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عباس نعمتی

کارورزی یک شهید
صفحه ۴

دانشجوی رشته آموزش شیمی

صفحه 2

معلم باید...

در واقع، پایه ریز تمّدن نوین، شما هستید.
رهبر انقالب در دیدار معلمان و فرهنگیان:

معلم  روز  مورد  در  خواستم  می 
شماره  این  در  دیدم  اما  بنویسم، 
زیاد  معلم  روز  مورد  در  مطلب 
است؛ پس در مورد آغاز ماه خدا می 

نویسم.

مهمانی،  به  ایم  شده  دعوت  ما 
زده  صدا  را  ما  خودش  صاحبخانه 
که برویم. »َو ُهَو َشْهٌر ُدِعیتُْم فِیِه إِلَی 
ِضیاَفِة ا...ِ َو ُجعِْلتُْم فِیِه مِْن أَْهِل کَراَمِة 

ا...ِ )خطبه شعبانیه(«

معلم  بزرگ  ای  )ص(  ا...  رسول  یا 
انسان ساز، فرمودی شب و روز های 
این ماه بهترین شب ها و روز هاست، 
هایمان  خواب  ماه  این  در  فرمودی 
عبادت و نفس هایمان تسبیح است، 
این ماه در های بهشت  فرمودی در 
یا  است؛  بسته  آتش  های  در  و  باز 
رسول ا.. )ص( خودت توفیقمان بده 
کنیم. خودت  استفاده  ماه  این  از  که 

برای این ماه آماده مان کن.

از  ایم  افتاده  دور  که  است  ماه  چند 
استشمام بوی خدا، دور افتاده ایم از 

اصل خودمان.

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

موقع  خداست،  مهمانی  موقع  حاال 
است،  خودمان  اصل  به  برگشتن 
موقع  است،  سازی  انسان  موقع 

خدایی شدن است.

این دهان بستی دهانی باز شد

کو خورنده ی لقمه های راز شد

سالم ای ماه بزرگ خدا، سالم ای ماه 
قرآن، سالم ای ماه ابوحمزه و مجیر 
تو  به  خیلی  که  بیا  کبیر،  جوشن  و 

محتاجیم.

صفحه ۳

درد و دل یک دانشجو معلم...
صفحه 2
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سعیدکاشی گر
دانشجوی رشته علوم تربیتی

نظرات ابن سینا و غزالی در مورد شغل معلمی
به عقیده ابن سینا معلم باید عاقل، متدین، بصیر، مؤدب و ماهر در تربیت کودکان، پاکیزه و با انصاف 
باشد، زیرا معلم الگوی مورد اعتماد دانش آموز به شمار می رود و هم او است که در صورت داشتن 
صفات انسانی مذکور، می تواند آنها را در کودکان بوجود آورد. همچنین ابن سینا خوش خلقی را برای 
معلم ضروری می داند، زیرا معلم باید برای نفوذ در دل کودک بکوشد و این بدون داشتن اخالق و کردار 

خوب امکان ندارد. پاکیزگی، انصاف و هوشیاری معلم نیز در موفقیت او بسیار مؤثراست. 

انسان می تواند به عهده  غزالی شغل معلمی را شریف ترین مشاغل و برترین هنری می داند که 
بگیرد. او همچنین در وصف حرفه معلمی می گوید: معلم در قلب و روح انسان نفوذ می کند و 
بدون تردید شریفترین مخلوق روی زمین، انسان است و شریفترین قسمت انسان قلب او است 

که کار معلم پاکسازی آن و راهنمایی آن به سوی خداوند است.
علیرضا توتکله علی پور، نقش تربیتی معلم از دیدگاه فالسفه و مربیان بزرگ

محمد جواد دژکوهی
دانشجوی رشته آموزش ریاضی

ویژگی های معلمی معلم شهید

برای  مناسبی  بسیار  الگوی  و  نمونه  مطهری  شهید  استاد 
این  اخالقی  منش  و  دانش  است،  جوانان  و  علمی  جامعه 
استاد بزرگ باعث شده او به عنوان الگو معرفی و شناخته 

شود.

