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بخش اجمتاعی_فرهنیگ

انزنین فرامرزی

آموزش جغرافیا۹۹_پردیس امیرکبیر الربز

عدالت آموزیش، ارمغان پيرشفت

ــی  ــس از ط ــه پ ــت ک ــت، واژه ای س عدال
هزارتــوی عمیــق اعمــال صحیــح و عادالنــه 
ــور  ــه ی ظه ــه منزل ــود و ب ــی ش ــکار م آش
مــی رســد. از جملــه مباحثــی کــه عدالــت 
نقــش مهمــی رادر آن ایفــا مــی کنــد، 

ــان  ــد. چن ــی باش ــی م ــت آموزش عدال
چــه آدمــی کــه اشــرف مخلوقات اســت 

در تکاپــوی تحقــق ایــن امــر باشــد 
همــه  در  عدالــت  کــه 

خصوصــا  ســو 
حــوزه  در 
آمــوزش  ی 
ــد؛  ــان باش یکس

ی  واژه  ایــن 
کلیشــه ای و مهــم 
ــان  ــده ای درخش این
نصیــب  روشــن  و 
خواهــد  جامعــه 
ــه  ــر ب ــا نظ ــرد. ب ک
گهربــار  ســخنان 
مقــام معظــم رهبــری 

فرمودنــد: کــه 
» هــر قــدر در آمــوزش و پــرورش هزینــه و 
ســرمایه گــذاری شــود، نســبت بــه دســتگاه 
ــد  ــف خواه ــه ی مضاع ــر، نتیج ــای دیگ ه
داشــت چراکــه ایــن دســتگاه، ریشــه و 
مبنــای همــه پیشــرفت هــای حــال وأینــده 
ــوزش  ــت و ارزش آم ــت«، اهمی ــور اس کش
ــرورش و  ــوزش و پ ــی آم ــتگاه اجرای در دس
ــان مــی  ــت در آمــوزش نمای خصوصــا عدال
ــردی  ــی راهب ــی بحث ــت آموزش ــود. عدال ش
در نظــام آموزشــی اســت. ســند تحــول 
ــی  ــز یک ــی نی ــه توســعه مل ــن و برنام بنیادی
از راهبردهــای اساســی خــودرا بســط و 
گســترش عدالــت آموزشــی قــرار داده انــد. 
بــه طــور قطــع یکــی از شــرایط الزم بــرای 
رســیدن بــه جامعــه ای پویــا و توســعه یافته 
و همچنیــن در آینــده پیشــرو در علــم وســیر 

ــت  ــه عدال ــتیابی ب ــی و دس ــرفت جهان پیش
در معنــای عــام و خــاص، عدالــت آموزشــی 
اســت چراکــه در غیــر ایــن صــورت باعــث 
ــی و  ــی و نارضایت ــای طبقات ــروز شــکاف ه ب
ــد  ــوزش خواه ــام آم ــاری در نظ ناهنج
شــد و تبعــات آن لوح سرنوشــت ایده 
آل یــک ملــت را خدشــه دار خواهــد 
نمــود بــرای دســتیابی بــه عدالــت 
آموزشــی، ملزوماتــی وجــود دارنــد 

ایــن  ــه آنهــا وابســته کــه  امــر ب

اســت. از راه هــای موثــر بــر ایجــاد عدالــت 
ــان  ــای یکس ــت ه ــن فرص ــی، تامی آموزش
ــرای  ــازی و اج ــه س ــگان و زمین ــرای هم ب
زیــر بناهایــی بــرای شــکوفایی چشــمه 
ــال  ــت. ح ــون اس ــای گوناگ ــتعداد ه ی اس
ای  واژه  تنهــا  آموزشــی  عدالــت  آنکــه 
بــرای ســخنرانی مســؤلین نیســت بلکــه 
بایــد دغدغــه ای بــرای نماینــدگان مجلــس 
باشــد و اگــر از طریــق آگاهــی بخشــی هــای 
عمومــی مســأله ی آمــوزش در دســتور کار 
ــه  ــد و ب ــی ریشــه بدوان ــواده هــای ایران خان
بــاوری راســخ تبدیــل شــود؛ بــدون شــک در 
ــه طــور جــدی  ــز ب دســتور کار مســؤلین نی

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
ــک  ــه کم ــت ک ــر اس ــه ذک ــایان ب ــه ش البت
هــای مردمی در ســاخت و نوســازی مدارس 
و مراکــز آموزشــی در مناطــق محــروم و در 

کنــار آن ترویــج ایــن آر امــر خیــر خواهانــه 
و دوراندیشــانه توســط رســانه ها و دولت در 
میــان خیــل جمعیــت انســان دوســت ایــران 
نیــز در تحقــق عدالــت آموزشــی در مناطــق 
ــدای  ــن اه ــت. همچنی ــل اس ــروم دخی مح
ــای  ــع آموزشــی توســط نیروه ــب و مناب کت
ــای ســیار ،  ــه ه ــن، کتابخان ــادی و خیری جه
ترویــج و همــه گیــر شــدن فرهنــگ مطالعــه 
و کتابخوانــی ، اســتفاده از توانایــی هــای 
ــا  ــی ب بالقــوه دانــش آمــوزان ، اســتعداد یاب
نگاهــی دقیــق و موشــکافانه، مــی تواننــد 
تاحــد زیــادی بــه عدالــت آموزشــی 

ــه ی عمــل بپوشــانند جام
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محمد ایل بییگ

آموزش ابتدایی۹۸_پردیس حکیم فردویس الربز

ــه  ــاز ب ــالمی نی ــالب اس ــروزی انق ــا پی ب
تحــول عمیــق در فرهنــگ هــای وارد شــده 
ــی  ــام آموزش ــًا در نظ ــه و خصوص در جامع
ــرا  ــد چ ــاس می ش ــور احس ــی کش و فرهنگ
کــه نظــام آمــوزش کشــور کــه پایــه 
ــلطه  ــت س ــد تح ــه می باش ــگ جامع فرهن
ــن  ــود و تامی ــده ب ــزی ش ــتعمارپایه ری اس
کننــده نیازهــای اساســی جامعــه اســالمی و 
ــود در ۲۸  ــر فرهنــگ اســالمی نب ــی ب مبتن
فروردیــن ســال ۵۹ تعــدادی از دانشــجویان 
ــت  ــه دس ــرل آن را ب ــز کنت ــگاه تبری دانش
ــن و  ــز منافقی ــردای آن روز نی ــد و ف گرفتن
گــروه هــا دانشــگاه تربیــت معلــم را تصرف 
ــا  ــه آنه ــه روز ب ــالب س ــورای انق کردندش
مهلــت داد تــا از دانشــگاه بیــرون برونــد و 
مــردم نیــز بــه منظــور مقابلــه بــا گروههــا 
راهپیمایــی کردنــد و در روز ۲ اردیبهشــت 
ــالح  ــن س ــه منافقی ــی ک ــال ۵۹ در حال س
ســرد و گــرم همــراه داشــتند مــردم موفــق 
بــه شکســت آنهــا شــدند و دانشــگاه را در 
دســت گرفتنــد ایــن حرکــت مــورد تاییــد 
امــام خمینــی قــرار گرفــت و ایــن روز 
ــوان  انقــالب فرهنگــی اعــالم شــد  ــه عن ب
دانشــگاه هــا نیــز تــا روز وحــدت حــوزه و 
ــل  ــال ۶۱ تعطی ــی ۲۷ آذر س ــگاه یعن دانش
شــد عمــده تریــن اهــداف انقــالب فرهنگی 
ــاختار  ــوزش و س ــام آم ــر در نظ تجدیدنظ
ــب  ــاختن آن متناس ــول س ــگاه ها متح دانش
بــا نیازهــای کشــور و پاکســازی دانشــگاه از 
عناصــر ضــد انقــالب بــود یکــی از مهمترین 
تشــکیل  فرهنگــی  حــوزه  در  تحــوالت 
ــت  ــی اس ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش

کــه مهمتریــن دســتاورد انقــالب بــه شــمار 
مــی رود تاکیــد رهبــری بــر اســتمرار وجــود 
ــگ و  ــوع فرهن ــه موض ــی ک ــای دائم نهاده
می کنــد  وبرنامه ریــزی  را طراحــی  علــم 
ــدی  ــورادارد تاکی ــن ش ــت ای ــان از اهمی نش
ــا در  ــه ســبب شــده بســیاری از فعالیت ه ک
حــوزه علــم و فرهنــگ آمــوزش و پــرورش 
ــی از  ــد. برخ ــور کنن ــورا عب ــن ش ــر ای ازفیلت
ــد از:  ــورا عبارتن ــن ش ــف و مصــوب ای وظای
ــن اصــول سیاســت فرهنگــی نظــام در  تدوی
ــرح  ــرای ط ــع ب ــن مراج ــن اهداف،تعیی تعیی
ــه هــای فرهنگــی آموزشــی،  ــن برنام و تدوی
ــز  ــم مراک ــای مه ــه ه ــن نام ــب آیی تصوی
ــی و...  ــی آموزش ــگاهی پژوهش ــی دانش علم
ــی  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــف ش وظای
ــوان در ســه حــوزه سیاســتگذاری،  ــی ت را م
تدویــن ضوابــط و نظــارت تقســیم کــرد 
ــردی  ــای راهب ــت ها و طرح ه ــن سیاس .تدوی
کشــور در زمینــه هــای زنــان تبلیغــات، 
ــگاه  ــوادی دانش ــی س ــا ب ــانی ه ــالع رس اط
و....از  دانشــگاه  و  حــوزه  همــکاری  هــا 
ایــن  سیاســت گذاری  وظایــف  جملــه 
شــورا محســوب می شــود.تعیین ضوابــط 
تاســیس   مراکــز علمــی و آموزشــی و ضوابــط 
ــجویان  ــتادان و دانش ــران اس ــش مدی گزین
ــن شــورا است.بررســی  ــف ای ــه وظای از جمل
ــان  ــران و جه ــی ای ــل شــرایط فرهنگ و تحلی
بررســی الگوهــای توســعه بررســی وضعیــت 
ــر  ــارت ب ــور و نظ ــی کش ــوزش و فرهنگ آم
ــن  ــی ای ــف نظارت ــات از وظای ــرای مصوب اج
شــورا است.شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
ــد  ــور میباش ــس جمه ــئول آن ریی ــه مس ک

ــه  ــر ب ــف دی ــای مختل ــه بهانه ه ــفانه ب متاس
ــل  ــن دلی ــه همی ــود و ب ــزار می ش ــر برگ دی
تحــول عظیمــی در عرصــه فرهنگــی رخ 
نمی دهــدو نبایــد شــاهد تغییــرات زیــاد 

ــیم. باش
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بخش علمی_پژوهیش

راضیه گودرزی 

اموزش عریب ۹۷_پردیس فاطمه زهرا خوزستان

اتثیر تربیت غلط بر اختالالت خلیق_رواین
ــتن  ــرزوج داش ــای ه ــه ه ــن دغدغ از مهمتری
فرزنــد اســت امــا آیــا فقــط فرزنــدآوری 
مــالک اســت؟ ســالمت روان فرزنــد خصوصــًا 
در بزرگســالی از مهم تریــن مســائلی اســت 
ــًا  ــواده مخصوص ــای خان ــار اعض ــا رفت ــه ب ک
ارتبــاط  دارد  مســتقیمی  ارتبــاط  والدیــن 
والدیــن بــا فرزنــد احتــرام و عشــقی کــه بیــن 
از اصلی تریــن  ایــن روابــط حکم فرماســت 
ــد  ــی فرزن ــده ســالمت روان ــن کنن محــور تامی
ــی  اســت افســردگی و وســواس فکــری و عمل
اضطــراب جدایــی کمرویــی از جملــه اختالالت 

ــت . ــاری اس ــی و رفت خلق
۱. کــم رویی:امــری محیطــی و اکتســابی اســت 
ــا کــودکان  ــواده ه ــدارد در خان ــی ن ــه ارث و جنب
فعــال بــا تنبیــه ســرزنش مقایســه وانتقادروبــرو 
می شــوند و بــه همیــن دلیــل کــودک منــزوی و 

گوشه گیر می شود
 ۲. عــدم اعتمــاد 

ــاد  ــه نفس:اعتم ب
ــه  ــس ب ــه نف ب
ارتبــاط  نــوع 
برخــورد  و 
والدیــن بــا فرزنــد 
برمی گــردد 

ــی  ــی کودک وقت
قصــد  کــه  را 

کار  در  دارد 
و  کنــد  دخالــت 

آن  از  مــااورا 

کارمنــع می کنیــم در واقــع او را ســرزنش و 
ــم  ــرده ای ــه دار ک ــش را خدش ــه نفس ــاد ب اعتم
تحصیلــی  افــت  عملکــرد  ۳.افســردگی:افت 
ــگری  ــتان پرخاش ــا دوس ــاط ب ــالل در ارتب اخت
ــری  ــودن تحریک پذی ــزوی ب ــری من ــه گی بهان
ــده  ــدار دهن ــم هش ــراب از عالئ ــی اضط و گاه
ــه آن  ــه نتیج ــت ک ــدان اس ــردگی در فرزن افس
بــه شــکل خودزنــی خودکشــی ناامیــدی و 

. می شــود  بــروز  گنــاه  احســاس 
اولیــن کالس تربیــت و آمــوزش انســان خانــواده 
از  را  زندگــی  اولیــه  دروس  کــودک  اســت 
والدیــن خــود و اطرافیــان می آمــوزد کــه همیــن 
هــم نشــان دهنــده مهــم بــودن تربیــت والدیــن 

اســت 
ــش  ــت نق ــواده در تربی ــه خان ــواردی ک از م
ــرورش  ــع ۲. پ ــن مناب ــد: ۱.تامی ــزایی دارن بس
ــی  ــای اخالق ــرورش ارزش ه ــت ۳. پ و حمای
ــداری و  ــی ۵.نگه ــای زندگ ــعه مهارته ۴. توس
مدیریــت سیســتم خانــواده ۶. حفــظ و بهبــود 
کیفیــت ســالمت روانــی و جســمی ۷. 

ــت. ــی و هدای راهنمای
ــه  ــر اشــاره ب در تحقیقــات متعــدد عــالوه ب
ــن نســبت  ــاری والدی ــد رفت ــت دو بع اهمی
بــه کــودک )پذیــرش-رد، آزادگذاشــتن-
محدودکــردن( بــه روابط خـــانوادگی عمدتا 
ــودکان   ــر ک ــن ب ــر والدی ــر تاثی ــز ب متمرک
ویژگیهــای  اســت.  تاکیــد شــده  نیــز 
شــخصیتی والدیــن و روشــهای تربیــت 
ــه شــخصیت  ــده ی اولی ــن  کنن ــودک، تعیی ک
تلقــی  او  بزرگســالی  و  نوجوانــی  در 
یــک  ایــن  البتــه  میشــوند. 
رویکــرد یک ســویه میباشــد 
کــه از اثــر خصوصیــات 
ــودک  ــرد ک ــه ف منحصرب
غافــل  دیگــران  بــر 
لــذا  اســت،  مانــده 
ــط  ــتر رواب ــروزه بیش ام

یه  ســو و د
مطــرح 

ــای  ــویه، الگوه ــرد دوس ــک رویک ــد. در ی میباش
ــا تمرکــز  ــاری شــخص ب ــرد رفت ــه ف منحصــر ب
بــر روابــط متقابــل بیــن دو فــرد تبییــن میگردد. 
ــه  ــی اســت ک ــن معن ــه ای تاثیرهــای دوســویه ب
الگوهــای مشــترک منحصــر بــه فــرد از تعامــل، 
عاطفــه و ادراک بیــن دو شــخص بیــش از 
اعمــال، عواطــف و افــکار هــر یــک بــه تنهایــی، 
بیــان مــی دارنــد کــه چــه چیــزی احتمــال دارد 
ــذارد  ــر بگ ــوان اث ــا نوج ــودک ی ــد ک ــر رش ب
ــن از  ــژه والدی ــه وی ــواده ب ــراد خان شــخصیت اف
ــن  ــط بی ــده در رواب ــه  کنن ــه عناصرمداخل جمل
شــخصی اســت. شــخصیت، یــک ســازه ی 
کلــی اســت کــه از مجموعــه  ویژگیهــای فــردی 
تشــکیل میگــردد و بــه ســه عامــل تفکــر، 
ــاهده  ــل مش ــی قاب ــای بیرون ــف و رفتاره عواط
کــه در تعامــل بــا عناصــر محیــط ایفــای نقــش 
مینمایــد، اشــاره دارد یکــی از مهمتریــن عوامــل 
محیطــی خانــواده اســت کــه بعــد کارکــردی آن 
ــرار  ــل ق ــورد تام ــف م ــای مختل ــه  ه در مطالع
گرفتــه اســت. والدیــن بــا رفتارهــای خــود 
آفریننــده ی موقعیتهایــی هســتند کــه رفتارهــای 
خــاص را درفرزنــدان برمــی انگیزنــد و یــا 
ــار  ــرای الگوســازی در اختی ــی را ب سرمشــق های
آنهــا قــرار داده و یــا بــه تشــویق دســته ی 

