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زینب کامرانی
کارشناس ارشد مشاوره .اصفهان

دیروز
امروز
ف���ردا

اشاره
در گذشته ،گفتههای معلمان در مدرسه وحی منزل بود .از کالس اضافه و معلم خصوصی به شکل کنونی خبری نبود .والدین از وضع فرزند خود
کمتر خبر داشتند و احساس میکردند همین که او را به مدرسه بفرستند وکتاب و دفتری برایش تهیه کنند وظیفهشان را انجام دادهاند .معموالً
بزرگترها مشغول كار خودشان بودند و معدل بچهها برايشان زیاد مشکلآفرین نبود .بچهها هم میدانستند همه چیز به همت خودشان بستگی
دارد و نباید منتظر دیگران بنشینند .با وجود كمبود امكانات ،اگر کتابی در دسترس بچهها قرار میگرفت ،اکثر آنها تمایل به خواندن آن داشتند.
اما امروز والدین همپای فرزندان میدوند .چهرههاي خونسرد و بيخيال بچههاي قديم ،جاي خود را به نگاه مضطرب و نگران در بسیاری از كودكان
امروز سپرده است که باید از کنکور چندین مدرسة غیردولتی گذرکنند .امروزه اين همه كتاب خواندني و اين همه نشرية متنوع در دسترس است
ولي مشتري فراواني ندارد .تلويزيون ،ويدئو ،سينما ،ماهواره و ...فرصت كتاب خواندن را گرفته اند؛ اگر ديروز پدر و مادرها نميدانستند فرزندانشان
در چه كالسي درس ميخوانند ،امروز به حد افراط نسبت به كوچكترين رويداد مدرسة كودك خويش حساس هستند .چه بسا ميخواهند
شكستهاي دیروز خويش را با توفيق امروز فرزندانشان جبران كنند .و چه بسا آنها را نماد آرزوهاي کنونی خويش قرار ميدهند؛ آرزوهایی که
در کودکی خودشان تحقق نیافتهاست.
مقایسة امروز و ديروز با سالها فاصله گوياي تحوالت آموزش و پرورش ماست .معلمان ما که به حق معماران جامعة فردایند باید چه کنند تا با
تلفیق ارزشهای فرهنگی اسالمی دیروز و نیازهای امروز فردایی روشن را رقم زنند؟ آنچه در این مقاله میخوانید پاسخی است که نگارنده در قالب
«نقشهای معلم» و چگونگی ایفای آنها به این سؤال داده و در ادامه کوشیده است بسیاری از این نقشها را در وجود شخصیتی معلمی که روز
معلم به یاد اوست ،یعنی استاد شهید مطهری ،جستوجو کند.

محمدنقیآقامیری
معلمنمونةکشوری.زنجان

محمدنقی آقامی��ری اهل زنجان
اس��ت و در رش��تة عل��وم قرآن
و حدی��ث م��درک کارشناس��ی
ارش��د دارد .وی در حال حاضر
در شهرس��تان خدابن��ده دبی��ر
دبیرستانهاس��ت و از معلم��ان
فعال اس��تان بهش��مار م �یرود.
او در س��ال  1382معل��م نمونة
منطق��ه ،در س��ال  1385معل��م
نمونة اس��تان و در س��ال (-90
 )89معل��م نمون��ة کش��وری
انتخاب و معرفی ش��د .در سابقة
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
او این موارد قابل توجه اس��ت:
کتابخ��وان نمون��ة کش��وری
()1385؛ مدرس دانش��گاههای
آزاد و پیامنور ،مدرسدورههای
آم��وزش خان��واده ،س��رگروه
معارف اسالمی خدابنده ،کسب
رتبهه��ای اول ،دوم و س��وم
منطقهای ،اس��تانی و کش��وری
در مس��ابقات قرآن��ی ،علمی -
فرهنگی و روش کالس��ی .چاپ
مقاالت��ی در نش��ریات معتب��ر
کشوری.