احترام به استاد
احترام  بسیار  خودشان  استادان  به  درس  ضمن  در  ایشان 
مي گذاشتند. به نام عالمه طباطبایي رحمه اهلل که مي رسیدند، 

از ایشان با »روحي له الفدأ« یاد مي کردند.
شكوفاسازي استعداد شاگرد

خوشحال  مي دیدند،  شاگردانشان  از  استعدادي  اگر  ایشان 
پرورش  وي  استعداد  که  مي کردند  کمك  او  به  مي شدند، 
پیدا بکند، مثل یك پرنده که بال زدن را یاد جوجه هاي خود 
مي دهد. ایشان شاگردان خوش استعداد خودشان را تشویق 
و تشجیع مي کردند و مثل برزگري که بذر افشاني مي کند 
براي آینده، ایشان در ذهن شاگردان خودشان بذر افشاني 
گذاري  سرمایه  آینده  براي  وقت  صرف  با  و  مي کردند 

مي کردند.

اصالح اشتباهات
از شاگردان استاد مطهري رحمه اهلل مي گوید: مرحوم  یکي 
استاد مطهري از آنجایي که خداوند هوش فوق العاده اي به 
ایشان عطا کرده بود و از جنبه علمي بسیار قوي بودند، کمتر 
مي شد در هنگام درس اشتباه کنند، اما اگر اتفاق مي افتاد که 
در نکته اي اشتباه کنند و في المثل یکي از شاگردان اشتباه را 
یادآور مي شد مي پذیرفتند. هیچ گاه سراغ ندارم که ایشان 
تحمیل  زور  به  را  مطلب  و  کنند  اشتباه خود  در  پافشاري 
ایشان در مقابل حق خاضع بودند و آنچه را  نمایند.اصوالً 

حق مي یافتند مي پذیرفتند.
به نزد من آن کس نکوخواه توست

که گوید فالن خار در راه توست
هر آن کس که عیبش نگویند پیش
هنر داند از جاهلي، عیب خویش

مهمترین تفاوت او با دیگران  ...
یکی از مهم ترین تفاوت هایی که میان استاد مطهری 

و برخی دیگر وجود داشت، این بود که استاد با مطلب 
جذب می کرد و دیگران با بیان. البته بیان مهم است اما 

اگر فقط بیان باشد، زود می گذرد و اگر بیان بدون مطلب 
باشد افسونگری و سرگرمی است. اما اگر جان انسان 

مسئله را لمس کند دیگر کهنه شدنی نیست. چون عقل 
متکی بر نظام آفرینش است و نظام آفرینش هم متکی 

به ارادة خدا است و ارادة خدا خواست خداست و این 
ماندگار است. استاد مطهری این طور عمل می کرد. این 

بود که انسان وقتی درس های ایشان را گوش می کرد به 
بیان استاد توجه نداشت بلکه غرق در معنا می شد. گاهی 
ممکن است انسان پای صحبتی بنشیند و آنقدر مجذوب 

بیان شود که از فکر استفادة علمی منصرف شود و وقتی از 
جلسه بیرون می آید یك حالت شور و شعفی داشته باشد، 
اما چیزی به دست نیاورده باشد. اما از جلسة استاد مطهری 
که انسان بیرون می آمد، حالت ابتهاج از اعماق داشت. تا 
آخر عمر هم یادش می ماند که در آن جلسه چنین مطلبی 

گفته شد. درس های حوزه اساسًا این طور است.
خبرگزاری شبستان

مظلومین خدای  نام  به 

نیست  شغل  معلمی  که  براستی 
است  عشق  بلکه 

است،  عاشقی  رسم  و  راه  معلمی 
های  سختی  پای  باشی  که  عاشق 

ایستی. می  عشقت 

دانشگاه  وارد  که  روزی  از 
انبوه  حجم  و  شدم  فرهنگیان 
خودم  به  دیدم  را  مشکالتش 
عشقم  پای  من  که  کردم  گوشزد 
پیش  روز  چند  اما  ایستم؛  می 
سال  چند  این  های  سختی  تمام 
من  سر  بر  و  شد  جمع  جا  یك 
عجب  که  براستی  شد.  خراب 

بود! تلخی  خبر 

وزیر  آقای  جناب 

رهبرم.  عاشق  عاشقم.  من 

کند...  تر  لب  کافیست  که  شخصی 
رهبرم  برای  من  ناقابل  جان  اصال 

است. 

نیستید؟ عاشق  شما  وزیر  آقای 

می  متوجه  شما  وزیر  آقای 
ما  خوشی  دل  تنها  که  شوید 
انقالبی  و  بسیجی  دانشجومعلمان 
فاطمه  پسر  علی  سید  دیدن 

! ! زهراست!

