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آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود

دانشآموزان عزیز ،زبانزد بوده و این موفقیت بهدست نیامده مگر به لطف خدا،

عاقبــت در قـدم باد بهار آخـــر شـد

تالش و همراهی والدین عزیز ،مجاهدت دانشآموزان و نقشآفرینی ممتاز معلمین
و مربیان گرامی.

شاید پرداختن به این بیت شعر زیبای حافظ شیرازی ،در این آغازین روزهای

آرزو میکنیم که این مسیر افتخارآفرین ،امروز نیز با تالش و مجاهدت فرزندان

فصل پاییز ،موجب تعجب شود؛ اما اگر فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس را به

عزیز دانشآموز این دیار و آگاهی بخشی و دلسوزی معلمان شریف و بزرگوار،

منزله بهار تعلیم و تربیت و آغاز فصل دانش آموزی و آگاهی بدانیم ،آنگاه درمییابیم

همچون گذشته تداوم یابد و موجبات سربلندی و عزت مردمان نگین کویر ایران

که بهار دانستن و آموختن از راه رسیده و غنچههای باغ زندگی ـ دانشآموزان عزیزـ

را فراهم آورد.

بار دیگر جانهای تشنه و مشتاق فراگیری دانش و معرفت خویش را به پیشگاه

به همه دستاندرکاران امر تعلیم و تربیت در مدارس سراسر شهرستان و همچنین

معلمان و مربیان عزیز خویش عرضه داشتهاند تا سرشار از نور فهم و کمال و آگاهی

والدین شریف و بزرگوار دانشآموزان ،که توجه تام و تمام خود را در جهت پیشرفت و
ترقی فرزندان خویش مبذول مینمایند ،درود میفرستیم و از خداوند منان سربلندی

گردد.
شهرستان اردکان از آن روی از دیرباز به یونان کوچک و مهد علم و ادب و فرهنگ
درباره تعطیلی روز ششم
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و سعادتشان را آرزومندیم.

از صفر تا بیست...

موزه فرهنگ ،نماد فرهنگ
صفحه آخر
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دوهفتهنامه سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ورزشی استان یزد
شنبه ،اول مهرماه  1391ـ سال یازدهم
شماره  326ـ  8صفحه

بویماهمدرسه...
پیاممدیرآموزشوپرورشاردکان
بهمناسبتآغازسالتحصیلیجدید
اکبر نوریان ،مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان در پیامی آغاز
سال تحصیلی جدید را شادباش گفت .متن این پیام بدین شرح است:
َمن َعلَّ َمنِی َحرفاً َ ،قد َص َّی َرن ِی َعبدا ً

فرهنگیان فرهیخته ،مردم شریف اردکان
خدا را شاکریم که در سایهسار درخت تناور ایثار و شهامت سروقامتانی که

همت شما فرهنگیان فرزانه ،تعلیم و تربیت
این ایام مزیّن به نام و یادشان است ،با ّ
برخاسته از بطن دین مبین اسالم هر روز بیش از پیش پرثمر و نهادینه میگردد.

خانواده بزرگ فرهنگیان اردکان بر خود میبالد که در مسیر پرشرافت تزکیه

و تهذیب نسل جوان و آیندهساز این دیار ادبپرور سهمی بزرگ و غیر قابل انکار
دارد.
پرهمت یکایک
برخود فرض میدانم به عنوان خدمتگزاری کوچک بر دستان
ّ

آنان بوسه زده و آرزومندم سال جدید تحصیلی را با توکل بر نام حضرت حق و با
بهرهمندی از منویات مقام معظم رهبری و استعانت از ارواح طیبه شهدا که صاحبان
و ولینعمتان حقیقی این نظام مقدس هستند ،آغاز نموده و با همدلی و همراهی،
کاستیها را جبران و قلل رفیع موفقیتهای علمی و اخالقی را یکی پس از دیگری
فتح نمائید.
بیشک در این مسیر ،مردم فهیم اردکان همچون گذشته ،ما را تنها نخواهند
گذاشت و برای تعالی فرزندان خود از هیچ مساعدتی دریغ نخواهند ورزید .توفیق
الهی قرین راهتان باد.
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دوهفتهنامه آیینه کویر

ویژهنامهآغازسالتحصیلی

پیام وزیر آموزش و پرورش به
مناسبت بازگشایی مدارس
وزیر آموزش و پرورش به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی
 91-92پیامی صادر کرد .متن کامل این پیام بدین شرح است:
نسیم پائیزی طبیعت ،عطر جانفزای بهار تعلیم و تربیت را در سرزمین سلمان
پارسی پراکنده میکند و حیاتی تازه همراه با شور و نشاط در کالبد کودکان و
نوجوانان این مرز و بوم میدمد .مدارس غبار تعطیلی تابستانه را از چهره زدوده،
فرش زرین خود را زیر پای طالبان علم و دانش و معرفت پروردگار میگسترانند تا
معلمان متعهد و دلسوز با نور هدایت خویش سرود حقطلبی ،دلدادگی ،مهرورزی،
والیتمداری ،اعتماد به نفس را در گوش جان آنان ترنم نموده ،آنان را به سوی فتح
قلههای رفیع دانش و معنویت ،خودشناسی و خداشناسی و کسب مراتبی از حیات
طیبه رهنمون گردند .بویژه آنکه تقارن این ماه با هفته دفاع مقدس حالوت آن را
دوچندان ساخته که یادآور مجاهدت ،ایثارگری و دالورمردیهای قریب  40هزار
دانشآموز و فرهنگی است که مسیر تعلیم و تربیت اسالمی را به درستی پیموده
و جان شیرین خویش در طبق اخالص نهاده تقدیم جانان نمودند تا من و شما در
محیطی امن و آرام به تعلیم و تعلم پردازیم ،سال نو تحصیلی به سبب برخورداری
از ویژگیهای منحصر به فرد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و از سالهای گذشته
متمایز گشته است ،که به برخی از این ویژگیها اشاره میگردد :
1ـ تصویب ،رونمایی و صدور دستور اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزشی که
برای اولین بار در طول تاریخ آموزش و پرورش از سندی جامع و ماندگار به مثابه
قانون اساسی برخوردار گردیده که اجرای بند به بند آن به صورت دقیق از مطالبات
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که با الهام از مبانی ارزشمند اسالمی تدوین
شده و تربیت انسانی وارسته و کسب اقتدار و مرجعیت علمی در جهان را در افق
 1404هدف قرار داده است.
2ـ  تأسیس دانشگاه جامع فرهنگیان و  64پردیس استانی آن که با هدف ارتقای
منزلت و صالحیتهای حرفهای و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان ،بهروزرسانی
دانش ،بینش و مهارت معلمان و تربیت معلمانی آگاه ،متعهد ،مسئولیتپذیر در تراز
جمهوری اسالمی ایران .
3ـ  استقرار نظام آموزشی جدید و افزایش طول دوره آموزشی ابتدایی به  6سال

پیام مدیرکل آموزش و پرورش
استان یزد
محمدکاظم رحیمینژاد ،مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد
با انتشار پیامی ،آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشآموزان و
دستاندرکاران امر تعلیم و تربیت استان تبریک گفت .متن این پیام
بدین شرح است:
با سالم وصلوات بر بزرگ معلم انسانها ،پیامبر مهربانی ورحمت  ،ختمی
مرتبت حضرت محمد ابن عبداهلل صلوات اهلل علیه وآله و سلم و سایر انبیا
و اولیای الهی ،فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت ،فصل تالش و کوشش برای
یاددهی و یادگیری را به تمام فرهنگیان ،دانشآموزان و خانوادههای گرامی
آنان تبریک وتهنیت عرض مینمایم.

با توجه به انعطاف و تربیتپذیری دانشآموزان دوره ابتدایی که به اعتقاد اکثر صاحب
نظران دوران شکلگیری شخصیت است و افزایش کارآیی درونی و اثربخشی دوره
ابتدایی با توجه به همخوانی و هماهنگی ساختار با مراحل رشد و یادگیری کودکان
و افزایش ضریب ماندگاری آموختههای دانشآموزان و آموزش مهارتهای زندگی و
جایگزینی شیوههای تدریس پژوهشمحور به جای شیوههای حافظهپرور .
4ـ حاکمیت رویکرد تربیت قرآنی با توسعه مدارس قرآنی ،راهاندازی کرسیهای
تالوت و تفسیر قرآن کریم در مدارس و افزودن یک ساعت آموزش قرآن کریم در
تمام پایههای دوره ابتدایی .
5ـ  توسعه مراکز استعدادهای درخشان ،مدارس نمونه دولتی شاهد و ایثارگران با
هدف ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای برتر ،تأمین عدالت آموزشی و تکریم
فرزندان معزز شهدا و ایثارگران.
6ـ راهاندازی مجتمعهای آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری و شهری با هدف
توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت برابر و همافزایی علمی و استفاده حداکثری از
ظرفیتهای موجود در مدارس اقماری.
7ـ ساماندهی زمان آموزشی در مدارس با هدف ایجاد زمینه مناسب حضور بیشتر
و بهرهگیری دانشآموزان از کانون گرم خانواده و اغنای عاطفی آنان و ایجاد فرصت
نوسازی ،به روز و ارتقای دانش و مهارتهای شغلی و حرفهای برای معلمان.
8ـ توسعه متوازن رشتههای فنی و حرفهای با هدف خوداتکایی علمی و صنعتی
کشور در راستای تحقق منویات مقام عظمای والیت مبنی بر تولید ملی ،حمایت از
کار و سرمایه ایرانی .
9ـ راهاندازی مدارس تخصصی ورزش ،ساخت سالنهای ورزشی و استخر شنا
با هدف تقویت ورزش حرفه ای کشور و نیل به جایگاه برتر منطقه و اجرایی شدن
طرحهای آموزش شنا ،ژیمناستیک ،طناورز ،دو و میدانی و ...با توجه به شعار عقل
سالم در بدن سالم و تأمین سالمت بدن در گرو ورزش همراه با نشاط و تعالی خواهد
بود .کسب مدالهای رنگارنگ دانشآموزان جمهوری اسالمی ایران در عرصههای
بینالمللی تنها بخشی از دستاوردهای این رویکرد است .
10ـ تألیف کتب درسی پایه ششم و تغییر محتوای کتب درسی پایه دوم بر مبنای
راهبردهای سند تحول بنیادین با رویکرد تفکرمحوری و پژوهشمحوری .و این همه
در سایه عنایات حق تعالی و همدلی و هماهنگی و همافزایی همکاران گرامی در
سراسر کشور فراهم گردیده است.

افتتاح  20مدرسه قرآنی
محمد كاظم رحیمینژاد در آیین جشن شكوفهها و افتتاح مدرسه قرآنی
حضرت ابوالفضل (ع) ناحیه  2یزد ضمن تبریك به مناسبت دهه كرامت و هفته
دختر گفت :امیدواریم این دهه فرصتی برای دختران و زنان در جهت تبعیت از
حضرت فاطمه معصومه (س) و مردان و پسران این كشور در جهت تبعیت از
حضرت علی بن موسیالرضا (ع)  باشد.
وی افزود :افتتاح این مدرسه قرآنی در استان یزد حركت ارزشمندی در جهت
ثبت كردن و تأیید بر آغاز یك حیات جدید و زندگی جدید است و فرصتی كه
فراهم شده برای اینكه همه ابعاد وجودی عظیمی كه خداوند در بندگان خودش
قرارداد با دستان پر مهر معلمین و همراهی خانوادهها به ظهور برسد و انسان را
در جایگاه اعال عینیت ببخشند و تحقق یابد.

