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محمدنقی آقامیری
معلم نمونة کشوری. 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 
دبی��ر  خدابن��ده  شهرس��تان  در 
دبیرستان هاس��ت و از معلم��ان 
فعال اس��تان به ش��مار م��ی رود. 
او در س��ال 1382 معل��م نمونة 
منطق��ه، در س��ال 1385 معل��م 
نمونة اس��تان و در س��ال )90-
کش��وری  نمون��ة  معل��م   )89
انتخاب و معرفی ش��د. در سابقة 
فعالیت های آموزشی  و پژوهشی 
او این موارد قابل توجه اس��ت: 
کش��وری  نمون��ة  کتابخ��وان 
)1385(؛ مدرس دانش��گاه های 
آزاد و پیام نور، مدرس  دوره های 
س��رگروه  خان��واده،  آم��وزش 
اسالمی خدابنده، کسب  معارف 
س��وم  و  دوم  اول،  رتبه ه��ای 
اس��تانی و کش��وری  منطقه ای، 
در مس��ابقات قرآن��ی، علمی - 
فرهنگی و روش کالس��ی. چاپ 
معتب��ر  نش��ریات  در  مقاالت��ی 

کشوری.

نقش های معلم
ــف گوناگون معلم  ــه نقش ها و وظای ــی و توجه ب آگاه
ــنجی و  ــی آگاهانه به خودس ــر معلم ــود ه موجب می ش
ــال و رفتار و گفتار خود  ــی بپردازد، مراقب اعم خودارزیاب
ــئولیت های خطیرش پی ببرد. با اندک تأمل  ــد و به مس باش
در زندگی معلمان بزرگ و موفق تاریخ و مطالعة سیرة ائمة 
معصومین)ع( می  توان نقش هایی را به این شرح برای معلم 

تعریف کرد:
ــش معلم،  ــن نق معل��م در نق��ش ياد دهن��ده: مهم تری
یاد دهندگی و تدریس اوست. اولین دلیل استخدام معلمان، 
ــته همواره می کوشد با کسب  ــت. معلم شایس تدریس اس
ــی، علوم تربیتی و  ــص الزم در زمینه های روان شناس تخص
تخصص موضوعی، این نقش را به بهترین وجه ایفا کند. 

ــنیده ایم که تزکیه بر تعلیم  معلم در نقش مربی: بارها ش
و پرورش بر آموزش مقدم است. از این رو، نقش مربیگری 
معلم با نقش آموزشی او در آمیخته است. معلم چه بخواهد 
ــه نداند، نقش تربیتی را هم  ــه نخواهد، چه بداند و چ و چ
ــت، یعنی در  ــش اثر های نا مرئی اس ــده دارد و این نق برعه
گزارش های اداری و رسمی چندان جایی ندارد. در این باره 

مولوی چه زیبا فرموده است:     
سينه ها در  سينه ها  از  م���ی رود 
كينه ها و   ص���الح   پنهان  ره  از 

كند ص��ال��ح  را  ت��و  ص��ال��ح  صحبت 
كند  ط��ال��ح  را  ت��و  ط��ال��ح  صحبت 

معلم در نقش انسان س��ازی: معلم شایسته انسانی است 
به تمام معنا عاشق. عاشقانه تعلیم می دهد و تربیت می کند. 
ــقانه علم می آموزد و چون شمع، روشنی بخش محیط  عاش
ــان امانت اوست  ــت که انس ــت. امانت داری اس اطراف اس
ــان ها وقتی به  ــام خمینی»ره«(. اگر برخی انس )حضرت ام
ــند، شاد می گردند، معلمان زمانی که موفق  جاه و مقام برس

به هدایت انسان می شوند خرسند می شوند. 
ــه بخواهد و چه  معل��م در نقش الگو ب��ودن: معلم چ
ــازی  ــق برای همانندس نخواهد همواره یک الگو و سرمش
ــت. او از طریق یادگیری اجتماعی و  ــازی اس یا همسان س
ــاگردان را تعلیم می دهد و تربیت می کند. در این  تقلید، ش
نقش، معلم به عنوان یک الگوی معرف جامعه ایفای نقش 