نقشهای معلم
آگاه��ی و توجه ب��ه نقشها و وظای��ف گوناگون معلم
موجب میش��ود ه��ر معلم��ی آگاهانه به خودس��نجی و
خودارزیاب��ی بپردازد ،مراقب اعم��ال و رفتار و گفتار خود
باش��د و به مس��ئولیتهای خطیرش پی ببرد .با اندک تأمل
در زندگی معلمان بزرگ و موفق تاریخ و مطالعة سیرة ائمة
معصومین(ع) میتوان نقشهایی را به این شرح برای معلم
تعریف کرد:
معل��م در نق��ش یاددهن��ده :مهمتری��ن نق��ش معلم،
یاددهندگی و تدریس اوست .اولین دلیل استخدام معلمان،
تدریس اس��ت .معلم شایس��ته همواره میکوشد با کسب
تخص��ص الزم در زمینههای روانشناس��ی ،علوم تربیتی و
تخصص موضوعی ،این نقش را به بهترین وجه ایفا کند.
معلم در نقش مربی :بارها ش��نیدهایم که تزکیه بر تعلیم
و پرورش بر آموزش مقدم است .از اینرو ،نقش مربیگری
معلم با نقش آموزشی او در آمیخته است .معلم چه بخواهد
و چ��ه نخواهد ،چه بداند و چ��ه نداند ،نقش تربیتی را هم
برعه��دهدارد و این نق��ش اثرهای نامرئی اس��ت ،یعنی در
گزارشهای اداری و رسمی چندان جایی ندارد .در اینباره
مولوی چه زیبا فرموده است:
م���یرود از سینهها در سینهها
کینهها
و
از ره پنهان ص�ل�اح