ها  درد  به  که  شما  وزیر  آقای 
معلمان  دانشجو  های  سختی  و 
به  حداقل  ندارید،  توجهی 

نپاشید.  نمك  زخممان 

وزیر  آقای 

برای  میکنیم  تالش  سال  یك  ما 
انقالب  رهبر  های  خواسته  تحقق 
حضرت  دیدن  ما  آرزوی  تنها  و 
یار است؛ ولی شما ما را از دیدن 

درد و دل یک دانشجو معلم

حمیدرضا راسخ
دانشجوی رشته آموزش ریاضی
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علیرضا شبانی
دانشجوی رشته آموزش فیزیک

شما معلمین در واقع، پایه ریز تمّدن نوین هستید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در آستانه ی روز معلم در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور با تجلیل از معلمان، به بیان 

تذکرات و توصیه های مهمی درباره ی مسائل مختلف آموزش و پرورش از جمله تکریم و معیشت معلمان پرداختند.

شام 
معلمین 
در واقع:

پایه ریز تمّدن نوین، هستید:
چون نیروی انسانِی شایسته اگر نباشد، تمّدنی به وجود نخواهد آمد.

جهادگرانی در میدان کارزار با جهل و بی سوادی هستید: 
ببینید! یك جوان را، یك کودک را، یك نوجوان را شما از وادی بی سوادی و ظلمات می آورید به وادی 

نور و علم، با جهاد؛ کار سختی هم هست.

هویت سازی فرهنگی می کنید:
]انسانها[  انسانها در یك جامعه خیلی مهم است؛  برای  هویت سازی خیلی مهم است؛ هویت سازی 
باید احساس هویت کنند. هویت انسان به فرهنگ او است، به دانسته های او است، به زندگی او است.

در  کالم  جان  و  کالم  لُّب 
فصل  که   ۲۰۳۰ سند  این 
آموزش  به  مربوط  مهّمی 
و پرورش دارد، این است 
باید  آموزشی  نظام  که 
سبک زندگی را و فلسفه ی 
مبانی  اساس  بر  را  حیات 
غربی به کودک بیاموزد.

آموزش و پرورِش دوره ی انقالب را دست کم نگیرید.

پرورش  و  آموزش 
انقالب  دوره ی  در 
ساِل  چهل  این  -در 
کارهای   انقالب- 

بزرگی انجام داده:

پیرشفت در فناوری نانو

تربیت مدافعان حرم

پیشربد اردوهای جهادی

پرورش جوانان مومن

تربیت شهدای دانش آموز و معلم

سند تحّول، یک ریل گذاری است؛ 
آن  به  را  پرورش  و  آموزش  میتواند  تحّول  سند 
سرمنزل مورد نظر برساند؛ ما بـاید کـاری کـنـیـم 

که این اتّـفـاق بـیـفـتـد.

برای تحّول آموزش و پرورش 
روحیه ی انقالبی الزم است.

روحیه 
انقالبی 
یعنی:

ترس نداشته باشید.

مالحظه کاری نداشته باشید.

محافظه کاری نداشته باشید.

وقتی تشخیص دادید، عمل کنید، اقدام کنید؛ پیش بروید، به توّقف راضی نشوید.

کارها را تزیینی انجام ندهید.

و  پژوهش  سازمان 
قلب  آموزشی  برنامه ریزی 
است،  پرورش  و  آموزش 
این قلب را گرامی بدارید، 
حفظ  و  بدهید  اهّمیّت 
آموزشی  برنامه ریزی  کنید؛ 

خیلی چیز مهّمی است.

معلّم  یک  گاهی 
معلّم  یک  ریاضی، 
فیزیک، رِس کالس یک 
است  ممکن  کلمه 
یک  از  که  بگوید 
این  سخرنانِی  ساعت 
آن  در  تأثیرش  حقیر 
دانش آموز بیشرت باشد.

در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی هم کّمیّتها را باید زیاد کرد، هم کیفیّت ها را 
باید باال برد هم نوع کاری که در این دانشگاه ]ها[ انجام میگیرد بایستی موجب 

تربیت دینی و انقالبی معّلمین باشد.
کاری کنید که مدرسه و کالس، از معّلمی بهره مند بشود که خود این معّلم به معنای واقعی 

کلمه معّلم دین و تقوا و پارسایی و انقالب باشد. فشار این و آن را هم قبول نکنید.

نشاط این نیست
یك موضوع مسئله ی نشاط و سرزنده بودن در محیط دانش آموزی 
میفهمند. خیال میکنند وقتی میگوییم  بد  است.  این را خیلی ها 
اینها  ]امثال  و  رقّاصی  و  بکوب  و  بزن  آنجا  باید  یعنی  »نشاط«، 
باشد[! نشاط این نیست؛ نشاط یعنی جوان سرزنده باشد، پژمرده 
این  با  جّذاب،  و  آموزنده  فوق برنامه های  با  ورزش،  با  نشود؛ 
چیزها، نه با آن کارهایی که شنیده ام در بعضی از مدارس میشود.