همراهی این ایام با هفته دفاع مقدس فرصتی برای یادآوری و تجلیل
از رشادتها و دالوریها و جانفشانی بزرگمردانی است که با اهدای خون
خود عزت و عظمت و استقالل ایران اسالمی را تضمین کردند .یاد و خاطره
حماسهآفرینان دفاع مقدس و همه شهدای واالمقام و امام شهدا بهویژه 122
معلم و  1005دانشآموز شهید استان یزد را گرامی میداریم و بهروح پرفتوح
این بزرگواران درود و سالم میفرستیم .قطعاً ملت قدرشناس ایران یاد و
خاطره رشادتها و جانفشانی این عزیزان را هرگز از یاد نخواهد برد.
در اول مهرماه بر خود الزم میدانم از تالشها و کوششهای همکاران
عزیز ،فرهنگیان بزرگوار و تمامی کسانی که برای فراهم آوردن زمینه تحصیل
هر چه بهتر آیندهسازان اسالمی از هیچ کوششی دریغ نورزیدهاند قدردانی
نمایم .بدون تردید معلمان عزیز محور تحول بنیادین در آموزش و پرورش
هستند که داناییمحوری و خردورزی را در کالم رسا و شیوای خودشان جاری
و ساری و به منصه ظهور میرسانند.
بیشک مهر امسال و سال تحصیلی  91-92شروعی بر بزرگترین رویداد
فرهنگی کشور است که به دست فرهنگیان و دانشآموزان نسل حاضر رقم
میخورد .آغاز تحول بنیادین در آموزش و پرورش و اجرای نظام  6،3،3استوار
بر جهانبینی توحیدی و مبتنی بر تفکر قرآنی ،سنت و سیره پیامبر اکرم
اسالم و اهل بیت طاهرینش ،زمینهساز حیات طیبهای خواهد بود که غایت و
مقصود جهاد علمی و تربیتی ماست.
حرکتهای جهادی و اقدامات ارزشی آموزش و پرورش در سالهای
اخیر ،دستگاه تعلیم و تربیت را به تالش و تکاپویی ارزشمند در راستای
تحقق مطالبات و فرامین مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین رهنمون
ساخته است .امید است با کمک معلمان عزیز و فرهنگیان گرانقدر و فرهیخته
استان و با عزم راسخ دانشآموزان و دانشپژوهان ،شاهد پیشرفت همه جانبه
آموزش و پرورش و شکوفایی استعدادهای درخشان و بالقوه دانشآموزان عزیز
استعباده و دارالعلم یزد باشیم.
در پایان با اعالم انزجار از عامالن هتک حرمت گستاخانه به ساحت
مقدس نبی مکرم ،هوشیاری و همبستگی مسلمان جهان را در محکومیت
این اقدام وقیحانه ارج مینهیم و اعالم مینمائیم چنین حرکتهایی نمیتواند  
خدشهای به بیداری اسالمی و موج اسالمخواهی در جهان وارد کند و آمریکا
و صهیونیسم که به پایان خط سلطه نزدیک میشوند شکست خورده اصلی
این ماجراجویی مذبوحانه خواهند بود.

در خاتمه برخود الزم میدانم از تمامی تالشها ،مساعدتها و همراهیهای
مسئوالن خدمتگزار در بخشهای مختلف فرهنگی کشور ،بویژه فرهنگیان و
خانوادههای محترم آنان که در طول سال تحصیلی گذشته زمینه رشد و شکوفایی
استعداد و توانمندیهای کودکان و نوجوانان این مرز و بوم را فراهم ساختهاند ،تشکر
نموده و ازخداوند منان درخواست نمایم توفیق بهرهگیری از این خدمات ارزشمند
را درسال تحصیلی جدید نیز به نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران عنایت
فرماید .زینتبخش برنامه مهر امسال پاسخ دندانشکن فرهنگیان و دانشآموزان عزیز
به توطئه تأملبرانگیز آمریکائی ـ صهیونیستی علیه فخر عالم امکان ،حضرت محمد
مصطفی (ص) میباشد که با شعار حبیبی یا رسولاهلل ...اشهد ان محمدا ً رسولاهلل...
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شکوه اقتدار ایران اسالمی را به رخ استکبار جهانی
خواهند کشید.

آغاز سال تحصیلی  2340دانشآموز
استثنائی
همزمان با جشن شکوفهها  2340دانشآموز استثنائی استان سال تحصیلی
جدید را در  202کالس و  32آموزشگاه آموزش و پرورش استثنائی استان
آغاز کردند.
در این مراسم ،مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد ،ماه مهر را ماه جوشش و
کوشش و طراوت انسانی دانست و افزود همانطور که در آغاز بهار طبیعت زنده
میشود؛ اول مهر آغاز حیات پرنشاط انسان برای کسب علم و معرفت است.
رحیمینژاد از شهدای دانشآموز و فرهنگی استان تجلیل کرد و نظام ارزشی
و بنای فکری سند تحول بنیادین اموزش وپرورش را تعالیم عالیه اسالم و سنت
وسیره رسول اکرم (ص) وائمه اطهار دانست.
وی به آمادگی استان برای ورود به سال تحصیلی جدید اشاره کرد و افزود
بحمداهلل امسال آموزش وپرورش استان برای استقبال از مهر ماهها است که
آمادگی کامل دارد و حداقل سه ماه از سال گذشته جلوتر هستیم و برای اجرای
نظام  3ـ3ـ 6برنامهریزی کردهایم.
فرماندار یزد نیز در این مراسم سال تحصیلی جدید را به همه معلمان،
دانشآموزان و خانوادههای یزدی تبریک گفت و اظهار امیدواری نمود
آیندهسازان یزدی همچون گذشته هم در علم و هم در تعهد و تدین پیشتاز

رحیمینژاد در ادامه گفت :این حركت در سال جدید و در این آموزشگاه  و
دیگر مدارس قرآنی یك رنگ و روی جدیدی به خود گرفته است و نظام آموزش
و پرورش كشور ما یك نظام آموزشی مبتنی بر تعالیم اسالمی است و سند تحول
بنیادین هم بر همین مبنا شكل گرفته است و اصول كلی آموزش و پرورش را
تدوین كرده است.
وی ادامه داد :از مجموع  5هزار مدرسه قرآنی در كشور  20مدرسه قرآنی
در استان یزد میباشد كه با رویكرد قرآنی و با محوریت سه پایه اول شروع
شده است .رحیمی نژاد هدف از ایجاد مدارس قرآنی را فراهم كردن فرصتی  
خاصتر با رویكرد قرآنی و فعالیتهای ویژهتری در راستای ایجاد فضای قرآنی
درجامعه دانست.
مدیر كل آموزش وپرورش استان یزد گفت :همچنین طرحهای قرآنی و طرح
همگام با قرآن هم در مقطع ابتدایی و هم در مقطع راهنمایی اجرا شد و یك 
حركت خوب برای عجین شدن فكر و ذهن دانشآموزان با قرآن بود و بازخورد
هایی كه معلمین و خانوادهها بیان كردند حاكی از  تأثیرات عمیق آن بر رفتار
دانشآموزان است.
وی ابراز امیدواری كرد قدمی كه در راستای گسترش فرهنگ قرآنی و
حاكمیت قرآن و خروج از محجوریت قرآن در نظام مقدس جمهوری اسالمی
انجام شده در قالب مدارس قرآنی نتیجه دهد و این حركت در كنار سایر
فعالیتهایی كه در سال گذشته انجام شد امسال هم بتواند موفق باشد.
رحیمینژاد در پایان گفت :گزینش مربیان قرآنی میتواند قدمی در جهت
قرآنیتر كردن و گسترش آموزههای قرآنی در مدارس استان یزد باشد.
و سرآمد باشند.
عزیزاهلل سیفی آموزش و پرورش را سنگ زیرین جامعه دانست و افزود :رشد
و توسعه جامعه مرهون آموزش و پرورش است و اگر کشور به آموزش و پرورش
توجه و اهتمام کند ما در کشور نباید با مشکلی مواجه باشیم.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد به دو برابر شدن اعتبارات
آموزش و پرورش در سطح شهرستان یزد اشاره کرد و افزود :همگان باید برای
رفع مشکالت آموزش وپرورش با دستگاه تعلیم وتربیت استان همراهی داشته
باشند.
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دوهفتهنامه آیینه کویر

ویژهنامهآغازسالتحصیلی

پیام فرماندار
احمد کمالی ،فرماندار و رئیس شورای
آموزش و پرورش شهرستان اردکان در پیام
خود آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک
گفت .متن این پیام بدین شرح است:
فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت ،گشایش دوباره مدرسه و دانشگاهها ،هنگامه
تجلی زیبای مهر و محبت و ایثار معلمان و مهر افروزان را به صاحبان خرد و
اندیشه و به ویژه به فرهنگیان گرانقدر ،پرتالش ،دلسوز و متعهد و دانشآموزان و
دانشجویان عزیز و به همه رهپویان طریق علم و معنویت تبریک و تهنیت عرض
مینمایم.
این ایام عزیز و فرخنده با سالگرد هفته دفاع مقدس مصادف شده که یادآور
ایثارگریها ،فداکاریها و از جان گذشتگیهای حماسهسازان لشگر اسالم
میباشد .یاد و خاطره یادگاران آن مقطع درخشان ماندگار و پرافتخار از تاریخ
کشور عزیزمان ایران را گرامی میداریم و به روح پرفتوح شهیدان درود میفرستیم.
همه ساله میلیونها دانشآموز و دانشجو با شروع سال تحصیلی جديد ،با عالقه
و شوق زائدالوصفي براي كسب دانش روانه مدارس و دانشگاهها میشوند تا در اين
رهگذر فصل جديدي را در زندگي پر از اميد خويش آغاز نمايند .این تکاپو و شور
و نشاط نشان از آيندهاي درخشان و سرشار از توسعه و پيشرفت براي كشور عزيز
اسالميمان دارد.
رهبر معظم و عاليقدر انقالب اسالمي حضرت آيتاهلل خامنهاي (مدظله العالی)
به عنوان پرچمدار نهضت توليد علم ،از جامعه علمي کشور و دانشآموزان و
دانشجویان ،خواستهاند ايران عزيز ما در آيندهاي نه چندان دور به قدرت علمي
اول منطقه تبديل شود و اين مطالبه بجا و به حق جز با همت بلند ،سعي بليغ و
تالش خستگي ناپذير شما فرزندان غيرتمند اين مرز و بوم تحقق پيدا نخواهد کرد.
در آغاز سال تحصیلی جدید از دانش آموزان و دانش پژوهان عزیز انتظار این
است که این دوران پربرکت را قدر بدانند و به شکرانه این نعمت ارزشمند و با توکل
به خدا و اعتماد به نفس و تالش و جدیتشان در فراگیری علم و دانش راه خود را
به سوی آیندهای درخشان بگشایند و پیوسته برای تزکیه نفس از خدای سبحان
یاری بجویند و خودشان را به قدرت علم و ایمان نیرومند سازند.
آینده پرنشاط و روبهرشد و توسعه شهرستان اردکان در گرو تالش ،مجاهدت
و پشتکار بیوقفه امروز شما دانشآموزان و دانشجویان عزیز و فراگیری دروس
تحصیلی و تحقیق و بررسی پیرامون پدیدههای گوناگون است.
امید است تبریک خدمتگزار خود را به مناسبت آغاز سال تحصیلی و بهار تعلیم
و تربیت پذیرا باشید .سعادت و پیروزی همه دانشآموزان و دانشجویان و فرهنگیان
شهرستان اردکان را خاضعانه از درگاه خالق کائنات مسئلت دارم.

