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اشاره 
منتقد، دبیران از احمدی محمدرضا
فعال،خوشذوقواهلقلماستانبوشهر
است.ایشانازسال1381بادفترتألیف
است. داشته انس و همراهی همکاری،
الگوهای جشنوارة در 1381 سال در
خوش و کرده شرکت تدریس برتر
درخشیدهاست.داوریالمپیادخواندن
تهران، شهرستانهای دانشآموزان
ضمنخدمت، دورههای در تدریس
اول دورة کتابهای تألیف در مشارکت
اعتبارسنجی در همکاری متوسطه،
ادبی فنون و علوم و فارسی کتابهای
ادبیات سرگروهی متوسطه، دوم دورة
نشریات در اشعار چاپ بوشهر، استان
فعالیتهای از بخشی کتاب، تألیف و
احمدی است. ایشان آموزشی و علمی
آموزشی علمیـ انجمن دبیر هماکنون
استان فارسی ادبیات و زبان معلمان
اتحادیة اجرایی شورای عضو و بوشهر
انجمنهایعلمیـآموزشیمعلمانزبان
دقایقی است. کشور فارسی ادبیات و

چندپایصحبتایشاننشستهایم.

معلمموفقراچگونهتعریف 
میکنید؟

تغيير دهد؛  به روز  را روز  فرایند تدریس 
سخنی،  دری  هر  از  و  گلی  چمن  هر  از 
و  باشد  داشته  پویایی  و  زایش  رویش،  تا 

موجب رشد و بالندگی شود.

دبیر بایستة ویژگیهای  
ادبیاتچیست؟

درس  است.  زندگی  درس  ادبيات   
پرورش انسان است و به راستی اصيل ترین 
نيست.  آموزه ها  زیستن  جز  پرورش،  راه 
پس، دبير ادبيات بيش از آنکه درگير لفظ 
و ادای کلمات شود، الزم است کلمات را 
زندگی کند، عشق را زندگی کند، دوستی 
را زندگی کند، اميد را زندگی کند، پویایی 
را زندگی کند، بيافریند و پوست بيندازد 
هست،  که  مادامی  کند؛  نو  و  شود  نو  و 
و  دارد  را  آدمی  پرورش  مادامی که قصد 
این  و  آن،  از  و پس  آن  از  بيش  بسا  چه 
امر مهم ميسر نمی شود جز به مدد همتی 

افزاینده و قلبی قوتمند.

چـه تدریـس در شـما  
روشهـایبدیعـیداشـتهاید؟

را محور   هميشه سعی کرده ام بچه ها 
اصلی کار نگه دارم و خودم به عنوان هادی 

دکترعلیاکبرکمالینهاد

 به نام عشق که زیباترین سرآغاز است
هنوز شيشة عطر غزل درش باز است

به گمان من، معلم موفق معلمی است که 
روح و جان دانش آموز را درگير کند. بذری 
تا  دانش آموِز جوان،  بکارد در خاک جان 
در پيری و کهن سالی که به اوج و یا قلة 
زندگانی اش رسيد و مقصد را تجربه کرد، 

مبدأ رفتار و منش خود را معلم بداند.
عشق،  که  باشد  موفق  می تواند  معلمی 
منش  و  مهارت  تخصص،  دانش،  عالقه، 
کار  راهبردی  اصول  به عنوان  را  معلمی 

خود مد نظر قرار دهد.
برنامه ریز  و  هدایتگر  نقش  معلم،  امروزه 
را دارد و از نقش یک مجری صرف فاصله 
گرفته است؛ چرا که تدریس یک سویه و 
دانش آموز  اقبال  مورد  دیگر  معلم محور، 

امروزی نيست.
اساس  که  بيندیشد  باید  امروز  معلم 
دریافت  و  اثربخشی  فعاليت هایش، 
بازخورد باشد، نه اینکه فقط چگونگی ارائه 
مطلب را مورد نظر قرار بدهد. ارزشيابی را 
به شيوه ای جامع اجرا کند و به بيان دیگر، 
بداند.  یاددهی  از  مهم تر  را  یادگيری  امر 
هميشه به این نکته توجه داشته باشد که 
اهتمام، گام و کالمش چه بازخوردی دارد. 
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و ناظر و مدیر یادگيری در کنارشان باشم. 
بوده  تدریسم  جدایی ناپذیر  جزء  فناوری 
دانش آموزان  کوشيده ام  همواره  و  است 
سوق  محتوا  توليد  و  کردن  خلق  به  را 
باشم.  یاریگرشان  نيز  عمل  در  و  دهم 
همواره قبل از رفتن به کالس، محتواهای 
توليدی دانش آموزان را در منزل مطالعه و 
اصالح می کنم و برای تدریس به آن ها از 
ساخته ای خودشان بهره می برم. این گونه، 
جمع  و  می سازم  همراه  خود  با  را  آن ها 
رسانه های  از  می آفرینم.  نزدیک تری 
گوناگون نيز غافل نيستم و تالش می کنم 
و  شوم  بهره مند  امروزی  قابليت های  از 

بهره مند گردانم.