می کند. معلم یک اسوه یا سرمشق عملی است. 
ــم واقعی  معل��م در نق��ش تخصص��ی و حرفه ای: معل
ــعی می کند اصول  ــت که همواره س ــک فرد حرفه ای اس ی
اخاقی حاکم بر این حرفه را رعایت کند. آشنایی با اصول 
ــی،  ــی، روش های اصاح رفتار، فناوری آموزش روان شناس
روان شناسی رشد و فنون تدریس، از دانش های ضروری اند 
ــد و به عاوه به دنبال  ــب کن که هر معلمی باید آن ها را کس
ــوزة تخصصی خود  ــب آخرین یافته های علمی در ح کس

اشاره
در گذشته، گفته های 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 می کردند همین که او را به مدرسه بفرستند وکتاب و دفتری برایش تهیه کنند وظیفه شان را انجام داده اند. معموالً 
بزرگ ترها مشغول کار خودشان بودند و معدل بچه ها برایشان زیاد مشکل آفرین نبود. بچه ها هم می دانستند همه چیز به همت خودشان بستگی 
دارد و نباید منتظر دیگران بنشینند. با وجود کمبود امکانات، اگر کتابی در دسترس بچه ها قرار می گرفت، اکثر آن ها تمایل به خواندن آن داشتند. 
اما امروز والدین همپای فرزندان می دوند. چهره هاي خونسرد و بي خیال بچه هاي قدیم، جاي خود را به نگاه مضطرب و نگران در بسیاری از کودکان 
امروز سپرده است که باید از کنکور چندین مدرسة غیر دولتی گذرکنند. امروزه این همه کتاب خواندني و این همه نشریة متنوع در دسترس است 
ولي مشتري فراواني ندارد. تلویزیون ، ویدئو، سینما، ماهواره و... فرصت کتاب خواندن را گرفته اند؛ اگر دیروز پدر و مادرها نمي دانستند فرزندانشان 
در چه کالسي درس مي خوانند، امروز به حد افراط نسبت به کوچك ترین رویداد مدرسة کودك خویش حساس هستند. چه بسا مي خواهند 
شکست هاي دیروز خویش را با توفیق امروز فرزندانشان جبران کنند. و چه بسا آن ها را نماد آرزوهاي کنونی خویش قرار مي دهند؛ آرزوهایی که 

در کودکی خودشان تحقق نیافته است. 
مقایسة امروز و دیروز با سال ها فاصله  گویاي تحوالت آموزش و پرورش ماست. معلمان ما که به حق معماران جامعة فردایند باید چه کنند تا با 
تلفیق ارزش های فرهنگی اسالمی دیروز و نیازهای امروز فردایی روشن را رقم زنند؟ آنچه در این مقاله می خوانید پاسخی است که نگارنده در قالب 
»نقش های معلم« و چگونگی ایفای آن ها به این سؤال داده و در ادامه کوشیده است بسیاری از این نقش ها را در وجود شخصیتی معلمی که روز 

معلم به یاد اوست، یعنی استاد شهید مطهری، جست وجو کند.

دیروز
امروز
ف���ردا زینب کامرانی

کارشناس ارشد مشاوره .اصفهان



21
شمارة هشتم -   اردیبهشت  1392

جالل ثقفی
   

دبیر ریاضی، کارآفرین

آق��ای ج��الل ثقف��ی از دبیران 
بازنشس��تة شهرس��تان خ��ور و 
بیابانک )متولد روس��تای خنج( 
در اس��تان اصفه��ان اس��ت. وی 
ریاض��ی  رش��تة  دانش آموخت��ة 
از دانش��گاه تهران اس��ت و طی 
سی سال خدمت خود به تدریس 
همین رشته در مدارس راهنمایی 
و دبیرس��تان های آن شهرس��تان 
مش��غول بود. به گونه ای که وی 
را در تدری��س ریاض��ی معلمی 
کم نظیر می شناسد و کالس های 
او را خاطره انگیز می دانند. جالل 
ثقف��ی پ��س از بازنشس��تگی به  
پژوهش ه��ا و تحقیق��ات خ��ود 
در زمینة کش��اورزی و گیاهان 
دارویی - که قباًل هم بدان عالقه 
داش��ت- ادامه داد، به طوری که 
چندین مرتبه به عنوان کارآفرین 
گیاه��ان  برت��ر  تولیدکنن��دة  و 
اصفه��ان  اس��تان  در  داروی��ی 

شناخته شده است.