برنامه درسی ملی تصویب
شد
هشتصد و هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و
پرورش با حضور حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش ،مهدي
نويد دبير كل شوراي عالي و ساير اعضاي آن برگزار گرديد.
در اين جلسه بندهاي باقيمانده از برنامه درسي ملي مورد
بحث و بررسي قرار گرفته و به تصويب رسيد.
مهدي نويد دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در

آموزش شهروندی ،ضرورت جامعه امروز
امروزه در كشورهاي بزرگ جهان بخش عظيمي از
تحقيقات و منابع مصروف كشف اين حقيقت ميشود
كه شهروند مطلوب بايد داراي چه خصوصياتي باشد
و چگونه ميتوان اين ويژگيها را در اقشار مختلف
جامعه توسعه داد .در مطالعهاي كه با مشاركت بيش از
بيست كشور جهان تحت عنوان «مطالعات شهروندي»
انجام گرفته است؛ اهميت تخصيص موارد فوق آشكار
ميشود و اين در حالي است كه متأسفانه اكنون توجه
چنداني به آموزش بنيادين شهروند خوب نميشود.
در اين راستا ابتدا بايد به تعريفي در باب شهروندي
و مالكهاي شهروند خوب بودن پرداخت .شهروندي
مفهومي چندبعدي و داراي معاني مختلف است كه
اين اختالف از تفاوت فلسفههاي حاكم بر هر جامعه
و ارزشهاي آن نشأت ميگيرد .اما فاكتوري كه بيشتر
مورد توجه جامعهشناسان است انطباق تعريف شهر با
شهروند است .نتايج مطالعات نشان داده كه مفهوم
شهروندي حداقل شامل چهار عنصر اصلي «هويت
ملي ،تعلقات اجتماعي و فرهنگي و فرامليتي ،نظام
اثربخش حقوقي و مشاركت مدني و سياسي» است.
اين مفاهيم داراي ارتباط دروني و تعامل با يكديگرند
و در حقيقت چهار انعكاس يك واقعيت هستند ،يعني
مفهوم شهروندي.
    براي شهروندي الگوهاي مختلفي مطرح شده كه
بارزترين آنها توسط كستلز  1997عنوان شده است
كه در اين بين به تعريف الگوي «كثرتگرا» ميپردازيم.
در اين الگو افراد داراي حقوق برابر هستند و تمام
شهروندان به حوزههاي اجتماعي و منابع دسترسي
دارند .بدون اينكه انتظار ترك تعلقات و احساسات
متفاوت افراد مطرح باشد .بنابراين در اين الگو افراد با
هر دين و مليتي به دليل احساس مشترك شهروندي
در امور جامعه مشاركت فعال دارند.
     با توجه به اينكه هر جامعهاي با عنايت به
زمينههاي فرهنگي و ارزشي خود به شهروندان خاص
با خصوصيات ويژهاي نياز دارد و اين امر ضامن بقا و
تداوم حيات اجتماعي و ميزان توسعه و پيشرفت كشور

گفتني است سند برنامه درسي ملي بعد از توشيح و
امضاي رئيسجمهور به عنوان رئيس شوراي عالي آموزش و
پرورش براي اجرا ابالغ خواهد شد.
همچنين در اين جلسه اجراي آزمايشي اساسنامه مدارس
ورزش براي دو سال ديگر ( 91-92و  )92-93تمديد شد.

رتبهبندی و ارتقای شغلی
معلمان

توضيح فرايند تدوين و تصويب سند برنامه درسي ملي

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت :مقرر شد تا دو

اظهار داشت :در سال  85در سازمان پژوهش و برنامه ريزي

یا سه ماه آینده ،آموزش و پرورش برنامه اجرایی در مورد

آموزشي تدوين و تنظيم برنامه درسي ملي آغاز شد.

راهکارهای مرتبط با اردوها ،فعالیتهایی در جهت قرآن و

وي با اشاره به وصول ويرايش چهارم برنامه درسي ملي

نماز و ارتقای بینش دانشآموزان در روزهای پنجشنبه را

در سال  90و تصويب دو موضوع زمان آموزشي و ساختار

ارائهدهد .زاهدی با بیان اینکه یکی از محورهای مورد بحث

آموزش در شوراي عالي ،تصريح كرد:

و نویدبخش به جامعه معلمان در این جلسه ،رتبهبندی و

در آن سال مقرر شد ويرايش چهارم اين سند مورد

ارتقای شغلی معلمان است ،گفت :مقرر شده است که مجلس

بازنگري قرار گيرد و بدين ترتيب پس از حدود  8ماه ،ويرايش

با همکاری آموزش و پرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی،

پنجم سند به شوراي عالي آموزش و پرورش رسيد.

این طرح را در مجلس پیگیری کند تا جایگاه واقعی معلمان

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به اينكه

در جامعه تبیین شود.

سند برنامه درسي طي  85جلسه در يك كارگروه از شوراي

وی با بیان اینکه معمان از بدو ورود به آموزش و پرورش

عالي آموزش و پرورش مورد بحث قرار گرفت ،افزود :شوراي

تا دوره بازنشستگی از عنوان معلم و دبیر برخوردار هستند

عالي آموزش و پرورش امروز بعد از  14جلسه و گذشت 1/5

و هیچگونه تغییری در عنوان آنها ایجاد نمیشود ،افزود :این

سال كار كارشناسي اين سند را به تصويب رساند.

شرایط در حالی است که نیروهای مسلح و حتی در دانشگاهها

ايشان با اعالم تأكيد فراوان وزير آموزش و پرورش بر اين

رتبهبندی وجود دارد .رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات

سند به عنوان سندي تحول آفرين ،خاطرنشان كرد :سند

مجلس در خصوص تعطیلی پنجشنبههای مدارس عنوان

برنامه درسي ملي به عنوان سندي مادر ،محور سياستگذاري

کرد :مناسب است که این واژه دیگر به کار برده نشود زیرا

و تعيين محتواي كتب درسي پايههاي مختلف تحصيلي و

مصوبهای در این زمینه در آموزش و پرورش و شورای عالی

تحول محتوايي آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

انقالب فرهنگی وجود ندارد.

ميشود بايد برنامهريزي آموزشي حساب شدهاي را
براي تمام اقشار جامعه به طور وسيع درنظر گرفت
كه ميتوان آن را از رسميترين نظام آموزشي كشور
يعني آموزش و پرورش آغاز كرد .شواهد زيادي دال بر
اين مطلب وجود دارد كه دانشآموزان و دانشجويان به
مدرسه و دانشگاه ميروند بدون آنكه دانش و مهارت و
ارزشهايي را بياموزند كه پايه و اساس مسئوليتپذيري
در قبال جامعه و زيبنده يك شهروند خوب در آينده
باشد .اگر آموزش را سرمايهگذاري براي آينده در نظر
بگيريم آموزش شهروندي سرمايهگذاري براي آينده
مورد نظر كشور در تمامي ابعاد است .زماني ميتوان از
حقوق شهروندي صحبت كرد كه مفهوم آن را با تمام
وجوه و مشخصات آن شناساند و بارور كرد .نميتوانيم
از جوانان انتظار داشته باشيم تا بدون آمادگي قبلي
ناگهان تبديل به شهروندي متعهد و مسئول شوند.
كودكان بايد هم فكري ،مشورت و شناخت قوانين
الزم زندگي در محله و شهر را از زمان پيش دبستاني
و كودكي همراه با آموزشهاي محيطي و ملموس
با مشاركت كودكان ديگر فراگيرند .پاكيزگي شهر
و محيط زندگي ،احترام به حقوق ديگران ،رعايت
قوانين راهنمايي و رانندگي و حق تقدم در تمامي امور
شهروندي ،آموزش بهداشت عمومي و دفع صحيح زباله
و ...از جمله عواملي هستند كه بايد از همان دوران
كودكي با آموزش نهادينه شوند زيرا پس از رشد و
بلوغ افراد عادات در آنها تقويت و تثبيت شده و
تغيير آنها به تمايالت طبيعي ناممكن و دير است.
چامبليس ( )1997مينويسد :در هر جامعهاي ارزشها
و طرز تلقيها و بينشها و مهارتها به همراه الگوها
و روشهاي مشاركت در زندگي جمعي يا مدني به

شكل ويژهاي منتقل ميشود و فلسفه تأسيس نظامهاي
تربيتي ،پرورش چنين شهرونداني است.
     روشهاي بسياري را در تدريس آموزشهاي
مربوط به شهروندي ميتوان در برنامهريزيهاي درسي
دانشآموزان و دانشجويان گنجاند .كشورهايي كه به
اصول دموكراسي معتقدند بيشتر به آموزش حقوق

درباره تعطیلی روز
ششم
موضوع تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه ،محل
نزاع دولت و برخی مجلسیهاست .از یک سو وزارت
آموزش و پرورش اصرار بر تعطیلی مدارس در روزهای
پنجشنبه دارد و از سوی دیگر ،مخالفان این کار را
آسیبی به روند تحصیلی دانشآموزان میدانند.
حمیدرضا حاج بابایی ،وزیر آموزش و پرورش در
پاسخ به منتقدان گفته است« :حوزههای علمیه و
دانشگاه آزاد هم در روزهای پنجشنبه تعطیل است.
چرا این همه اصرار وجود دارد که پنجشنبهها ،مدارس
باید باز باشد ...ما معتقدیم که هماکنون شکاف بین

نسلی ایجاد شده است .خانوادهها بسیار کم در کنار
یکدیگر هستند .بنابراین باید شرایطی را فراهم کرد تا
خواهر و برادر و پدر و مادر بیشتر در کنار هم باشند»...
در این باره نکاتی چند قابل توجه است:
 - 1با گذشت چند روز از آغاز سال تحصیلی ،اصرار بر
باز شدن مدارس در روزهای پنجشنبه ،امری عجیب است
چه آن که برنامههای مدارس از تقسیم معلمان گرفته تا
برنامه هفتگی و بودجهبندی درسها و زیرساختهای دیگر،
بر مبنای  5روز آموزش در هفته انجام شده است و نمیتوان
ناگهان با یک مصوبه ،روز ششم را هم به آن افزود و از نو
برنامهریزی کرد!
 - 2وزیر آموزش و پرورش به نکته خوبی اشاره کرده
است« :حوزههای علمیه و دانشگاه آزاد هم در روزهای
پنجشنبه تعطیل است .چرا این همه اصرار وجود دارد که
پنجشنبهها ،مدارس باید باز باشد».
به این نکته ظریف ،میتوان تعطیالت خود مجلس را هم
اضافه کرد که در ایام زیادی از سال تعطیل است .حال خود
مجلسیها که این همه انتقاد از تعطیالتشان وجود دارد ،گیر
دادهاند به یک روز تعطیلی دانشآموزان!

3

و ارزشهاي دموكراتيك  براي مقابله با آثار مخرب
تنشهاي معاصر مثل اختالف نژادي و فرهنگي
ميپردازند .دسته ديگر به روشهاي آموزشي تربيت
شهروندي نظير بحث آزاد كالسي نظرسنجي از
شاگردان در بخشهاي گوناگون برنامه درسي روش
حل مسئله گروهي فرضيه سازي انديشمندانه و
تفكر انتقادي توجه دارند .دسته ديگر به درگير شدن
فعاالنه شاگردان و مشاركت در صحنه اجتماعي و حتي
سياسي در تربيت مدني و شهروندي حساسيت بيشتري
نشان ميدهند.
صرف نظر از ديدگاهها و نقطه نظرات متفاوتي كه در
اين زمينه وجود دارد ميتوان برنامهها را به دو گروه
تقسيم كرد:
      -1آموزش مستقيم تربيت شهروندي :در قالب
كالسهاي درس ،سمينارها ،كنفرانسها با توجه به
ماهيت برنامه هاي درسي طراحي و به مرحله اجرا
درميآيد.
      -2آموزش ضمني تربيت شهروندي :از طريق
رسانهها و وسايل آموزشي مانند سيدي و ...و اينترنت
اجرا ميشود .به غير از برنامههاي درسي رسمي در
مدارس ،با توجه به مطالعات و پژوهشهاي انجام شده
ميتوان از عوامل ديگري مانند خانواده ،دوستان و
همكالسيها ،مدرسين و كتب مذهبي ،فعاليتهاي
فوق برنامه به عنوان ديگر راهكارهاي تربيت شهروندي
نام برد ،كه البته نقش خانواده و مدرسه در اين بين
برجستهتر است .براي مثال در هنگكنگ براي تربيت
شهروندي از اردوهاي دانشآموزي و در اندونزي از
آموزشهاي نظامي استفاده ميكنند .اميد است كه
با برنامهريزي صحيح آموزشي در قالب برنامه درسي
مدارس و مراكز آموزشي و فراهم كردن جو آموزشي
مناسب و آشنايي شهروندان به لزوم يادگيري اين اصول
در راستاي جامعهاي بهتر و پيشرفتهتر بتوان فرهنگ
شهروندي را در جامعه مدني نوپاي ايران به جايگاه
واقعي خود نزديك كرد.
نويسنده :نازيال خطيب زنجاني ،روزنامه كيهان