ماندنی بهیاد خاطرات از  
دورانمعلمیوتدریسیکیرا

بیانکنید.
من  از  را  این  که  شد  خوب  چه   
بی شماری  خاطره های  خواستيد. 
و  نشسته  حافظه ام  و  ذهن  گوشه گوشة 
جا خوش کرده است. می خواهم با هم به 
سال 76 برویم. من بودم و کالس انشا و 
به نيت دستيابی به طعمه ای  روباهی که 
از روزنی وارد  فریبنده، سر فرود آورده و 
و  دست  چهار  که  همين  بود.  شده  آغل 
و  مرغ ها  بود،  رسيده  زمين  به  پایش 
بودند  کرده  هياهو  به  شروع  خروس ها 
و  مات  او  و  می کشيدند  ماغ  نيز  گاوها  و 
مبهوت و متحير به جا مانده بود که چگونه 
به این فروماندگی رسيده و چگونه در این 
َپر  است.  شده  استيصال  دچار  مخمصه 
مبهوت  نگاه  و  بود  هوا چرخان  در  کاه  و 
اینجا  می چرخيد.  سو  هر  به  او  متحير  و 
آغل  وارد  نيز  بچه ها  و  من  ذهن  که  بود 
شد که چيست پایان این ماجرا. نگاه های 
آشفته شان،  آواهای  حيوانات،  گره خوردة 
جست وخيزهای هراسناکشان و این سو و 
آن  سو دویدن های روباه، همة ما را متعجب 
شد.  خواهد  چه  سرانجام  که  بود  ساخته 
از  ماجرا  این  سرانجام  به  رسيدن  برای 
بگيرند  دست  به  قلم  که  خواستم  بچه ها 
را  سرانجام  این  خواستند،  که  هرگونه  و 
رقم بزنند. بچه ها هم عينک نوشتنشان را 
بر چشم گذاشتند و هر کدام از زاویة دید 

بيرون رفت.« در این ميان، به محمدرضا 
مرادپور رسيدم؛ هنرمند نقاش کالسم که 
زینت بخش  همواره  دلگشایش  نقش های 
اوراق دفترش بود. گفت: »آقا، من ماجرا 
را ذره ذره، مو به مو نقش بندی کرده ام.« 
از  پس  روباه  دفترش  صفحات  در  دیدم 
اهل  از  رهایی جستن  و  آغل  دِر  از  عبور 
با  ده، شتابان وارد کوچه ای شده است و 
سرعت زیاد کوچه را پشت سر می گذارد 
و راه خروج از روستا را در پيش می گيرد 
پاس  به  است.  دوباره  زندگی  شادماِن  و 
پيش  مرادپور  که  دل انگيزی  نقش های 
چشمم گذاشته بود، نمرة بيست و مبلغی 
آفرین بر دفترش رقم زدم. از سال 76 تا 
اما  ندیده ام،  را  مرادپور  محمدرضا  حاال 
نقاشی اش را هميشه می بينم و این به باور 

خود قلم به حرکت واداشتند. یکی صاحب 
آغل را اسلحه به دست وارد کرد و ماشه را 
چکاند و روباه را در دم جان سپرده پيش 
ما نشاند. دیگری روباه را زیرک و چابک 
و فرز پنداشت و گشایشی برایش حاصل 
کرد و نوشت: »روباه زیرکانه از  زیر پای 
صاحب آغل گریزی رندانه زد و از در آغل 
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زندگی  تصویرهای  زیباترین  از  یکی  من 
است که پيش چشمم نقش بسته است.

شاخصهها، مهمترین  
محاسنومعایبکتابدرسیرا

ذکرکنید.
 کتاب های درسی جدید فارسی، علوم 
مهارتی  رویکرد  با  که  نگارش  و  فنون  و 
تأليف  فراوان  مرارت  و  رنج  با  تحليلی  و 
به  اما  دارند  منسجم  ساختاری  شده اند، 
و  یک سو  از  تمرین ها  گستردگی  لحاظ 
را  آموزش  سو،  دیگر  از  زمان  تنگنای 

دشوار می سازند.
نمونه ای  جای  فارسی،  کتاب های  در 
و  است  خالی  امروز،  نمایشی  ادبيات  از 
روان خوانی ها،  از  یکی  جای  به  می توان 
خالصه ای از یک نمایش نامه یا فيلم نامه را 
قرار داد. همچنين، فقر متونی با محتوای 
احساس  به شدت  آن ها  در  مفرح  و  شاد 

می شود.
نظم  و  گزینش  فنون  و  علوم  کتاب های 
و سامان خوبی دارند اما نيازمند بازنگری 
است  بيشتری هستند. الزم  و ساماندهی 
و  فشرده تر  را  ادبيات  تاریخ  بخش های 
تا  کنيم  ارائه  کوتاه تر  را  سبک شناسی 
و  تمرین ها  به  پاسخ گویی  برای  فرصتی 

کارگاه های تحليل متن داشته باشيم.
هدفمند  و  روشمند  اصولی،  تدریس 
وقت  داشتن  مستلزم  نگارش  کتاب های 
با  کتاب ها  این  است.  مفيد  و  خوب 
شدة  ارائه  روش های  و  محتواها  وجود 
به  را  نویسندگی  الفبای  می توانند  خوب، 

دانش آموزان بياموزند.

