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اشاره
 گــپ و گفت اين شــماره از مجله را 
به مصاحبه با ســرکار خانم مريم نباتی، 
کارشــناس ارشــد آموزش زبان و ادبيات 
فارسی، با ٢٨ ســال سابقة تدريس مؤثر و 
موفــق در دورة متوســطة دوم اختصاص 
داده ايم که تدريس در دانشــگاه فرهنگيان 
و دانشــگاه آزاد اســالمی را نيز در کارنامة 
آموزشــی خود دارد. خانــم نباتی به عنوان 
معلمی تالشــگر خدمت در مناطق محروم 
را انتخاب کرده و بيشتر سال های تدريس 

خود را در اين مناطق گذرانده است.

تعريفتان را از يک معلم موفق بيان 
کنيد.

به نظر من معلم موفق کســی اســت که 
معلمی را عشــق بداند نه شغل و عاشقانه 
سر کالس درس حاضر شود. کسی است که 
برای رفتن سر کالس شوق و اشتياق داشته 
باشــد نه اکراه و اجبار. معلــم بايد خود را 
پرورش دهندة انسان ها بداند و يقين داشته 
باشــد با کودکان و نوجوانانی سروکار دارد 
که چون صفحه ای پاک و ســفيد هستند 
و او چون قلمی اســت که بــر روح و روان 
اين صفحات پاک، آينده و شيوة زندگی را 

ترسيم می کند.

ويژگی های بايســتة دبيــر ادبيات 
چيست؟

هميشه به دخترانم سر کالس های درس 
گفته ام کــه کالس ادبيــات را نبايد صرفًا 
کالس درس بداننــد. معتقدم معلم ادبيات 
با معلمان ديگر بايد فرق داشته باشد؛ چرا 
که الزمة ادبيات شور و شوق و عشق ورزی 
است. معلم بايد با عشــق شعر بخواند و با 
شور داستان ســرايی کند. طبعًا شيوة بيان 
و کالم او در بحث هــا بايد با کالس رياضی 
و تاريخ و غيره فرق داشــته باشــد. کالس 
ادبيات جای پرورش نگاه عاشــقانه و حس 
باور و ارتباط با دنيای اطراف به طريق ذهنی 
و عاطفی اســت و اين ويژگــی با آموزش 
صرف و تدريس خشــک و تکــرار مطالب 
امکان پذير نيســت. مِن خانم معلم ادبيات، 
پيش از معلمی بايد بــرای بچه ها رفيق و 
مادری مهربان باشم. بنده معتقدم آموزشی 
که با مهر امکان پذير اســت با تحکم امکان 

ندارد؛ چرا که:
بيستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد

هميشــه در کالس هايم به دانش آموزانم 
گفته ام که اگر در کالس های ديگر خســته 
می شوند، کالس ادبيات آن قدر صميمی و 
آرام بخش بايد باشد که برايشان مانند زنگ 
نقاشی خوشايند و دل چسب باشد و سعی 
می کنم اين فضا را در کالس هايم مهيا کنم.

چــه روش های بديعــی در تدريس 
داشته ايد؟

هر حضور معلم در کالس درس بايد همراه 
با نوآوری باشــد. کتاب های درسی جديد 
اين امکان را به معلــم می دهند که بتواند 
از شــيوه های تازة تدريس که در دنيا رواج 
دارند اســتفاده کند. کتاب های قديم اين 
ويژگی را داشــتند که به خاطر حجم زياد 
و فشردگی مطالب، فرصت کار و فعاليت در 
کالس به معلم داده نمی شد؛ اما کتاب های 

(گفت وگو با سرکار خانم 
مريم نباتی)

مصاحبه کننده:
دکتر علی اکبر کمالی نهاد
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جديد با راهکارهای ارائه شده به خصوص در 
قلمروهايی که تنــوع مطالب در آن ها زياد 
است، اين امکان را به معلم می دهند که از 
شيوه های آموزشــی چون تدريس گروهی 

استفاده کند.
بنــده در تدريس کتــب حــوزة زبان و 
ادبيات فارســی و به خصــوص درس علوم 
و فنــون ادبی، بيشــتر، از شــيوة تدريس 
تعاملی استفاده می کنم. شرط موفقيت در 
تدريس اين است که متکلم وحده نباشيم 
و حس نشــاط را در دانش آموزان با شيوة 
«من فراموش کردم شــما يادآوری کنيد» 
پيــش ببرد. ايــن کالمی اســت که باعث 
اعتمادبه نفــس در دانش آموزان می شــود 
و آن ها را تشــويق می کند تا هر جلســه با 
آمادگی قبلی بيشــتر ســر کالس حاضر 
شــوند. دادن حس اعتمادبه نفس به بچه ها 
و تشــويق آن ها در چنين تدريسی نتيجة 
بهتری می دهد که بنده آن را تجربه کرده ام. 
در تدريــس نگارش هم من از روش (پازل) 
در چندين پايه استفاده کرده ام که عالوه بر 
افزايش تحرک و شــور و نشاط در کالس، 

باعث يادگيری و لذت بيشتر از کالس ها هم 
می شود.