نیز باشد. 
ــی می تواند معلم خوبی باشد  معلم در نقش متعلم: کس
ــد. با توجه به این که  ــایی باش که متعلم یا یادگیرندة کوش
ــت، معلم  عصر حاضر عصر انفجار اطاعات و دانش اس
ــم روز مجهز کند و  ــواره خود را به عل ــت هم موظف اس

ناگزیر از یادگیری است. 
ــا در اختیار  ــار: معلم ب ــش اصاح گر رفت ــم در نق معل
ــتن تقویت کننده های مثبت می کوشد رفتار های مثبت  داش
دانش آموزان را شکل دهد، توسعه دهد و استمرار بخشد و 
به عکس، با به کار گیری تقویت کننده های منفی، از توسعه، 
استمرار و شکل گیری رفتارهای نا مطلوب آن ها پیشگیری 

کند. 
ــک نقطة  معل��م در نق��ش اصالح گر جامعه: بدون ش
ــود و  ــروع می ش آغازین اصاحات در جامعه، از خانه ش
ــد. در خانه والدین و در مدرسه  ــپس به مدرسه می رس س
ــان نقش اول را ایفا می کنند. یک معلم خوب حیات  معلم
ــوی جامعه را رقم می زند و انقاب بنیادین در جامعه  معن

از جامعة معلمان آغاز می شود. 
معلم در نقش ناقل فرهنگی: معلم یک ناقل و جهادگر 
ــا، نگرش ها و  ــب ارزش ه ــت که باید با کس فرهنگی اس
هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعه آن ها 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: دانش آموزان همواره به 
ــاوره احتیاج دارند و نخستین کسی که به  راهنمایی و مش

او مراجعه می کنند معلم است. 
ــری و ادارة یک  معل��م در نقش مدير آموزش��ی: رهب
ــه ارمغان می آورد و  ــرای معلم نقش دیگری را ب کاس ب
ــب  ــرایط مناس ــت. فراهم کردن ش آن مدیریت کاس اس
ــب و ادارة کاس به منزلة  ــری، برقراری نظم و ترتی یادگی
ــوب  یک گروه اجتماعی، از مهم ترین وظایف معلم محس

می شود. 
معلم در نقش معين عمل: در کنار سایر نقش ها، گاهی 
ــهیل کننده، معین  ــات حضور معلم صرفًا نقش یک تس اوق
ــرای یادگیری بازی  ــزور را ب ــه اصطاح کاتالی ــل و ب عم
ــخصًا در فعالیت های یادگیری  ــت ش می کند. او ممکن اس
ــود او در کاس درس امکان دارد  ــا نب ــرکت نکند، ام ش

موجب اختال در یادگیری دانش آموزان شود. 
معلم در نقش كاربر فناوری آموزش��ی: تهیه و تنظیم 
ــاوری و  ــی، کاربرد فن ــک آموزش ــی و کم ــواد آموزش م
تکنیک های گوناگون برای تدریس، موجب می شود معلم 

نقش یک تکنولوژیست را ایفا کند. 
ــگاه واقعی  معلم در نقش پژوهش��گر: معلم در آزمایش
ــان ها مواجه  ــد. او همواره با انس ــوم تربیتی کار می کن عل
ــت، پس باید مسائل و مشکات را بشناسد، علت یابی  اس

کند و راه مناسب را برای حل آن ها بیابد. 
ــق همواره با  معل��م در نقش مبل��غ مذهبی: معلم موف
ــد و در همه حال  ــر کاس حضور پیدا می کن اخاص س

