه قرآن به آفرینش جهان  
4/12 نگاه قرآن به انسان   
2/15 نگاه قرآن به پیامبری   
3/2 نگاه قرآن به تاریخ   

5/12 نگاه قرآن به جهاد   
6/12 نگاه قرآن به رستاخیز   
1/18 نگاه قرآن به علم   
7/30 نماز در مدرسة من   
8/30 نمایه    

نوورزی، حسین.
 همة شماره ها.صفحات 2 جلد.معرفی هنرمند 

7/20 نهادینه و درونی کردن ارزش ها  
1/38 نیرو، محمد    
3/36 نیکویی، فرشته   
5/46 هدیة محمد    

در اين دوره معلمان 
زير نيز در حاشية 
صفحات مجله معرفی 
شدند:
حسين محبوبی اردكانی، 
شمس الدين حائری، غالمرضا 
طاهر، سيد خليل مير نقوی و 
محمد مهدی ناصح)شمارة 1(؛ 

سيد اكبر مير حسينی، 
محسن پزشكيان، محمد هاشم 
رستمی، سيروس غفاريان، 
محمد كرام الدينی و عبد الرحمن 
صفارپور )شمارة 2(؛ 

كاظم فائقی، حسن احمدی 
گيوی، بهروز ثروتيان، محمدرضا 
محرابی، حسن طاهری)شمارة3(؛

 حسن انوری، سيد رضا 
آقاپور مقدم، صباح ملك حسينی، 
محمد باقر هوشيار، عبدالواحد 
با هيئت رودی، محمد مهدی 
هراتی، علی فرخ مهر، سليم 
نيساری، سيد محمود صموتی، 
عزيز خوشينی، محمد علی 
شميم، محمد علی سادات، طاهره 
رستگار، ميرزا جليلی، منصور 
تام سن،محمد نقی آقاميری، 
جالل ثقفی، بهروز خاماچی، 
محمد مقدس، مريم متقی، 
پروين انديش، محمد جواد 
شريعت، حسين باقری و مليحه 
كوشكستانی)شمارة  8(. 