شيوة پازل:
١. انتخاب موضوع (ذهنی يا عينی)؛

٢. حضور تک تک دانش آموزان در تکميل 
پازل؛

٣. تکميل پازل به صورت پلکانی؛
٤. رعايت تمام مراحل نوشتن انشا (مقدمه، 

بدنه و نتيجه)؛
٥. بحث و گفت وگــو قبل از ثبت مطالب 

روی کاغذ.

از خاطرات به يادماندنی دوران معلمی 
و تدريس خودتان بگوييد.

من بيش از ١٥ سال است که در روستايی 
محروم به نام ســيلوانا (در دامنة کوه های 
خوشــاکو، نزديک مرز شــمزينان ترکيه) 
در ٤٥ کيلومتــری اروميه خدمت می کنم 
و افتخار می کنم که معلم روســتا و شاهد 
صفا و صميميت و سادگی دانش آموزان اين 
مناطق هســتم. به خاطر دارم سالی برف 
سنگينی باريده بود و به خاطر صعب العبور 
بودن مســير، مجبور شــديم به سختی و 
باآهستگی مسير را با سرويس مدرسه طی 

کنيم. مســيری را که در زمــان عادی ٤٥ 
دقيقه طی می شــد، ما آن روز بيشتر از دو 
ساعت در برف و کوالک سنگين طی کرديم 
و به مدرسه رسيديم. صحنة جالبی که برايم 
بسيار ارزشمند بود و هيچ گاه از ذهنم پاک 
نمی شــود و به اندازة تمام دنيا ارزشمند و 
به يادماندنی اســت، حضــور دانش آموزان 
معصــوم و مهربان زير بارش برف در حياط 
مدرسه، و چشــمان نگران آن ها بود که به 
محض رســيدن ما به حياط مدرســه، به 
استقبالمان آمدند. آن ها با چشمانی مهربان 
و نگران و قلب هايــی صاف و بی ريا، بعد از 
ديدن من، دستان سرخ شده از سرمای مرا 
در دست گرفته و مدام تکرار می کردند که: 

«خانم، خدا را شکر که سالمت هستيد.»

به نظر شــما ادبيات را چگونه بايد 
تدريس کرد که جذاب باشد؟

به نظر من معلم ادبيات قبل از معلمی بايد 
دوستی مهربان برای دانش آموزانش باشد. 
بايد فضايی در کالس ادبيات حاکم ســازد 
که دانش آموزان عــالوه بر يادگيری متون 
ادبی، با شــيوه های زندگی سالم و صحيح 
نيز آشنا شــوند؛ چرا که معلم فقط وظيفة 
آموزش نــدارد؛ بلکه ابتدا بايد پرورش روح 
و روان و آرامش خاطر را مهم تر بداند، بعد 
آموزش مطالب درســی را. پيشــنهادم به 
همکاران ادبيات اين اســت که در صورت 
امکان و وجود زمينه، از فضای بيروِن کالس 
و طبيعت الهی، در درس هايی مثل نگارش 
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و تدريس بخش هايی از فارسی بيشتر بهره 
گيرند. روستای محل تدريس من در دامنة 
کوه های سرسبز با چشم انداز دشت و دمن 
قــرار دارد و اين امــکان را خوش بختانه به 
بنــده داده که از فضای باز و باصفای حياط 
مدرسه و طبيعت بيرون برای توصيف های 
نگارشی و معرفی گل ها و گياهان و برخی 
تصويرگری ها و مصاديق و تخيالت شاعرانه 
بهره گيرم و پرندة خيال دانش آموزان را در 

اين فضاها به پرواز درآورم.

بهترين شاخص ها، محاسن و معايب 
کتاب های درسی را ذکر کنيد.