ــر بر اعمال خود  ــاهد و ناظ خدا وند تبارک و تعالی را ش
ــکیبایی او دانش آموزان را  می داند. تقوای عملی، حلم و ش

به طور غیر مستقیم به دین و دیانت دعوت می کند. 
ــمگیر  معلم در نقش انضباطی: یکی از نقش های چش
ــت. معلمی که در عمل به نظم  معلم، نقش انضباطی اوس
ــت می دهد )مثًا به موقع در کاس حاضر  و انضباط اهمی

می شود(، آثار بسیار عمیقی بر شاگردان به جا می گذارد. 
ــی، در طول خدمت  معل��م در نق��ش قاضی: هر معلم
ــت نمره  خود بارها تدریس می کند، نمره می دهد و فهرس
ــل می  کند. نمره دادن به تاش های دانش آموز یعنی  را کام

قضاوت و ارزیابی او. 
ــای عاطفی  معل��م در نقش م��ادر و پدر: در یک فض
ــت که فرایند تأثیر پذیری و تأثیرگذاری تحقق می یابد  اس
و اصوالً تعلیم و تربیت یعنی تأثیر گذاشتن و تأثیر پذیرفتن. 
از این رو معلمی که در نقش پدر مهربان یا مادری دلسوز 
ــود ارتباط برقرار می کند،  ــاگردش به عنوان فرزند خ با ش
ــد، او را از درون متحول  ــاگرد راه یاب می تواند به درون ش

سازد و درون او بذرهای محبت بکارد)به پژوه. 1380(.

معلم ماندگار
براي دریافتن خصوصیات معلم خوب مي توان اس��تاد 
ــه انتخاب و  ــق و نمون ش��هيد مطهري را به عنوان سرمش

ویژگي هاي او را بررسي کرد. 
او چگونه بود که توانست این همه آثار روحي و معنوي 
و علمي در جامعة ما برجاگذارد؟ براي پاسخگویي به این 
ــهید  ــتان و یاران آن ش ــوال از مقاله اي که یکي از دوس س
)آیت اهلل محمد واعظ زاده خراسانی( در وصف وي نوشته 

است، استفاده مي کنیم:
ــک طلبه بود، معلم نیز  ــه ی - مرحوم مطهري که همیش
بود . زندگي او که در حقیقت سراسر سازندگي بود، به دو 
ــاختن خود و ساختن جامعه، و  ــیم مي شد : س مرحله تقس
زندگي وي هیچ گاه از یکي از این دوگونه سازندگي خالي 
نبود، بلکه مانند همة مردان خدا و مصلحان راستین، غالبًا 
ــتغال داشت... اتفاقًا این شیوة  به هر دو نوع سازندگي اش
ــامي  هنوز در حوزه هاي علمیه محفوظ  تعلیم و تعلم اس

مانده است. 
ــود و  ــاي خ ــم دوره اي ه ــري را از ه ــه مطه - آن چ
ــت نما مي نمود، همان  ــان فاضل، جدا و انگش دیگر مدرس
ــنگري ها و آگاهي بخشیدن او در مسائل اجتماعي و  روش
ــا چند تن از اهل علم  ــي و اصاح طلبي بود... هرج سیاس
گرد مي آمدند، چنانچه مطهري حاضر بود، غالبًا گوینده و 
نظردهندة اصلي او بود و کامًا مشخص بود که در دیگران 
ــش مي آمد اعم از  ــذارد و در هرنوع بحثي که پی اثر مي گ
مباحث علمي یا تاریخي و اجتماعي و سیاسي، نظرات او 

صائب بود و سنجیده سخن مي گفت. 
- تا امکان داشت اظهار حاجت نمي کرد. در جمع مال 
ــختي ها را  و ثروت دنیا حریص نبود. افرادي که تحمل س
ــار زور و منت دیگران نمي روند چقدر با  مي کنند و زیر ب