آنها اگر معتقدند که تعطیالت زیانبار است ،ابتدا از
تعطیالت خود بکاهند و بعد به تعطیلی بچهها بپردازند!
 - 3این سخن که تعطیلی پنجشنبهها روند آموزش در
کشور را ُکند میکند هم به هیچ روی پذیرفتنی نیست؛ گویا
از نظر آقایان و خانمهای نماینده ،مدارس محل دورهای
فشرده علمی برای «تربیت فوری دانشمند» هستند یا قرار
است در آنها ،کاری مانند دوره «آموزش سریع» نیروهای
نظامی قبل از اعزام به جنگ انجام گیرد که درنگ در آن
جایز نیست!
این در حالی است که آموزش و پرورش ،یک فرایند
طوالنی است که شکل رسمیاش حداقل  12سال طول
میکشد و در این مدت ،نباید بچهها را از خانوادهها منفک
کرد بلکه اتفاقاً فرصت دادن به کودکان و نوجوانان برای
سپری کردن ایام پایانی هفته در کنار خانوادهها ،بخشی

از فرایند آموزش و پرورش برای نهادینهسازی ارزشهای
اجتماعی مستقر در کانون خانواده است.
 - 4کادر آموزشی ،به ویژه در شهرهای بزرگ نیز مانند
کارمندانی که پنجشنبهها تعطیل هستند ،نیازمند آرامش
و استراحت در ایام پایانی هفتهاند و این ،اتفاقاً به افزایش
راندمان کاری آنها در طول هفته کمک میکند.
 - 5تعطیلی دروس رسمی در روزهای پنجشنبه ،این
امکان را فراهم میسازد که انجمنهای اولیا و مربیان بتوانند
از پتانسیل خالی مدارس در این ایام برای اهداف آموزشی
و پرورشی که صالح میدانند استفاده کنند .این موضوع
میتواند دغدغه اولیایی که خودشان پنجشنبهها سر کار
میروند و کودکانشان امکان تنها ماندن در خانه را ندارند،
برطرف کند.
 - 6تعطیلی پنجشنبهها ،امکان و فرصت سفرهای کوتاه
مدت آخر هفته را برای خانوادهها فراهم میکند که مث ً
ال
بتوانند از بعد از ظهر چهارشنبه تا جمعه شب را سفر کنند و
این امر میتواند به رونق اقتصادی کشور نیز کمک کند و در
بهرهمندی بهینه از ایام تعطیل مؤثر باشد چه آن که معموالً
«تعطیلی تکروز جمعه» به بطالت میگذرد.
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دوهفتهنامه آیینه کویر

ویژهنامهآغازسالتحصیلی

چهاركوچهیه ارت

محمد جواد عابدی اردکاني

باألخره روزی که انتظارش را میکشیدم فرارسید .روز
آغاز معلمیام .صبح سوم مهر ماه  74را با نشاطي آميخته با
اضطراب آغار كردم .شب را با هزار جور فکر و خیال به صبح
پیوند زده بودم .همه افکارم متوجه این روز تاریخی بود .چرا
که برای اولین بار میبایست به عنوان یک معلم در سر کالس
درس حاضر میشدم .با آنكه که بیش از دو دهه از زندگیام
را در کالس درس و مدرسه گذرانده بودم؛ اما چون این بار
متفاوتتر از همیشه بود برایم دلهرهآور بود .شب قبل مدام به
این روز فکر میکردم و آموختههای دوران تحصیلم در تربیت
معلم  را مرور میکردم .از هنر کالسداری تا روش تدریس و
تجربههای تمرین دبیری...
آغازین روز معلمی من به صورت رسمی مقارن با سومین
روز از ماه مهر بود .ساعت  7/20را نشان میداد که از منزل
استیجاریام در روستایی سبز در حاشیه شهر هرات به قصد
رفتن به مدرسه بیرون زدم .میبایست فاصله چند کیلومتری
روستا تا شهر را طی میکردم تا به مدرسهاي كه قرار بود اولين
تجربه معلمي من در آن رقم بخورد بروم .آنقدر سرگرم افکار
و اندیشههایم بودم که نمیدانم فاصله خانه تا مقابل مسجد
روستا را چگونه آمدم .كنار مسجد چند تایي از بچههای روستا
ايستاده بودند( .امير) نوه دختري صاحب خانهام در روستا هم
بود .تنها كسي بود كه مرا ميشناخت .مرا به دوستانش معرفي
كرد و چون ميدانست بايد به شهر بروم پيشنهاد داد تا با
آنها همراه شوم .انتظارم زیاد طول نکشید .مینیبوس سرویس
دانشآموزان دبیرستانی از راه رسید و من با کسب اجازه از
راننده ،سوار شدم .نشستم همان اولین صندلی و باز در افکارم
غوطهور شدم .به تنها چیزی که میاندیشیدم اولین حضورم در
جمع دانش آموزان بود .یعنی همان اولین تجربه شغلیام.
زمان سریعتر از آنچه تصورش را میکردم سپری شد.
صدای راننده مینیبوس مرا به خود آورد .آقای عزیز ...آقای
عزیز ...چهار کوچه میخواستید پیاده شوید؟
مات و مبهوت نگاهی به دور و بر خود انداختم .تنها
سرنشین مینیبوس من بودم .خدای من بچهها کی و کجا
پیاده شده بودند؟ با خداحافظی از راننده که با پاسخ «به

سالمت» او همراه شد ،پیاده شدم و قدم به درون کوچه
مدرسه گذاشتم .باز همان افکار به ذهنم سرازیر شد .در پاهایم
احساس سنگینی میکردم .انگار وزنهای به سنگینی دلهره به
پاهایم بسته باشند.حاال دیگر صدای ضربان قلبم و نفسهایم
را به وضوح میشنیدم .داخل کوچهای که به مدرسهام ختم
میشد پر بود از هیاهو و سروصدا .کودکانی معصوم ،شادمانه و
پرطروات با کولهباری از کتاب و دفتر بر دوش به سمت مدرسه
میرفتند .شلوغ ،پر سروصدا .ترسی وجودم را احاطه کرد .اگر
این بچههای بازیگوش خواسته باشند توی کالس درس هم
اینطور شلوغ کنند چگونه میتوانم کالس را کنترل کنم...
فاصله کوتاه تا مدرسه را به مرور تجربیاتم در تمرین معلمی
و مرور آموختههایم از فنون کالسداری پرداختم .آنقدر در
افکارم و دلهرههایم غرق شده بودم که اگر نیروئی مرا به سمت
مدرسه نمیکشید مطمئن بودم در کوچه پسکوچههای شهر
هرات گم میشدم .برای لحظهای از افکارم جدا شدم .خودم را
مقابل درب ورودی مدرسهای یافتم که بر روی تابلو آن نقش
بسته بود« :مدرسه راهنمایی امیرکبیر».
قدم به درون حیاط مدرسه گذاشتم و به سمت کالسها
رفتم .از میان جمعی رد میشدم که لحظاتی پیشتر با عدهای
از آنها در کوچه مدرسه همراه بودم .توجه همه را به خود
جلب کرده بودم .این را میشد از نگاهشان فهمید .نگاههایی
جدی ،موشکافانه و بعضاً با تعجب .شاید تنها سؤال همه آنها
این بود که این جوان غریبه کیست؟ هر کدامشان زیر لب
چیزی میگفتند اما من متوجه کالم هیچکدام نشدم ،جز چند
سالم کردن کوتاه که تنها با یک کلمه ساده جواب دادم :سالم!
در نگاهشان محرومیت ،معصومیت و صمیمیت مشترک بود.
وقتی وارد راهروی مدرسه شدم آقایی به استقبال من آمد
و با خوشرویی تمام مرا به دفتر مدرسه راهنمایی کرد .با ورودم
به دفتر مدرسه ،این بار خجالت هم خودش را به جمع ترس
و دلهره اضافه کرد .بعد از آشنایی مختصر با تکتک همکاران
رفتم و گوشهای از دفتر مدرسه روی صندلی چرمی که گرد
کهنگی بر آن نشسته بود نشستم و باز بیاختیار غرق در افکارم
شدم .هنوز باورم نمیشد که من معلم شدهام و بچهها مرا
«آقا معلم» صدا خواهند زد .با صدای «آقا اجازه» دانشآموزی
رشته افکار ذهنم پاره شد .سرم را بلند کردم .نگاهم به نگاه
معصومانه کودکی که روبرویم ایستاده بود دوخته شد .منتظر
من بود تا اجازه دهم وارد دفتر شود .مدتی به هم خیره ماندیم.
مانده بودم چه بگویم که مدیر مدرسه به فریادم رسید و بیش

از این دانشآموز را منتظر نگذاشت و با گفتن جمله «بفرما»،
ارتباط بصری ما را قطع کرد و دانشآموز هم با برداشتن دفتر
کالس در حالی که تا موقع خروجش از دفتر مرا زیر نگاه
تیزبین خود داشت؛ از دفتر خارج شد .فهمیدم موقع رفتن
به کالس شده .تپش قلبم زیادتر شده بود .لحظه به لحظه که
میگذشت اضطرابم بیشتر میشد .شاید اگر غول چراغ جادو
در خدمتم بود تنها آرزویم در آن لحظه این بود که زمان را
متوقف سازد! نگاهی به اطراف انداختم .کسی در دفتر مدرسه
نبود .همه همکاران به کالسهایشان رفته بودند .من مانده
بودم ،افکارم و...
پس از چند لحظه مدیر و معاونش با هم وارد دفتر شدند.
مدیر که از بدو ورودم تا این لحظه متوجه رفتارم شده بود
شروع به دلداریدادن به من کرد و ار تجربیات آغاز راهی
برای من گفت که اکنون او در سیامین سال آن قرار داشت.
جمالت او برایم تسکیندهنده بود .خطاب به معاونش گفت:
آقای فالنی را به شهید صدوقی راهنمایی کنید .جا خوردم.
منظور حرفش را نفهمیده بودم .معاون که دید من متعجب
شدهام همراه با لبخندی گرم دستی به پشتم گذاشت و مرا
به سمت کالسها هدایت کرد و در مسير كالس ،ضمن نشان
دادن تابلو کالسهای مدرسه گفت« :شهید صدوقی» نام یکی
از کالسهای اول مدرسه ماست و من تابلوها را زیر نگاه مات
و مبهوتم میگذراندم :دوم شهید بهشتی ،سوم شهید رجائی
و...
باألخره با گامهایی لرزان به انتهای راهرو مدرسه رسیدم.
روبروی کالس شهید صدوقی که رسیدیم؛ ایستادیم .معاون  
میخواست همراه من وارد کالس شود تا مرا معرفی کند اما
نمیدانم چه شد که از او خواستم تا اجازه دهد خودم تنها وارد
کالس شوم .او نیز با لبخند و تکان دادن سرش که حاکی از
تأیید خواسته من بود آخرین کالمش را گفت :آقای  ...موفق
باشید ...و مرا با تمام احساساتم ،نگراییهایم ،افکارم و تصوراتم
تنها به حال خود رها کرد و رفت .خیلی زود از گفته خودم
پشیمان شدم .ای کاش اجازه میدادم با من به کالس بیاید.
ولی دیگر فایدهای نداشت .معاون رفته بود و من تنها در راهرو
مدرسه ایستاده بودم .به سمت در رفتم .هر چه نزدیکتر
میشدم صدای همهمه بچهها بیشتر به گوش میرسید .میشد
حدس زد چه خبر است .در ذهنم کالسی را تصور کردم که
میز و نیمکتهایش را به هم ریخته باشند و دانشآموزان به سر
و کله هم بزنند! هر لحظه ترسم بیشتر میشد .ترس از حضور