ــد.  ــی پردازن ــا م ــی ازرفتاره خاص
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مطهری،متفکری انقالیباتثیر تربیت غلط بر اختالالت خلیق_رواین
بخش اجمتاعی_فرهنیگ

رحمان محمدی

آموزش اتریخ۹۸_پردیس حکیم فردویس الربز

تاریــخ درخشــان و پرافتخــار حــوزه هــای 
علیمــه همواره شــاهد ظهــور و بــروز عالمان 
بــزرگ و دانشــمندان تالشــگری بــوده کــه 
ــب  ــخ، مرات ــی راس ــد و عزم ــی بلن ــا همت ب

علــم و تقــوی و معنویــت را یکــی 
پــس از دیگــری طــی نمــوده 

و بــه درجــات بــاال نائــل 
و بــه چــراغ فروزانــی 

و  شــده  تبدیــل 
ــیاری  ــانهای بس انس

ســوی  بــه  را 
ــت  ــور و هدای ن
رســتگاری  و 

رهنمــون گردیــده 
آیــت  اند.شــهید 
مرتضــی  الّل 
یکــی  مطهــری 
شــخصیتهای  از 
ــم  ــته و ک برجس
ــخ  ــر در تاری نظی
یکــی  و  اســالم 
دانشــمندان  از 
شــناس  اســالم 

و محققــان توانــا بــه 
شــمار مــی رود کــه بــا تــالش 

و مجاهــدت فراوان توانســت در 
ــارف  ــای مع ــته ه ــی رش تمام

ــری ژرف  ــالمی، صاحبنظ اس
ــق  ــی دقی ــش و محقق اندی

ــا  ــوزه ه ــاره ای ح و در پ
همچــون فلســفه، فقــه و 

اصــول در قلــه اجتهــاد 
ــا  ــرد. وی ب ــرار گی ق
اندیشــه  و  افــکار 

هــای نــاب و اصیــل 
ــی  ــج بزرگ ــار و نتای ــود، آث خ

ــی،  ــون علم ــای گوناگ ــه ه را در زمین
فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی در میــان 

حوزویــان و دانشــگاهیان بــر جــای گــذارد. 
بــا مجهــز ســاختن خویــش بــه علــوم روز و 
نیــز تحقیــق دربــاره اســالم و تعالیــم حیــات 
بخــش آن و فهــم دقیــق آن، در برابــر انبــوه 
ــتادگی  ــف ایس ــبهات مختل ــات و ش تهاجم
ــارزه  ــه مب ــتدالل ب ــق و اس ــا منط ــرد و ب ک
ــه  ــی و متحجران ــادی، التقاط ــکار الح ــا اف ب

پرداخــت و اســالم را بــدور از هرگونــه 
تحریــف و بدعــت و کژاندیشــی معرفــی 
و  کــرد 

ــیله  بدینوس
ــدگار در  ــه و مان ــی جاودان ــود نام از خ
ــنایی  ــور آش ــت.به منظ ــی گذاش ــخ باق تاری
ــی  ــات فرهنگ ــی و خدم ــخصیت علم ــا ش ب
اســتاد مطهــری، مراحــل تحصیــل، تدریــس 
و فعالیتهــای علمــی و فرهنگــی ایشــان را در 
چنــد محــور مــورد توجــه قــرار مــی دهیــم.

ــتاد  ــای اس ــی از ویژگیه ــتعداد و نبوغ:یک اس

ــتگی  ــی در برجس ــش مهم ــه نق ــری ک مطه
و شــخصیت علمــی کــم نظیــر وی دارد، 
فــوق  نبــوغ  و  اســتعداد  از  برخــورداری 
ــب  ــاد مطال ــری زی ــدرت فراگی ــاده و ق الع
علمــی اســت. اســتاد بــزرگ او عالمــه 
ــد  ــورد تأکی ــی را م ــن ویژگ ــی ای طباطبای
قــرار داده اســت: »مرحــوم مغفــور مطهــری 
ــق، دارای  ــر و محق ــود متفک ــمندی ب دانش
هــوش سرشــار و فکــری روشــن و ذهنــی 

ــن.« ــع بی واق
تألیفــات و آثار:عالمــه مطهــری از 
جملــه محققــان و متفکــران اســالمی 
ــوان و  ــام ت ــا تم ــه ب اســت ک
بــا جدیــت و پشــتکار بــه دفــاع 
ــا  ــت و ب ــالم پرداخ ــی اس از مبان
ــناخت  ــرایط و ش ــق ش درک دقی
نیازهــای زمــان و آگاهــی از 
شــبهات، ابهامات و سؤاالت 
اقــدام  جــوان،  نســل 
بــه پاســخگویی نمــود. 
ایشــان مــی گویــد: 
ــدود  ــده از ح ــن بن »ای
بیســت ســال پیــش کــه 
ــه دســت گرفتــه  قلــم ب
مقالــه یــا کتــاب نوشــته 
ام، تنهــا چیــزی کــه در 
همــه نوشــته هایــم آن را 
هــدف قــرار داده ام، حــل 
پاســخگویی  و  مشــکالت 
بــه ســؤاالتی اســت کــه 
در زمینــه مســائل اســالمی 
ــت.  ــرح اس ــا مط ــر م در عص
ــده برخــی  ــن بن نوشــته هــای ای
فلســفی، برخــی اجتماعــی، برخی 
ــی، برخــی فقهــی، برخــی  اخالق
ــن حــال  ــا ای تاریخــی اســت. ب
ــا  ــته ه ــن نوش ــات ای موضوع
ــت.  ــر اس ــر مغای ــا یکدیگ ــاًل ب کام
هــدف کلــی از همــه اینهــا یــک چیــز بــوده 
ــن  ــک دی ــالم ی ــّدس اس ــن مق ــس: »دی و ب
ناشــناخته اســت. حقایــق ایــن دیــن تدریجــًا 
درنظــر مــردم، واژگونــه شــده اســت، و علت 
ــات  ــردم تعلیم ــی از م ــز گروه اساســی گری
ــی  ــام داده م ــن ن ــه ای ــه ب ــت ک ــی اس غلط
شــود... بدیــن ســبب ایــن بنــده وظیفــه خود 
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دیــده اســت کــه در حــدود توانایــی در ایــن 
میــدان انجــام وظیفــه نمایــد.«( اســتاد هدف 
ــش  ــار خوی ــات و آث ــرلوحه تألیف ــوق را س ف
قــرار داد و بدیــن منظــور در هــر زمینــه ای 
کــه احســاس نیــاز کــرد کــه بایــد دســت به 
قلــم بــرد، وارد شــد و کتابــی را بــه نــگارش 
درآورد. تنــوع آثار آن متفکــر بزرگ در فقه، 
اصــول، فلســفه، کالم، تایــخ، قــرآن، حقــوق، 
اخــالق، و امــور اجتماعــی و ســایر رشــته هــا 
ــتحکام و  ــجام، اس ــان، انس ــی از اتق ــه همگ ک
ــق و  ــانه عم ــوردار اســت، نش ــت برخ جاذبی
ــی  ــای دانــش و عظمــت و واالی گســتره دری
اندیشــه و تفکــر ایشــان اســت.همین افتخــار 
ــون  ــخصیتی همچ ــه ش ــت ک ــس اس او را ب
ــر  ــی متفک ــالم شناس ــه اس ــی ک ــام خمین ام
ــی  ــت، تمام ــزرگ اس ــدی ب ــم و مجته و عال
آثــار او را مفیــد، خــوب و انســان ســاز 
ــری را  ــتاد مطه ــد اس ــن رو بای ــد.از ای بدان
ــی  ــندگان و محققان ــن نویس ــی از موفقتری یک
دانســت کــه موفــق شــد بــا نســل امــروز و 
ــان ارتبــاط برقــرار کنــد واســالم نــاب  جوان
ــاط و  ــه التق ــه دور از هرگون ــتین را ب و راس
ــن  ــرای ای انحــراف و تحجــر و کژاندیشــی ب
ــالم  ــا اس ــا را ب ــد و آنه ــی نمای ــل معرف نس
آشــنا و مأنــوس کند.بررســی مجموعــه آثــار 
ــب  ــه قری ــری ک ــت الّل مطه ــات آی و تألیف
ــتار  ــن نوش ــد، در ای ــی باش ــد م ــد جل یکص
مقــدور نیســت ولــی بــه اجمــال بایــد گفــت 
کــه اولیــن مقالــه اســتاد در ســال ۱33۲ در 
نشــریه حکمــت قــم انتشــار یافت.اولیــن اثــر 
ــر جلــد اول  اســتاد هــم مقدمــه و پاورقــی ب
ــه  اصــول فلســفه و روش رئالیســم اســت ک
در اســفند ۱33۲ منتشــر شــد. متــن کتــاب 
ــت  ــی اس ــه طباطبای ــوم عالم ــته مرح نوش
ولــی بــا توجــه بــه اختصــار و دشــواری فهــم 
ــر  آن، از عالمــه تقاضــای نوشــتن شــرحی ب
آن شــد، عالمــه ایــن کار را بــر عهده شــهید 
مطهــری واگــذار کــرد کــه خوشــبختانه 
ــام آن  ــتگی تم ــی و شایس ــه خوب ــتاد ب اس
ــن  ــرد. ای ــر ک ــاند و منتش ــام رس ــه انج را ب
کتــاب نقــش بســیار مؤثــری در اثبــات بــی 
ــت و از  ــته اس ــادی داش ــفه م ــی فلس پایگ
ــار اســتاد  عمیــق تریــن و تحقیقــی تریــن آث
مطهــری بــه حســاب مــی آید.آثــار فلســفی 
ــی  ــد م ــاوز از ۲۵ جل ــری متج ــه مطه عالم
ــف  ــر تألی ــالوه ب ــری ع ــتاد مطه ــد. اس باش
ــمند در  ــاب ارزش ــد کت ــا جل ــار دهه و انتش
ــر  ــب غی ــرگاه مطل ــف ه ــات مختل موضوع
واقعــی و مخالــف مبانی اســالم در نشــریه ای 
منتشــر مــی شــد در صــورت امــکان اقــدام 

بــه پاســخگویی و رفــع شــبهه مــی نمــود از 
ــه در ســال ۱34۵ ابراهیــم مهــدوی در  جمل
ــاب  ــورد حج ــی در م ــه زن روز، مطالب مجل
ــله  ــری در سلس ــتاد مطه ــت اس و زن نوش
مقاالتــی در 33 قســمت بــه تبییــن و تشــریح 
ــوق زن در اســالم پرداخــت کــه بعدهــا  حق
ــالم«  ــوق زن در اس ــام حق ــوان »نظ ــا عن ب

منتشــر شــد.
فعالیتهای فرهنگی دیگر

ــس  ــوازات تدری ــه م ــری ب ــت الّل مطه آی
و تألیــف، بــا حضــور در مجامــع علمــی 
و فرهنگــی و ایــراد ســخنرانی، خدمــات 
ــالمی  ــگ اس ــالم و فرهن ــه اس ــی را ب بزرگ
ــس  ــتاد پ ــخنرانیهای اس ــه س ــود. گرچ نم
از ورود بــه تهــران اولیــن ســخنرانیهای 
ــی  ــی م ــد، ول ــی آی ــاب نم ــه حس ــان ب ایش
تــوان آنــرا ســر فصــل جدیــدی در زندگــی 
ــود  ــالی ب ــن س ــال ۱334 اولی وی دانست.س
ــن  ــخنرانی در انجم ــرای س ــتاد ب ــه از اس ک
هــای اســالمی دانشــجویان دعــوت بــه 
عمــل آمــد. در ســالهای ۱33۷ و ۱33۸ 
کــه انجمــن اســالمی پزشــکان تشــکیل 
ــن  ــی انجم ــخنرانان اصل ــتاد از س ــد، اس ش
بــود. بــه طــوری کــه در ســالهای ۱340 تــا 
ــن  ــخنران انجم ــا س ــوار تنه ۱3۵0 آن بزرگ
ــفی،  ــایل فلس ــه مس ــن جلس ــود. وی در ای ب
ــه  ــالم را در زمین ــی اس ــی و ایدئولوژیک فقه
ــت،  ــه توحید،عــدل، نوب ــای اصــول پنجگان ه
امامــت، معــاد، مســأله زن از دیــدگاه قــرآن، 
مباحــث اقتصــاد اســالمی، بیمــه و بانکــداری 
در اســالم و مســأله بردگــی را مورد بررســی 
و تجزیــه و تحلیــل قــرار داد کــه بعدهــا در 
ــد  ــتاد چن ــر شدند.اس ــاب منتش ــب کت قال
ــی  ــهای علم ــله کنفرانس ــخنرانی در سلس س
دربــاره عرفــان و حکمــت حافظ در دانشــکده 
الهیــات و معــارف اســالمی ایــراد کــرد کــه 
بــا عنــوان عرفــان حافــظ بــه چــاپ رســیده 
اســت.به مــرور ســخنرانیهای اســتاد اوج 
گرفــت و بیشــتر دانشــگاهها و مراکــز علمــی 
سراســر کشــور را زیــر پوشــش خــود قــرار 
ــه عنــوان خطیبــی بلنــدآوازه،  داد و اســتاد ب
ــی  ــالم شناس ــر، اس ــب نظ ــوفی صاح فیلس
ــول و  ــوم منق متبحــر و عالمــی جامــع در عل
معقــول ظاهــر شــد و بــه تبلیــغ دیــن و دفاع 
از اصــول اســالم و هدایــت جوانــان پرداخت.

ــف و  ــه در تألی ــان ک ــری همچن ــتاد مطه اس
آثــار خــود دقتهــای الزم و وقــت کافــی مــی 
گذاشــت و مطالبــی منســجم، متقــن و محکــم 
ــخنرانی  ــه س ــرای مطالع ــی داد، ب ــه م ارائ
هــای خــود نیــز وقــت کافــی در نظــر مــی 

ــه  ــع و الزم ب ــات جام ــا مطالع ــت و ب گرف
مباحــث خویــش عمــق و غنــا مــی بخشــید 
ــود.  ــی نم ــه م ــع ارائ ــو و بدی ــی ن و مطالب
یکــی از دوســتان اســتاد مطهــری نقــل مــی 
کنــد کــه یــک بــار اســتاد مطهــری را بــرای 
ــع  ــا تواض ــد و او ب ــوت کردن ــخنرانی دع س
و صراحــت تمــام گفــت: »آمادگــی الزم 
جهــت ایــن ســخنرانی نیافتــه ام، مــن بــرای 
هــر ســخنرانی، حداقــل ۲0 ســاعت مطالعــه 
دارم.«ایــن چنیــن بــود کــه ســخنرانی هــای 
ــترده  ــتقبال گس ــورد اس ــری م ــهید مطه ش
مجامــع علمــی و فرهنگــی شــهرهای مختلــف 
ــوت از  ــر دع ــه روز ب ــت و روز ب ــرار گرف ق
ــراد ســخنرانی افــزوده مــی  ــرای ای ایشــان ب
شــد.باألخره رژیــم پهلــوی، روشــنگری هــا و 
هدایــت هــای آیــت الّل مطهــری را تحّمــل 
ــال ۱3۵4 ایشــان را  ــاواک در س ــرد و س نک
ــی از  ــاواک در یک ــود. س ــر نم ــوع المنب ممن
ــرده  ــن آورده اســت: »نامب اســناد خــود چنی
ــون ناراحــت و افراطــی  ــاال یکــی از روحانی ب
ــاالی منبــر مبــادرت  اســت کــه اکثــراً در ب
بــه اظهــارات خالفــی مــی نمایــد خواهشــمند 
اســت دســتور فرمائیــد مشــارالیه را ممنــوع 
ــازمان را  ــن س ــه ای ــوده و از نتیج ــر نم المنب
ــان  ــودن ایش ــر ب ــازند.«ممنوع المنب آگاه س
تــا آســتانه پیــروزی انقــالب اســالمی ادامــه 

