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مصاحبه از: علی اکبر کمالی نهاد
عضو هيئت تحريرية مجله

گفت وگو با معلم موفق

 لطفًا تعريف خود را از معلم موفق 
بيان کنيد.

 با توجه به ماهيت هنر معلمی، يکی 
از دشــوارترين کارهــا دادن تعريفی از اين 
هنر است. بيراه نيست اگر بگوييم معلمی از 
مصاديق «يدرک و ال يوصف» است؛ به نظر 
من، بايد معلم باشيد تا بتوانيد از اين مفهوم 
درک درستی داشته باشيد و از آن تصويری 

روشن ارائه کنيد. يک معلم موفق، ابتدا بايد 
همچون پدر يا مادری موفق باشد تا بتواند 
ذهن و ضمير عطشناک دانش آموز را برای 
آنچه در چرخة زندگی به دردش می خورد، 
آماده سازد، برطرف کنندة نيازهای روحی و 
روانی او باشــد و افزون بر ساحت ذهن به 
عواطف، هيجانات، احساسات و همة ساحات 
وجودی و کنش های وی توجه داشته باشد.
يک معلم موفق بايد دوستی موفق، راهنما 
و مشاوری موفق، يک تسهيل کنندة موفق 
يادگيری، که دارای علم نافع است، هدايتگر، 
تعالی جو و تحول آفرينی موفق باشد تا بتواند 
دانش آموزانی پرسشگر، دارای قدرت تفکر 
و تحليــل، دارای مهــارت ارتباطــی، اهل 
رويارويی مســئوالنه با تحوالت اجتماعی و 
سياسی، عالقه مند به فراگيری علم و دانش 
و مسئوليت پذير را تربيت کند. معلم موفق 
نيک می دانــد که صرفًا عرضه کنندة دانش 
نيســت بلکه کليد موفقيت را در يادگيری 

مداوم می داند.

 به نظر شما ويژگی های بايستة دبير 
ادبيات چيســت و ادبيات را چگونه 
بايد تدريس کرد تا کالس جذاب تر و 

تأثيرگذارتر باشد؟

 بخش عمده ای از پاســخ اين پرسش 
در پاســخ به ســؤال قبلی گفته شد ليکن 
همة معلمان، به ويژه معلــم ادبيات، دارای 
دو ويژگــی عمومــی و اختصاصی انــد. از 
ويژگی های عمومی معلــم ادبيات بايد به 
توانايــی در تدريس، آشــنايی بــا فنون و 
مهارت هــای تدريس، به روز بودن اطالعات 
و دانــش، شــناخت متربيان، آشــنايی با 
فنون و مهارت های مديريت کالس درس، 
و تســلط بر موضوع تدريس اشاره کرد، اما 
آنچه معلم ادبيات را از ساير معلمان متمايز 
می کند و باعث می شــود که کالس ادبيات 
بانشــاط و جذاب باشد، فن بيان و استفادة 
معلم از زبان بــدن، ريزمهارت های مربوط 
به خوانــدن متون (بهره گيــری از حواس 
ظاهــری در پرورش ذهــن و زبان، رعايت 
آهنــگ، لحن کالم، تکيــه، مکث و درنگ 
در خوانش متن)، آشــنايی بــا لحن های 
کالم و مهارت های نوشــتن، استشــهادات 
شعری برای تقويت مهارت درک و دريافت 
دانش آموزان در حوزة ارتباط معنايی، حفظ 
شــعر، و برخورداری از دانش کافی در سه 

قلمرو زبانی، فکری و ادبی است.
بــرای جذابيت کالس های درس، عالوه بر 
تسلط علمی و قدرت پاسخگويی و مستند 

 در اين شماره از نشرية رشد، 
به سراغ عبدالستار منصوری، يکی 
ادبيات  و  زبان  پرتالش  دبيران  از 
فارسی استان ايالم و دبير انجمن 
و  زبان  معلمان  آموزشی  علمی ـ 
ادبيات فارسی اين استان رفته ايم. 
موفق  تجربة  سال  با حدود ۳۵  او 
و  اداری  سمت های  در  مؤثر  و 
آموزشی و بيش از دو دهه فعاليت 
معلمان  علمی  انجمن های  در 
اجرايی  اعضای شورای  از  ادبيات، 
معلمان  علمی  انجمن های  اتحادية 
گزارش  هست.  نيز  کشور  ادبيات 
اين نشست صميمانه و گفت وگو با 