در کالس ...با خود گفتم قوی باش! دستم را روی دستگیره
در گذاشتم و با گفتن جمله «خدایا به امید تو» دستگیره را
چرخاندم و قدم به درون کالس گذاشتم .با دیدن من و با
گفتن کلمه «برپا» همه دانشآموزان ایستادند و سر جای خود
میخکوب شدند .یکی دو نفری هم که پای تابلو کالس بودند
به سرعت برق خودشان را به نیمکتشان رساندند و ایستادند .از
آن همه سروصدا دیگر خبری نبود .سکوت همه کالس را فرا
گفته بود .صدای بال زدن مگسی را هم میشد شنید .عرض
کالس را زیر نگاه تیزبین بچهها طی کردم و پشت میز معلم
روی صندلی نشستم .بهدنبال نشستن من ،دانشآموزان نیز با
صدای «برجا»ی یکی از دانشآموزان سر جاهایشان نشستند
و باز کالس آرام شد .حاال همه منتظر صحبت من بودند و من
فراموش کرده بودم چه باید بگویم و چگونه شروع کنم! باز در
افکارم غوطهور شدم که صدای یکی از دانشآموزان مرا به خود
آورد« :آقا اجازه؟ اسم شما چیه؟» یکی پرسید«  :آقا اجازه؟
شما معلم چه کتابی هستید؟» و مثل اینکه بچهها جرأت پیدا
کرده باشند؛ یکییکی سؤاالتشان را پرسیدند« .آقا اجازه؟ اهل
کجایید؟»؛ «آقا شما کتک هم میزنید آقا؟!!» این سؤاالت
دانشآموزان سکوت کالس را شکست و مرا به جمع خودشان
دعوت کرد و به من یادآور شد که باید از امروز پاسخگوی نه
تنها این سؤاالت ،بلکه هزاران سؤال دیگر دانشآموزانم باشم و
این ،بزرگترین وظیفه بود بر دوش من که امروز نخستین روز
آن را در یک راه  30ساله تجربه میکردم.
همه را از نظر گذراندم 22 .چهره معصوم روبرویم نشسته
بودند .چهرههایی دوست داشتنی ،صمیمی و مهربان .بلند شدم
و به سمت تخته سایه کالس که پر از نقاشیهای گوناگون
دانشآموزان بود رفتم و گوشهای که از همهجا خلوتتر بود
نوشتم« :به نام خداوند جان و خرد».
با گفتن اسم خود و معرفي كتابي كه درس قرار بود درس
بدهم سکوت کالس را شکستم .گرچه اولین کلمات و جمالت
که بر زبان میآوردم توأم با لرزش ناشی از اضطراب بود؛ اما
لحظه لحظه که از ساعت کالس میگذشت؛ از دلهرههایم
کاسته شد و جمع صمیمی کالس به دریابی از گفت و
شنود خودمانی مبدل گشت .با نواخته شدن «زنگ مدرسه»،
زيباترين موسيقي زندگي من ،اولين ساعت تدريسم بيآنكه
درسي داده باشم  در حالي پايان يافت كه برایم درس اطمینان
و امید به همراه داشت .اطمینان از راهی که آگاهانه انتخاب
کرده بودم و امید به آیندهای روشن که پیش روی ماست...
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                     ازصفرتابیست...
               جواد بهجتی اردکانی

وقتی در سال تحصیلی  72-73افتخار آموزگاری کالس
دوم ابتدایی یکی از مدارس به من محول شد ،بعد از گذشت
یک هفته وقتی دانشآموزان را از نظر درسی و اخالقی محک
زدم ،همه آنها ـ جز یکی که از نظر درسی ضعف داشت ـ
خوب و مؤدب بودند« .محمد» که به نظر میرسید شرایط
کالس دوم را ندارد ،از جثهای نحیف و کوچک و از نظر رفتاری
شلوغ و بیشفعال بود .الفبای فارسی را فرا نگرفته بود و تسلط
کافی بر روی حروف نداشت .آنها را جابهجا تلفظ کرده و
مینوشت .بهطور کلی شکل الفبا را از یاد برده بود .سادهترین
امال که از درسهای سال اول برایش میگفتم؛ «صفر»
میگرفت .با اینکه اکثریت شاگردانم خیلی خوب بودند ،از
بابت او بسیار ناراحت بودم .وجدانم راضی نمیشد به حال خود
رهایش کنم .با خودم عهد کردم که دست از او برندارم تا مانند
دیگر شاگردان کالس شود .هر روز یکی از روشهایی را که
مناسب تشخیص میدادم بهکار میبستم و تأثیرات آن را به
دقت نظاره میکردم .اما انگار محمد قرار نبود امسال را با من
همکاری کند.
ناچار پدر و مادرش را به مدرسه دعوت نموده و از آنها
درباره چگونگی اعمال و رفتارش در خانه سؤاالتی پرسیدم و
از این طریق اطالعاتی از او به دست آوردم .همچنین پای
صحبتهای معلم سال گذشتهاش که به مدرسه دیگری منتقل
شده بود نشستم و نکاتی را یادداشت کردم .آنها همگی به
شلوغ بودن و سر به هوا بودن و دل به کار ندادن او اشاره کردند.
با این تفاصیل هم من دستبردار نبودم ،هم او به راه نمیآمد!
تصمیم گرفتم با مشاهده رفتارهایش در خارج از کالس و
حیاط مدرسه ،حتی در کوچه و خیابان ،او را کنترل نموده تا
حلقه گمشده این مشکل را پیدا کنم و نقطه ضعفی در او بیابم
که نقطه قوت من شود تا از این راه بتوانم به قول قدیمیها
«ل ِنگش کنم» و مشکل را حل نمایم.
پس از چند روز او را در حیاط مدرسه دیدم که با تعدادی از
همکالسیهایش کلنجار میرود .به جز او همه مشغول خوردن
شکالت بودند ،هر چه اصرار میکرد به او اعتنایی نمیکردند .در
نهایت با دوز و کلک و ترفن ِد گریه و المه به مقصود خود رسید
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و شکالتشان را گرفت .با دیدن این رفتار او فردای آن روز با یک
شیشه بزرگ پر از آبنباتهای مغزدار ـ شکالتی که قنادهای
اردکانی در تهیه آن مهارت دارند ـ وارد کالس شدم و آن را
روی میز ،در معرض دید همه قرار دادم و چیزی نگفتم.
همه کنجکاوانه شیشه و محتوای آن را نگاه میکردند و
با هم در اینباره صحبت میکردند .گذاشتم خوب نظرشان
جلب شود و سؤاالتی در ذهنشان شکل بگیرد! بعد از دیدن
تکالیف و پرسش درس ،در حالیکه همه منتظر حل معمای
شیشه بودند ،به آنها گفتم :این آب نباتهای خوشمزه جایزه
کسانی است که طبق گروهبندی من  موفق به کسب باالترین
نمره گروه خود شوند .سپس اسامی گروهها و نمرات مورد نظر
را برای آنها توضیح دادم .مث ً
ال گروه «الف» باالترین نمرهاش
 20و گروه «د» 12 ،بود .بعد از این توضیحات بیشتر بچهها
خوشحال و راضی بودند مگر محمد! او را دیدم که با خودش
کلنجار میرود و نگران است .چند نفری از بچهها به او گفتند:
«تو که نمیتوانی فکرش را هم نکن ».بالفاصله ادامه دادم :اما
برای نفری که نمره خوبی در امال نمیگیرد شرایط فرق میکند
و با نگاه به محمد توضیح دادم اگر صفر نیاورد جایزه را میگیرد
آن هم با یک ارفاق که هر دفعه یک یا دو خط امال برایش
مشخص میکنم و برای اینکه بچهها اعتراضی نکنند گفتم:
«فع ً
ال اینطور عمل میکنم ».محمد چند امال را صفر آورد و با
حسرت تمام و بغضی در گلو به بچههای دیگر که با شادمانی
شکالتها را می خوردند نگاه میکرد .لذا برای تحت فشار قرار
دادن محمد در کالس ،گفته بودم کسی حق ندارد جایزهاش
را به دیگری بدهد! اگر او را خیلی دوست دارید میتوانید در
درسها به او کمک کرده و تشویقش نمایید تا موفق شود .برای
اینکه سرخورده و مأیوس نشود ،او را صدا زدم و گفتم :امالی
بعدی به کلمههای درست تو نمره میدهم ،سعی خودت را
بکن .من به تو امیدوارم ،تو میتوانی ...با اشاره به شیشه گفتم:
«زود باش؛ شکالتها منتظر تو نمیمانند».
امالی بعد ،محمد  5آورد .در حالیکه به او جایزه میدادم
به بچههای کالس گفتم او را تشویق کنند .او از فرط خوشحالی
گریه میکرد و میلرزید و به شکالتش نگاه میکرد .دلش
نمیآمد آن را بخورد .عاقبت بعد از مدتی آن را در دهان
گذاشت و نتیجه تالش و نمره صفر نگرفتن خودش را با تمام
لذت چشید .طولی نکشید که به درس عالقهمند شد و من به

او امیدوار .هر روز نمرات بهتری میگرفت و مورد تشویق من و
بچهها واقع میشد .بارها شکالت دادن به او را قطع کردم ولی
او همچنان پیشرفت میکرد .نمرات او تا  15و  16رسیده بود
تا اینکه روزی به او گفتم حاال تو لیاقت آن را داری که نمره
 20بیاوری و در صورت موفقیت عالوه بر جایزه در کالس به
مدیر میگویم در صبحگاه جلوی همه بچهها تو را تشویق کرده
و جایزه بدهد و ادامه دادم «تو دیگر از امال ترسی نداری؛ پس
بیشتر دقت کن .نمره  20تو حتمی است».
فردای آن روز با سرزندگی خاصی در کالس حاضر شده و
نگاهش تغییر کرده بود .گویی خودش را از قبل آماده کرده بود
و لبخندی بر لب داشت .ساعت امال دفترش را برداشت و جلو
پنجره کالس با دقت تمام مشغول نوشتن شد .خیالش راحت
راحت بود .هیچ ترس و دلهرهای در چهرهاش مشاهده نمیشد.
انگار نه انگار تا دیروز صفر میگرفت و گریه میکرد .در پایان
امال به بچهها گفتم هر کس امالی بغلدستی خود را تصحیح
کند و بدون اینکه من سخنی گفته باشم دفترش را به طرف
من آورد و با لبخند و اطمینان خاطر گفت :آقا! میخواهم اولین
 20مرا شما بدهی!

با دقت تمام آن را تصحیح کردم ـ حتی مته به خشخاش
گذاشتم ـ هیچ ارفاقی به او نکردم با خوشحالی دیدم تمامی
جمالت را صحیح نوشته و هیچ غلطی ندارد و 20میگیرد.
وقتی نمره محمد را برای بچهها خواندم کالس از جا کنده
شد و همه برایش دست زدند و سوت کشیدند .دیگر کنترلی
بر کالس نداشتم؛ بچهها از خوشحالی در کالس باال و پایین
میپریدند .انگار کالس در خوشحالی غرق شده بود .واقعیت را
بگویم خودم هم انتظار داشتم بچهها چنین رفتاری از خودشان
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نشان بدهند و همکالسی خود را از ته دل تشویق کنند .خالصه
به هر نحوی بود کالس را آرام کردم و در حضور بچههای
کالس به او گفتم دیدی چطور همه تو را تشویق کردند...
همیشه خوب درس بخوان تا نزد من و بچهها و پدر و مادرت
عزیز باشی .زنگ تفریح ،معلمها علت شلوغی کالس را از من
پرسیدند و من شرح ماوقع را برای  آنها توضیح دادم و همه
تعجب کردند .قولی را که به محمد داده بودم برای مدیر گفتم
و او قبول کرد.
فردا صبح مدیر در صبحگاه مدرسه با جایزهای خوب او را
مورد تشویق قرار داد و من« ،ماجرای صفر تا بیست» او را برای
بچههای مدرسه بازگو کردم و به همه گفتم شما میتوانید با
تالش و کوشش از صفر به  20برسید .پس از امروز تالش
کنید تا به زودی نتیجهاش را مثل محمد ببینید .بعد از آن
محمد همیشه در درس امال و روخوانی فارسی  20میگرفت
در حالیکه دیگر آبنباتی در کار نبود .او به خودباوری و
فالت یادگیری رسیده بود و به نظر خودش «لذت احترام و
تشویق شما و هم کالسیها و پدر و مادرم از همه چیز بیشتر
است».
به هر حال در پایان سال ،محمد در زمره نفرات برتر کالس
قرار داشت و با معدل باال از کالس دوم فارغالتحصیل شد .مدیر
و همکارانم مرا مورد تحسین و تفقد خودشان قرار دادند.
من مزد زحمات خودم را گرفتم و از اینکه عاقبت پیروز
شده بودم؛ احساس خاصی داشتم که قابل وصف نیست .هنوز
که آن خاطرات یادم میآید؛ آن حس خوب به سراغم میآید
و تا مدتها شاد میشوم .من دانستم که دانشآموز با توجه و
تشویق میتواند کوه را به کاهی تبدیل کند و بر مشکالت فایق
آید .فقط معلم باید از روی دلسوزی و وظیفه انسانی  ،با صبر
و درایت و توجه به تفاوتهای فردی و با شناسایی عالیق ،قلق
هر دانشآموز را پیدا نموده و از طریق آن ،استعدادهای بالقوه
او را ،بالفعل درآورده و شکوفا سازد تا دانشآموز به خودباوری
برسد.
از همه اساتید و دوستان فرهنگی تقاضا دارم با تجارب
ارزنده مهارتهای ویژه خود دانشآموزان  را به احسن تقویم
تبدیل کرده و حس تکامل را در آنها بیدار نموده و تقویت
نمایند و با علم و معرفت خود ،آنها را مورد تعلیم و تربیت قرار
دهند تا آینده کشور ما از همه لحاظ بیمه گردد.
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تجربیاتمدیریتی

