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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