کتاب های درسی نونگاشت محيطی فعال 
و بستری مناسب را برای کار گروهی مهيا 
کرده اند و تنــوع بهتری دارنــد. از طرفی 
به دليــل داشــتن رويکردهــای مهارتی 
و فعاليت محــور، دانش آموزان را بيشــتر 
درگيــر می کنند و لــذت ادبيات و تلطيف 
ذوق و احســاس را بهتر موجب می شوند. 
بــه عبارتی، در جنبه هــای مهارت محور و 
کاربردی ادبيات توانسته اند دانش آموزان را 
با خود همراه کنند و شــيوه هايی راهبردی 
و تأثيرگذار برای درک ادبيات و فهم متون 
ادبی ارائه کنند و روزنه های ورود به مفاهيم 
ادبی را بهتــر بنمايانند. البتــه گاهی هم 

تکرار مطالــب در کتاب نگارش، مخصوصًا 
در بخش ســاختاری و آموزش شيوه های 
نوشتن، گالية دانش آموزان را به دنبال دارد.

نظرتان در مورد مجلة رشــدآموزش 
زبان و ادب فارسی چيست؟

بــه همــکاران عزيزم پيشــنهاد می کنم 
برگ برگ مجلة رشــد آموزش زبان و ادب 
فارسی را به کّرات مطالعه کنند. چون حاصل 
سال ها تجربه و ريزة دانش و تدبير همکاران 
گران قدری اســت که با عشــق و کرامت 
پيش کش کرده اند تا چراغی باشــد فراراه 
ديگر مشــتاقان. ظهور آثار قلمی ارزشمند 
همکاران و حضور پرارج استادان مجرب و 
گران قدر در اين مجله و مطالب بسيار مفيد 
و جالبی که ارائه می شــوند، زمينه ای است 
که در جای ديگر آســان به دست نخواهد 
آمد. منبعی اســت که در به روزرســانی و 
دانش افزايی دبيران اين حوزه بســيار مفيد 
است و تجربياتی که ارائه می دهد، ماحصل 

ذوق و دانش يک دنيا شور و بزرگی است.

يکی از آثار شــاخص خود را معرفی 
کنيد.

دوران معلمی من بيشتر به آموزش گذشته 
اســت و کمتر به نگارش پرداخته ام؛ اما گاه 

فرصت هايی نيز دست داده که پژوهش هايی 
خرد انجــام داده ام اما نه چندان قابل ذکر و 
درخــور همکاران بزرگــوارم در جای جای 
کشــور. باری، فرصتی پيش آمد تا دربارة 
اشعار جهانی هايکو تحقيق و پژوهشی داشته 
باشم و اين گونه شعر و تأثيرپذيری شاعران 
ايران از آن را بررسی کنم و در قالب مقاله ای 
پژوهشــی در اين مورد بنويسم. سپس آن 
را به عنــوان يــک مقاله بديــع و کامل در 
همايش همکاران ادبيات استان ارائه کردم 
و مجموعه دل  نوشته هايی هم دارم شعرگونه 
کــه به اندازة يک کتاب قد کشــيده اند اما 
هنوز کسوت چاپ نپذيرفته اند. گاه نيز در 
همايش ها مقاله هايی داشته ام؛ مثل «موالنا 
و کيميا خاتون و شــمس تبريزی» که در 
همايش شــمس و موالنا به چاپ رسيد، و 
نمونه هايی ديگر که مجال ذکرشان نيست.

الگوی شما در تدريس چه کسی بوده 
است؟

پيوسته سعی کرده ام از شيوة کالس داری 
و تدريس اســاتيد و معلمــان موفق خودم 
در دوره هــای مختلف و به ويــژه در دورة 
کارشناسی و کارشناسی ارشد حتمًا توشه 
گيرم و هــر روش و شــيوه ای را که مورد 
اقبال و استقبال بيشتِر مخاطبان بود به کار 
بندم و ترکيبی بسازم از مجموعة روش های 
خــوب و کارآمد که ايــن روش ها معرف و 
يادآور من باشند در ذهن های آينده؛ حال 
چه شــيوة تدريس باشــد و چه اخالق و 
منش. به عنــوان يک معلم معتقدم معلمی 
شغل نيســت و عشق است و عشق است و 
عشــق. در طول ٢٨ سال تدريسم، هر روز 
خودم نيز بيشتر و بيشتر آموخته ام؛ چرا که 
تک تک دخترانم دنيايی از عشــق و مهر را 
به من هديه داده اند و بســيار اتفاق افتاده 
که دانش آموزاِن سال های پيشين به ديدنم 
آمده اند؛ بــا عنوان های معلم يــا وکيل يا 
مهندس و پزشک و از همه مهم تر با عنوان 

مادرانی مهربان و موفق.

در انتها از گروه استادان و دست اندرکاران 
محترم مجلة رشــد آموزش زبــان و ادب 
فارسی به خاطر فرصتی که در اختيار بنده 

گذاشتند، تقدير و تشکر می کنم.