داشــت.
ویژگی اخالقی استاد شهید مطهری

*بــا وضــو بودن:اســتاد، خــود همــواره 
بــا وضــو در کالس حضــور می یافــت و 
حضــورش آن چنــان روحانیتــی بــه مجلــس 
ــود،  ــام وج ــا تم ــتمع ب ــه مس ــید ک می بخش
را در می یافــت  قداســت آن  و  معنویــت 
ــای  ــه  ه ــی اش در جذب ــبت آمادگ ــه نس و ب

می گردیــد. مســتغرق  آن  الهــی 
*قرآنی بودن

ــود  ــد ب ــیار متعب ــان بس ــد بودن:ایش *متعب
کــه نظــر قــرآن و روایــات را اصــل بدانــد... 
هیــچ وقــت حاضــر نمی شــد در نوشــته، 
ــن  ــود، کوچک تری ــخنرانی خ ــا س درس و ی
ــان  ــی هم ــرعی؛ یعن ــکام ش ــاوزی از اح تج
ــت  ــن نیس ــا روش ــفه آنه ــه فلس ــکام ک اح

ــد. ــته باش داش
*تقوا داشتن

ــه استاد:ایشــان در ضمــن درس  ــرام ب *احت
احتــرام  اســتادان خودشــان بســیار  بــه 

 . شــتند می گذا
*فروتنی

*توجــه بــه شاگردان:اســتاد مطهــری هرگــز 
نســبت بــه شــاگردش نظــر تحقیرآمیــز 
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نداشــت. یعنــی حــرف شــاگرد را می شــنید 
ــازه  ــاگردش اج ــه ش ــیله ب ــن وس ــه ای و ب

ــی داد. ــایی م ــده گش عق
*رابطه معنوی با شاگردان

*شکوفاســازی اســتعداد شاگرد:ایشــان اگــر 
می دیدنــد،  شاگردانشــان  از  اســتعدادی 
کمــک  او  بــه  می شــدند،  خوشــحال 
پــرورش  وی  اســتعداد  کــه  می کردنــد 
ــال  ــه ب ــده ک ــک پرن ــل ی ــد، مث ــدا بکن پی
ــد.  ــود می ده ــای خ ــه  ه ــاد جوج زدن را ی
ایشــان شــاگردان خــوش اســتعداد خودشــان 
را تشــویق و تشــجیع می کردنــد و مثــل 
ــرای  ــد ب ــذر افشــانی می کن ــه ب ــری ک برزگ
آینــده، ایشــان در ذهــن شــاگردان خودشــان 
بــذر افشــانی می کردنــد و بــا صــرف وقــت 
ــد. ــذاری می کردن ــرمایه گ ــده س ــرای آین ب
کردن:اســتاد، شــاگرد خــوش  *تشــویق 
ــی داد و  ــرار م ــویق ق ــورد تش ــه را م قریح
ــی و  ــه کار اضاف ــف او را ب ــأ مختل ــه انح ب
انجــام تحقیقــات و مطالعــات بیشــتر توصیــه 

می کــرد.
شــاگرد:مرحوم  بــا  صمیمــی  *رابطــه 
مطهــری بــا شاگردانشــان بــه انــدازه ای 
ــد  ــد کــه حتــی اجــازه می دادن ــان بودن مهرب
آنهــا مســائل خصوصــی وشخصی شــان را بــا 
ایشــان مطــرح کننــد. در انتخاب راه و مســیر 
ــی  ــد، حت ــورت کنن ــان مش ــا ایش ــده ب آین
ایشــان بــه انــدازه ای نزدیــک می شــدند کــه 
در مجالســی ماننــد عروســی شاگردانشــان ـ 
ــد ــرکت می کردن ــوت ـ ش ــورت دع در ص

خوشــرو  بســیار  بودن:ایشــان  *خوشــرو 
بودنــد، بــا شــاگردان روابــط پدرانــه داشــتند 
و در واقــع وقتــی ارتبــاط شــاگردی با ایشــان 
ــتی  ــی دوس ــه نوع ــرد، ب ــدا می ک ــه پی ادام

مبــّدل می شــد
ــی  ــان، ب ــای ایش ــق و صف ــی  پیرایگی:عش *ب
ــرای همــه  ــی ایشــان، ب ــی تکلّف پیرایگــی و ب

ــود. ــان درس ب ــاگردان ایش ش
*سادگی

*مــراد بــودن:از نظــر اخالقــی ایشــان 
ــرای  ــراد را ب ــم م ــه حک ــود ک ــدی ب در ح

شــاگردان خــود داشــت.
مرحــوم  درس  بودن:کالســهای  *الگــو 
ــوزش  ــم و آم ــل تعلی ــا مح ــری صرف مطه
ــوارد  ــی م ــراه آن و در برخ ــه هم ــود، بلک نب
بیــش از آن، مکانــی بــود بــرای تزکیــه 
ــا  ــری ب ــوم مطه ــه مرح ــش... رابط و پاالی
شــاگردان کالس خــود رابطــه ســاده معلــم و 
متعلــم نبــود. اســتاد مرشــدی بــود کــه بــه 
ــه  ــرادی ک ــت و م ــی  نشس ــع م ــاد جم ارش

ــه  ــودش حلق ــمع وج ــرد ش ــه گ ــدان ب مری
ــد. ــا می گرفتن ــو او بهره ه ــد و از پرت می زدن

*بخل نورزیدن
*مبارزه با انحرافات

*اصــالح اشــتباهات:اصوالً ایشــان در مقابــل 
ــی   ــق م ــه را ح ــد و آنچ ــع بودن ــق خاض ح

ــد ــد مــی  پذیرفتن یافتن
ــود آزاد و دارای  ــی ب ــی:او دارای دل *آزادگ
مغــزی بــود آزاد و قهــرا دارای زبــان و قلمی 
ــری  ــوم مطه ــهای درس مرح آزاد بود.کالس
صرفــا محــل تعلیــم و آمــوزش نبــود، بلکــه 
همــراه آن و در برخــی مــوارد بیــش از 
ــش...  ــه و پاالی ــرای تزکی ــود ب ــی ب آن، مکان
رابطــه مرحــوم مطهــری بــا شــاگردان کالس 
ــود.  ــم نب ــم و متعل ــاده معل ــه س ــود رابط خ
اســتاد مرشــدی بــود کــه بــه ارشــاد جمــع 
می نشســت و مــرادی کــه مریــدان بــه 
ــد و از  ــه می زدن ــودش حلق ــمع وج ــرد ش گ

پرتــو او بهره هــا می گرفتنــد.
*توجــه نکــردن بــه تعــداد شاگردان:ایشــان 
هــرگاه درســی را الزم مــی  یافتنــد آن را 
ــراد و  ــف اف ــم و کی ــه ک ــد، ب ــی  پذیرفتن م
ــد  ــد نبودن ــه درس مقّی ــون جلس ــد و چ چن
و هــر جــا کــه میســر می شــد درس را 
برقــرار می کردنــد و بــه تدریــس و توضیــح 
کامــل مطلــب می پرداختنــد، هرچنــد افــراد 

ــد. ــدک بودن ــده ان ــرکت کنن ش
*انصــاف داشــتن:بارزترین خصیصــه ایشــان 
ــن ویژگــی  ــود. ای ــه انصــاف ب داشــتن روحی
ــر روی  ــتاد ب ــه اوالً اس ــود ک ــده ب ــبب ش س
هرکــه  ـ  خــود  نظــر  مخالفیــن  حــرف 
می خواهــد باشــد و در هــر مقامــی کــه باشــد 
ـ کامــاًل بیندیشــد؛ یعنــی هیــچ گاه بــا روحیه 
اســتکباری و بــزرگ منشــانه بــا آرأ و عقایــد 
حتــی مخالف تریــن دشــمنان خــود نیــز 
ــد، همیشــه هــر ســخن و  برخــورد نمی کردن
گفتــه ای را تــا حــد امــکان تجزیــه و تحلیــل 
ــول  ــل قب ــد و شــقوق درســت و قاب می کردن
ــرده،  ــدا ک ــت ج ــاالت نادرس آن را از احتم
ــیدگی  ــه رس ــک جداگان ــر ی ــاب ه ــه حس ب

می کردنــد.
*مشــورت بــا شاگرد:اســتاد بــا برخــی 
در  نزدیکــش  شــاگردان  و  دوســتان  از 
ــورت  ــود، مش ــم آورده ب ــه فراه ــاب آنچ ب
می شــد. جویــا  را  نظریاتشــان  می کــردو 

ــری بســیار رازدار و  *رازداری:مرحــوم مطه
ــچ رازگشــایی نمی کــرد. ــود. هی اهــل ســّر ب

*راستگویی
*عصبانی نشدن

روز معلم پیش از شهادت استاد مطهری

ــا شــهادت اســتاد مرتضــی  از ســال ۱3۵۸ ب
ــور  ــه ط ــت ب ــم اردیبهش ــری، دوازده مطه
رســمی بــه عنــوان روز معلــم شــناخته شــد. 
ــم  ــه دوازده ــم ک ــت بدانی ــب اس ــا جال ام
اردیبهشــت از ســال ها قبــل بــه شــکل غیــر 
رســمی، )روز معلــم (خوانــده شــده بودماجــرا 
زمــان   ،۱340 ســال  بــه  برمی گــردد 
نخســت وزیــری شــریف امامــی و وضعیــت 
ــتان  ــدان بهارس ــان. می ــادی معلم ــد اقتص ب
ــروع  ــت، ش ــم اردیبهش ــران در دوازده ته
ــان را  ــی معلم ــات صنف ــاب و اعتراض اعتص
تجربــه کــرد. ســاعتی از شــروع اعتراضــات 
گذشــت و بیــن پلیــس و معلمــان، درگیــری 
از  آب پــاش  ماشــین های  افتــاد.  اتفــاق 
ــد.  ــت برنیامدن ــرق کــردن جمعی عهــده متف
ســرگرد ناصــر شهرســتانی، رئیــس کالنتــری 
بهارســتان، بــا اســلحه کمــری، مســتقیمًا 
ــن  ــرد. در ای ــلیک ک ــان ش ــه ســمت معلم ب
تیرانــدازی، ابوالحســن خانعلــی، یکــی از 
ــه  ــی ب ــتان جام ــن دبیرس ــای متدی معلم ه
ــی  ــز زخم ــر نی ــن دیگ ــید و دو ت ــل رس قت
ــاله  ــر ۲۹ س ــی، دبی ــن خانعل شدند.ابوالحس
فلســفه و عربــی و دانشــجوی دوره دکتــرای 
ــود. پــس از قتــل  فلســفه دانشــگاه تهــران ب
ــد. در  ــنج ش ــات، متش ــای اعتراض وی، فض
روز ۱3 اردیبهشــت نیــز در مراســم تشــییع 
جنــازه او، جمعیتــی کــه پــس از کودتــای ۲۸ 
ــد و  ــان آم ــه خیاب ــود، ب ــابقه ب ــرداد بی س م
خواســتار اســتفای نخســت وزیــر و محاکمــه 
ــز  ــان نی ــوق معلم ــاع از حق ــد. دف ــل ش قات
ــد  ــت. چن ــه یاف ــین ادام ــای آتش ــا نطق ه ب
ــرض  ــه در مع ــی ک ــریف امام ــد، ش روز بع
اســتیضاح قــرار گرفتــه بــود، ناچار به اســتعفا 
شــد.در مراســم بزرگ داشــت دکتــر خانعلی، 
تاریــخ کشــته شــدن او )۱۲ اردیبهشــت( بــه 
عنــوان »روز معلــم« نام گــذاری گردیــد؛ 
ــه  اگرچــه هرگــز از ســوی دولــت پهلــوی ب
رســمیت شــناخته نشــد.در دوازدهمیــن روز 
ــالمی،  ــالب اس ــت ماه انق ــن اردیبهش از اولی
متفکــر انقالبــی، اســتاد مرتضــی مطهــری بــه 
ــه شــهادت  ــان ب ــروه فرق دســت عناصــر گ
بزرگ داشــت  بــرای  روز  ایــن  و  رســید 
ایشــان و تکریــم جایــگاه معلمــان، بــه طــور 

ــد.       ــده ش ــم« نامی ــمی »روز معل رس
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بخش اجمتاعی _فرهنیگ

امیرحسین روزهباین

اموزش علوم اجمتاعی۹۸_پردیس هشید مقصودی همدان
جـــــــــــــــــــایگاه معـــــــلمـــــــان

یکی از ارکان اساســی رشــد و توســعه یافتگی 
ــرا  ــت زی ــرورش اس ــوزش و پ ــورها آم کش
آمــوزش و پــرورش زیربنــای توســعه اســت 
و ســرمایه گذاری در آمــوزش و پــرورش 
عــالوه بــر اینکــه جنبه هــای فرهنگــی و 
اقتصــادی دارد، ســرمایه گذاری در آینــده 
ــن  ــان در ای ــش معلم محســوب می شــود نق
مســیر پیــاده کــردن نظــام صحیــح آمــوزش 
و پــرورش اســت کــه مســتلزم برنامــه 
ریــزی هــای دقیــق اســت و آنچــه در ایــن 
میــان حائــز اهمیــت اســت مســئله نیــروی 
انســانی اســت. پایــگاه اجتماعــی معلــم یعنــی 
موقعیتــی کــه بــرای یــک معلــم در جامعــه 
ــت  ــی اس ــن ذهنیت ــم چنی ــتند ه ــل هس قائ
کــه دیگــران از آن شــخص معلــم دارد. 
ــت  ــی اس ــرام مثبت ــز احت ــم نی ــت معل منزل

ــی کــه افــراد جامعــه بــه لحــاظ  ذهن
معلمــان  بــرای 
ــد قائــل هســتند هــر  چن
ــر  ــالهای اخی در س
ــغل  ــتقبال از ش اس

بیشــتر  معلمــی 

شــده اســت و افــراد بارتبــه هــای پاییــن تــر 
ــان  ــگاه فرهنگی ــذب  دانش ــز ج در کنکورنی
ــتقبال  ــل اس ــفانه دلی ــا متاس ــوند ام ــی ش م
ــن  ــل پایی ــه دلی ــتر ب ــگاه بیش ــن دانش از ای
آمــدن میــزان امنیــت شــغلی در این کشــور 
اســت بــه طــور کلــی تــا اهمیــت فعالیــت در 
آمــوزش و پــرورش و تربیــت نســل آینــده 
بــرای جامعــه معلــوم نشــود و در ایــن بــاره 
جهــت گیــری عملــی صــورت نگیــرد منزلت 
ــه  ــه ک ــان آن گون ــگاه آن ــی و جای اجتماع
ــع  ــعه مناب ــرمایه گذاری در توس ــته س شایس
انســانی جامعــه و توســعه پایــدار اســت 
ــر و  ــالهای اخی ــت در س ــد یاف ــا نخواه ارتق
ــترده  ــات گس ــاهد اعتراض ــته ش ــاه گذش م
معلمــان نســبت بــه معیشــت و حقــوق کــم 
ــیاری از  ــم. بس ــوده ای ــکالت ب ــر مش ودیگ
ــور  ــعه ای کش ــی و توس ــکالت آموزش مش
بــه بهبــود وضعیــت معلمــان و ارتقــای 

آموزشــی  نــش کیفیــت  ا د
ــتگی  ــوزان بس آم
برنامــه  در  دارد 
م  ســو

ــه  ــم ب ــل یازده ــادی و در اص ــعه اقتص توس
ــه اجتماعــی و اقتصــادی عــدم  ــدان جاذب فق
توجــه بــه ارتقــای مهــارت در طبقــه بنــدی 
مشــاغل کارکنــان دولــت حقــوق و مزایــای 
دریافتــی عــدم توجــه بــه منزلــت و وضعیت 
ــرای خدمــت  ــی ب ــزه کاف ــود انگی ــی و نب مال
اجتماعــی  و  تنــزل  اســت  اشــاره شــده 
ــبی  ــش نس ــا کاه ــز ب ــی نی ــه ای معلم حرف
قــدرت خریــد در ارتبــاط اســت ۲۵ درصــد 
از کارکنــان رســمی دولــت در اســتخدام 
آمــوزش و پــرورش هســتند و ایــن درحالــی 
اســت کــه در رده بنــدی حقوقــی در پاییــن 
تریــن مراتــب قــرار دارنــد کشــورهایی مثــل 
ــز  ــوئیس  ج ــی س ــره جنوب ــان ک ــن آلم ژاپ
ــوق  ــترین حق ــه بیش ــتند ک ــورهایی هس کش
ــن  ــد ای ــاص می دهن ــان اختص ــه معلم را ب
توجــه کشــورهای ذکرشــده بــه معلمــان بــه 
معنــای عالقــه حاکمیــت دیگــر کشــورها بــه 
ایــن قشــر نیســت بلکــه میــزان توجــه آنهــا 
ــه ضــرورت آمــوزش نســلها و کاهــش  را ب

ــد ــی ده ــان م ــان نش ــای معلم دغدغه ه
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بخش اجمتاعی_فرهنیگ

ــد یــک شمشــیر  ــم همانن ۱.نقــش تربیتــی معل
دولبــه اســت.