شمارة هشتم -   اردیبهشت  1392
22

بهروز خاماچی )1314(    
معلم و محقق پیش کسوت 

آقای به��روز خاماچی در ش��هر 
هنگام��ی  ش��د.  متول��د  تبری��ز 
ک��ه دیپل��م گرفت معلم ش��د و 
در روس��تای ه��راب در دامن��ة 
به آم��وزگاری پرداخت  س��هند 
در  س��ال  همی��ن  در   .)1341(
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 عالقه من��د ب��وده و از 
آموزگاری دبستان ها تا تدریس 
در تربیت معل��م را تجربه کرده، 
نویس��نده ای پرکار و تواناست. 
42 جلد کت��اب دربارة تاریخ و 
جغرافی��ای آذربایج��ان و تبریز 
نوشته که از میان آن ها »شهر من 
تبریز« کتاب برگزیدة سال شده 
است. در حال حاضر، وی عضو 
شورای شهر تبریز است، دبیری 
هیئت پیش کسوتان کوهنوردی 
تبریز را به عهده دارد و با رادیو 

تبریز هم همکاری می کند. 

ــخصیت، محترم و مورد عاقه و توجه دیگران هستند.  ش
این خصوصیت براي معلم از واجب ترین خصایص است.
- وي مردي بسیار رازدار و سّر نگه دار بود. بزرگ ترین 
شکست براي معلم آن است که شاگرد به او اعتماد کند و 
اسرار خود را به او بگوید و یا او خود به هرحال به بعضي 
ــود و از سر بي مباالتي  از نکات پنهان زندگي وي واقف ش
ــخر  ــي و یا خداي نکرده براي کوبیدن و تمس و بي توجه

اسرار او را فاش کند. 
- مطهري مردي خیرخواه و مشکل گشا بود. تا جایي که 
ــتش مي رسید به دیگران کمک مي کرد. اثر خیرخواهي  دس
ــایي و کمک کاري به دیگران، چنان روشن و  و مشکل گش
ــن نیت و اخاص  ــت که حتي آن ها هم که حس قاطع اس
ــکل در مي آورند و به آن گونه رفتار  ندارند خود را به آن ش
ــاني که  ــر مي کنند. نمونة آن را بعداز انقاب در کس تظاه
ــتند  ــته به گروهک ها بودند و به این طریق مي خواس وابس
ــاگردان مدارس به دست بیاورند  اعوان و انصاري از بین ش

به روشني دیدیم. 
ــیار دوراندیش و آینده نگر و حسابگر بود. هیچ  - او بس
کاري را بدون تمهید مقدمات الزم آغاز نمي کرد. اهل دل 
به دریا زدن و بي گدار به آب زدن نبود. همواره مي اندیشید 
ــتفاده کرد و  ــي باید اس که براي هرکاري از وجود چه کس
ــت و  اوبه چه نوع  ــأن و حد و توان هر کس چیس در ش

تدبیري حاجت دارد. 
ــت- در هرکس یافت  ــر فضل و کمال و لیاق - در براب
ــدا بودند، خاضع بود  ــد- حتي آنان که از راهش ج مي ش
ــیارند  ــي داد و حتي بر زبان مي آورد... چه بس و انصاف م
ــي اختاف نظر دارند یا عیبي در او  ــاني که اگر با کس کس
ــراغ دارند، همة خصلت ها و اوصاف خوب او را ندیده  س

مي گیرند و به ناحق درباره اش قضاوت مي کنند. 
ــه بهترین وجه این  ــیفتة علم و دانش بود و ب - وي ش

شیفتگي را در نوشته هایش منعکس کرده است. 
- او بد زبان و اهل غیبت نبود. 

ــري داراي تقواي  ــت آقاي مطه ــت باید گف - به جرئ
ــواي علمي نیز  ــود ؛ همان طور که تق ــي و عملي ب اخاق
ــیاري  ــت. از محّرمات پرهیز مي کرد و واجبات و بس داش
ــع، این چکیده و  ــتحبات را رعایت مي کرد. در واق از مس
ــن و بزرگي هاي یک فرد است : تقواي  خاصة همة محاس

اخاقي، عملي و علمي. 