رضا خدایی

«رضا خدایی» ،با  20سال سابقه آموزشی و خدمت در آموزش و پرورش،
اکنون به عنوان مدیر مدرسه راهنمایی شهید رجایی(شاهد) اردکان،
مشغول به کار است .وی  12سال نیز به عنوان دبیر ریاضی در مدارس
شهرستانهای مهریز ،یزد و اردکان تدریس نموده است .آنچه در پی
میآید ،گوشهای از تجربیات و عوامل موفقیت نامبرده در طول  8سال
مدیریت بر مدرسه شاهد اردکان ،به قلم ایشان است.
از مطالعات و تجربیات مدیریت آموزشی در مدرسه ،اینچنین آموختم که:
 مدیریت آموزشی ،مدیریتی است بینظیر و غیر قابل مقایسه با همه مدیریتها. شخصی که مدرسهای را اداره میکند ،به واقع جامعه و حتی جهانی را ادارهمیکند.
 مدیر مدرسه ،همزمان با هم ،دستها ،دلها و مغزها را اداره میکند. مدیریت مدرسه مهارتی است آموختنی و مبتنی بر عشق ،اعتماد ،ایمان و امید. مدیریت مدرسه ،نوعی فلسفه ،علم ،هنر و صنعت است؛ به این معنی که جهانبینی خاص خود را دارد.
 مدیر مدرسه باید انتقادپذیر و دوستدار تغییرات مطلوب باشد. مدیر مدرسه به اقتضای حرفهاش ،ناگزیر است مظهر الگوی اخالقی ،کردارانسانی و انسانیت باشد.
 در مدیریت مدرسه ،مدرک تحصیلی مؤثر است ،اما تعیینکننده نیست .چونبخش عمده این امر ،هنر است و مستلزم خالقیت.
 مدیر مدرسه در برقراری روابط انسانی صادقانه با شهروندان ،خصوصاً همکارانو محصالن و اولیاء آنها باید کوشا باشد.
 مدیر مدرسه باید بداند که مردم ،در هر شرایطی محترم و قابل اهمیتاند .آنهامیفهمند و قابل اعتمادند.
اما اجازه بدهید در این مجال ،پیشنهاداتی را به همکاران عزیز و ارجمندم که
مدیریت واحدهای آموزشی شهرستان را به عهده دارند ،پیرامون «شاد سازی و
بازدهی هر چه بهتر فضاهای آموزشی» عرض نمایم:
 تشویق دانش آموزان به خالقیت و نوآوری و ایجاد زمینههایی برای بروزاستعداد آنها.
 نظارت بر تمیزی و نظافت مستمر محیط مدرسه و کالسهای درس و ایجادعادت مناسب در دانشآموزان برای رعایت نظافت شخصی و جمعی در مدرسه.
 ترغیب دانشآموزان به استفاده از لباسهای رنگی و شاد که مغایر با ضوابط وآیین نامه اجرایی مدارس نباشد.
 تغییر مرتب دکوراسیون مدارس ،به طوری که دانشآموز هر هفته با طرحیجدید و نو در مدرسه خود مواجه شود.
 رویآوردن به بازیهای پرورشی و سنتی در مدارس و اجرای یک بازی جدیددر هر روز یا هفته در زمانی مشخص و حدود  10دقیقه ،که زنگهای تفریح برای
این موضوع پیشنهاد میشود.
 ایجاد تفکر مثبت در دانشآموزان پیرامون این موضوع که فقط کاستیها ومشکالت را نبینند و به دنبال زیباییها و نکات مثبت در زندگی روزمره و در
مدرسه باشند.
 القای مفاهیم و ظرایف دینی به دانشآموز با شیوههایی نو و جذاب. توجه به فعالیتهای گروهی و شیوه تدریس فعال در آموزشهای علمی و دینیو جلب مشارکت دانشآموزان و تعامل آنان در تدریس و فراگیری مطالب درسی.
 مشارکت دادن جدی و نه شعاری دانشآموزان در امور مدرسه و استفاده ازنظرات آنان در شاداب سازی محیط مدارس.
 اجرای هفتهای یک برنامه با عنوان ایستگاه خنده با استفاده از برنامهها وهنرنماییهای خود دانشآموزان و بعضاً هنرمندان حاضر در مدارس که در عین
فرح بخش بودن ،مغایر با شئونات اخالقی نیز نباشد.
 دادن جوایز نفیس به بهترین و کاربردیترین طرح های شاداب سازی که دانشآموزان و اولیاء آنها ارائه میدهند.
 اجرای مراسم صبحگاه در قالب برنامههای شاد و متنوع از جمله نرمشصبحگاهی با آهنگی مناسب.
همه آنچه در باال ذکر شد ،گوشهای از تجربیات مدیریتی اینجانب در  8سال
مدیریت مدرسه شاهد اردکان است .امیدوارم همکاران عزیز و ارجمندم ،با ارائه
نظرات و پیشنهادات خود در خصوص مطالب ذکر شده ،در تکمیل و بهرهوری هر
چه بیشتر آن کوشا باشند.

مشارکت اولیا در مدرسه
مشارکت واقعی و جدی قشرهای متفاوت مردم در
اداره امور جامعه و بیش از هر جا در آموزش و پرورش
و در سنگر مدرسه معنای درست خود را پیدا میكند.
این مشارکت در صورتی تحقق مییابد که بهترین
روابط ،یعنی حس تفاهم ،اعتماد ،همدلی ،هماندیشی
و صمیمیت میان اولیاء و مربیان برقرار باشد.
موانع و کاستیها
کاستیهای جلب مشارکت مردمی را در عوامل ذیل
میتوان یافت:
 .1ضعف مدارس در برقراری ارتباط با اولیاء و اطالعرسانی
صحیح و بهموقع.
 .2ضعف در برنامهریزی و عملکرد یا   ناهماهنگیدر
نگرشها و تصمیمگیریها با توجه به گوناگونی مدارس از
نظر آموزشی ،اجتماعی و فرهنگی.

	       تذکرهاالیام
مرتضی عابدی اردکانی

www.ardakaneman.blogfa.com

شنبه :فکر نو یادت نره
لباس نو ،کیف نو ،کتاب نو ،دفتر نو ...مادر یادت
نرود ،امروز روز اول مهره ،خواب نمونی!
این صدا شاید برای خیلیها در آغاز سال نو
تحصیلی عادی باشد ،اما کمتر کسی شنیده است
که بزرگتری هنگام خرج از خانه به تو بگوید :فکر نو
یادت نره.
آری :کاش هر سال به همان اندازه که به نو بودن
لوازمالتحریر ،لباس ،کیف و ...خود اهمیت میدادیم یا
میدادند ،کمی هم برای نو و جدید بودن افکارمان
اهمیت قائل میشدیم .اگر قرار است با همان افکار
گذشته و بدون بروز آوری پای در سالی نو بگذاریم،
گمان میبرم از قافله خردورزی عقب میمانیم.
البته یادتان نرود که تحول بنیادین نیاز نداریم؛ اگر
زیرساختهایمان را قب ً
ال خوب ساخته باشیم.
یکشنبه :زنگ خوش خاطرات
کوچه پسکوچههای خاطرات معلمی و شاگردی
پر است از لحظههای شادی و اندوه .گاه سر از پا
نمیشناسی و گاه آنچنان در غم شاگردت شریک
میشوی که انگار غم او غم توست .اص ً
ال نه تنها معلم
که انسان است و خاطراتش ،روزهایی که به تاریخ
میپیوندند و تو هیچ راهی جز تکرار مکرر آن در
دل و جان نداری .خاطراتی که گاهی خود میتواند
رمانی دلکش از سه دهه زندگی با شاگردانت را به زیور
چاپ منقش سازد .اما به گمانم در میان حجم انبوه
خاطرات ،آن دسته که انسانسازتر بودهاند ،ماندگارتر

میباشند.
دوشنبه :ساعت بعد حساب
همه مدرسه را شاید به خاطر زنگهای تفریحش
میشناسند ،البته خداییش خیلی هم تفریح نیست،
کمی سر و صدای بیهوده و باهوده! تخلیه انرژی و در
مقاطع باالتر کزکردن گوشه حیاط مدرسه و شکل و
شمایل معتاد جماعت به خود گرفتن! اما در پس این
به اصطالح تفریح ،زنگ حساب است .زمان پس دادن
ریز و درشت رفتار و کردارمان .پس به هوش باشیم که
فرصت زندگی کردن اندک  و زمان زندگی بخشیدن
بس اندکتر .حواسمان را خوب خوب جمع کنیم که
ریز و درشت اعمالمان حساب میشود ،آنهم شاید در
همان زنگ تفریح زندگی!
سه شنبه :تخته سفید هوشمند
امروز کلی میخندیم چون معلمی داریم که
بیچاره خیلی هم نمیتواند با این تخته سفیدهای
مث ً
ال هوشمند کار کند .ما هم که خوره سرکار گذاشتن
همه مخصوصاً معلم جماعت ناشی هستیم ،شنبه تا
سهشنبه انتظار میکشیم تا ...البته ناگفته نماند که
هوشمندسازی به نصب یکی دو تا تخته سفید توی
مدرسه ختم نمیشود ،آدمهای هوشمند نیاز داریم
که صد البته خیلی تعدادشون زیاد نیست .در ضمن
اون بنده خدا بیست و نه سال سابقه خدمتش رو با
گچ و تخته سیاه گذرونده ،حتی به رنگ سفیدش
هم سخت عادت میکنه چه برسه به هوشمندش و
صد البته آمار وارقام وزارت آموزش و پرورش نشان
از تسلط همه معلمان بر ابزارهای هوشمند تدریس
در مدارس ما دارد!
چهارشنبه :گرسنگی ،سوهان روح
آخ که تعطیلی پنجشنبهها ،شده بالی جون

هوایمدرسه...
مجید میرابزاده اردکانی

طبق عادت همیشه که به اردکان میآم سری زدم به
                         مغازه مرحوم سلطانی (کتابفروشی پارس) .حتماً اونجا رو
خوب میشناسید .برای یک احوالپرسی ،گپ خودمانی و احیاناً خرید یا ورق زدن
یک یا چند جلد کتاب.
مغازه خیلی شلوغ بود و آقا شهرام و چند تا از نوههای مرحوم سلطانی اونجا
بودن .سر همه به پاسخگویی به مشتریان پرشماری که بانوبت و بینوبت در حال
خرید کردن بودن گرم بود.
یک سالم و علیک نصفه و نیمه با آقا شهرام ،هر از گاهی سؤالی و هر از گاهی
جوابی و قطع مکالمه تا فرصتی دوباره .مکالمه خسته کننده و نیمهکنده.
تو این حال و هوا بودم که حواسم رفت به شلوغی مغازه و مشتریها.
آقا کالسوراتون همینهاست ،دفتر نقاشی چهلبرگ دارین ،پاککن و...
اینها همه چیزهایی بود که مکررا ً از سوی مشتریان مغازه شنیده میشد.
همه اینها به یک چیز ربط داشت و اون نزدیکی به مهرماه و بازگشایی
مدارس بود.
حالم عوض شد و اضطراب همه وجودمو فرا گرفت.
اضطراب دیررسیدن به مدرسه ،دلهره روز اول مدرسه ،بیدارشدن صبح ،لباس
پوشیدن و آماده شدن و ...انگار همین دیروز بود.
روز اول مدرسه ،اولین صفی که ایستادیم ،اولین صبحگاه ،اولین کالس ،اولین
نیمکت ،اولین معلم ،اولین دوست ،اولین بیست ،اولین آفرین ،اولین صدآفرین و
صد تا اولین دیگه...
دلم هوایی شده بود ،بدجور هوای مدرسه و کالس درس رو کرده بودم .حاضرم
سطل آشغال کالس رو پر از آجر کنن ،بدن دستم ،روی یه پا بایستم گوشه کالس
ولی دوباره اون روزای خوب و خاطرات فراموش نشدنی رو تجربه کنم.
نیمکتمون ،آره خوب یادمه؛ همه شیارهای روی میز و همه ترکهای روی
نیمکت حتی یکی از پایههای نیمکتمون کوتاهتر بود که بعدها عوضش کردن.