ابطال معارضه دین و سیاست
امروز ما در کشور دستگاه های تحقیق و پژوهش و علم و مانند اینها 
زیاد داریم- افتخار کنند که توانسته اند وسوسه ی دروغین معارضه ی علم و 
دین را باطل کنند؛ امروز در جمهوری اسالمی پرچم دین از همه جا برافراشته تر 
است، از لحاظ علمی هم کشور، یکی از کشورهای پیشرو از لحاظ علمی است.
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به همکاری هستند،  مایل  که  دانشجویانی  از 
در  زیر  نشانی  طریق  از  تا  کنیم  می  دعوت 

شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشند.
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مِْن  َمَضی  فِیَما  لَنَا  َغَفْرَت  تَُکْن  لَْم  إِْن  اللَُّهمَّ 
َشْعبَاَن َفاْغفِْر لَنَا فِیَما بَقَِي مِنُْه

در آنچه رفته ز شعبان اگر نگشتم پاک
در آنچه مانده ز شعبان بیا و پاکم کن

امیررضا داد آفرین
دانشجوی رشته آموزش ادبیات

کارورزی شهید علی اصغر فیاض بخش
روز قبلش را بچه ها با خاطره ای تلخ کالس درس را 

گذرانده بودند.
و  اخم  با   ، داد  برپا  برجا  را  ما  می گفتند:  خودشان 

عصبانیت با ما برخورد کرد ، دعوایمان کرد و ...
خالصه بچه ها دل پری از او داشتند.

هرچه بود گذشت.
فردا شد و این دفعه نوبت علی اصغر بود.

و  رفت  شهر  فروشی  شیرینی  مغازه  به  قبلش  شب 
نان   ، بود  شهر  همان  خرید،شیرینی  شیرینی  جعبه ای 

فسایی!!!
صبح فردا شد و علی اصغر به عنوان یك معلم جوان و 
تازه کار برای گذراندن یك روز به عنوان یك کارورز 
پا به گود کالس گذاشت و به همه سالم کرد تك به 
تك! ، همه را بوسید! ، برپا و برجایی در کار نبود ، اخم 
و عصبانیتی در چهره اش نبود ، بلکه همه لبخند بود و 

مهربانی ، شیرینی بود و نشاط و شادابی.
درسش را اینگونه آغاز کرد : چه کسی می رود برای من 

یك لیوان آب بیاورد؟! 

آقا اجازه؟
_ بله

ما برویم؟
_ برو ولی عجله نکن!

آن روز علی اصغر جوان آن آب را نخورد! بلکه با آن 
آب درسی به دانش آموزانش داد که بعد از شهادتش 
نه تنها آن یك روز را فراموش نکرده بودند بلکه در 
فراق معلم خود مانند ابر بهار از چشمه ی چشمانشان 

قطرات اشك جاری بود. 
نتیجه لطف و محبت معلم قصه ی ما  بله ، اشکی که 

بود))از محبت خارها گل می شود((
در  را  ساختن  و وضو  گرفت  در دست  را  آب  لیوان 
یاد داد و  به دانش آموزان دیروز  میدان علم و دانش 
جان خود را بر کف گرفت و در میدان عشق و ایثار ، 

فداکاری را به آیندگان آموخت.
راوی: حاج علی اکبر فیاض بخش برادر شهید

امام موسی صدر: بر ماست تا در این تجربة تازه و این ماه مبارک و در روزه اش، 
عقل و دل را در کنار جسم فعال کنیم. باید تفکر و تأمل کنیم، باید عشق بورزیم 

و حساس باشیم. باید این عشق و آن تأمل را در متن روزة خود جاری سازیم. 
... این چنین روزة زنده ای، سپر آتش است و یکی از ارکان اسالم، مهمانی خداوند 
این صورت است که  او. فقط در  َقَدر  انسان است و  انسان. قدر  است و تکریم 
رمضان شرایط و فضایی را فراهم می کند که در آن انسان گرامی ساخته می شود، 
انسانی که فاتح مکه است و پیروز بدر و سازندة تاریخ. این چنین رمضانی ماه الفت 
و همدردی با دیگران و فصل فراموشی کینه  ها و اتحاد صفوف است. ماه وحدت 

کلمه و وحدت دل  ها و ماه رستاخیز دوبارة امت است.
برگرفته از کتاب ادیان در خدمت انسان