ايشان در ادامه آمده است.
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و مســتدل حرف زدن معلــم ادبيات، بايد 
طنين صــدای او، نگاه، رفتــار و گفتارش 
چنان موجی از شــادی در کالس بيافريند 
که دانش آموزان برای حضور در اين جشن و 
سرور جاودانه و جادوانه لحظه شماری کنند. 
بايد گفت شادابی و نشاط و گيرايی کالس 
ادبيات مرهــون اعتمــاد و خوش گمانی، 
احترام متقابل، مشــارکت در پرســش و 
پاسخ، طنين صدا و گام های معلم و رعايت 
محدوديت زمان آمــوزش و در نظرگرفتن 
روحيات مخاطبان و فن کالس داری اوست.

جذابيت و شــادی آفرينی معلم ادبيات در 
اين است که وقتی می گويد و می خواند:

جوجة کوچک پرستو گفت:
کاش با باد رهسپار شوم

 تا افق های دور کـــــوچ کنم
باز پيغمبر بهـــار شوم

به همراه دانش آموزانش نيز چون آن جوجة 
کوچک با باد رهسپار شود و تا افق های دور 
کوچ کند و باز، پرزنان برگردد و نويد آمدن 

بهار را بدهد.
در بسياری از نظام های آموزشی موفق دنيا 
برای تحقق جذابيت و نشاط در کالس های 
و ســرفصل های جالبی  درس، موضوعات 
مثل شادی، اکتشاف، ارتباطات، خانه داری 
و مشتری مداری، جنگل و تحسين طبيعت، 
بحث و مناظره، هوش مصنوعی، يوگا و علم 

زندگی تدريس می شود.

 شــما در تدريس چــه روش های 
بديعی داشته ايد؟

 بايد دقت کرد که روش های تدريس 
به خودی خود اصالت ندارند؛ به عبارت ديگر، 
هيچ يــک از روش های تدريس فی نفســه 
خوب يا بد نيســتند بلکه نحوه و شرايط و 
مهارت استفاده از آن هاست که باعث قوت 
يا ضعفشــان می شــود. اگر معلمی با همة 
روش هــای تدريس مبتنی بــر نظريه های 
جديد يادگيری آشــنا باشد ولی نتواند در 
جای خود از آن ها بهره ببرد، داشــتن اين 
حــد از دانــش هيچ کمکی بــه يادگيری 
دانش آموزانش نخواهد کــرد. به نظر من، 
بهترين روش تدريس روشــی است که در 
آن دانش آموز بيشترين سهم عملکردی را 
داشته باشــد و معلم به عنوان کارگردان و 

فرايند  تسهيل کنندة  موفق،  صحنه پردازی 
يادگيــری در کالس درس باشــد. البتــه 
معنای حرفم اين نيســت که معلم نبايد با 
الگوها و روش های تدريس آشنايی داشته 
باشــد؛ زيرا امروزه تأکيد نظريه های جديد 
يادگيری بر اســتفاده از الگوها و روش های 
مشارکتی است که در آن ها نقش محوری 
به دانش آموزان داده شــده است؛ بنابراين، 
آشــنايی با اين روش ها يک ضرورت است 
و شــخصًا در آمــوزش نگارش به شــيوة 

بديعه پردازی معتقدم.