 .3فعال نبودن دانشآموزان در امر مشارکت.
 .4فعال نبودن معلمان در امر مشارکت.
 .5نبود تبلیغات و آگاهسازی برای جلب مردم به مشارکت.
راهکارها
مهمترین عامل در ایجاد جلب مشارکتهای مردمی
در آموزش و پرورش آگاه کردن مردم از تمام جوانب
مشارکت است .برای این منظور میتوان به اقدامات
زیر دست زد:
 .1شرکت دادن مردم در جلسات عمومی انجمن اولیاء
و مربیان.
 .2ترغیب خانوادهها به شرکت مستمر در کالسهای
آموزش خانواده.
 .3گسترش تبلیغات رادیو و تلویزیونی در این زمینه.
 .4استفاده از نقش شوراهای آموزش و پرورش در جهت
آگاهی دادن به مردم.

ما گشنهجماعت در مدارس ،دو روز در هفته هشت
ساعتی هستی بدون اینکه لقمهای صبحانه درست و
حسابی بخوری یا بخور دمان دهند!
نهضت اهداء تغذیه رایگان هم که تا راه بیفتد،
سال تحصیلی به نیمههایش رسیده است .تازه اونم که
شامل حال راهنمایی و متوسطه یا نمیشه یا اگه نشه
سنگینتره! کاش اونایی که این تزای جهانی آموزش و
پرورش میدن یکبار با دل گشنه جای ما در کالس
درس مینشستن تا بفهمند که شکم گرسنه سوادش
نمیآید!
پنجشنبه :جمعهای جدید
به برکت اجرای طرحهای صد البته کارشناسی
شده ،خدا را شکر دو سالی است که پنجشنبههای
مدارس تقریباً تعطیله .این تقریباً هم برای اینکه
خیلی از مدارس بازه ،خیلی بسته ،البته بازیها بهانه
فوق برنامه دارن و بستهها  48ساعت کامل در کمای
تعطیلی به سر میبرند .خدا را شکر که اگر نظام
آموزشی ما کیفیت مدارس خارج از کشور را ندارد
کمیت آن را دارد .بماند از نطرات موافق و مخالف و
باز هم صد البته از کار کارشناسی در خصوص خوب یا
بد بودن آن و احتماالً بروز برخی آسیبهای اجتماعی.
از قدیم گفتهاند مدرسهها که تعطیل میشه بچهها
میگن جون! معلما میگن آخ جون!
جمعه :فتیله ،تعطیله
با عنایت به تعطیلی پنجشنبه ،عم ً
ال این روز از
تقویم کاری سال تحصیلی حذف شده است .درس و
مشق هم تعطیل ،فقط غم و غصه فردا شنبه همچنان
برقرار است که امید میرود با درایت مسئولین این
مشکل هم برطرف گردد .واین ایام را کپی کرده در
تمام طول سال تحصیلی که صد البته چندان هم
طوالنی نیست.

داستان عوض شدنش هم مفصله ،پایه سمت مسعود پایه عقبی نیمکت حتماً
اگه ببینمش میشناسمش .ترسیدم ،اضطراب و دلهره روز اول مدرسه کم بود.
ترسیدم؛ ترسیدم از اینکه اگه نیمکتمون رو ببینم ،نشناسمش .حتماً همونجوری
نمونده ،حسابی کهنه و فرسوده شده ،شاید تا حاال انداخته باشن دور ،حتماً
انداختنش ...چون اآلن که دیگه میزا و نیمکتا نو و از جنس خوب هستند؛ پس آدما
چی میشن ،آدمای اون کالس کجا هستن ،همشاگردیام ،خیلی وقته ندیدمشون،
معلممون ،آقای عصارزاده ...دلم برای همشون تنگ شده.
ـ مجید کجایی؟ حالت خوبه؟ حواست کجاست؟
ـ آره خوبم ،تو مدرسه ارشاد بودم.
ـ خدا شفا بده ،آفتاب خورده!
ـ باید برم .خداحافظ.
ـ کجا؟
ـ کار دارم.
ـ بیا این طرفا.
ـ باشه ،خداحافظ.
اینا آخرین مکالمات من و آقا شهرام بود.
از مغازه اومدم بیرون ،نور و روشنایی شدید بیرون همراه با آفتاب بیرمق
شهریورماه که بر خالف آقا شهرام زورش به ما نمیرسید کمی منو از این حال
و هوا در آورد.
شنیده بودم یه جایی تو خیابون سعدی هست که پاتوق معلمای بازنشسته
آموزش و پرورش شده ،اگه برم اونجا حتماً میتونم خاطرات خوبم را پیدا کنم.
آره اونجا پره از یک دنیا خاطره ،درد دل و حرفهای شنیدنی .یادمه هیچ وقت
نتونستم از معلمای خوبم به خاطر کلمهکلمهای که به من آموختن تشکر کنم.
حاال فرصت خوبیه تا به اونجا برم یک تشکر ساده و ناچیز داشته باشم از اون همه
زحمت و محبت بیدریغ.
آره این بهترین کار و منطقیترین روش برای تجدید خاطرات خوب گذشته
است .خاطراتی که هرگز تکرار نمیشن ،و ما اونا رو برای همیشه از دست دادهایم...
معلمان از خانه دانشآموزان پرمسئله ،حضور داوطلبان در
مدرسه و...

 .5دعوت از اولیاء برای حضور مکرر در مدرسه و پیگیری
وضعیت تحصیلی فرزندان خود.
 .6برپایی نمایشگاهی از حاصل کار دانشآموزان و معلمان.
 .7تجلیل از افراد خیر و معرفی آنان به مردم.
 .8دعوت از اولیاء جهت بازدید از مدرسههای موفق.
 .9تشویق مردم به مطالعه مجالت علمی و تربیتی.

راههای گسترش مشارکت اولیاء و مربیان
مهمترین انتظارات اولیاء از مدیران بر اساس نتایج به دست
آمده عبارتاند از:

روشهای پیشنهادی برای جلب مشارکت
 .1آگاه ساختن معلمان در مورد توانایی و ظرفیت عظیم
اولیاء در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان.
 .2آموزش معلمان در جهت تقویت مهارتهای ارتباطی
آنان با اولیاء برای شناخت بهتر انتظارات و نیازهای طبقات
مختلف اجتماعی.
 .3ایجاد تغییر و تحول در نحوه تشکیل انجمن اولیاء و
مربیان در مدرسه.
 .4تقویت مهارتهای آموزشی و پرورشی اولیاء.
 .5ایجاد تحول در جامعه محلی اطراف مدرسه ،بازدید

 .1حضور همهجانبه اولیاء و مربیان در تصمیمگیریهای
آموزشی و اداره مدرسه.
 .2اطالعرسانی دقیق و بهموقع درباره وضعیت تحصیلی و
تربیتی دانش آموزان و مسائل و مشکالت مدرسه.
 .3قدردانی از فعالیتها و همکاریهای اولیاء در مدرسه.
 .4ایجاد فضای الزم برای رشد و شکوفایی استعدادهای
دانشآموزان.
 .5استفاده مناسب از تواناییهای تخصصی و مهارتی اولیاء.
 .6برگزاری جلسات مشترک اولیاء و مربیان به طور مستمر.
 .7کیفیتبخشی به امر آموزش در مدرسه.
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کوچهها

رنج معلّم

به آشیانه فراخوان مرا در این باران
غبار ثانیهها روی زندگی ماندهاست

گم میشوی دوباره در آغوش کوچههــا

ماه مهر آمد و تابستان رفت

بر شاخههای خم شده بر هوش کوچهها

تا بیایم به کالس و هر روز

روزی رسید خوشه احســاس چـشم تو

من هنرپیشهام و هست کالس
بچهها ـ یا که تماشاچـیها ـ
هدفم پرورش گلهـایی است

حـس میکنی تـرانه خــاموش کوچهها
امروز دیدمـــت که چــگونه پنـــاه برد
چشمـان حسرت تو در آغوش کوچـهها

دل و جانم ز پی این مـقصود

رد میشود دوباره از این جاده کودکــی

تخته را پاک کن احمد تا من
هان منوچهر! چرا خامـوشی؟
تو که فعـالتریـن شاگـردی

گل میزند به گیسوی معشوق کوچـهها
در البالی خاطــرههــای تو آشنـــاست
این کودک همیــشه فـراموش کوچـهها

دفتر از بهر تو نگــرفته پدر؟

تا از سطور کـهنه این شعــر رد شــدی

بچهها باز ز من میپـــرسنــد

تکرار شد صدای تو در گــوش کوچـهها

تو چه دانی که از این پرسشها

عالیه محرابی (یزد)

باز من هستم و شاگردانـــم
بــدهم درس به فــرزندانم!
صحـنه بازی جانفرســایم
نـگـــــذارند دمی آســایم
که در این فصل خزان میرویند

اقیانوس بیداری
راه را می گفت و من باور نکردم
درس را می داد و من از بر نکردم

ناخودآگـــاه سخن میگـــوید

باغ را میکاشت ،اما خواب بودم

بنویســـم بر آن درسـی را
به دلت راه مـــده ترسی را!
چشت از چیست که اشکآلود است؟

چشمها را نذر آن منظر نکردم
بود اقیانوسی از بیـداری؛ امــا
من دریغ از او لبی هم تر نکردم

میخرد جانم حـــاال زود اســـت!
زان سؤاالت که دل سوزانــــد
چه کشـــم رنج ،خدا میدانـد
علی اکبر باللی

مدرسهی عشق
در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما ،مدرسهای میسازیم
که در آن ،همواره ،اول صبح
به زبانی ساده
«مهر» تدریس کنند
و بگویند خدا
		
خالق زیبایی
		
و سرایندهی عشق
		
آفرینندهی ماست
		
مهربانیست که ما را به نکویی
		
دانایی ،زیبایی
		
و به خود میخواند
		
جنتی دارد نزدیک ،زیبا و بزرگ
دوزخی دارد ـ به گمانم ـ
کوچک و بعید
در پی سوداییست
که ببخشد ما را
و بفهماندمان
ترس ما بیرون از دایرهی رحمت اوست
در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسهای میسازیم
که خرد را با عشق
علم را با احساس
و ریاضی را با شعر
دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس کنند
الی انگشت کسی
		
قلمی نگذارند
		
و نخوانند کسی را حیوان
		
و نگویند کسی را کودن
		
و معلم هر روز
		
«روح» را حاضر و غایب بکند
		
و به جز از ایمانش
		
هیچ کس چیزی را حفظ نباید بکند
		

میوزد طوفان از این حزان و دردا
در تمام زندگی پیدا از او بهتر نکردم
وای آن دم کز کالس کوچک ما
صبحگاهی رفت و من باور نکردم
قاسم درویشی
مغزها پر نشود چون انبار
قلب خالی نشود از احساس
درسهایی بدهند
که به جای مغز ،دلها را تسخیر کند
از کتاب تاریخ
جنگ را بردارند
در کالس انشا
هر کسی حرف دلش را بزند
«غیرممکن» را از خاطرهها محو کنند
		
تا کسی بعد از این
		
باز همواره نگوید «هرگز»
		
و به آسانی همرنگ جماعت نشود
		
زنگ نقاشی تکرار شود
		
رنگ را در پاییز تعلیم دهند
		
قطره را در باران
		
موج را در ساحل
		
زندگی را در رفتن و برگشتن از قلهی کوه
		
و عبادت را در خلقت خلق
		
کار را در کندو
		
و طبیعت را در جنگل و دشت
		
مشق شب این باشد
که شبی چندین بار
همه تکرار کنیم:
عدل ،آزادی ،قانون ،شادی
امتحانی بشود
که بسنجد ما را
تا بفهمند چهقدر
عاشق و آگه و آدم شدهایم
در مجالی که برایم باقیست
		
باز همراه شما مدرسهای میسازیم
		
که در آن ،آخر وقت
		
به زبانی ساده« ،شعر» تدریس کنند
		
و بگویند که تا فرداها
		
خالق عشق نگهدار شما...
		