صحبت ص��ال��ح ت��و را ص��ال��ح کند
صحبت ط��ال��ح ت��و را ط��ال��ح کند
معلم در نقش انسانس��ازی :معلم شایسته انسانی است
به تمام معنا عاشق .عاشقانه تعلیم میدهد و تربیت میکند.
عاش��قانه علم میآموزد و چون شمع ،روشنی بخش محیط
اطراف اس��ت .امانتداری اس��ت که انس��ان امانت اوست
(حضرت ام��ام خمینی«ره») .اگر برخی انس��انها وقتی به
جاه و مقام برس��ند ،شاد میگردند ،معلمان زمانی که موفق
به هدایت انسان میشوند خرسند میشوند.
معل��م در نقش الگو ب��ودن :معلم چ��ه بخواهد و چه
نخواهد همواره یک الگو و سرمش��ق برای همانندس��ازی
یا همسانس��ازی اس��ت .او از طریق یادگیری اجتماعی و
تقلید ،ش��اگردان را تعلیم میدهد و تربیت میکند .در این
نقش ،معلم به عنوان یک الگوی معرف جامعه ایفای نقش
میکند .معلم یک اسوه یا سرمشق عملی است.
معل��م در نق��ش تخصص��ی و حرفهای :معل��م واقعی
ی��ک فرد حرفهای اس��ت که همواره س��عی میکند اصول
اخالقی حاکم بر این حرفه را رعایت کند .آشنایی با اصول
روانشناس��ی ،روشهای اصالح رفتار ،فناوری آموزش��ی،
روانشناسی رشد و فنون تدریس ،از دانشهای ضروریاند
که هر معلمی باید آنها را کس��ب کن��د و بهعالوه بهدنبال
کس��ب آخرین یافتههای علمی در ح��وزة تخصصی خود
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نیز باشد.
معلم در نقش متعلم :کس��ی میتواند معلم خوبی باشد
که متعلم یا یادگیرندة کوش��ایی باش��د .با توجه به این که
عصر حاضر عصر انفجار اطالعات و دانش اس��ت ،معلم
موظف اس��ت هم��واره خود را به عل��م روز مجهز کند و
ناگزیر از یادگیری است.
معل��م در نق��ش اصالحگر رفت��ار :معلم ب��ا در اختیار
داش��تن تقویتکنندههای مثبت میکوشد رفتارهای مثبت
دانشآموزان را شکل دهد ،توسعه دهد و استمرار بخشد و
به عکس ،با بهکارگیری تقویتکنندههای منفی ،از توسعه،
استمرار و شکلگیری رفتارهای نا مطلوب آنها پیشگیری
کند.
معل��م در نق��ش اصالحگر جامعه :بدون ش��ک نقطة
آغازین اصالحات در جامعه ،از خانه ش��روع میش��ود و
س��پس به مدرسه میرس��د .در خانه والدین و در مدرسه
معلم��ان نقش اول را ایفا میکنند .یک معلم خوب حیات
معن��وی جامعه را رقم میزند و انقالب بنیادین در جامعه
از جامعة معلمان آغاز میشود.
معلم در نقش ناقل فرهنگی :معلم یک ناقل و جهادگر
فرهنگی اس��ت که باید با کس��ب ارزشه��ا ،نگرشها و
هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعه آنها را از طریق گفتار
و کردار خود به شاگردان منتقل کند و به تعلیم و تربیت به
معنای انتقال میراث فرهنگی معنا بخشد.
معلم در نقش راهنما و مشاور :دانشآموزان همواره به
راهنمایی و مش��اوره احتیاج دارند و نخستین کسی که به
او مراجعه میکنند معلم است.
معل��م در نقش مدیر آموزش��ی :رهب��ری و ادارة یک
کالس ب��رای معلم نقش دیگری را ب��ه ارمغان میآورد و
آن مدیریت کالس اس��ت .فراهم کردن ش��رایط مناس��ب
یادگی��ری ،برقراری نظم و ترتی��ب و ادارة کالس به منزلة
یک گروه اجتماعی ،از مهمترین وظایف معلم محس��وب
میشود.
معلم در نقش معین عمل :در کنار سایر نقشها ،گاهی
اوق��ات حضور معلم صرف ًا نقش یک تس��هیلکننده ،معین
عم��ل و ب��ه اصطالح کاتالی��زور را ب��رای یادگیری بازی
میکند .او ممکن اس��ت ش��خص ًا در فعالیتهای یادگیری
ش��رکت نکند ،ام��ا نب��ود او در کالس درس امکان دارد
موجب اختالل در یادگیری دانشآموزان شود.
معلم در نقش کاربر فناوری آموزش��ی :تهیه و تنظیم
م��واد آموزش��ی و کم��ک آموزش��ی ،کاربرد فن��اوری و
تکنیکهای گوناگون برای تدریس ،موجب میشود معلم
نقش یک تکنولوژیست را ایفا کند.
معلم در نقش پژوهش��گر :معلم در آزمایش��گاه واقعی
عل��وم تربیتی کار میکن��د .او همواره با انس��انها مواجه
اس��ت ،پس باید مسائل و مشکالت را بشناسد ،علتیابی
کند و راه مناسب را برای حل آنها بیابد.
معل��م در نقش مبل��غ مذهبی :معلم موف��ق همواره با
اخالص س��ر کالس حضور پیدا میکن��د و در همه حال