ایــن مــاده خامــی کــه در اختیــار معلــم قــرار 
می گیــرد، یــک لــوح ســاده اســت؛ بــه قــول شــاعر» 
مــن کــه لــوح ســاده ام، هــر نقــش را آمــاده ام«؛ ایــن 
دســت نقشــگر، ایــن دور و ترســیم و تصویــر مــی کند 
و هویــت جدیــدی بــه او مــی بخشــد. عوامــل مختلفی 
اســت؛ عامــل تربیــت والدیــن، عامــل حــوادث 
اجتماعــی و موثــرات اجتماعــی؛ در روزگار مــا، وســائل 
تبلیــغ، رســانه هــا و امثــال اینهــا همــه نقــش دارنــد؛ 
ــارز و  امــا نقــش معلــم در ایــن میــان، یــک نقــش ب
برجســته ای اســت. معلــم می توانــد ایــن مــاده خــام 
را حتــی از اســارت عوامــل وراثتــی هــم نجــات دهــد؛ 
ایــن را علــم ثابــت کــرده اســت. همچنــان کــه عوامل 
وراثتــی بیمــاری هــای جســمانی و عــوارض جســمانی 
ــا و  ــا پیشــگیری ه ــون، ب ــر گوناگ ــه تعابی ــد ب می توان
فعالیــت هــای گوناگــون خنثــی شــود، عوامــل وراثتــی 
اخالقــی و روحــی و معنــوی هــم همیــن جــور اســت. 
ــن کــودک را  ــا ای ــن نوجــوان را ی ــد ای ــم می توان معل
بــه یــک انســان عالــم، فکــور، دارای روحیــه تحقیــق، 
ــد،  ــت کن ــش تربی ــق و پژوه ــه تحقی ــد ب ــه من عالق
ــق  ــه تعم ــه ب ــی عالق ــطحی و ب ــان س ــک انس ــا ی ی
ــک  ــد او را ی ــی توان ــات: م ــه معلوم ــه ب ــی عالق و ب
انســان شــریف، نجیــب، خیرخــواه، خوشــدل و پــاک 
نفــس تربیــت کنــد و بــه عرصــه بیــاورد، مــی توانــد 
در نقطــه مقابــل، او را تبدیــل کنــد بــه یــک انســان 
شــریر، بــدل و بدخــواه؛ مــی توانــد او را یــک انســان 
و  امیــدوار  نفــس،  بــه  اعتمــاد  دارای  خوشــبین، 
ــد  ــار بیــاورد، مــی توان ــه کار و فعالیــت ب عالقمنــد ب
ــوس  ــد، مأی ــک انســان ناامی ــل، او را ی در نقطــه مقاب
ــد از او  ــد؛ می توان ــل ده ــه تحوی ــه جامع ــزوی ب و من
ــا  ــن بســازد، ی ــن، پارســا و پاکدام ــک انســان متدی ی
ــه  ــای ب ــی اعتن ــی، ب ــل، یــک انســان الابال نقطــه مقاب
ارزشــهای اخالقــی، بی اعتنــای بــه تعالیــم دینــی 
تربیــت کنــد؛ مــی توانــد بــر عوامــل خارجــی _مثــل 
ایــن رســانه هــا و امثــال اینهــا _ غلبــه کنــد؛ حتــی بــا 
تعلیــم مســتمری کــه در طــول ســال هــای متمــادی 
ــن دل  ــا ای ــوان، ب ــن نوج ــا ای ــام، ب ــاده خ ــن م ــا ای ب
ــر نقــش  ــد ب آمــاده پذیــرش ایفــا می کنــد، مــی توان
تربیتــی والدیــن غلبــه کنــد ؛ ایــن نقــش معلــم اســت.
یــک جامعــه احتیــاج دارد بــه انســانهای مومــن، پــر 
ــد  ــه من ــن، عالق ــدوار، خوش بی ــور، امی ــزه، صب انگی

ــه  ــیدن ب ــه رس ــد ب ــه من ــی، عالق ــع عموم ــه مناف ب
قلــه هــای کمــال شــخصی و جمعــی، انســان هــای بــا 
ابتــکار، متفکــر، اهــل تحقیــق، اهــل پیشــروی. ایــن را 
کــی بــه وجــود خواهــد آورد؟ اینجاســت کــه نقــش 
معلــم روشــن میشــود. دســتگاه تعلیــم و تربیــت، یــک 
ــد  ــن دســتگاه حســاس و مهمــی است.شــما داری چنی
یــک نســل را تولیــد مــی کنیــد؛ چگونــه آن را تولیــد 
ــده  ــت دارد. آین ــی اهمی ــن خیل ــرد؟ ای ــد ک خواهی
کشــور، آینــده دنیــای مــا بــه تــالش امــروز آمــوزش 
و پــرورش وابســته اســت؛ ایــن کــم چیــزی نیســت.
۲.تربیــت دینــی بچــه هــا و معلمــان رشــته های 

: مختلف
ــای  ــورد رض ــما م ــی ش ــد کار معلم ــر می خواهی اگ
ــام  ــرد و در انج ــرار گی ــده ق ــل های آین ــدا و نس خ
ــا  ــود، بچه ه ــاد ش ــی ی ــه نیک ــما ب ــان از ش ــه ت وظیف
ــار آوردن بچــه  ــد. مســتربین ب ــار بیاوری ــن ب را متدی
فقــط کار معلــم تعلیمــات دینــی نیســت؛ یــک معلــم 
ریاضــی، یــک معلــم فیزیــک، یــک معلــم فارســی و 
ادبیــات هــم بــا یــک نوشــته گویــی بــه جــا و بــا یــک 
ــاق  ــی را در اعم ــر دین ــد تفک ــراب می توان ــک مض ت
ــادش  ــا ی ــد ت ــا ده ــود ج ــب خ ــاگرد مخاط دل ش
نــرود. گاهــی حتــی بیــش از معلــم دینــی مــی تواننــد 
ــی  ــر کالس م ــی س ــم دین ــی معل ــد. وقت ــر بگذارن اث
آیــد، یــک تکلیــف اســت و بچــه هــا و همــه انســانها 
نســبت بــه تکلیــف، حالــت امتنــاع دارنــد. ایــن آقــا 
مــی خواهــد بیایــد تکلیــف بدهــد؛ اگــر خیلــی خــوش 
ــوش  ــالق و خ ــوش اخ ــورد و خ ــوش برخ ــان و خ بی
ــول  ــل قب ــش قاب ــدار حرف ــک مق ــد، ی ــس باش تدری
اســت؛ اگــر اینهــا هــم نباشــد، کــه دیگــر هیــچ. امــا 
یــک معلــم فیزیــک، یــک معلــم ریاضــی، یــک معلــم 
ــم  ــک معل ــی، ی ــات فارس ــم ادبی ــک معل ــیمی، ی ش
تاریــخ، گاهــی در خــالل صحبــت، بــا یــک کلمــه بــه 
ــوان  ــودک و نوج ــری در روح ک ــد تاثی ــی توان ــا م ج
و جــوان بگــذارد کــه او را بــه معنــای واقعــی کلمــه 
متدیــن و پایبنــد کنــد. شــما مــی توانیــد ایــن کار را 
ــی، هــم در  ــد؛ هــم در دبســتان، هــم در راهنمای بکنی
دبیرســتان. بچــه هــا را متدیــن بــار بیاوریــد. موتــور 

ــار آوردن بچــه هــا همــان چیــزی اســت کــه  ایــن ب
ــد. ــاد کن ــور را آب ــن کش ــده ای ــد آین می توان

ــت  ــان در تربی ــرد و معلم ــش منحصربه ف ۳.نق
ــد جوامــع: دســتهای قدرتمن

دربــاره معلمــان هــم توجــه شــود کــه کاری کــه بــر 
ــی  ــن کارهای ــزرگ تری ــم اســت، یکــی از ب دوش معل
ــد و  ــد. تولی ــام ده ــد انج ــر می توان ــه بش ــت ک اس
مهمتریــن تولیــد اســت؛ تولیــد انســان فرزانــه و آگاه 
و کارآمــد. او کســی اســت کــه چشــمهای اســتعداد را 
در وجــود انســان هــا جــاری مــی کنــد و ایــن مــاده 
خــام انســانی را بــه یــک شــخصیت انســانی کارآمــد، 
ــخ  ــور و تاری ــه و کش ــرای جامع ــد ب ــر و مفی ــا فک ب
ــدی  ــای قدرتمن ــت ه ــه دس ــد. هم ــی کن ــل م تبدی
ــه دســت  ــد، ب ــه حرکــت درآورده ان کــه تاریــخ را ب
ــد  ــان بوده ان ــد؛ معلم ــدا کرده ان ــدرت پی ــان ق معلم
ــت  ــر مراقب ــد؛ واال اگ ــرده ان ــد ک ــا را کارآم ــه آنه ک
ــر  ــت س ــم پش ــالش معل ــت و ت ــی و زحم و مهربان
بســیاری از اســتعدادها نباشــد، در وجــود انســان هــا 
ــرای  دفــن خواهــد شــد و از بیــن خواهــد رفــت؛ و ب

ــدر دانســت. ــد ق ــم را بای معل



نرشیه ندای معلم

12      نرشیه ندای معلم_مشاره 7_ اردیهبشت ۱۴۰۰

بخش اجمتاعی _فرهنیگ

فاطمه برزگر

آموزش ابتدایی۹۷-دانشگاه فرهنگیان یزد
معلـــــــــــــم در صف بروزرســـــاین

معلــم بــه روز کیســت؟ چگونــه معلمانــی 
خــالق باشــیم و خــود را بــا تکنولــوژی امــروز 
تطبیــق دهیــم؟ ایــا معلمــان مــی تواننــد 
تکنولــوژی را بــا ایــن ســرعت پیشــرفت تحــت 
تســلط خــود دراورنــد؟ و بــه طــور کلــی 
ــت؟ ــد چیس ــرن جدی ــم ق ــای معل ــی ه ویژگ

قــرن ۱4 قــرن عجیبــی بــود و اتفاقاتــی عجیــب 
ــده  ــک دهک ــه ی ــان ب ــری در ان رخ داد. جه ت
ــات  ــات و اطالع ــر ارتباط ــد و عص ــل ش تبدی
شــکل گرفــت. بــا ایــن ســرعت تغییــر و 
ــم،  ــه معل ــت ک ــب اس ــی عجی ــوالت جهان تح
همــان معلــم قبــل بــا قالــب هــای قدیمــی باقــی 
بمانــد و کالس هــای درس، همچــون گذشــته و 
بــه شــیوه هــای متــداول ســنتی و مکتــب خانــه 
ای باقــی بمانــد و نظــام هــای آموزشــی، متحــول 
ــرن  ــه ق ــتانه ورود ب ــه در اس ــون ک ــود. اکن نش
۱۵ هســتیم بایــد حســابی معلــم و سیســتم 
اموزشــی را دگرگــون کنیــم و خــالق و بــه 
روزشــده باشــیم.برای کســب موفقیــت در قــرن 
بیســت و یکــم، معلمــان بایــد دانــش آموزانــی 
ــادام العمــر  ــدگان م ــد کــه یادگیرن تربیــت کنن
ــر  ــتفاده از کامپیوت ــا اس ــد ب ــان بای ــند معلم باش
و اینترنــت و کاربــرد آنهــا تدریــس واقــف 
ــن امــر  ــه ای ــز ب باشــند و دانــش آمــوزان را نی
ترغیــب کننــد. فنــاوری اطالعــات بــه مــا مــی 
ــوده  ــت ب ــروز درس ــا دی ــه ت ــه ک ــد آن چ گوی
ــی گمــراه  ــروز ممکــن اســت نادرســت و حت ام
ــا اســتفاده از  ــن معلمــان ب ــده باشــد، بنابرای کنن
ایــن تکنیــک بایــد معلمانــی محقــق و پژوهشــگر 
باشــند و دانــش آمــوزان پرســش گــر امــروز و 
ــه روز  ــم ب ــد. معل ــت کنن ــردا تربی پژوهشــگر ف
ــد  ــای تولی ــه ه ــا و برنام ــر اپلیکیشــن ه ــا اکث ب
ــوزان  ــش ام ــا دان ــری ب ــاط گی ــوا و ارتب محت
آشــنا اســت و از هــر کــدام در موقعیــت 
مناســب خــود بــرای افزایــش بهــروری اســتفاده 
ــه ی  ــه روز در هم ــم ب ــک معل ــد.  ی ــی کن م
زمینــه هــا اطالعــات خــود را بــاال مــی بــرد نــه 
فقــط در زمینــه رشــته ی تدریــس خــود؛ چــرا 
ــد.  ــته ان ــم وابس ــه ه ــوم ب ــیاری از عل ــه بس ک
ــور  ــد، ام ــی شناس ــج روز را م ــات رای اصطالح
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی جامعــه خــود را 

ــه علــم روان شناســی نیــز  ــد و ب مــی دان
آگاه مــی باشــد. از روش تدریــس فعــال 
و همــگام بــا روز، اســتفاده مــی کنــد تــا 

تدریســش را ویژگــی خــاص ببخشــد روش 
ــس  ــاری، روش تدری ــون : روش همی ــی چ های
فعــال، روش بــارش مغــزی، روش ایفــای نقــش، 
روش نمایشــی، روش بحــث گروهــی، روش حــل 
مســئله، روش اســتقرایی، روش اکتشــافی. تمامــی 
ایــن روش هــا را مــی شناســد و مــی دانــد کــه 

ــک را در چــه درســی و در چــه کالســی  هــر ی
بــه کار گیــرد و بــه تعبیــری تدریــس او مبتنــی 
ــود  ــب بهب ــه موج ــت ک ــتانداردها اس ــر اس ب
فراینــد کار در آمــوزش و پــرورش اســت. معلــم 
امــروزی همیشــه خــود بایــد در حــال فراگیــری 
علــم باشــد و اطالعــات جدیــد و نــو را بگیــرد، 
ــس  ــان تدری ــه یکس ــود همیش ــول کار خ در ط
ــای  ــکات را از جهــات مختلــف و زوای ــد و ن نکن
متعــدد بیــان کنــد. یــک معلــم خــالق، دســت 
ــش  ــد و دان ــی زن ــد م ــای جدی ــیوه ه ــه ش ب
ــدازه  ــر ان ــی آورد ه ــار م ــالق ب ــوزان را خ آم
دانــش آمــوز از نظــر اطالعــات، غنــی تــر باشــد. 
ــه خطــری را  علــم مبتکــر در راه خــود هــر گون
ــر  ــا غی ــی ی ــرات مال ــم از خط ــرد اع ــی پذی م
ــش  ــود را آزمای ــالق خ ــای خ ــرح ه ــی؛ ط مال
ــرد و  ــی گی ــه را م ــواب و نتیج ــد و ج ــی کن م

بــه همــه منعکــس مــی کنــد.  او از هیــچ 
ــه  ــرا ب ــد زی ــی هراس ــتی نم شکس

ابتــکار و خالقیــت بهــا مــی 
ــر همــه  دهد.عــالوه ب

ایــن هــا کــه الزمــه 
یــک معلــم بــه روز 

و خــالق اســت؛ خصوصیــات 
اخالقــی نیــز همیشــه مــورد 

فرهنــگ  اهمیــت 
ــوده اســت  ــا ب م

در  حتــی 
ــت  ــرن بیس ق
ــرا  ــک. چ و ی

کــه هــدف از 
تربیــت  و  تعلیــم 
در  تنهــا  فراگیــران 
ــت  ــم نیس ــه عل زمین

