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ســال نــو و بهــار 1398 را در حالی آغــاز می کنیم که ســال پیش کاروان جامعه آموزش شــیمی ایــران یکی از 
کهنه کاروان ســاالران خود را از دســت داد. رهنوردی که دســت از مس وجود شست و کیمیای عشق یافت و زر شد.1 
راهبری که با دلی پر از غم و ســری پر از کیمیا2 رهروان را تنها گذاشــت و ابدی شــد. فرهیخته ای که برای آموزش 
شــیمی ایران چنان بود او که مس را کیمیا.3 زنده یاد ســیدمرتضی خلخالی که به حق می توان ایشــان را پدر آموزش 
شیمی ایران نامید، پس از سال ها تالش خستگی ناپذیر برای بالندگی آموزش وپرورش و به امید بهبود کیفیت آموزش 
شیمی، سرانجام در بامداد سیزدهم دی ماه سال 1397 به فراخوان پروردگارش آری گفت، چشم از جهان فرو بست و 

به سوی او رهسپار شد.
اگرچه او نزدیک به پنج دهه فعاالنه در عرصه آموزش علوم، حضوری خیره کننده داشت و در مطالعات خویش همواره 
به »آسیب شناسی علم و روش آن« توجه می کرد، اما همزمان در اندیشه »آسیب شناسی نظام برنامه ریزی درسی ایران 
و راهبردهایــی برای اصالح آن« نیز بود. او همواره »نقدی بر نظام امتحانی و ســنجش یادگیری های دانش آموزان در 
ایران« داشت و »طرحی برای تغییر کیفی نظام آموزشی از طریق ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی درسی« نیز ارائه داد. 
او بر این باور بود که برای رســیدن به آموزشــی با کیفیت، بایستی مسیِر »از فلسفة تعلیم وتربیت تا طراحی برنامه  های 
درســی« را با دقت طی کرد تا چنان مواد آموزشــی مطلوبی به دست آیند که بتوانند هدف های آموزشی را در کالس 
درس تحقق بخشــند. او »دردهای نظام آموزشی« کشور را به خوبی می شــناخت و می گفت که »نظام امتحان محور، 
بحران کتاب های درســی و کمک درسی« را ایجاد کرده است و به واقع »آشــفته بازار کتاب های کمک درسی، معلول 
اوضاع نابســامان نظام آموزشی کشور است«. او پیوسته »چالش های اصالح نظام سنجش در جهان« را یادآور می شد و 
بر این باور بود که در کشــور ما نیز »اصالح نظام ســنجش و کنکور در گرو اصالح همه جانبة نظام برنامه ریزی درسی 
است«. او همواره از »غیبت تفکر نقاد در نظام آموزش وپرورش ایران« گالیه می کرد و اعتقاد داشت که در نظام آموزشی 

ما »باید انسان تحلیل گر تربیت کرد«.
او در پاسخ به این پرسش که »کودکان چگونه علم می آموزند؟« همواره بر مربوط بودن محتوای کتاب های درسی و فعالیت های 
یادگیری با توانایی و عالقه مندی های فراگیران تأکید می کرد و بر ایجاد محیطی مناسب برای یادگیری و بهره گیری از »رویکرد 
کاوشگری در آموزش علوم« در کالس اصرار می ورزید. او باور داشت که »رویکرد ساخت گرایی در آموزش یک درس علوم« 
و »آموزش به شیوة کشف نظام در متن کتاب درسی« از جمله راه های عملی برای کامیابی هر چه بیشتر آینده سازان این 

مرز و بوم در آموزش علوم است.
در حوزه شیمی نیز به گسترش »شیمی با نگرش کاربردی« باور داشت و با ارائه »الگوهای تدریس شیمی« مبتنی بر 
»پرســش های مفهومی و مسائل چالش برانگیز در آموزش شیمی« کوشش کرد تا معلمان شیمی را به داشتن تدریسی 
ثمربخش رهنمون شود. او آگاهانه فصل نخست کتاب »شیمی برای زندگی« را که »مایعی کمیاب در عین فراوانی« نام 
داشت با الهام از طرحی جهانی، اما در قالبی بومی و محلی نوشت و هنرمندانه کوشش کرد فراگیران را از طریق معرفی 
چالش شهر کوچکی به نام رودسار، با بحران آب در کشور آشنا کند و شیمی را در این بافتار اجتماعی به آنان بیاموزد. 
اثر اندیشــه و عمل واالی او را می توان در بخش های گوناگوني از برنامه ریزی درســی، تولید مواد آموزشــی به ویژه 
تألیف کتاب های درســی، ارزشیابی و آموزش معلمان دید. تردیدی نیســت که پندار و گفتار و رفتار دانش آموختگان 
آموزش وپرورش کشــورمان، به ویژه در چند دهه گذشته نیز از برکت وجود این انسان فرزانه و معلم بزرگ بسیار متأثر 

بوده است.
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شادروان سیدمرتضی خلخالی از میان ما رفت، بی آنکه در لحظه وداع بر ماتم آرزوهای خویش بگرید. زیرا ما هستیم 
و او به ما و توانایی نســل جدید باور داشــت. امید اســت که با درک دغدغه های آگاهانه آن فرهیخته فقید و عمل به 
توصیه های هوشمندانه اش، شــاهد تحقق آرزوهای او برای پیشرفت نظام آموزشی کشور و شکوفایی استعداد فرزندان 

عزیز میهن پهناورمان باشیم.
و این گونه است که با وجود این همه آثار ارزشمند به یادگار مانده از آن معلم پیر، روح بلند آن استاد بی بدیل همچنان 
الهام بخش ما خواهد بود و نام نیک ایشــان برای همیشه در ذهن دغدغه مندان عرصه آموزش وپرورش به ویژه آموزش 

علوم کشور خواهد ماند. به قول شاعر نازک خیال و لطیف اندیش صائب تبریزی:
از اثر، دور نکونامان نمی گردد تمام          در جهان از فیض جام، آوازه جمشید ماند

در این نوشــتار قصد آن نبود که ســوگ نامه  ای در رثای آن عزیز ســفر کرده نگاشــته شــود. بلکه تنها یادی بود از 
انســان آزاده ای که دلســوزانه، عاشــقانه، پدرانه و با شــکیبایی ســال های ســال در عرصه تعلیم وتربیت ایران زمین 
قلم فرســایی کــرد، با ایــن امید کــه بر چهره کــودک ایرانــی، لبخند رضایــت از آموختــن را در لحظــه دیدنِی

به دســت آوردِن یک تجربه یادگیری ببیند و در لذت یادگیری او شــریک شــود. تجربه ای که بی شک برای هر معلم 
عاشقی زیبا و ماندگار است. روحش شاد و یادش هماره گرامی باد.  
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