خداوند تبارک و تعالی را ش��اهد و ناظ��ر بر اعمال خود
میداند .تقوای عملی ،حلم و ش��کیبایی او دانشآموزان را
بهطور غیرمستقیم به دین و دیانت دعوت میکند.
معلم در نقش انضباطی :یکی از نقشهای چش��مگیر
معلم ،نقش انضباطی اوس��ت .معلمی که در عمل به نظم
و انضباط اهمی��ت میدهد (مث ً
ال بهموقع در کالس حاضر
میشود) ،آثار بسیار عمیقی بر شاگردان بهجا میگذارد.
معل��م در نق��ش قاضی :هر معلم��ی ،در طول خدمت
خود بارها تدریس میکند ،نمره میدهد و فهرس��ت نمره
را کام��ل میکند .نمره دادن به تالشهای دانشآموز یعنی
قضاوت و ارزیابی او.
معل��م در نقش م��ادر و پدر :در یک فض��ای عاطفی
اس��ت که فرایند تأثیرپذیری و تأثیرگذاری تحقق مییابد
و اصوالً تعلیموتربیت یعنی تأثیر گذاشتن و تأثیر پذیرفتن.
از این رو معلمی که در نقش پدر مهربان یا مادری دلسوز
با ش��اگردش به عنوان فرزند خ��ود ارتباط برقرار میکند،
میتواند به درون ش��اگرد راه یاب��د ،او را از درون متحول
سازد و درون او بذرهای محبت بکارد(به پژوه.)1380 .

معلم ماندگار
براي دريافتن خصوصيات معلم خوب ميتوان اس��تاد
ش��هيد مطهري را بهعنوان سرمش��ق و نمون��ه انتخاب و
ويژگيهاي او را بررسي کرد.
او چگونه بود که توانست اين همه آثار روحي و معنوي
و علمي در جامعة ما برجاگذارد؟ براي پاسخگويي به اين
س��وال از مقالهاي كه يكي از دوس��تان و ياران آن ش��هيد
(آیتاهلل محمد واعظزاده خراسانی) در وصف وي نوشته
است ،استفاده ميکنیم:
 مرحوم مطهري كه هميش��ه ي��ك طلبه بود ،معلم نيزبود .زندگي او كه در حقيقت سراسر سازندگي بود ،به دو
مرحله تقس��يم ميشد :س��اختن خود و ساختن جامعه ،و
زندگي وي هيچگاه از يكي از اين دوگونه سازندگي خالي
نبود ،بلكه مانند همة مردان خدا و مصلحان راستين ،غالب ًا
به هر دو نوع سازندگي اش��تغال داشت ...اتفاق ًا این شيوة
تعليم و تعلم اس�لامي هنوز در حوزههاي علميه محفوظ
مانده است.
 آن چ��ه مطه��ري را از ه��م دورهايه��اي خ��ود وديگر مدرس��ان فاضل ،جدا و انگش��تنما مينمود ،همان
روش��نگريها و آگاهي بخشيدن او در مسائل اجتماعي و
سياس��ي و اصالحطلبي بود ...هرج��ا چند تن از اهل علم
گرد ميآمدند ،چنانچه مطهري حاضر بود ،غالب ًا گوينده و
نظردهندة اصلي او بود و كام ً
ال مشخص بود كه در ديگران
اثر ميگ��ذارد و در هرنوع بحثي كه پي��ش ميآمد اعم از
مباحث علمي يا تاريخي و اجتماعي و سياسي ،نظرات او
صائب بود و سنجيده سخن ميگفت.
 تا امكان داشت اظهار حاجت نميكرد .در جمع مالو ثروت دنيا حريص نبود .افرادي كه تحمل س��ختيها را
ميكنند و زير ب��ار زور و منت ديگران نميروند چقدر با

جالل ثقفی
   

دبیر ریاضی ،کارآفرین

آق��ای ج�لال ثقف��ی از دبیران
بازنشس��تة شهرس��تان خ��ور و
بیابانک (متولد روس��تای خنج)
در اس��تان اصفه��ان اس��ت .وی
دانشآموخت��ة رش��تة ریاض��ی
از دانش��گاه تهران اس��ت و طی
سیسال خدمت خود به تدریس
همین رشته در مدارس راهنمایی
و دبیرس��تانهای آن شهرس��تان
مش��غول بود .بهگونهای که وی
را در تدری��س ریاض��ی معلمی
کمنظیر میشناسد و کالسهای
او را خاطرهانگیز میدانند .جالل
ثقف��ی پ��س از بازنشس��تگی به
پژوهشه��ا و تحقیق��ات خ��ود
در زمینة کش��اورزی و گیاهان
دارویی  -که قب ًال هم بدان عالقه
داش��ت -ادامه داد ،بهطوری که
چندین مرتبه بهعنوان کارآفرین
و تولیدکنن��دة برت��ر گیاه��ان
داروی��ی در اس��تان اصفه��ان
شناخته شدهاست.
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بهروز خاماچی (    )1314
معلمومحققپیشکسوت