و  تربیــت  بلکــه 
ــرورش دینــی و رشــد  پ
اخالقــی  خصوصیــات 

ــم  ــیار مه ــز بس نی
ــت .  اس

ــکوفایی  ــر ش ــم در عص ــی معل ــن ویژگ بارزتری
ــه، درس، کالس،  ــت. مدرس ــالص اس ــم، اخ عل
رفتــار، گفتــار همــه بایــد بــوی اخــالص بدهــد. 
اگــر بــه دنبــال آمــوزش هــای جدیــد و تکنیــک 
هــای جهانــی اســت نبایــد بــه خاطــر ریــا و رخ 
ــد  ــه بای ــی باشــد، بلک کشــیدن خــود و خودنمای
ــود را  ــا خ ــد و تنه ــته باش ــالص در کار داش اخ
نبینــد و هدفــش پیشــرفت جامعــه و تعالــی آن 
ــای  ــعادت ه ــیاری از س ــن بس ــد.  همچنی باش
و  آداب  مراعــات  و  ادب  مرهــون  اجتماعــی 
رســوم اجتماعــی اســت و بــه بهانــه ی پیشــرفت 
ــم  ــد معل ــی شــدن نبای ــم و تحــوالت و جهان عل
کــه الگــوی اخــالق بــرای دانــش آمــوزان 
خــود اســت آداب و رســوم اجتماعــی خــود 
ــم  ــکند و حری ــا را بش ــذارد، حصاره ــار گ را کن
ــار نهــد.  اگــر  عفــت و پاکدامنــی جامعــه را کن
معلــم همــگام بــا جامعــه پیشــرفت کنــد و 
ــون  ــوم و فن ــای عل ــر تمامــی زوای ب
ــا در  ــد ام ــت یاب ــد دس جدی
کارش متعهــد نباشــد، جــز 
زیــان و خســران بــرای جامعــه 
ــد آورد.  ــری نخواه ــان دیگ اش ارمغ
ــتفاده  ــت اس ــب درس ــد کاری موج تعه
ــی  ــی م ــات علم ــردن از اطالع ک
بکارگیــری  راه  و  شــود 
صحیــح آنهــا را بــه معلــم 
مــی نمایانــد. معلــم قــرن 
ــان  ــم، مهرب ــت و یک بیس
ــت  ــن صف ــا ای ــت و ب اس
ــه  ــاالن را ب ــودکان و نونه ک
کنــد،  مــی  خــود جــذب 
و  تندخــو  و  پرخاشــگر 
ــت،  ــی نیس عصبان
را  زمینــه 

ی  ا بــر
گونــه  هــر 
ســؤال  و  پرســش 
ــد، اجــازه مــی  فراهــم مــی کن
ــا  ــه راحتــی دانــش آمــوزان ب دهــد ب

ــد. ــو کنن او گفتگ
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انزنین فرامرزی

آموزش جغرافیا۹۹_پردیس امیرکبیر الربز

بـدون تـــــعــــــــــــــارفــــــــــــ۲

درشــماره قبــل بــه ســراغ یکــی از دانشــجومعلمان 
فعــال رفتیم.درایــن قســمت بــه ســراغ یــک معلــم 

رفتیم.بامــا همــراه باشــید...
ــری  ــز مختص ــان عزی ــوال،برای مخاطب ــوان اول س ۱.بعن

ــد. ــان کنی ــه ای بی ــی و رزوم خودرامعرف
 درس معلــم ار بــود زمزمــه ی محبتی*جمعــه بــه مکتــب 

آورد طفــل گریــز پــای را
بنــام خدا.بنــده خانــم اســدالهی هســتم. ورودی ســال 
۷۲رشــته آمــوزش ابتدایــی بــا ۲۸ســال ســابقه ی خدمــت 
آمــوزش و پرورش.ســال هــای اولیــه خدمتــم را در منطقــه 
ــال  ــودم درح ــه کار ب ــزی مشــغول ب ــتان مرک ــداب اس خن
حاضردراســتان لرســتان مشــغول خدمــت میباشــم.در ســال 
هــای خدمتــم ســابقه مدیریــت مجتمــع آموزشــی ابتدایــی و 
راهنمایــی و تدریــس در کلیــه پایــه هــای ابتدایــی را داشــته 

ام.
ــه  ــیوه ب ــه ش ــه چ ــه را ب ــور درمدرس ــن روز حض ۲.اولی

ــاندید؟ ــان رس پای
ــکاران  ــط کالســم و هم ــا و محی ــدن بچــه ه ــه شــوق دی ب
ــا  ــه بود.ب ــمانم بیگان ــا چش ــواب ب ــحالی خ ــرط خوش از ف
خوشــحالی تمــام بــرای رفتــن بــه مدرســه آمــاده شــدم و 
مــادرم بــا قــرآن مــرا بدرقــه کــرد.وارد محیــط آموزشــی 
ــه چهــره هــای  کــه شــدم همــه ی بچــه هــا شــاد بودند.ب
ــده  ــه آین ــردم بیشــتر ب ــگاه میک ــه ن ــا ک ــه ه معصــوم بچ
ــه  ــتم ک ــد بس ــودم عه ــا خ ــدم.همان روز ب ــدوار میش امی
مســئولیت و وظیفــه ای را کــه پذیرفتــه ام،بــه نحــو 
شایســته بــه طــوری کــه خداهــم از مــن راضــی باشــد،انجام 
ــه  ــت روز اول کاری ام ب ــدم. در نهای ــم. وارد کالس ش ده
ــی  ــرات زندگ ــن خاط ــی از بهتری ــدو یک ــپری ش ــی س خوب

ــد. ــی آی ــه حســاب م ــن ب م
ــاط  ــش آمــوزان و نحــوه ارتب ــه دان ــان نســبت ب ۳.رفتارت

ــه اســت؟ ــری شــما باشــاگردانتان چگون گی
همیشــه ســعی کــردم بــه دانــش آموزانــم و اولیــای آنهــا 
احتــرام بگــذارم و ســعی کــردم کــه در برقــراری ارتباطــم 
ــره  ــگاه به ــه و ن ــع صدا،توج ــول توزی ــران از اص ــا فراگی ب
ــم.  ــته باش ــازنده داش ــد و س ــم کالســی مفی ــا بتوان ــرم ت بب
ــرای برقــراری ارتبــاط از همــان  ــه کار هایــی کــه ب از جمل
روز هــای نخســتین شــروع کالس انجــام مــی دهم؛دســتان 
کوچــک بچــه هــا را در دســتانم میفشــارم  بــه آنهــا لبخنــد 
میزنــم و پیشــانی آنهــا را بوســه میزنــم و کمــی بــا هریــک 
از آنهــا صحبــت میکنــم تــا بچــه هــا احســاس آرامــش و 

صمیمیــت بــا مــن داشــته باشــند.
ــی  ــره م ــی به ــیوه های ــه ش ــود از چ ــمادرتدریس خ ۴.ش

ــود؟ ــر ش ــان ت ــری درس آس ــا یادگی ــد ت جویی
ــد  ــه کار ســعی میکن ــد ب ــه من ــد و عالق ــم توانمن یــک معل
بهتریــن شــیوه هــای آموزشــی را انتخــاب کنــد کــه 
ــه  ــود. ب ــش ش ــتر فراگیران ــه بیش ــری هرچ ــبب یادگی س

ــه  ــن ب ــود دارد.م ــس وج ــای تدری ــیوه ه ــم ش ازای هرمعل
شــخصه بــا اســتفاده از فنــاوری هــای آموزشــی و اســتفاده 
ــه آن و روش دیگــر دســت  ــوط ب ــزار هــای مرب ــرم اف از ن
ــا توجــه بــه  ورزی و اســتفاده از نمایــش هــای عروســکی ب
اینکــه بــا دانــش آمــوزان دوره اول کار میکنــم متناســب بــا 
ســن آنهــا شــیوه تدریــس را انتخــاب میکنــم. گاهــی اتفــاق 
ــوزش  ــرای آم ــیوه ای را ب ــرح درس ش ــه در ط ــاده ک افت
ــوری  ــرایط ط ــرکالس ش ــال س ــی عم ــردم ول ــاب ک انتخ
پیــش مــی رود کــه روش تدریــس عــوض مــی شــود.من 
ــه  ــوه تهی ــزرگ و ن ــادر ب ــا عروســک م ــرای کالســم دوت ب
ــش  ــب نمای ــی را در قال ــی و تربیت ــکات آموزش ــردم و ن ک
غروســکی بــه دانــش آمــوزان ارائــه مــی دهــم و ایــن روش 

ــرد. ــرار میگی ــان ق ــورد اســتقبال و پســند آن م
۵.نقــاط قــوت و ضعفــی کــه درشــما وجــود دارد در امــر 

معلمــی چیســت؟
یکــی از خصایــص معلمــی انتقــاد پذیــر بــودن اســت یعنــی 
ــاط  ــع نق نقــاط ضعــف و قــوت خــود را شناســایی و در رف
ــه ی  ــد. هم ــت نمای ــوت را تقوی ــاط ق ــا و نق ــف کوش ضع
ــن اســت  ــد و ممک ــی دارن ــوت و ضعف ــاط ق ــا نق انســان ه
ــد  ــدا نکن ــق پی ــورد نظــر تحق ــای م ــدف ه ــس ه در تدری
ــود را  ــالش خ ــعی و ت ــام س ــا تم ــم کوش ــد معل ــس بای پ
بــکار گیــرد تــا دانــش آمــوزان قــوی و پربــاری را تربیــت 
ــا  ــا در تدریــس وجــود دارد کــه ب ــاط ضعــف احیان کند.نق
ــی  ــم اندیش ــرکت در ه ــکاران، ش ــارب هم ــتفاده از تج اس
ــدن  ــی و خوان ــای کارگاه ــرکت در کالس ه ــه و ش ماهان
ــس را  ــاط ضعــف در تدری ــوان نق ــب مربوطــه مــی ت مطال

ــرد. برطــرف ک
ــودن  ــاغل ب ــه ش ــبت ب ــان نس ــواده گرامیت ــگاه خان ۶.دی

ــت؟ ــه اس ــما چگون ش
شــغل معلمــی از شــغل هــای بســیار مهــم و زیــر بنایــی یک 
جامعــه مــی باشــد و دیــدگاه خانــواده قطعــا تاثیــر مهمی در 
امــر آمــوزش دارد. همــکاری اعضــای خانــواده مــی توانــد 
ــد  ــم کن ــم را فراه ــک معل ــی ی ــد و تعال ــای رش ــه ه زمین
ــه پــرورش اندیشــه هــا  ــد ب ــال بتوان ــا فــراق ب ــا معلــم ب ت
ــرورش  ــه پ ــوزش ب ــر آم ــالوه ب ــی ع ــغل معلم بپردازد.ش
اســتعداد هــا و خالقیــت هــای دانــش آمــوزان کمــک مــی 
کنــد و خانــواده بنــده خداروشــکر مشــکلی بــا شــاغل بــودن 
ــکاری الزم را داشــتند و افتخــار  ــن هم ــه بام نداشــتند. هم
ــر  ــم تاثی ــی توان ــش م ــم و دان ــه عل ــه در عرص ــم ک میکن

گــذار باشــم.
ــاره  ــوید و دوب ــان ش ــین زم ــوار ماش ــه س ۷.درصورتیک
ــاره  ــه زمــان انتخــاب رشــته دانشــگاهی برگردیــد دوب ب

ــد؟ ــاب میکنی ــی را انتخ معلم
قطعا.صددرصــد شــغل معلمــی را انتخــاب مــی کنــم چــرا 
ــه  ــل از آنک ــن قب ــتش دارم. م ــود دوس ــام وج ــا تم ــه ب ک
ــودم و  ــز ب ــور ممی ــد شــهرداری ، مام ــم بشــوم، کارمن معل

بعــد از یــک ســال از مــن تقاضــای همــکاری مجــدد شــد 
ــده شــغل  ــه بن ــی ک ــا از آنجای ــه کار شــدم ام ــوت ب و دع
شــریف معلمــی را پذیرفتــه بــودم، در آمــوزش و پــرورش 
ــک  ــن ی ــه م ــم ک ــی گوی ــار م ــا افتخ ــدم و ب ــتخدام ش اس

ــم هســتم. معل
۸.ویژگی یک معلم خوب از منظر شما چیست؟

ــه:ارادت قلبــی خــود را  ــم خــوب از جمل ویژگــی یــک معل
ــا دانــش آموزان،لبخنــد زدن  بــه زبــان آوردن در رابطــه ب
ــد  ــان و تایی ــا آن ــان فرامــوش نشــود، هــم حســی ب ــه آن ب
ــردی  ــای ف ــاوت ه ــه تف ــه ب ــا، توج ــه ه ــای بچ ــه ه گفت
ــم از فضــای  ــات معل ــودن اطالع ــروز ب ــوزان، ب ــش آم دان
مجــازی و تکنولــوژی، داشــتن طــرح درس دقیــق و کامــل، 
داشــتن ظاهــری آراســته کــه یکــی از علــل محبوبیــت نــزد 
ــور  ــه کار، صب ــدن ب ــق ورزی ــت، عش ــوزان اس ــش آم دان
بــودن و معلــم خــوب معلمــی اســت کــه بتوانــد بــا دانــش 

ــد. ــرار کن ــا و همــکاران تعامــل برق امــوزان، اولی
یک معلــم  بــرای  خاطــره  تریــن  تلــخ  و  ۹.بهتریــن 

باشــد؟ درمدرســه چــه چیزهایــی میتوانــد 
ــیرین اســت  ــا و ش ــه حــدی زیب ــودن ب ــم ب ــه ی معل حرف
کــه هــر لحظــه بــا بچــه هــا بــودن از نــاب تریــن خاطــرات 
ــی  ــا زمان ــخ تنه ــد.خاطرات تل ــد باش ــی توان ــم م ــک معل ی
ــا  ــد ی ــش بیای ــوز مشــکلی پی ــش آم ــرای دان ــه ب ســت ک

ــر او وارد شــود. ــه ای ب صدم
۱۰.نظر شما درمورد آموزش مجازی چیست؟

در مــورد آمــوزش مجــازی در صورتــی کــه اولیــا همــکاری 
کننــد، مــی توانــد هماننــد آمــوزش حضــوری بــازده موفقــی 
داشــته باشــد، هرچنــد کــه آمــوزش حضوری،شــور و شــوق 
معلــم و دانــش آمــوزان و ارتبــاط بیــن آنهــا جایــگاه خــاص 
ــا  ــا نظــارت اولی ــد ب خــود را دارد.کالس هــای مجــازی بای
ــای  ــزاری کالس ه ــال در برگ ــور مث ــه ط ــود ب ــام ش انج
مجــازی ام، تدریــس هــارا در قالــب کلیــپ، پخــش زنــده 
ارایــه مــی دهــم و از همــه ی بچــه هــا در امــر آمــوزش، 
ــای  ــم. در فض ــی گرفت ــک م ــار، کم ــم ی ــوان معل ــه عن ب
مجــازی گــروه بنــدی کالســی نیــز صــورت گرفتــه اســت. 
دانــش آمــوزان در گــروه هــای خــود فعالیــت مــی کننــد و 
ــه  ــا نظــارت دارم.ارزشــیابی روزان ــر آنه ــز ب ــم نی مــن معل
ــا پخــش  ــه صــورت ارســال تکلیــف ی ــش امــوزان ب از دان

زنــده یــا فایــل صوتــی صــورت میگیــرد.
۱۱.بدون تعارف ترین سخن و جمله پایانی.

 معلــم خــوب کســی اســت کــه بــه فراگیرانــش یــک جــا 
هــم درس »معاد«مــی دهــد و هــم درس »معاش«.بهتریــن 

یــاد گیــری آن اســت کــه بــا یــاد دادن تــوام باشــد. 