از  به يادماندنی  خاطــره ای  لطفًا   
تعريف  تدريس خود  و  معلمی  دوران 

کنيد.
 گرچه تنها حدود يک دهه از خدمتم 
را به تدريــس در کالس درس گذرانده ام، 
اين مدت برايم سرشــار از خاطرات تلخ و 
شــيرين بوده که هيچ گاه گرد فراموشی بر 

آن ها ننشسته است.
ســال ٨١ بود. قصد داشــتم با استفاده از 
شــيوة فضاســازی، بچه های کالس را به 
کمــک درس به يکــی از رويدادهای مهم 
تاريخی پيوند بزنم؛ گرچه در فضای درس 
در پی کشف زوايای دقيق آن واقعة تاريخی 
نبودم بلکه می خواستم چون ناظری تيزبين 
با تعقيــب وقايع، تصويری زنــده و پويا با 

بهره گيری از عناصر خيالی به دســت دهم 
تا شعله های خشم در وجود مخاطبانم زبانه 
کشد و بيگانه ستيزی در روح آنان پرورش 
يابد. به راســتی، چه واژه هايی مناسب تر از 
چون خورشيد، شب، تير، خون، رود، موج 
و... برای القای اين مفهوم که با بهره گيری از 

درس امواج سند مؤثرتر است؟
پيش از آنکــه چيزی بگويــم و از درس 
امواج سند سخنی به ميان بياورم، از بچه ها 
خواســتم کاغذ و قلم بردارند و اين عبارت 
را گسترش دهند: «غروب هنگام، خورشيد 
آرام آرام در پس کوه های سر به فلک کشيده 
پنهان شد و گويی گردی زعفران رنگ بر سر 

سپاهيان می ريخت...»
چه صحنه ای شــده بود! هر دانش آموزی 
از  هم حســی  و  واکنــش  از  موجــی  در 
زاويه ای به ادامــة ماجرا پرداخته بود. يکی 
از دانش آموزانم، که هم اکنون در کســوت 
پزشــکی به مردمش خدمــت می کند، در 
پيوند اين ماجرا به يکی از جنگ های صدر 
اسالم چنين نوشته بود: «... و اّما نبرد آغاز 
می شــود؛ نبردی ميان خون و شمشــير؛ 
به راستی کدام يک پيروز است؟ ... حال پايان 
نبرد و ميدانی غرق در خون؛ انگار خورشيد 

از تماشای اين صحنه ها شرمگين است...»
و ايــن بهانه ای شــد تا درهميــن زمينه 
مقاله ای با عنوان «دری به خانه خورشيد» 
آن را در يکی از نشريات محلی منتشر کنم.

 مهم ترين شــاخصه ها، محاسن و 
معايب کتاب های درسی را بيان کنيد.

 از آنجا که زبان فارســی از ســويی 
سامان دهندة هويت فرهنگی ما و از جانبی 
ديگر، آبشــخور و درگِاه رفتــن به دنيای 
آموزش و يادگيری ديگر علوم و فضايل است، 
نقش ممتاز تدوين کتاب های درسی ادبيات 
برجسته تر به نظر می آيد. گرچه کتاب های 
درســی در قالب همايش ملی و منطقه ای، 
مقاله، نقد و تجزيه وتحليل، بارها در بوتة نقد 
قرارگرفته اند، به نظرم برحسب قاعدة «عيب 
می جمله بگفتی، هنرش نيز بگوی» بايد به 
مهم ترين هنر تأليف کتاب های درسی زبان 
و ادبيات فارسی اشــاره کرد و آن، رويکرد 
خاص مؤلفان مبتنی بــر مهارت آموزی يا 
آمــوزش مهارت های زبانــی (مهارت های 

 بهترين روش تدريس 
روشی است که در آن 
دانش آموز بيشترين 
سهم عملکردی را 
داشته باشد و معلم 
به عنوان کارگردان و 
صحنه پردازی موفق، 
تسهيل کنندة فرايند 

يادگيری در کالس درس 
باشد
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شفاهی و نوشتاری) و مهارت های فرازبانی 
(تفکر، نقدوتحليل) است.