آقای به��روز خاماچی در ش��هر
تبری��ز متول��د ش��د .هنگام��ی
ک��ه دیپل��م گرفت معلم ش��د و
در روس��تای ه��راب در دامن��ة
س��هند به آم��وزگاری پرداخت
( .)1341در همی��ن س��ال در
دانش��گاه تبریز پذیرفته ش��د و
سه سال بعد مدرک کارشناسی
ارش��د جغرافی��ا و دو س��ال بعد
نی��ز مدرک کارشناس��ی ارش��د
ای��ن رش��ته را گرف��ت .به��روز
خاماچی عالوه ب��ر اینکه معلمی
کوش��ا و عالقهمن��د ب��وده و از
آموزگاری دبستانها تا تدریس
در تربیتمعل��م را تجربه کرده،
نویس��ندهای پرکار و تواناست.
 42جلد کت��اب دربارة تاریخ و
جغرافی��ای آذربایج��ان و تبریز
نوشته که از میان آنها «شهر من
تبریز» کتاب برگزیدة سال شده
است .در حال حاضر ،وی عضو
شورای شهر تبریز است ،دبیری
هیئت پیشکسوتان کوهنوردی
تبریز را به عهده دارد و با رادیو
تبریز هم همکاری میکند.

ش��خصيت ،محترم و مورد عالقه و توجه ديگران هستند.
اين خصوصيت براي معلم از واجبترين خصايص است.
سر نگهدار بود .بزرگترين
 وي مردي بسيار رازدار و ّشكست براي معلم آن است كه شاگرد به او اعتماد كند و
اسرار خود را به او بگويد و يا او خود به هرحال به بعضي
از نكات پنهان زندگي وي واقف ش��ود و از سر بيمباالتي
و بيتوجه��ي و يا خداي نكرده براي كوبيدن و تمس��خر
اسرار او را فاش كند.
 مطهري مردي خيرخواه و مشكلگشا بود .تا جايي كهدس��تش ميرسيد به ديگران كمك ميكرد .اثر خيرخواهي
و مشكلگش��ايي و كمك كاري به ديگران ،چنان روشن و
قاطع اس��ت كه حتي آنها هم كه حس��ن نيت و اخالص
ندارند خود را به آن ش��كل درميآورند و به آنگونه رفتار
تظاه��ر ميكنند .نمونة آن را بعداز انقالب در كس��اني كه
وابس��ته به گروهكها بودند و به اين طريق ميخواس��تند
اعوان و انصاري از بين ش��اگردان مدارس بهدست بياورند
به روشني ديديم.
 او بس��يار دورانديش و آيندهنگر و حسابگر بود .هيچكاري را بدون تمهيد مقدمات الزم آغاز نميكرد .اهل دل
به دريا زدن و بيگدار به آب زدن نبود .همواره ميانديشيد
كه براي هركاري از وجود چه كس��ي بايد اس��تفاده كرد و
در ش��أن و حد و توان هر کس چيس��ت و اوبه چه نوع
تدبيري حاجت دارد.
 در براب��ر فضل و كمال و لياق��ت -در هركس يافتميش��د -حتي آنان كه از راهش ج��دا بودند ،خاضع بود
و انصاف م��يداد و حتي بر زبان ميآورد ...چه بس��يارند
كس��اني كه اگر با كس��ي اختالف نظر دارند يا عيبي در او
س��راغ دارند ،همة خصلتها و اوصاف خوب او را نديده
ميگيرند و به ناحق دربارهاش قضاوت ميكنند.
 وي ش��يفتة علم و دانش بود و ب��ه بهترين وجه اينشيفتگي را در نوشتههايش منعكس كرده است.
 او بد زبان و اهل غيبت نبود. به جرئ��ت بايد گف��ت آقاي مطه��ري داراي تقواياخالق��ي و عملي ب��ود ؛ همانطور كه تق��واي علمي نيز
محرمات پرهيز ميكرد و واجبات و بس��ياري
داش��ت .از ّ
از مس��تحبات را رعايت ميكرد .در واق��ع ،اين چكيده و
خالصة همة محاس��ن و بزرگيهاي يك فرد است :تقواي
اخالقي ،عملي و علمي.