ــا  ــه م ــان را ب ــران بهایت ــت گ ــه وق ــن ک  از ای
ــگزاریم. ــد سپاس دادی
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ماهیت یک معلم خوب

عــالوه بــر خانــواده یکــی دیگــر از افــرادی 
ــر  ــک نف ــت ی ــد در سرنوش ــی توان ــه م ک
ــم  ــک معل ــدون ش ــد ب ــذار باش ــر گ تاثی
اســت و اصلــی تریــن ویژگــی معلــم 
ــش  ــا دان ــوی ب ــاط ق ــتن ارتب ــوب داش خ

ــت. ــوز اس آم
ــم  ــت . معل ــم اس ــیار مه ــودن بس ــوب ب ــی خ معلم
ــر  ــا آخ ــوز ت ــش آم ــه دان ــت ک ــی اس ــوب کس خ
ــا  ــود ام ــته ش ــی داش ــد و گرام ــاد کن ــر از او ی عم
چــه چیــزی باعــث مــی شــود تــا یــک معلــم خــوب 
ــوارد  ــد م ــوال بای ــن س ــه ای ــخ ب ــید؟ در پاس باش
ــر  ــتیم در ام ــد هس ــر گرفت.معتق ــادی را در نظ زی
آمــوزش بــا کیفیــت و ایجــاد رابطــه ای قــوی بیــن 

ــم اســت  ــوز؛ بســیار مه ــش آم ــم و دان معل
ــک  ــر ی ــی موث ــای ارتباطی:ارتباط ــارت ه ۱- مه
ــط  ــد در محی ــود و بای ــی ش ــوب م ــی محس دارای
هــای حرفــه ای و محیطــی کســب شــود زیــرا 
ریشــه روابــط موفــق و بــه یــاد ماندنــی اســت . در 
زمینــه آموزشــی نیــز مهــارت ارتباطــی قــوی بــرای 
ــل  ــه منظــور ایجــاد یــک فضــای قاب ــم ب یــک معل
اعتمــاد بــرای دانــش آمــوزان مهــم اســت . مهــارت 
ــرای  ــدف ضــروری ب ــک ه ــوی ی ــی ق ــای ارتباط ه
ــتن  ــم، داش ــک معل ــوان ی ــه عن ــت . ب ــوزش اس آم
ــتاری ،  ــی، نوش ــای کالم ــانه ه ــان ، نش ــی بی توانای
ــا ظرفیــت تبدیــل  ــدن همــراه ب ــان ب دیــداری و زب

ــرای  ــل درک ب ــای قاب ــاختار ه ــه س ــا ب ــده ه ای
ــا نتایــج برتــر ارائــه مــی دهــد . دانــش آمــوز را ب

ــه درســی کالس را  ــد برنام ــد بتوان ــم بای ــک معل ی
ــا  ــد ت ــان کن ــه بی ــر و ســازمان یافت ــه شــکلی موث ب
دانــش آمــوزان بتواننــد متوجــه آن شــوند بــه ایــن 
ــد کــه از آن هــا  ــش آمــوزان مــی دانن ترتیــب دان
چــه انتظاراتــی مــی رود؛ بنابرایــن تکالیــف شــان را 
بــه موقــع و دقیــق انجــام مــی دهنــد . یــک معلــم 
بایــد تمــام تــالش خــود را بــرای توضیــح تکالیــف 
انجــام دهــد بــه طــوری کــه دانــش آمــوزان بتواننــد 
ــد و متوجــه شــوند .  ــه درســتی آن را انجــام دهن ب
ــه هــر دلیلــی دانــش آمــوز انتظــارات یــک  اگــر ب
کار یــا تکالیــف را درک نکــرده باشــد ، مهــم اســت 
ــو  ــن نح ــه بهتری ــدد و ب ــا را مج ــم آن ه ــه معل ک

توضیــح دهــد .
ــه  ــوزان ب ــای شــنیداری:دانش آم ــارت ه ۲- مه
ــد، از  ــی دهن ــوش م ــم گ ــک معل ــای ی ــت ه صحب
ــند  ــته باش ــواالتی داش ــا س ــر آن ه ــز اگ ــی نی طرف
ــی  ــد. توانای ــرار بگیرن ــم ق ــه معل ــورد توج ــد م بای
ــن  ــما ای ــه ش ــت و ب ــه اس ــنیداری نهفت ــای ش ه
ــود را  ــوزان خ ــش آم ــا دان ــد ت ــی ده ــکان را م ام
ــانی  ــطو:« کس ــه ارس ــاس گفت ــد. براس درک کنی
کــه مــی داننــد و کســانی کــه مــی فهمنــد تعلیــم 
ــوزان یکــی  ــش آم ــی درک دان ــد«. توانای ــی دهن م
ــته  ــد داش ــم بای ــه معل ــت ک ــی اس ــارت های ازمه
باشــد. هــر دانــش آمــوز متفــاوت اســت و خــود را 

بــه شــیوه ای منحصــر بــه فــرد نشــان مــی دهــد. بــا 
پرســیدن ســوال و گــوش دادن دقیــق بــه صحبــت 
هــای دانــش آمــوز، معلــم مــی توانــد ارتبــاط 
ــارت  ــق مه ــد. از طری ــود ببخش ــا او را بهب ــود ب خ
ــاد  ــه ایج ــادر ب ــان ق ــوی، معلم ــنیداری ق ــای ش ه
یــک محیــط یادگیــری عالــی ، ســالم و بــا کیفیــت 

ــتند. هس
۳- نگرشــی دوســتانه:برخورد دوســتانه یکــی 
ــوب  ــم خ ــک معل ــای ی ــی ه ــن ویژگ ــم تری از مه
ــش  ــا دان ــان را ب ــاط ت ــارت ارتب ــن مه ــت . ای اس
ــب  ــا را ترغی ــرده و آن ه ــر ک ــک ت ــوزان نزدی آم
ــش  ــد . دان ــی کن ــر م ــتر و بهت ــری بیش ــه یادگی ب
ــواالت  ــت س ــال راح ــا خی ــد ب ــی توانن ــوزان م آم
خــود را بپرســند . ایــن امــر بــه نوبــه خــود باعــث 
ارتقــای رابطــه معلــم و دانــش آمــوز و ایجــاد 
فضــای یادگیــری مثبــت مــی شــود بنابرایــن نکتــه 
مهمــی کــه در میــان اســت، برخــورد دوســتانه یــک 
ــه همــراه دارد.  ــوزان را ب ــش آم ــم، اعتمــاد دان معل
احســاس اعتمــاد باعــث تقویــت بیشــتر ارتباطــات 
در محیــط یادگیــری مــی شــود و بهــره وری بیشــتر 
ــا  ــه همــراه خواهــد داشــت . ب دانــش آمــوزان را ب
داشــتن نگرشــی دوســتانه، ایــن احســاس راحتــی و 
اعتمــاد ایجــاد مــی شــود و شــما بــه عنــوان معلمــی 

ــد. ــد مان ــا خواهی ــن آن ه ــدگار در ذه مان
دنیــای  در  فضیلــت  یــک  صبوری:صبــر   -۴
آمــوزش اســت. معلــم بــودن و رســیدگی همزمــان 
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ــت  ــاده ای نیس ــوز کار س ــش آم ــن دان ــه چندی ب
و صبــر زیــادی الزم دارد زیــرا دانــش آمــوزان 
ــد.  هنــگام یادگیــری اســتعداد هــای مختلفــی دارن
ــرا  ــن موضــوع بســیار مهــم اســت زی ــه ای توجــه ب
ــا از درس  ــد ت ــش آمــوزان کمــک مــی کن ــه دان ب
نماننــد و موفقیــت در محیــط  هایشــان عقــب 
تدریــس را بیشــتر کننــد. بــه خاطــر بســپارید کــه 
ــز  ــوزان نی ــش آم ــرای دان ــی ب ــما الگوی ــر ش صب
ــط  ــا محی ــور ب ــم صب ــی شــود.یک معل محســوب م
آموزشــی ســازگاری بیشــتری دارد. دانــش آمــوزان 
در گــروه ســنی مختلــف در مــورد برقــراری ارتبــاط 
و آمــوزش ، مشــکالت مختلفــی دارنــد. یــک معلــم 
ــوب، در  ــوزش خ ــر آم ــالوه ب ــد ع ــی توان ــور م صب
ــوزان را  ــش آم ــک از دان ــر ی ــم ه ــه ه ــن زمین ای
بــه درســتی درک کنــد امــا بــا ایــن وجــود، صبــر 
ــا  ــد ت ــی ده ــازه م ــم اج ــک معل ــه ی ــه ب و حوصل
ــد  ــی توان ــی م ــک های ــا چــه تاکتی متوجــه شــود ب

ــد. ــری کن ــر یادگی ــوزان را درگی ــش آم دان
۵- اخــالق کاری خوب:اخــالق خــوب ، ویژگــی 
یــک معلــم خــوب اســت زیــرا در نحــوه تدریــس او 
نیــز موثــر مــی باشــد . داشــتن یــک اخــالق کاری 
ــد  ــز کمــک مــی کن ــوزان نی ــش آم ــه دان خــوب ب
ــوب  ــم خ ــد . معل ــو بگیرن ــود الگ ــم خ ــا از معل ت
ــر نیــز  ــار ایــن ویژگــی بایــد مســئولیت پذی در کن
ــوارد  ــئولیت م ــد مس ــه بتوان ــا ک ــدان معن ــد ب باش
مختلفــی از جملــه رفتارهــای احتمالــی دانــش 
ــرد. ــده بگی ــر عه ــط کالس ب ــوزان را در محی آم
ــورد نگــرش  ــوزان در م ــش آم متاســفانه همــه دان
هــا و رفتارهــای خــود دارای دامنــه توجــه یــا 
ســطح نظــم یکســانی نیســتند . معلمــان بایــد 
ــن  ــاد داشــته باشــند کــه ای ــه ی ــور باشــند و ب صب
ــر از آمــوزش اســت .  ــاب ناپذی یــک قســمت اجتن
بــا داشــتن اخــالق کاری خــوب و قــوی، آن هــا مــی 
ــط  ــه در محی ــری از آنچ ــر ت ــور موث ــه ط ــد ب توانن
تدریــس الزم اســت را ارائــه دهنــد . اگــر بــه نظــر 
ــام  ــد تم ــان بای ــی رســد کارســاز نیســت ، معلم م
ــد  ــد بیابن ــی مفی ــا راه حل ــد ت ــود را کنن ــالش خ ت
.توصیــه مــی شــود معلمــان حداقــل ۵ دقیقــه قبــل 
ــرا  ــوند زی ــط کالس ش ــروع درس، وارد محی از ش
ــاط  ــع و ارتب ــه موق ــس ب ــرای تدری ــکان ب ــن ام ای
ــود.  ــی ش ــم م ــوزان فراه ــش آم ــا دان ــک ب نزدی
ایــن بــدان معناســت کــه از آن هــا انتظــار مــی رود 
کالس را بــه موقــع بــه پایــان برســانند و همچنیــن 

ــند. ــته باش ــی نداش ــچ غیبت ــتند هی ــف هس موظ
ــد  ۶- مهــارت هــای ســازمان دهی:معلمــان بای

زیــرا  باشــند  خوبــی  دهنــدگان  ســازمان 
ــن کار، در معلمــی  کیفیــت خــوب ای

ــی  ــی اساس ــودن نقش ــوب ب خ
دارد . در صــورت عــدم 

داشــتن ایــن مهــارت ، 
معلــم ممکــن اســت 

و  انتظــارات  در 
کــه  وظایفــی 
دانــش  برعهــده 
ــته  ــوزان گذاش آم
اســت دچــار خطــا 

شــود . اکثــر معلمان 
ــه  ــد ک ــادت دارن ع

ــام کالس ،  ــد از اتم بع
نــکات اساســی را کــه 

بعــدی  کالس  در  بایــد 
خاطــر  بــه  خــود 

ــد .  ــی کنن ــت م ــد ، یادداش ــام دهن ــپارند و انج بس
ــب الزم  ــد مطال ــی توانن ــا م ــب آن ه ــن ترتی ــه ای ب
ــد  ــاده کنن ــی آم ــه راحت ــدی را ب ــرای کالس بع ب
ــه  ــف ممکــن اســت منجــر ب ــی ضعی .ســازمان ده
اتــالف زمــان آمــوزش و وقــت خــود شــود . معلمــی 
ســازمان یافتــه مــی توانــد دانــش آمــوزان را بهتــر 
از آنچــه انتظــار مــی رود آگاه ســازد و ســطح 

یادگیــری آن هــا را افزایــش دهــد .
بــه همــراه  ۷- آمــاده ســازی:آماده ســازی 
ســازمان دهــی یکــی دیگــر از ویژگــی هــای معلــم 
خــوب اســت . الزم اســت معلمــان در مــورد مطلبــی 
کــه قــرار اســت ارائــه دهنــد آگاه باشــند و بــرای 
کالس خــود آمــاده شــوند . آن هــا مــی تواننــد ایــن 
ــان  ــروع کالس ش ــل از ش ــاعت قب کار را ۶-۱۲ س
انجــام دهنــد . آمــاده ســازی بــه معلمــان فرصــت 
ــر انتظــارات واضــح و  ــه طــور موث ــا ب ــد ت ــی ده م
ــن  ــوزان تعیی ــش آم ــرای دان ــه ای را ب ــع بینان واق
ــل  ــا منتق ــه آن ه ــازنده ای ب ــور س ــه ط ــد و ب کنن

ــد . نماین
۸- مهــارت هــای انظباطی:یــک معلــم بایــد 
نظــم و انضبــاط را در نظــر داشــته باشــد . معلمــی 
ــته  ــری داش ــوی و موث ــی ق ــارت انضباط ــه مه ک
باشــد قــادر خواهــد بــود تــا رفتــار هــای مثبــت را 
ــاط در  ــم و انضب ــظ نظ ــد . حف ــا ده در کالس ارتق
کالس بــرای ایجــاد فضایــی مثبــت کــه یادگیــری 
را افزایــش مــی دهــد ، بســیار مهــم اســت . معلمــان 
مــی تواننــد ایــن کار را بــا بیــان و حفــظ لیســتی از 
اســتاندارد هــای یادگیــری در کالس انجــام دهنــد .

۹- محیــط آموزشــی دوستانه:داشــتن یــک 
کالس آمــوزش دوســتانه بــرای بچــه هــا ضــروری 
اســت. شــما بــه عنــوان یــک معلــم ، الگــوی دانــش 
ــه  ــدان معناســت ک ــن ب ــوزان خــود هســتید. ای آم
معلمــان نبایــد در هــر زمانــی کــه خواســتند 
ــد.  ــت کنن ــن صحب ــا تلف ــا ب ــد ی ــی بخورن خوراک
معلمــان نبایــد از مــواد مخــدر اســتفاده کننــد کــه 
ایــن امــر نه 

تنهــا باعــث اختــالل در سیســتم کالس و مدیریــت 
ــمی  ــر جس ــد از نظ ــی توان ــه م ــود بلک ــی ش آن م
ــیب  ــوزان آس ــش آم ــاه دان ــه رف ــز ب ــی نی و روان
جــدی برســاند . از معلمــان انتظــار مــی رود لبــاس 
ــن  ــر ت ــس را ب ــان تدری ــا ش ــب ب ــب، متناس مناس
ــم  ــک معل ــه ی ــت ک ــادآوری اس ــه ی ــد. الزم ب کنن
بازتابــی از ســازمانی اســت کــه بــا و بــرای آن کار 

ــد . مــی کن
۱۰- نگــرش محترمانه:احتــرام الزمــه هــر رابطــه 
ــی  ــه در زندگ ــط کار و چ ــه در محی ــت ، چ ای اس
ــوزان  ــش آم ــکلی دان ــر ش ــه ه ــد ب ــان نبای ! معلم
ــد.  ــک کنن ــا تحری ــن ی ــخر، توهی ــد، تمس را تهدی
انجــام ایــن کار نــه تنهــا بــی احترامــی بــه دانــش 
آمــوز بلکــه بــه خــود و کالس نیــز اســت. چنانچــه 
ــرام  ــاک اشــاره داشــتیم احت ــی نمن ــب قبل در مطال
گذاشــتن بــه هــر دانــش آمــوز و کل محیــط 
تدریــس بســیار مهــم اســت چراکــه بــی احترامــی 
کــردن نــه تنهــا بــه روحیــه دانــش آمــوزان آســیب 
مــی زنــد بلکــه مــی توانــد شــغل و اعتبــار شــما را 
نیــز بــه خطــر انــدازد. احتــرام و مســئولیت پذیــری 
ــرد و از  ــک ف ــوان ی ــه عن ــود ب ــال خ ــال اعم در قب
همــه مهــم تــر بــه عنــوان یــک معلــم بســیار مهــم 

اســت.
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بخش ادیب،_هرنی

مسیرا نعمیت

آموزش جغرافیا ۹۸_ پردیس امیر کبیر الربز 
چراغ هدایت

ر رکد
َ

ظ
َ

گاهش  یک هب یک  ما را ن ن

  رکد
َ

نم  رب  هدف  چون  تیر   َاث َ
گ

 سخن آغاز رکد  ُدّ رگانبار عیان شد

رفو بست لب را  سکوتش هم َبیان شد

چو شمع وجودش رذه رذه آب می گشت

زک آن رب ظلمت دلها شب مهتاب می گشت

 بهشت زری اپیش ، ربای انگشتر نگین است

همنشین انبیا و ُمسلین است
د روزقیامت 

گاری است ی مکتب شدن راه رست
ِ
رگ پ

م نشان شکرزگاری است
وهس ربدستان ُمَعلِّ
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طنین صدای انبیاءچراغ هدایت
بخش ادیب_هرنی

یگانه مظهری

آموزش کودکان استثنایی۹۷_پردیس نسیبه هتران

ــه  ــا آغــاز ب ــزد دان ــاد ای ــام و ی ــا ن ب
ســخن کــه می کنیــد از البــه الی 
ــه  ــاء ب ــدای انبی ــن ص ــان طنی کلماتت
گــوش می رســد. تبــار ایــن کلمه هــا 
کــه  می رســند  اندیشــه هایی  بــه 
ــود.  ــم ب ــان حکی ــان لقم خزانه دارش
گنجینه هــای  میــراث دار  شــما 
ــخن  ــه س ــاز ب ــتید. آغ ــت هس حکم

کلمه هــا  می کنیــد،  کــه 
درمی آینــد  پــرواز  بــه 

و  می رونــد  بــاال  و 
بــا  می پیوندنــد 
کانــون هرچــه »کلمــه 

طیبــه« اســت. 
تــا  بگوییــد  ســخن 
خــواب  از  چشــم ها، 
ــد،  ــتن برخیزن ندانس
قدم هــای  تــا 
توانــی  خشــکیده 
تــازه بگیرنــد، تــا 

حرف هــا و گفته هــا، 
در  کننــد  مهمان مــان 

چنــد.  لحظاتــی 
ســخن بگوییــد تــا حروف 

الفبــا دانــه دانــه بــر زمیــن 
ــد  ــده جانمــان ببارن باران ندی

و خوشــه خوشــه حدیــث زندگی 
از وجودمــان برویــد. 