از ديگر نکات برجستة کتاب های درسی، 
حرکت از زبان به  ســوی ادبيات و توجه به 
آموزش و يادگيری نشانه های زبانی و غنای 
بار فرهنگی ادبی آن ها متناسب با دوره های 
مختلــف تحصيلی و ارتباط ســاختاری و 
محتوايی اين کتاب هــا در مقاطع مختلف 
تحصيلی اســت. تکيه بر نظريه های جديد 
يادگيــری در تأليــف کتــاب، فصل بندی 
مناسب کتاب ها بر اساس انواع ادبی، توجه 
به ادبيات بومی و ملل مختلف جهان، تقويت 
فرهنگ مطالعــه و کتاب خوانی، پژوهش، 
انديشــه ورزی و پرورش تفکر، نقدوتحليل، 
تعقيب آگاهانة قلمروهای ســه گانة زبانی، 
فکری و ادبی در کتاب های فارسی و اهميت 
دادن به کتاب نگارش و مهارت های توليدی 
زبــان در دوره های متوســطة اول و دوم از 

ديگر محاسن آن هاست.
شــايد يکی از نگرانی های ما معلمان زبان 
و ادبيات فارســی اين باشد که آيا در ادامة 
مســير دانش افزايی، اســتمرار اين ويژگی 
ساختاری و محتوايی کتاب های درسی در 
حوزة زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه ها و 
مؤسسات علمی، به ويژه دانشگاه فرهنگيان، 

حفظ خواهد شد؟

 نظر شما دربارة مجلة رشد زبان و 
ادب فارسی چيست؟

 بی شک يکی از نشريات علمی و وزينی 
که توانسته است بسياری از نيازهای معلمان 
اين رشته را برطرف سازد، مجلة رشد زبان و 
ادب فارسی است. طرح مشکالت کتاب های 
درسی، نقدهای ساختاری و محتوايی آن ها، 
آموزش شيوه ها و مهارت های نوين تدريس، 
و پرداختــن به نکات مهــم و کليدی که 
ممکن اســت محل اختالف نظر باشند، از 
مهم ترين محاســن اين مجله است. نکتة 
بارز در شــيوة کار هيئــت تحريرية اين 
مجلة علمی اين اســت که حاشــيه های 
سياســی و اجتماعی جاری نتوانســته بر 
هدف اصلی تدوين آن ســايه بيفکند و بر 
تا امروز به خوبی ماهيت  همين اســاس، 
آموزشی و تحليلی و اطالع رسانی خود را 

حفظ کرده  است.

 يکی از آثار شاخص خود را معرفی 
کنيد.

 نظر به اهميت تدوين يافته های علمی 
و آموزشــی، مقاالت مختلفی در نشريات 
داخلــی و محلی از من به چاپ رســيده و 
در زمينة توليد محتــوای الکترونيکی، د ر 
قالب مقاالتی نظير «عوامل انسجام در زبان 
فارســی» و «کنايه، هم سنگ ساير عناصر 
زيبايی سخن»، محتواهايی را توليد کرده ام. 
از اين گونه مقاالت نيز می توان به «پيشينة 
تاريخی کعبه و انعکاس آن در ادب فارسی» 
و «حســنک در دو روايت عطار و بيهقی» 

اشاره کرد.

 الگوی شما در تدريس چه کسی، با 
چه ويژگی هايی بوده است؟

 حــدود ســی وهفت ســال پيش در 
يکی از دورافتاده ترين نقاط اين ســرزمين 

پهنــاور، جوانی خوش ســيما و خوش صدا 
کــه هر بار بــا خواندن «با نــوای کاروان / 
بار بنديــد همرهــان ...» او دل ها از زمين 
کنده می شــد و فوج فوج عاشــقان راهی 
مرزهای شــرف و غيرت می شدند، انسانی 
نيک سيرت، بصير، امين، هدايتگر، مهربان 
و دلســوز، انقالبی و آينده نگــر، ريزبين و 
نکته ســنج، که تدريس چند درس ازجمله 
اقتصاد را به عهده داشت، نهال نوپای عشق 
به معلمی را در ضميرم کاشت. در حقيقت، 
او همان پير و مرادی بود که نه تنها بر من، 
بلکه بر همة هم کالسی هايم برای هميشه 
تأثيرات عميقی گذاشت. آن پير فرهيخته ـ 
عباسعلی يوسفی ـ از سرزمين آبشارهای 
جــاری، دروازة مازندران بــود. خدايش به 
ســالمت دارد و همچنان به عنــوان راه بلد 
عاشــقان کوی حسين (ع) پرانرژی باد، که 

به حق بايستة چنين کاری است.