مطهری و قلم
همانط��ور ك��ه هر نويس��نده ب��ا خوانن��دگان خود از
طري��ق كتاب ارتب��اط برقرار ميكند ،معل��م هم در كالس
با ش��اگردانش همان رابطه را ايج��اد ميكند .البته غيرقابل
انكار اس��ت كه كيفيت ارتباط از طري��ق كالس يا كتاب،
تفاوتهاي اصلي دارد ،ولي نميتوان منكر وجوه اشتراك

هم ش��د .به هرحال ،آثار اس��تاد مطهري ،عالوه بر ارزش
ذات��ي خود ،پش��توانهای عظيم و كمنظير ه��م دارد و آن
تأييد امام خميني اس��ت كه فرمودن��د( :آثار و قلم و زبان
او بياس��تثنا آموزنده و روانبخش اس��ت) .شايسته است
ببينيم اين آثار چ��ه ويژگيهايي دارند و آيا ميتوان ازاين
خصوصيات در كار معلمي استفاده كرد يا خير؟
حجتاالس�لام واعظزاده دربارة ش��هيد مطهري و آثار
قلم��ي وي مينويس��د :او هم��واره با توجه ب��ه مكتب و
ايدئولوژي اس�لامي چيز مينوشت و چه بسيار كساني كه
همواره در راه اس�لام ميگويند و مينويسند ،اما كار آنان
محتواي مكتبي ندارد.
 او هيچگاه بر س��بيل تفنن و س��رگرمي قلم به دستنميگرفت ،بلكه نيازها را ميسنجيد.
 اس��تاد مطهري كه طبيعت ًا انقالبي بود ،نوش��تههايشوحت��ي آث��ار فلس��في او ه��م تحليلگ��ر ي��ك انقالب و
آرمانبخش و حماس��هآفرين اس��ت ،نه انقالب سياسي و
اجتماعي بلكه انقالب فكري و مكتبي كه خواننده بخواند
و بفهم��د و پس از فهميدن ،در جهت انقالب جهتگيري
و تغيير مسير پيدا كند.
 وي قلم روي كاغذ نميبرد ،مگر اينكه هدفش تحقيقدربارة مس��ئلهاي بود و تا به طور دلخواه آن مسئله با دليل
و برهان براي خودش روش��ن نش��ده ب��ود ،آن را عرضه
نميكرد.