تاریکــی  بخــش  روشــنایی  شــما 
ــه را  ــت اندیش ــتید و ظلم ــان هس ج
نــور می بخشــید. چگونــه ســپاس 
گویــم مهربانــی و لطــف شــما را 
یقیــن  و  عشــق  از  سرشــار  کــه 
اســت. چگونــه ســپاس گویــم تأثیــر 
چــراغ  کــه  را  شــما  علم آمــوزی 
ــهٔ محقــر  ــر کلب روشــن هدایــت را ب
ــت.  ــاخته اس ــروزان س ــودم ف وج

ــت  ــه عظم ــن هم ــل ای آری در مقاب

ــه تــوان ســپاس اســت و  و شــکوه، ن
ــای  ــز پوی ــف. راز و رم ــه کالم وص ن

علــم و کشــف معانــی بدیــع و 
ــهودی  ــای ش ــی جلوه ه تجل

ــت  ــی اس ــت کیمیای معرف
کــه آســمان علــم بــه 

کــت  بر
ســیما 

نورانــی  ســیرهٔ  نبــی و 
مکــرم صلــی الل علیــه و آلــه و 
ــه  ــاک را ب ــد خ ــان دربن ــلم، انس س
معــراج حضــور می خوانــد؛ و چــه 
خــرم علمــی کــه از چشــمهٔ معــارف 
ــی  ــا دانش ــه زیب ــود و چ ــیراب ش س
کــه قبــای پرنیانــش بــه عطــر و 
بــوی گلســتان محمــدی معطــر شــود 

و چــه معمــاری باشــکوهی باشــد 
بنایــی کــه ســنگ هویــت و فرهنــگ 
آن ریشــه درمدینه النبــی بیابــد؛ و 
امــروز کاخ آبــاد علــم بــه ســروش 
ــام او بیــش  ــوی و مفهــوم پی معن
از پیــش محتــاج راهنمایانــی 
ــظ  ــر حف ــالوه ب ــه ع ــت ک اس
آبادانــی آن در راه اعتــالی آن بــه 
ــد.  ــت نماین ــش محب ــدان خوی فرزن
لــم  »مــن  مصــداق  بــه 
لــم  المخلــوق  یشــکر 
یشــکر الخالــق« بســی 

اســت شایســته 
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کتــاب ســوپ جوجــه بــرای روح معلــم، نوشــته ی جــک کنفیلــد و مــارک ویکتــور هانســن، دربردارنــده ی چندین 
ــاید  ــا می گش ــمت خوبی ه ــه س ــما را ب ــب ش ــای قل ــه دروازه ه ــت ک ــز اس ــذار و تامل برانگی ــتان تاثیرگ داس
ــمار  ــه ش ــز ب ــورک تایم ــای نیوی ــن کتاب ه ــی از پرفروش تری ــر یک ــن اث ــد. ای ــت می کن ــما را تقوی و روح ش

ــد. ــون می کن ــما را دگرگ ــی ش ــه زندگ ــه ک ــرار گرفت ــی ق ــت کتاب های ــد و در فهرس می آی

خالصه ای از کتاب:
جــک کنفیلــد و مــارک ویکتــور هانســن، نویســندگان کتــاب ســوپ جوجــه بــرای روح معلــم دربــاره ی ایــن کتــاب 
نوشــته اند: »همــه ی مــا می دانیــم کــه بــرای پایــان دادن بــه درد و رنج هــای عاطفــی کــه اغلــب آدم هــا در دامــش 
اســیر هســتند بــه چه چیــزی نیــاز داریــم. عــزت نفــس بــاال و اثربخشــی شــخصی خصوصیاتــی هســتند کــه هرکــس 
بخواهــد می توانــد بــه آن هــا دســت پیــدا کنــد. فقــط کافی ســت برای شــان وقــت بگذارد.انتقــال جــان و روح یــک 
ــار  ــر مکتــوب، کار سختی ســت. داســتان هایی را کــه هــر روز تعریــف می کنیــم، چندب ــه یــک اث ــده ب ســخنرانی زن
ــزی را کــه  ــا هــر چی ــد، لطف ــن داســتان ها را می خوانی ــی ای ــا جــان ببخشــیم. وقت ــه آن ه ــا ب ــم ت بازنویســی کرده ای
ــا دل و  ــد. ب ــم کنی ــان را ک ــد. ســرعت مطالعه ت ــوش کنی ــد، فرام ــاد گرفته ای ــی ی ــای تندخوان ــاال در کالس ه ــا ح ت
جان تــان بــه واژه هــا گــوش دهیــد. از هــر داســتان. لــذت ببریــد. بگذاریــد بــر جان تــان بنشــینند. بعــد از خوانــدن 
هــر داســتان، از خودتــان بیرســید، »ایــن داســتان چه چیــزی را در مــن برانگیخــت؟ چــه توصیــه ای بــرای زندگــی ام 
دارد؟«. بــا هــر داســتان ارتبــاط برقــرار کنیــد. بعضــی داســتان ها ممکــن اســت تکان دهنــده باشــند. بعضــی از ایــن 
ــان  ــند. در بعضی های ش ــته باش ــتان ها داش ــه ی داس ــه بقی ــری نســبت ب ــذاری بیش ت ــن اســت اثرگ ــتان ها ممک داس
ــد. بعضــی از  ــا شــما را بخندانن ــان شــوند ی ــد و بعضی های شــان باعــث گریه ت ــدا کنی ــری پی ــای عمیق ت شــاید معن
ــد.  ــش بوده ای ــه دنبال ــند ک ــزی باش ــان چی ــت هم ــن اس ــی ممک ــوند و برخ ــان می ش ــث دلگرمی ت ــتان ها باع داس
نمی شــود گفــت کدام شــان واکنــش درســتی بــه آن داســتان اســت. بگذاریــد ایــن اتفــاق بیفتــد و در مســیر طبیعــی 
خــودش جلــو بــرود. عجلــه نداشــته باشــید کــه کتــاب را تمــام کنیــد. ســر حوصلــه مطالعــه اش کنیــد. از آن لــذت 

ببریــد. بــا تمــام وجــود بخوانیــدش. 

جمالتی از متن کتاب:
دیویــد شــاگرد کالس پنجــم بــود امــا رفتــارش بــه قــدری تنــد و پرخاشــگرانه بــود کــه او را بــه کالس مــن مــی 
فرســتادند. کالســی کــه ویــژه دانــش آمــوزان اســتثنایی بــود. دیویــد، روز اول مدرســه، آشــفته و عصبــی وارد کالس 
شــد. او در حالــی کــه بــه هرکــس مــی رســید کتکــش مــی زد و بــا صــدای بلنــد فریــاد مــی زد: از ســر راه مــن دور 
شــید. ســپس خشــم خــود را متوجــه مــن کــرد و علــی رغــم اینکــه قبــل از آن یکدیگــر را ندیــده بودیــم، بــه مــن 
گفــت: ازت متنفــرم. دیویــد پــس از آنکــه خــود را تلپــی روی صندلــی اش انداخــت، شــروع بــه هــارت و پــورت و 

بــد و بیــراه گفتــن کــرد. ایــن رفتــار او تــا پایــان هفتــه ادامــه داشــت. 

نخست فکر کردم که رفتارش ناشی از منتقل شدن به کالس استثنایی است، اما چنین نبود.....

بخش ادیب،_هرنی

منصوره حرمیت

آموزش ابتدایی۹۷_دانشگاه فرهنگیان فارس

ایستگاه کتاب



نرشیه ندای معلم

 نرشیه ندای معلم_مشاره 7_ اردیهبشت ۱۴۰۰     19 

ــن واژه  ــایدپربحث تری ــته ای ش ــرژی هس ان
در دو دهــه اخیــر در سیاســت ایــران بــوده 
اســت از تعامــالت دوران آقــای خاتمــی 
ــت  ــرور دانشــمندان هســته ای در دول ــا ت ت
ــز مســئله  ــر نی ــژاد و در آخ ــای احمدی ن آق
ــی متاســفانه  برجــام در دولــت آقــای روحان
ــخ  ــه تل ــال حادث ــاه امس ــن م در ۲۲ فروردی
و خرابــکاری مجــدد بــرای تاسیســات غنــی 
ســازی شــهید احمــدی روشــن نطنــز رخ داد 
گرچــه آمریــکا از همــان ابتــدا خــود را بــی 
تقصیــر مــی دانســت امــا آنچه مســلم اســت 
ــیطان  ــا تاییدش ــتی ب ــم صهیونیس ــه رژی ک
بــزرگ در ایــن کار دخیــل هســتند خاطــره 
ــال  ــاه س ــهیدفخری زاده در دی م ــرور ش ت
ــل و شــهادت ســردار ســلیمانی در ســال  قب
ــازه شــد  ــه ت ــن کار خرابکاران ۹۸ باانجــام ای
ــب  ــای قل ــام در رگه ــای برج ــد از امض بع
بتــن  اراک  راکتــور هســته ای  در  تپنــده 
ــردو  ــد و درهــای تاسیســات ف ــق کردن تزری
قــم را بســتند ولــی حــاال بعــد از چنــد ســال 

ــه تنهــا از تحریــم هــا کاســته نشــد بلکــه  ن
بیشــتر هــم شــد و معیشــت و اقتصــاد هــم 
داشــت تنــزل شدتاسیســات هســته ای نطنــز 
در آســتانه برگــزاری دور جدیــد مذاکــرات 
ــکاری در تاسیســات  ویــن شــاهد یــک خراب
ــن  ــه از ای ــا کاری ک ــود تنه ــود ب ــرق خ ب
ایــادی اســتکبار بــر می آیــد خرابــکاری 
همیشــگی  عــادت  کــه  اســت  تــرور  و 
ــس  آنهاســت بی شــک نقــش بازرســان آژان
درترورهســته  اتمــی  انــرژی  بین المللــی 
ــال در  ــت ح ــی نیس ــم پوش ــل چش ای قاب
ــکاری  ــل خراب ــده عام ــر ش ــای منتش خبره
ــن  ــت ای ــده اس ــخص ش ــه مش ــن حادث ای
ــر مســتقیم  ــی ورود غی ــه عبارت ــکاری ب خراب
رژیــم صهیونیســتی بــه میــز مذاکــرات 
ویــن در راســتای کاهــش قــدرت چانه زنــی 
بــوده  ای  هســته  مذاکــرات  در  ایــران 
ــکاری  ــن خراب ــه ای ــخ ب ــه در پاس ــت ک اس
ــان ســایت  ــه در هم ــرده ک ــران اعــالم ک ای
ــاز  ــد آغ ــازی ۶0 درص ــته ای و غنی س هس

مــی شــود تــا ســبب شــود آمریــکا و رژیــم 
ــوند  ــیمان ش ــود پش ــتی از کار خ صهیونیس
بایــد پذیرفــت کــه دشــمن نــه ازدسترســی 
بــه بمــب هســته ای بلکــه از دسترســی ایران 
بــه دانــش هســته ای کــه باعــث خودکفایــی 
ــد  ــد ش ــا خواه ــه ه ــه زمین ــور در هم کش
ــت  ــل دس ــن دلی ــه همی ــد و ب ــراس دارن ه
ــد  ــته ای می زنن ــکاری هس ــرور و خراب ــه ت ب
ــل  ــدام متقاب ــن غنی ســازی ۶0 درصــد اق ای
ــه  ــت ب ــکاری هاس ــل خراب ــی در مقاب خوب
شــرطی کــه نفــوذی هــا و شــبکه آنهــا قبــل 

ــوند ــتگیر ش ــر کاری دس از ه

۶۰درصد

بخش سیایس

امیرمحمد جعفری 
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بخش سیایس

امیرمحمدجعفری

آموزش علوم اجمتاعی۹۶_پردیس حکیم فردویس الربز
امدادغیــــــــیب

۵ اردیبهشــت ۵۹ ســالروز شکســت نظامــی 
ــت.واقعه  ــس اس ــرای طب ــکا در صح آمری
ــوادث  ــن ح ــده تری ــی از آموزن ــس یک طب
سیاســی_نظامی در تاریــخ معاصــر به شــمار 
ــت  ــان ثاب ــه جهانی ــه ب ــن واقع ــی رود ای م
کــرد کــه بــا اراده خداونــد و الطــاف الهــی 
ــطه  ــه واس ــزرگ ب ــیطان ب ــه های ش دسیس
دانــه هــای ریــز شــن خنثــی می شــود 
آنهــا همــه قــدرت خــود را حســاب شــده 
ــی از  ــدرت حقیق ــا ق ــد ام ــه کار انداختن ب
آن خــدا بــود شــن هــا کــه طوفــان کردنــد 
امــداد غیبــی خــدا بــود کــی مــی خواهنــد 
بیاورنــد بزرگتریــن  ایمــان  بــه غیــب 
ــراون  ــد ب ــود کــه هارول ــر ب پشــیمانی تعبی
ــاوزان  ــار متج ــت ب ــت خف ــون شکس پیرام
آمریکایــی در جریــان عملیــات طبــس یــا 

ــرد.  ــه کارب ــاب ب ــات پنجــه عق عملی
آمریکایــی هــا بــرای ایــن عملیــات برنامه ریــزی 
از  اســتفاده  بــا  و  بودنــد  کــرده  گســترده 
زبده تریــن کارشناســان و متخصصــان جنگــی 
ــد  ــرده بودن ــی ک ــات را طراح ــن عملی ــود ای خ
آنهــا در چهــارم نوامبــر ۱۹۷۹ گــروه ویــژه ۱3۲ 
ــه  ــه ب ــرای حمل ــورس ب ــا ف ــام دلت ــه ن ــر را ب نف
ایــران و آزادســازی گــروگان هــا تشــکیل دادنــد 
و نــام عملیــات را پنجــه عقــاب گذاشــتندو بــا ۸ 
بالگــردو ۶ هواپیمــای بــاری بــه صحــرای طبــس 
آزادســازی جاسوســان  وارد شدند.هدفشــان  
ــرو  ــجویان پی ــط دانش ــه توس ــود ک ــی ب آمریکای
ــا  ــد ام ــده بودن ــه ش ــروگان گرفت ــام گ ــط ام خ
هیچــگاه تصــور نمــی کردنــد در بیابان هــای 
ــا قصــد  ــود آنه ــان شــن ش ــار طوف ــران گرفت ای
داشــتند در دل نیروهــای انقالبــی ایــران هراســی 
ــی ایــن  ــه طلبــان داخل ــه تجزی ایجــاد کننــد و ب
ــد  ــت می کنن ــا حمای ــه از آنه ــد ک ــام را بدهن پی
ــود  ــرار ب ــن ق ــات از ای ــن عملی ــی ای ــرح اصل ط
ــا و  ــل نیروه ــای MC۱30حام ــه هواپیم ــه س ک
ســه هواپیمــای EC۱30 حامــل ســوخت جزیــره 
مصیــره واقــع در ســواحل عمــان را تــرک کننــد 
و بــه ســمت ایــران پــرواز کننــد در محلــی بــه 
ــر ورود  ــد و منتظ ــرود آین ــک ف ــر ی ــام کوی ن
ــق  ــوند. مطاب ــر RH۵3Dمیش ــی کوپت ــت هل هش
فرونــد   ۶ اردیبهشــت   4 پنجشــنبه  برنامــه 
ــر  ــی کوپت ــد هل ــت فرون ــای C۱30وهش هواپیم
ــرواز  ــا پ ــتند و ب ــاو برخاس ــه ن ــر از عرش نفرب
ــرد  ــدند.۸ بالگ ــران ش ــی ای ــم راه ــاع ک در ارتف
بــرای بــردن نیروهــای آمریکایــی بــه تهــران در 
نظــر گرفتــه شــده بودنــد در محــل پیــاده شــدن 