مطهری و قلم
ــدگان خود از  ــا خوانن ــنده ب ــه هر نویس ــور ک همان ط
ــم هم در کاس  ــاط برقرار مي کند، معل ــق کتاب ارتب طری
ــاد مي کند. البته غیرقابل  ــاگردانش همان رابطه را ایج با ش
ــق کاس یا کتاب،  ــت که کیفیت ارتباط از طری انکار اس
تفاوت هاي اصلي دارد، ولي نمي توان منکر وجوه اشتراک 

ــتاد مطهري، عاوه بر ارزش  ــد. به هرحال، آثار اس هم ش
ــم دارد و آن  ــتوانه ای عظیم و کم نظیر ه ــي خود،  پش ذات
ــد: ) آثار و قلم و زبان  ــت که فرمودن تأیید امام خمیني اس
ــت (. شایسته است  ــتثنا آموزنده و روان بخش اس او بي اس
ــه ویژگي هایي دارند و آیا مي توان ازاین  ببینیم این آثار چ

خصوصیات در کار معلمي استفاده کرد یا خیر؟ 
ــهید مطهري و آثار  ــام واعظ زاده دربارة ش حجت االس
ــه مکتب و  ــواره با توجه ب ــد: او هم ــي وي مي نویس قلم
ــامي چیز مي نوشت و چه بسیار کساني که  ایدئولوژي اس
ــام مي گویند و مي نویسند، اما کار آنان  همواره در راه اس

محتواي مکتبي ندارد. 
ــرگرمي قلم به دست  ــبیل تفنن و س - او هیچ گاه بر س

نمي گرفت، بلکه نیازها را مي سنجید. 
ــته هایش   ــتاد مطهري که طبیعتًا انقابي بود، نوش - اس
ــک انقاب و  ــر ی ــم تحلیلگ ــفي او ه ــار فلس ــي آث وحت
ــت، نه انقاب سیاسي و  ــه آفرین اس آرمان بخش و حماس
اجتماعي بلکه انقاب فکري و مکتبي که خواننده بخواند 
ــد و پس از فهمیدن، در جهت انقاب جهت گیري  و بفهم

و تغییر مسیر پیدا کند. 
- وي قلم روي کاغذ نمي برد، مگر اینکه هدفش تحقیق 
ــئله اي بود و تا به طور دلخواه آن مسئله با دلیل  دربارة مس
ــود، آن را عرضه  ــده ب ــن نش و برهان براي خودش روش

نمي کرد. 

بحث، سخنرانی و تدریس
ــه اصطاح  ــع و ب ــع و مان ــور جام ــه ط ــب را ب مطال
جامع اال طراف مورد بحث قرار مي داد و اطراف و جوانب و نتایج 
و برداشت هایي را که ممکن است به غلط از آن ها بشود، در نظر 

مي گرفت. 
ــف طرف را در نظر  ــات و عواط - در هنگام انتقاد، احساس
مي گرفت... تا بیش از آنچه الزمة انتقاد سالم و سازنده است با 

طرف خود برخورد پیدا نکند... 
- عبارات و جمله ها در سراسر آثار استاد مطهري یکنواخت، 
ــت. در آثار او از تطویل  ــت، محکم، ساده و دلنشین اس همدس
ــا اجمال گویي بي جا و به کاربردن الفاظ و اصطاحات علمي  ی
نامفهوم براي خوانندگان خبری نیست. از لحاظ نظم و ترتیب 
ــیار دقت به  و فصل بندي و نحوة ورود و خروج از مطلب، بس

کار رفته است. 
ــکار و نوآوري  ــتاد مطهري گاه به گاه در تعبیرات، ابت - اس
ــگردهاي کاس داري، استفاده از کلمات و  هم دارد. یکي از ش
تعبیرات تازه و مفاهیم و نحوة برخورد نو و جدید است که باعث 
ــود و به کار بردن کمي ذوق  جلب توجه و گیرایي درس مي ش
در این زمینه مي تواند آثار مثبت و متعددي داشته باشد)جلوه های 

معلمی استاد، 1370(.
ــهید مطهري به اعتراف شاگردان ممتاز  - روش تدریس ش
ــان به گونه اي بود که همة ابعاد به بهترین وجه در آن لحاظ  ایش