بحث ،سخنرانی و تدریس
مطال��ب را ب��ه ط��ور جام��ع و مان��ع و ب��ه اصطالح
جامعاالطراف مورد بحث قرار ميداد و اطراف و جوانب و نتايج
و برداشتهايي را كه ممكن است به غلط از آنها بشود ،در نظر
ميگرفت.
 در هنگام انتقاد ،احساس��ات و عواط��ف طرف را در نظرميگرفت ...تا بيش از آنچه الزمة انتقاد سالم و سازنده است با
طرف خود برخورد پيدا نكند...
 عبارات و جملهها در سراسر آثار استاد مطهري يكنواخت،همدس��ت ،محكم ،ساده و دلنشين اس��ت .در آثار او از تطويل
ي��ا اجمالگويي بيجا و به كاربردن الفاظ و اصطالحات علمي
نامفهوم براي خوانندگان خبری نیست .از لحاظ نظم و ترتيب
و فصلبندي و نحوة ورود و خروج از مطلب ،بس��يار دقت به
كار رفته است.
 اس��تاد مطهري گاه به گاه در تعبيرات ،ابت��كار و نوآوريهم دارد .يكي از ش��گردهاي كالسداري ،استفاده از كلمات و
تعبيرات تازه و مفاهيم و نحوة برخورد نو و جديد است كه باعث
جلب توجه و گيرايي درس ميش��ود و به كار بردن كمي ذوق
در اين زمينه ميتواند آثار مثبت و متعددي داشتهباشد(جلوههای
معلمی استاد.)1370،
 روش تدريس ش��هيد مطهري به اعتراف شاگردان ممتازايش��ان بهگونهاي بود كه همة ابعاد به بهترين وجه در آن لحاظ
شده بود.

شمارةهشتم-اردیبهشت1392

 ش��هيد مطهري از آنجا كه فكری قوي داشت و به مسائلفلسفي و منطقي خيلي زياد وارد بود ،در هر بحثي كه وارد ميشد
اين توانايي منطقي و فلسفي را در نحوة عرضه كردن آن بحث هم
اعمال ميكرد؛ حتي اگر تدريس فلسفه داشت ،باز با نظم خاص
فلسفي آن را ارائه ميكرد.
 از خصوصيات بارز تدريس اس��تاد اين بود كه از موضوعدرس خود خارج نميشد و حد و مرز موضوعات و مسائل را
خوب ميشناخت .يك مطلب را تبيين ميكرد و همان را ادامه
ميداد.
 از ويژگيهاي روش تدريس اس��تاد ميتوان به تفهيممطالب به سبك ساده و بياني شيوا اشاره كرد ،بهگونهاي كه
حتي مطالب پيچيده را بس��يار روان بيان ميكرد .به عبارت
ديگر ،ايش��ان مطلب درس را با بياني ساده مطرح ميكرد.
بسياري از شاگردان ايشان به اين امر اعتراف دارند.
 اس��تاد با تمام وجود و با عشق و عالقه درس را ارائهميداد و با صدايي رسا و بلند بهگونهاي كه به نقل از اقوال
ديگ��ران ،با صالبت هرچه تمامتر و با اس��تدالل محكم به
جرح و تعديل آن ميپرداخت.
 از آنجا كه استاد شهيد ،سراسر وجودش غرق علم بودو درخت دانش در عمق جان او ريش��ه دوانده بود ،هميشه
مانند باغباني كه به باغ خود رس��يدگي ميكند به باغ دانش
خويش رس��يدگي ميكرد و آن را با ط��راوت و زنده نگاه
ميداشت و به همين جهت درس ايشان هميشه نو بود.
 از خصوصيات اس��تاد در تدري��س ،احترام فوقالعادهبه اس��تادان بود .آن سنت پسنديدة اسالمي و رابطة معنوي
بين اس��تاد و ش��اگرد بهگونهاي در فرمايشات ايشان تبلور
خاصي داشت.
 از خصوصيات بارز ايشان اين بود كه به ارتباط علومو مع��ارف كام ً
ال واقف بود .در ضمن درس ،اين ارتباط را
بي��ان ميكرد .به عبارت ديگر ،اگر الزم ميش��د چهرة يك
موضوع را در چند آينه نشان ميداد؛ يك بار در آينة فلسفه،
يك ب��ار از بعد عرفاني يا در بعد روانشناس��ي .اين نتيجة
تسلط ايشان به شاخههاي مختلف علوم بود.
 درس استاد مطهري غالب ًا و شايد بتوان گفت كه در همةموارد جهتدار بود ،يعني شاگرد درك ميكرد كه اين بحث
به چه درد ميخورد و اينگونه نبود كه مطلبی انتزاعي فقط
بهصورت يك سلسله بحثهاي لفظي جلوهگر شود.
 از مهمترين ويژگيهاي تدريس اس��تاد تسلط ایشانب��ه موضوع بحث بود ،يعني مطل��ب را خوب فهميده بود
و هرك��س كه پاي درس اس��تاد ميآمد خ��ود را با مردي
روب��هرو ميديد كه در دوران طلبگياش با تمام دل و جان
درس خوانده و آنچه را ك��ه خوانده فهميده و رابطة خود
را با معلومات خودش حفظ كرده و مطلب درس��ي چكيدة
جان او بود.
 ش��اگردان آن بزرگ��وار نقل ميكنند كه هرگاه اس��تادقصد داشت در كالس ،مطالب كتابي را نقد کند ،نسخهاي
را مورد اس��تفاده قرار ميداد ك��ه در آن ،به هنگام مطالعه،