رشد مجلة دربارة نظرتان  
زبانوادبفارسیچیست؟

 نشریة وزین رشد زبان و ادب فارسی 
نگرش ها  تجليگاه  و  خردورزی  حاصل 
عزیز  همکاران  ادبی  و  علمی  تجارب  و 
عشق  با  سال ها  که  است  ارجمندی  و 
صرف  را  ارزشمندشان  عمر  عالقه،  و 
و  کرده اند  پژوهش  و  مطالعه  آموزش، 
را  خود  جست وجوگری های  ماحصل 
ادب  و  زبان  اعتالی آموزش  و  برای رشد 
فارسی عرضه نموده اند. هميشه این نشریه 

به همکاران  را  آن  مطالعة  و  را می خوانم 
گفت وگوها،  می کنم.  توصيه  نيز  محترم 
نظم  و  و چينش  سياق  و  مقاالت، سبک 
مطالب  همسویی  محتواها،  گوناگونی  و 
روش های  و  درسی  کتاب های  با  نشریه 
این  بارز  ویژگی های  از  تدریس  نوین 
نشریه است. یکی از مشکالت مجلة رشد 
از  بخشی  که  است  این  خوانندگان  برای 
ارائه  تارنمای رشد  مقاالت چاپ شده در 
برای  است  ناگزیر  خواننده  و  می شود 
مطالعة کامل آن ها به تارنما مراجعه کند 
نتيجه،  در  و  تأخير  دشواری،  باعث  که 
مطالعه  اهل  همکاران  زمان  هدررفت 
می شود. کاستی دیگری که در این نشریه 
مشهود است، کم بودن آثار قلمی دربارة 
کتاب های دورة اول متوسطه است که این 
می کاهد.  نشریه  مخاطبان  شمار  از  خود 
در  که  خوارزمی  جشنوارة  از  مثال،  برای 
حوزة انشانویسی دورة اول متوسطه برگزار 
فراوانی  دبيران  و  دانش آموزان  و  می شود 
مراحل شهرستانی، استانی و کشوری آن 
را برگزار می کنند، مطلبی در این نشریه 
تجربه های  اگر  شاید  نمی یابد.  انعکاس 
موفق جشنوارة خوارزمی در استان ها، در 
چه  هر  موفقيت  زمينه  شود  درج  نشریه 
بيشتر دانش آموزان و همکاران را در این 

جشنواره فراهم سازد.

یکیازآثارشاخصخودرا 
معرفیکنید.

زمينه  این  در  و  دارم  دوست  را  طنز   
کارهای فراوانی کرده ام؛ چون طنز بيانگر 
کاستی های جامعه است و موجب اصالح 
نارسایی ها و زشتی ها و حماقت ها می شود. 
برای  که  است  اثری  طنز،  از  جلوه هایی 
چاپ مهيا کرده ام؛ به اميد اینکه به زودی 
به  عزیز،  خوانندگان  برای  و  شود  چاپ 
خصوص دبيران ارجمند و فرهيختة زبان 

و ادبيات فارسی، خواندنی باشد.
همچنين، با توجه به تجربه و تالشی که 
کتاب های  حوزة  در  جاری  سال های  در 
دوره ها،  کالس ها،  در  و  داشته ام  درسی 
اعتبارسنجی ها و کارگاه ها حضور یافته ام، 
»فارسی عنوان  با  کتابی  در  را  نتيجه 
همت  به  قلمروها«  آیینة در یازدهم

»نگار  نشر  اندیشمند  و  ادب دوست  مدیر 
کمال« در سال 1398 به چاپ رسانده ام.

در پایان این مصاحبه، سپاس فراوان خود 
مجلة  دست اندرکار  عزیزان  همة  نثار  را 
فارسی  ادب  و  زبان  زیبا و خواندنی رشد 
دکتر سنگری  آقای  برای جناب  می کنم. 
دانشمند  و  محترم  سردبير  گران قدر، 
دارم  سربلندی  و  شادمانی  آرزوی  مجله، 
و دلسوز، جناب  پرتالش  استاد  از شما  و 
آقای دکتر کمالی نهاد عزیز، به خاطر این 
بی دریغتان  کوشش های  همة  و  مصاحبه 
در راه اعتالی زبان و ادبيات فارسی بسيار 

سپاسگزارم.
به قول موالنای بزرگ:

گر خطا گفتيم، اصالحش تو کن
ُمصلحی تو، ای تو سلطان سخن
این چنين ميناگری ها کار توست
این چنين اکسيرها اسرار توست

کيميا داری که تبدیلش کنی
گرچه جوی خوب بَود، نيلش کنی

آب را و خاک را بر هم زدی
ز آب و ِگل نقِش تِن آدم زدی

و نکتة آخر:
به  را  عزیز، »خدا  قول دکتر سنگری  به 

شما می سپارم«.