شده بود. 
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محمد مقدس
)1310( 

معلم، کارشناس کتاب های درسی
محمد مق��دس اهل ش��هر داراب در 
اس��تان فارس اس��ت. پس از آن که 
دورة دو س��الة دانش سرای مقدماتی 
را در شیراز به پایان رساند، پنج سال 
در مدارس - دبس��تان و دبیرستان - 
زادگاه خ��ود تدریس کرد و س��پس 
برای ادامة تحصیل به تهران رفت و 
از دانش سرای عالی مدرک لیسانس 
گرفت و در تهران ماند و به تدریس 
در مراکز تربیت معلم و سپاه دانش 
پرداخت. در همین ضمن توانس��ت 
مدرک کارشناسی ارش��د خود را از 
دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه تهران 
اخ��ذ کند. وی بعد از انقالب به دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتب درس��ی 
دعوت ش��د و ت��ا س��ال 1375 که 
بازنشسته شد، در سمت کارشناس 
مسئول گروه ابتدایی به خدمات خود 
ادام��ه داد و به ویژه در تغییر و اصالح 
کتاب ه��ای ای��ن دوره که مقتضای 
شرایط بعد از انقالب بود، مؤثر واقع 
شد. محمد مقدس پس از بازنشستگی 
به عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد 

تهران جنوب درآمد. 

ــهید مطهري از آنجا که فکری قوي داشت و به مسائل  - ش
فلسفي و منطقي خیلي زیاد وارد بود، در هر بحثي که وارد مي شد 
این توانایي منطقي و فلسفي را در نحوة عرضه کردن آن بحث هم 
اعمال مي کرد؛ حتي اگر تدریس فلسفه داشت، باز با نظم خاص 

فلسفي آن را ارائه مي کرد. 
ــتاد این بود که از موضوع  - از خصوصیات بارز تدریس اس
درس خود خارج نمي شد و حد و مرز موضوعات و مسائل را 
خوب مي شناخت. یک مطلب را تبیین مي کرد و همان را ادامه 

مي داد. 
ــتاد مي توان به تفهیم  - از ویژگي هاي روش تدریس اس
مطالب به سبک ساده و بیاني شیوا اشاره کرد، به گونه اي که 
ــیار روان بیان مي کرد. به عبارت  حتي مطالب پیچیده را بس
ــان مطلب درس را با بیاني ساده مطرح مي کرد.  دیگر، ایش

بسیاري از شاگردان ایشان به این امر اعتراف دارند. 
ــتاد با تمام وجود و با عشق و عاقه درس را ارائه  - اس
مي داد و با صدایي رسا و بلند به گونه اي که به نقل از اقوال 
ــتدالل محکم به  ــران، با صابت هرچه تمام تر و با اس دیگ

جرح و تعدیل آن مي پرداخت. 
- از آنجا که استاد شهید، سراسر وجودش غرق علم بود 
ــه دوانده بود، همیشه  و درخت دانش در عمق جان او ریش
ــیدگي مي کند به باغ دانش  مانند باغباني که به باغ خود رس
ــراوت و زنده نگاه  ــیدگي مي کرد و آن را با ط خویش رس

مي داشت و به همین جهت درس ایشان همیشه نو بود. 
ــس، احترام فوق العاده  ــتاد در تدری - از خصوصیات اس
ــتادان بود. آن سنت پسندیدة اسامي و رابطة معنوي   به اس
ــاگرد به گونه اي در فرمایشات ایشان تبلور  ــتاد و ش بین اس

خاصي داشت. 
- از خصوصیات بارز ایشان این بود که به ارتباط علوم 
ــارف کامًا واقف بود. در ضمن درس، این ارتباط را  و مع
ــد چهرة یک  ــان مي کرد. به عبارت دیگر، اگر الزم مي ش بی
موضوع را در چند آینه نشان مي داد؛ یک بار در آینة فلسفه، 
ــي. این نتیجة  ــار از بعد عرفاني یا در بعد روانشناس یک ب