حواشي الزم را ياد داشت كرده بود .در اين حال ،به هنگام
بررس��ي مطالب ،پس از خواندن متن ،حاش��ية خود را نيز
مطرح ميساخت .مرحوم مطهري نهتنها نظر استقاللي خود
را بيان ميداشت ،بلكه شاگردان را نيز تشويق ميکرد تا با
موشكافي در عمق مطالب ،زمينة اظهارنظر براي آنها ميسر
شود (باقی نصرآبادی.)1377 ،

بحث و نتیجهگیری
معل��م باید عالوه بر دانش و تخصص الزم ،انگیزة کافی
هم داش��ته باشد تا بتواند مهارت خود را بهکار گیرد .معلم
باید به روز باش��د .معلم امروز با معلومات کهنه نمیتواند
س��ر کالس حرف نو بزند .گس��ترش سیستمهای ارتباطی
مث��ل اینترن��ت دانشآم��وز را مجهز کرده و ش��اید زمانی
دانشآموز ،اگر معلم به روز نش��ود ،از معلم بیش��تر بداند.
بهط��ور کلی ،ما در دوران خاصی ق��رار گرفتهایم که درآن
ویژگیهای جدیدی نسبت به گذشته در حال ظهور است.
پویای��ی هر نظام تربیتی در این اس��ت که اصول ،روشها
و کارکردهای خود را از حالت ایس��تا خارج کند و بتواند
خواستههایش را متناسب با دگرگونیهای محیطی ،شاداب
و زنده نگه دارد( .باقری.)1385 ،
به یقین ،مس��ئوالن نظام آموزش��ی کشور ،از دورة پیش
دبستانی تا پیشدانشگاهی ،نمیخواهند که فارغالتحصیالن
دانش��گاهی ما عموم�� ًا مترجم یافتههای دیگران باش��ند یا
پیون��د دهندة س��اختههای این و آن .بدیهی اس��ت که این
رون��د با اصل پویایی علمی ،خالقیت ،تعالی ش��خصیت و
س��نگربانی رفیعترین قلههای علمی ،فرهنگی و اقتصادی
همسویی ندارد .از سوی دیگر بسیاری از دانشآموختگان
برت��ر و توانمن��د جامع��ه نیز به لح��اظ فقر انگیزش��ی و
نگرشهای فردی و اجتماعی ،بهگونهای که انتظار میرود،
در رش��تههای تحقیقی خ��ود نقشآفرینی نمیکنند! بهطور
مس ّلم وجود رگههایی از نگرشها و بازخوردهای منفی و
بازدارنده و فقر انگیزشی و بیاشتهایی روانی در بین درصد
قابل توجه��ی از دانشآموختگان و متخصصصان توانمند،
خود نتیجة بسیاری از عوامل روانی اجتماعی دیگر است.
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