گــروه دلتــا ۶ کامیــون ایــن گــروه را بــه ســفارت 
آمریــکا در تهــران مــی بردنــد و پــس از پایــان 
عملیــات بالگردهــا افــراد گــروه دلتــا و گروگانهــا 
آزاد شــده را بــه  منظریــه برســانندواز آنجــا بــا 
ــس از ورود  ــوند پ ــارج ش ــران خ ــا از ای هواپیم
بــه ایــران یکــی از هلــی کوپتــر هــا در نزدیکــی 
ــی  ــس از مدت ــه می شــود پ ــان دچــار حادث کرم
ــی  ــر از هل ــی دیگ ــک یک ــتگاه هیدرولی ــز دس نی
ــد  ــال ۶ فرون ــر ح ــاد دره ــا از کار افت کوپتره
هواپیمــا و ۶ فرونــد هلی کوپتــر در صحــرای 
ــد یکــی  طبــس و در تاریکــی شــب فــرود آمدن
ــی کوپترهــا هــم درحیــن ســوخت گیــری  از هل
دچــار حادثــه شــد کــه تمــام برنامه هــای 
ــام  ــرای انج ــرا ب ــم زد زی ــا را بره آمریکایی ه
عملیــات بعــدی بــه شــش فرونــد هلــی کوپتــر 
ــفید  ــاو و کاخ س ــه ن ــت ب ــتند موقعی ــاز داش نی
ــینی و  ــب نش ــتور عق ــد.کارتر دس ــزارش ش گ
ــگام  ــرد در آن هن ــادر ک ــات را ص ــف عملی توق
طوفانــی از شــن برخاســت و حوادثــی بــه وقــوع 
پیوســت نکتــه جالبــی کــه وجــود دارد شــبی کــه 
عملیــات بــه وقــوع پیوســت هــوا مهتابــی بــوده 
و خبــری از طوفــان شــن نبــود ایــن واقعــه نمــاد 
ــران  ــه ملــت ای امــداد غیبــی و نصــرت الهــی ب
ــخ دشــمنی  ــز در تاری ــرت انگی الهام بخــش و عب
ــت  ــالب  و مل ــه انق ــکا علی ــوزی آمری و کینه ت
ــه  ــی هیمن ــس ازفروپاش ــه پ ــت ک ــران اس ای
پوشــالی شــیطان بــزرگ در حماســه تســخیر 
النــه جاسوســی آمریکایی هــا بــه بهانــه 
ــنگتن  ــوس واش ــای جاس آزادی دیپلمات ه
در تهــران رقــم خــورد کــه بــا گذشــت40 
ســال هنــوز کابــوس وحشــتناک آن 

و  افکنــده  ســایه  ســفید  بــرکاخ 
را  ناپذیــری  وصــف  هــراس 

ــکا  ــردان آمری ــرای دولتم ب
می کنــد  یــادآوری 

شکســت  ایــن 
بــه مصــداق 

ه  ر ســو
ــل  فی

و 

شکســت 
ــود ــه ب ــپاه ابره س
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بخش ادیب_هرنی

محدثه جوامنر
د

حکیــــــــــــــم تـــــــــوسالهیات ۹۷_دانشگاه دولیت یزد
روزی از محمــد حســین هیــکل نویســنده مصــری پرســیدند: شــما مصریــان بــا آن تاریخچــه فرهنگــی نیکــو چــه شــد کــه 

عــرب زبــان شــدید؟
در پاسخ گفت ما عرب زبان شدیم چون فردوسی نداشتیم ....

فردوســی را بــه حــق بایــد از جملــه قهرمانــان ملــی ایــران بــه شــمار آورد کــه جانــی تــازه بــه کالبــد زبــان فارســی داد.روز ۲۵ اردیبهشــت 
روز بزرگداشــت فردوســی اســت کــه بخاطــر ایــن بزرگداشــت،به روز بزرگداشــت زبــان و ادب فارســی معــروف گشــت فردوســی بــرای 
ــده کــرد و توانســت حــس میهــن دوســتی را در  ــان مفاخــر قومــی و وصــف تمــدن باســتان را زن ــر ایرانی ــه غی ــا تســلط ظالمان ــه ب مقابل
ــر فاخــر حکیــم ابوالقاســم فردوســی  ــون شــاهنامه فردوســی اث ــان فارســی بالندگــی خــود را مدی ــده کنــد زب ــان بســیاری از مــردم زن می
اســت و بــه همیــن دلیــل نــام فردوســی؛حکیم تــوس بــا زبــان فارســی گــره خــورده اســت.از میــان دفترهــای شــعر شــاعران بــزرگ ایرانــی 
مثــل خیــام ســعدی حافــظ موالنــا و غیــره فردوســی و شــاهکارش کــه بــه گفتــه خــودش حاصــل  تــالش ســی ســاله و زنــده کــردن عجــم 
پارســی بــود را معیــار راســتین ایرانــی بــودن وایرانــی مانــدن دانســته اند چــون در شــاهنامه سرشــت ونهــاد ایــران بــه شــکل گوهــر ماننــد 
ــی برخــوردار اســت فردوســی  ــی و جهان ــه از شــهرت بین الملل ــد ک ــن ســراینده پارســی گــوی می دانن ــوان یافت.برخــی او را بزرگتری می ت

طــوس بــود و در عنفــوان جوانــی بــه ســال 330 در منطقــه باژتــوس دیــده بــه جهــان گشــود اویکــی از نجیــب زادگان 
ــر  ــل از دکت ــه نق ــاد ب ــه فکــر ســرودن شــاهنامه افت ــالمی ب شــاهنامه اس ندوشــن 

چهار خصیصه مهم دارد:
ــه  ــب نام ــت و نس ــند قومی  ۱.س

ــت  ــران اس ــردم ای م
تمــدن  وچکیــده  ۲.عصــاره 
ــت  ــی اس ــوم ایران ــگ ق فرهن
ــت  ــانی اس ــاب انس ــک کت ۳.ی
را  پوینــده  بشــر  حماســه  و 

ید  ا می ســر
بی نظیــر  ادبــی  اثــر  ۴.یــک 

اســت و کتابــی کــه از مدرســه بــه 
ــان  ــدازه شــاهنامه باشــد در جه ان

ــت. ــم اس ــیار ک بس
روز  کــه  اســت  اینگونــه  آری... 
فردوســی بــه نــام پاسداشــت 

زبــان فارســی لقــب گرفتــه 
ــت اس
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بخش ادیب_هرنی

سارا هادیلو

آموزش ابتدایی۹۹_پردیس زینبیه پیشوا 
سیمنا کالکت۲

ــی  ــر درام تاریخ ــی در ژان ــدگان« فیلم »دلش
ــن  ــی اســت. او ای ــی حاتم ــی عل ــه کارگردان ب
فیلــم را در ســال ۱۳۷۰ کارگردانــی کــرد. او 
ــندهٔ  ــم، نویس ــن فیل ــی ای ــر کارگردان ــالوه ب ع
فیلم نامــه، تهیه کننــده و طــراح صحنــهٔ آن 

ــوده اســت. ــز ب نی
فیلــم برداشــتی آزاد و شــخصی از ســه داســتان 
واقعــی در زمــان قاجــار اســت کــه در آن 
ــرای  ــی ب ــازهای ایران ــدگان س ــی از نوازن گروه
پــر کــردن صفحــه موســیقی بــه خــارج از 
ــه  ــتان ب ــتین داس ــد. نخس ــفر می کنن ــور س کش
ــه  ــران ب ــیقی ای ــهور موس ــدگان مش ــفر نوازن س
ــیدی در  ــال ۱۲۸۶ خورش ــس در س ــهر پاری ش
دوران محمدعلی شــاه قاجــار بــه سرپرســتی 
آقاحســینقلی بــرای ضبــط صفحــه موســیقی 
ــفر  ــز س ــتان نی ــن داس ــود. دومی ــوط می ش مرب
گروهــی از هنرمنــدان بــرای ضبــط صفحــه 
ــازرگان  ــک ب ــتیبانی ی ــا پش ــدن ب ــهر لن ــه ش ب
ــس  ــه پ ــت ک ــون اس ــام هامبارس ــه ن ــی ب ارمن
ــدان  ــان وی و هنرمن ــدن می ــت از لن از بازگش
ــط  ــرارداد ضب ــد و ق ــود می آی ــکالتی به وج مش
ــفر  ــز س ــتان نی ــومین داس ــود. س ــخ می ش فس

بــه  موســیقی دانان  از  دیگــر  گروهــی 
ــس در  ــهر تفلی ــه ش ــور ب ــن منظ همی

ــت.  ــیدی اس ــال ۱۲۹3 خورش س
ســفر ســوم در دوران احمدشــاه 

قاجــار رخ می دهــد. در ایــن 
ــرزاده،  ــین طاه ــفر حس س

اقبــال آذر،  ابوالحســن 
 ، ن یش خــا و ر د

باقرخــان رامشــگر، و عبــدالل دوامــی همراهــان 
ســفر هســتند کــه معــروف اســت درویش خــان 
ــود را  ــه خ ــفر خان ــن س ــای ای ــرای هزینه ه ب
گــرو بانــک گذاشته اســت. آثــار ضبــط شــده در 
ایــن ســفر بــه ســبب وقــوع جنــگ دوم جهانــی 

به طــور کامــل بــه ایــران نمی رســند.

موسیقی فیلم:
ــیقی  ــاره موس ــم درب ــتان فیل ــه داس ــا ک از آن ج
ــت  ــی اس ــار از صحنه های ــت، سرش ــی اس ایران
ــیقی  ــی موس ــگ اهال ــی و فرهن ــه نوازندگ ــه ب ک
در دوران قاجــار می پــردازد. ایــن صحنه هــا 
ــی حاتمــی در  ــرد عل ــه ف ــی منحصــر ب ــا توانای ب
ــت. و  ــده اس ــراه ش ــی هم ــای قدیم ــق فضاه خل
ــور  ــی کش ــس راه ــر پاری ــط تصاوی ــرای ضب ب
مجارســتان شــهر بوداپســت شــد .هم چنیــن 
ــاخته  ــه س ــم را، ک ــن فیل ــیقی ای ــوان موس می ت
حســین علیــزاده اســت، بــه عنــوان یکــی از نقاط 
قــوت آن بــر شــمرد. ایــن موســیقی بــا صــدای 
آوازمرحــوم شــجریان همــراه شــده اســت، کــه 
ــد؛  ــارخ- خوان ــن ت ــده فیلم-امی ــای خوانن به ج

ــه  ــد. ب ــه او داده نش ــی ب ــازه لب خوان ــی اج ول
ــی  ــف خوان ــای تصنی ــر در صحنه ه ــن خاط همی
ــش  ــده نمای ــته از خوانن ــای بس ــز نم ــم هرگ فیل
ــس  ــه پ ــارخ ک ــن ت ــی امی ــد. تک خوان داده نش
از دل باختــن بــه شــاهزاده تــرک )لیــال حاتمــی( 

خوانــده می شــود 

اشکاالت فیلم:
جنــس  از  دلشــدگان  اشــکاالت  بیش تــر 
ــک  ــتان و کمال المل ــه هزاردس ــادات وارده ب انتق
بــوده اســت کــه حاتمــی اغلــب موقعیتی مســتند 
و تاریخــی را بــه متنــی تخیلــی مبــدل می ســازد 
ــن  ــوان مت ــختی می ت ــه س ــه ب ــه ای ک ــه گون ب
تاریخــی را از متــن داســتانی جــدا کــرد و بیننــده 
کــه  می بــرد  به ســر  ســردرگم  فضایــی  در 
ــی دارد  ــی بیرون ــتان واقعیت ــن داس ــد ای نمی دان

ــا خیــر. ی
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معصـومه همت زاده 

آموزش ابتدایی۹۸_دانشگاه فرهنگیان آذر ابیجان غریب
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اله روزمشار ادیب اردیهبشت:
----------------------

والدت محمد مختاري- شاعر ۱3۲۱/۲/۱
والدت قیصر امین پور- شاعر ۱33۸/۲/۲

داســتان  دانشــور-  ســیمین  والدت 
۱ 3 0 0 /۲ /۱ یــس نو

والدت محّمد حقوقي- شاعر ۱3۱۶/۲/۱3
محّمــد حــق شــناس- علــي  دکتــر  والدت 

مترجــم۱3۱۹/۲/۱4
والدت یدالل رؤیایي- شاعر ۱3۱۱/۲/۱۷

ــس   ــتان نوی ــي- داس ــر صادق ــال می والدت جم
۱3۱۲/۲/۱۹

شــاعر  احمــدي-  رضــا  احمــد  والدت 
۱ 3 ۱ ۹ /۲ /3 0

والدت ایــرج تهماسب-نویســنده و کارگــردان 
ــری هن

والدت پرویز مشکاتیان-موسیقی دان 
ادیــب و  انصــاری-  والدت خواجــه عبــدالل 

ــارف ع
والدت یاور همدان-شاعر

والدت جلیل ضیاپور-پدرنقاشی مدرن ایران
ــیقی  ــده و موس ــان خوانن ــین بن والدت غالمحس

دان 
ادبــی- محمدخزاعلی-محقــق  دکتــر  وفــات 

۵3 /۲ /3۱
وفات مهرداداوستا-شاعر۱3۷0/۲/۱۷

وفات بدیع الزمان فروزان فر-شاعر4۹/۲/۱۶
وفات سهراب سپهری-شاعرو نقاش۵۹/۲/۱

وفات اقبال الهوری-شاعراول اردیبهشت
اول  -شــاعر  بهــار  الشــعرای  ملــک  وفــات 

ردیبهشــت ا
وفات حسین منزوی -شاعر

وفات ذبیح الل صفا-مترجم و پژوهشگر
وفات محمدرضا لطفی-موسیقی دان

وفات نجف دریابندری-محقق و شاعر

نیم نگاهی به رویدادهای اردیبهشت:

*آغــاز بــه کار نخســتین فرســتنده عمومــی 
ــران« ــو ته ــام »رادی ــه ن ــران ب ــی در ای رادیوی
* زادروز کارل اشــپیتلر شــاعر سوئیســی آلمانــی، 

برنــدهٔ جایــزه نوبــل ادبیــات ســال ۱۹۱۹
* درگذشــت بیورنســتیرن بیورنســون نویســندهٔ 
ــال  ــات س ــل ادبی ــزه نوب ــدهٔ جای ــروژی، برن ن

 ۱۹03
*درگذشــت رالــف والــدو امرســون فیلســوف و 

نویســندهٔ آمریکایــی
* انتشــار نخســتین روزنامــه در ایــران بــه نــام 
»کاغــذ اخبــار« توســط »میــرزا صالــح شــیرازی«
ــمند و  ــی، دانش ــاردو داوینچ ــت لئون * درگذش

ــانس ــر رنس ــی عص ــد ایتالیای هنرمن
و  بنیان گــذار  یگانگــی  فرنگیــس  *زادروز 
ــتی  ــع دس ــازمان صنای ــل س ــتین مدیرعام نخس

ــران ای
*روزشیراز در ۱۵ اردیبهشت

*بزرگداشت شیخ صدوق
 ۲۸ در  خیــام  عمــر  حکیــم  *بزرگداشــت 

یبهشــت د ر ا
ابوالقاســم فردوســی و  *بزرگداشــت حکیــم 
پاسداشــت زبــان و فرهنــگ فارســی در ۲۵ 

اردیبهشــت
*روز بزرگداشت شیخ بهایی در3 اردیبهشت

ــعدی در اول  ــل س ــیخ اج ــت ش *روزبزرگداش
ــت اردیبهش

*روز جهانی کتاب وحق نشر
*شــهادت اســتاد مرتضــی مطهــری و پاسداشــت 

مقــام معلــم و هفتــه معلــم در ۱۲ اردیبهشــت
*روز بزرگداشت دقیقی توسی

*برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن 
ــاب در  ــی کت ــن الملل ــگاه بی ــزاری نمایش *برگ

ــت ــه دوم اردیبهش نیم
*برگــزاری جشــنواره ملــی فیلــم و عکــس 

اردیبهشــت



منونه کارهای طراحان

طراح:سحر رضایی

طراح:مهال اکربی