تسلط ایشان به شاخه هاي مختلف علوم بود. 
- درس استاد مطهري غالباً و شاید بتوان گفت که در همة 
موارد جهت دار بود، یعني شاگرد درک مي کرد که این بحث 
به چه درد مي خورد و این گونه نبود که مطلبی انتزاعي فقط 

به صورت یک سلسله بحث هاي لفظي جلوه گر شود. 
ــتاد تسلط ایشان  - از مهم ترین ویژگي هاي تدریس اس
ــب را خوب فهمیده بود  ــه موضوع بحث بود، یعني مطل ب
ــود را با مردي  ــتاد مي آمد خ ــس که پاي درس اس و هرک
ــه رو مي دید که در دوران طلبگي اش با تمام دل و جان  روب
ــه خوانده فهمیده و رابطة خود  درس خوانده و آنچه را ک
ــي چکیدة  را با معلومات خودش حفظ کرده و مطلب درس

جان او بود. 
ــتاد  ــوار نقل مي کنند که هرگاه اس ــاگردان آن بزرگ - ش
قصد داشت در کاس، مطالب کتابي را نقد کند، نسخه اي 
ــه در آن، به هنگام مطالعه،  ــتفاده قرار مي داد ک را مورد اس

حواشي الزم را یاد داشت کرده بود. در این حال، به هنگام 
ــیة خود را نیز  ــي مطالب، پس از خواندن متن، حاش بررس
مطرح مي ساخت. مرحوم مطهري نه تنها نظر استقالي خود 
را بیان مي داشت، بلکه شاگردان را نیز تشویق مي کرد تا با 
موشکافي در عمق مطالب، زمینة اظهارنظر براي آن ها میسر 

شود )باقی نصر آبادی، 1377(.

بحث و نتیجه گیری 
ــم باید عاوه بر دانش و تخصص الزم، انگیزة کافی  معل
ــته باشد تا بتواند مهارت خود را به کار گیرد. معلم  هم داش
ــد. معلم امروز با معلومات کهنه نمی تواند  باید به روز باش
ــترش سیستم های ارتباطی  ــر کاس حرف نو بزند. گس س
ــاید زمانی  ــوز را مجهز کرده و ش ــت دانش آم ــل اینترن مث
ــتر بداند.  ــود، از معلم بیش دانش آموز، اگر معلم به روز نش
ــرار گرفته ایم که درآن  ــور کلی، ما در دوران خاصی ق به ط
ویژگی های جدیدی نسبت به گذشته در حال ظهور است. 
ــت که اصول، روش ها  ــی هر نظام تربیتی در این اس پویای
ــتا خارج کند و بتواند  و کارکردهای خود را از حالت ایس
خواسته هایش را متناسب با دگرگونی های محیطی، شاداب 

و زنده نگه دارد. )باقری، 1385(.
ــی کشور، از دورة پیش  ــئوالن نظام آموزش به یقین، مس
دبستانی تا پیش دانشگاهی، نمی خواهند که فارغ التحصیان 
ــند یا  ــًا مترجم یافته های دیگران باش ــگاهی ما عموم دانش
ــت که این  ــاخته های این و آن. بدیهی اس ــد دهندة س پیون
ــخصیت و  ــد با اصل پویایی علمی، خاقیت، تعالی ش رون
ــنگربانی رفیع ترین قله های علمی، فرهنگی و اقتصادی  س
همسویی ندارد. از سوی دیگر بسیاری از دانش  آموختگان 
ــی و  ــاظ فقر انگیزش ــه نیز به لح ــد جامع ــر و توانمن برت
نگرش های فردی و اجتماعی، به گونه ای که انتظار می رود، 
ــود نقش آفرینی نمی کنند! به طور  ــته های تحقیقی خ در رش
مسّلم وجود رگه هایی از نگرش ها و بازخوردهای منفی و 
بازدارنده و فقر انگیزشی و بی اشتهایی روانی در بین درصد 
ــی از دانش آموختگان و متخصصصان توانمند،  قابل توجه
خود نتیجة بسیاری از عوامل روانی اجتماعی دیگر است.
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