مجتبی کاشانی

ببین که میل غزل کرده آسمان دلم
مرا بخوان و در این بارش خیالانگیز

باران
دوباره میچکد از چنــگ بیقرار غروب
چه سرد میرسد از راه و مینشیند گرم

گمان کنم که نشسته است در کمین باران
کجاست فرصــت دستان نــــازنین باران

همان ترنم زیبــا و دلنشیـن بـاران
چو بوسه بر لب خشکیده زمین باران
و دست قافیه دارد در آستین بــاران
تو هم ز گوشه چشم ترم بچین باران

فاطمه احمدزاده (ابرکوه)

از مکتب تا مدرسه

آموزش مرسومی که عمر والدین ما به آن قد دهد همان مکتب خانه ای
است که از سده دوم قمری جای خود را در جامعه باز کرد .تا اوایل قرن حاضر
شاید بیش از  ۸۰درصد امور آموزشی در دست مکتب خانهها بود .نظام آموزشی
در مکتب به گونهای بود که هر کس در هر سنی میتوانست وارد آن شود و تا
هر زمان که می خواست فرصت استفاده از مکتب را داشت .مکتبخانهها که با
آموزش قرآن شکل گرفته بودند با خواندن کتب و نگارش ،نقش آموزشی یافتند.
این مراکز به دلیل مذهبی بیرون مساجد قرار داشتند .مشهورترین مکتب،
مکتبخانه ابوالقاسم بلخی (۱۰۵ق .م ).بوده که  ۳۰۰۰دانش آموز داشته است.
سن آغاز تحصیل برای کودکان حدود پنج سالگی بوده است .پس از آموختن
هجا و ابجد (الفبای عربی) ،شاگرد باید یک کله قند برای استاد میبرد.
آموزش بعدی روخوانی جزء آخر قرآن (عم جزء) بوده و در همین حین
نیز خواندن یک کتاب فارسی (معموال گلستان سعدی ،کتاب جودی ،خاله
سوسکه ،عاق والدین ،ترسل) به کودک آموزش داده میشد .این روند تا هنگامی
که کودک  هشت ساله شود ادامه مییافته و پس از آن به پسران نوشتن
میآموختند .عالوه بر نوشتن حروف ،حساب و شرعیات (بر اساس رساله مرجع
تقلید زمان) نیز به پسران آموخته میشد .پایان دوره آموزشی (که معموال پایان
اطالعات مکتبدار نیز بود) در این زمان فرا میرسید.
نظام آموزشی با تغییرات سیاسی اجتماعی جامعه دستخوش تغییر قرار
میگرفت .از دوره صفویان ،ابتدا در اصفهان و سپس در تبریز و سایر شهرهای
بزرگ ،مسیونرهای مذهبی اروپایی اقدام به دایر کردن آموزشگاههایی به سبک
غربی نمودند .این سیر آموزشی ادامه داشت تا دوره امیرکبیر که دارالفنون
تاسیس شد .امیرکبیر در سال  ۱۲۲۵خورشیدی دارالفنون را که اولین موسسه
عالی به سبک نوین در ایران بود راهاندازی کرد .در سال  ۱۳۰۰خورشیدی قانون
شورای عالی فرهنگ جهت اداره امور کلیه مدارس تصویب شد .زمان مظفرالدین
شاه بود که دبستان و دبیرستان در ایران گشایش یافت.
گذر از مکتبخانهها به مدارس شاید یکی از موضوعات مهم در تاریخ
مشروطیت ایران به شمار رود .آموزش اجباری رایگان که پیش از این و در دوره
مشروطیت برای کودکان اجباری شد .به جرات می توان گفت نظام آموزش
وپرورش رسمی ایران در واقع از انقالب مشروطیت و پس از وضع قانون اساسی
و متمم آن به وجود آمده است .مطالعه اسناد و مدارک مربوط به تاریخ آموزش
و پرورش در ایران نشان میدهد که نخستین بار در  ۹آبان  ۱۲۹۰ه .ش ،مجلس
شورای ملی قانون تعلیمات اجباری را تصویب کرد .با آغاز به کار رضاشاه و
گسترش مدارس رایگان ،عمال بساط مکتبخانه ها برچیده شد.
در سال  ۱۳۱۲دانشسراهای مقدماتی و عالی برای تربیت معلم و دبیر،
تاسیس شد .ایجاد مدارس اکابر برای آموزش بزرگساالن در سال  ۱۳۱۵و اعزام
دانشجو به کشورهای اروپایی به منظور استفاده از آنها در مراحل آموزشی
کشور صورت گرفت .تا سال  ۱۳۴۳دو مقطع آموزش ابتدایی و متوسطه وجود
داشت و پس از آن به سه دوره ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان تقسیم گردیده
است.
از سال  ۱۳۴۵به بعد به خاطر تحوالت اجتماعی و دگرگونیهای اقتصادی
اجتماعی در برنامه های آموزشی تغییراتی اصولی در تشکیالت و برنامههای
نظام آموزش و پرورش به وجود آمد که مهمترین آن تاکید بر سوادآموزی و
آموزش اجباری ابتدایی ،مخصوصا در روستاها بود.
بعد از انقالب بود که شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش با تصویب
شورای عالی انقالب فرهنگی از فروردین  ۱۳۶۵رسما آغاز به کار کرد و پس از
 ۱۵۰جلسه بحث ،طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران
را تدوین کرد که در شهریور  ۱۳۶۹تصویب شد .سال  ۶۸ساختار جدید نظام
آموزشی براساس  ۲دوره  ۶ساله (ابتدایی و متوسطه) در شورای عالی انقالب
فرهنگی به تصویب رسید که به دلیل فراهم نبودن امکانات و مقدمات آن اجرا
نشد .دهه هفتاد بود که نظام آموزشی دوره متوسطه در کشور پس از  ۵دهه
راه تحول در پیش گرفت.
کتب درسی و متون آموزشی با تغییراتی جزیی حداقل تا سه نسل دست به
دست شد .این در حالی بود که در سال  ۷۱نظام جدید آموزشی کشور مطرح
شده و به صورت آزمایشی در چند استان به مرحله اجرا در آمد .طی سال ،۷۲
 ۲۰درصد از مدارس ،طی سال  ۷۳بالغ بر  ۴۰درصد و طی سال  ۷۴بالغ بر
 ۶۰درصد و طی سال  ۷۵کلیه مدارس دوره متوسطه ایران تحت پوشش نظام
مذکور قرار گرفته و در  ۲۴آبان سال  ۷۵به تصویب مجلس شورای اسالمی
رسید .طی سال تحصیلی  ۷۵-۷۶ورود به مراکز پیش دانشگاهی بر اساس
آزمون میسر شد چرا که طرح نظام جدید از مرحله آزمایشی خارج شده و به
تصویب مجلس رسید.
در سال  ۸۹به بهانه بررسی و تصویب سند ملی آموزش وپرورش تغییر
ساختار نظام آموزشی در شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد که در این
مصوبه نظام آموزشی  ۶-۳-۳به تصویب رسید و مبنای آن  ۶ساله شدن دوره
ابتدایی و  ۲دوره  ۳ساله مقطع متوسطه قرار گرفت.
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معلم ُکتّابی دیدم در دیار مغرب ،ترشروی تلخ گفتار بدخوی مردم آزار گدا طبع
ناپرهیزگار که عیش مسلمانان به دیدن او تبه گشتی و خواندن قرآنش دل مردم
سیه کردی .جمعی پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به دست جفای او گرفتار؛ نه
زهره خنده و نه یارای گفتارَ .گه عارض سیمین یکی را طپنچه زدی و َگه ساق
بلورین دیگری شکنجه کردی .القصه شنیدم که طرفی از خباثت نفس او معلوم
کردند و بزدند و براندند و مکتب او را به مصلحی دادند پارسای سلیم نیک مرد
حلیم ،که سخن جز به حکم ضرورت نگفتی و موجب آزار کس بر زبانش نرفتی.
کودکان را هیبت استاد نخستین از سر برفت و معلم دومین را اخالق ملکی دیدند
و یکیک دیو شدند .به اعتماد حلم او ترک علم دادند؛ اغلب اوقات به بازیچه فراهم

موزه فرهنگ
		
		 نماد فرهنگ
نادر پیری اردکانی

		

اواخر سال  1383بود که طرح موزه فرهنگ را به مدیر وقت آموزش و
پرورش ارائه کردم .این طرح زمانی به ذهنم خطور کرد که در همان سال ،اسناد
فرهنگی منزل حضرت آیتاهلل خاتمی (ره) در هنگام تعمیر منزل وی در حال
نابودی بود .موضوع فوق سبب شد در سال  1384این طرح را ارائه کنم و در
همان سال طرح فوق در شورای اداری و منطقهای و شورای پیشنهادات اداره
آموزش و پرورش مصوب شد و در مهرماه  1384کار جمعآوری اسناد و اشیاء
موزه فرهنگ آغاز گردید.
اما متأسفانه این فعالیت تا سال  1386بیشتر ادامه نیافت و با تغییر مدیریت
آموزش و پرورش ،تا خرداد ماه  1391موزه به حالت تعطیل درآمد .ولی
خوشبختانه با دید مثبت مدیریت جدید و معاونت تربیتی آموزش و پرورش و
با اعتقاد راسخ به این طرح و حمایتهای مالی فرماندار ،کار تجهیز و راهاندازی
موزه آغاز شده و به یاری خدا در روزهای آتی درب موزه به روی همه عالقه
مندان به فرهنگ و میراث باز خواهد شد.
اما طرح موزه در هفت بخش تعریف شده که شامل بخشهای -1شهدای
فرهنگی -2معرفی نخبههای دانشآموزی -3معرفی نخبههای فرهنگی ،ورزشی
و علمی فرهنگیان و مدیران آموزش و پرورش -4معرفی خیرین مدرسهساز
-5اسناد و مکتوبات  -6ارائه وسایل کمک آموزشی -7نمودار آماری آموزش و
پرورش در بخشهای مختلف است.
البته این طرح جزئیات دیگری نیز دارد ،از جمله مصاحبه شفاهی با
پیشکسوتان عرصه آموزش و پرورش که به امید خدا پس از افتتاح ،این فعالیت
نیز آغاز میگردد.
هدف از طرح این است که فرهنگ و آموزش گذشته و امروز به هم پیوند
بخورد و به گونهای پاالیش شود که هویت آموزش گذشته برای نسل آتی حفظ
گردد .دانشآموزان و فرهنگیان جوان دریابند که آموزش و تربیت در این شهر از

کجا آغاز شده و چگونه ادامه یافته ،ضمن آنکه ما قصد داریم فضایی ایجاد کنیم
تا انگیزهای شود تا دانش آموزان و فرهنگیان با تالش مضاعف ،خود را به موزه
فرهنگ معرفی کنند .بیشک موزه فرهنگ در سالهای آتی آرشیو غنی از اسناد،
اشیاء و مصاحبههای شفاهی فرهنگیان خواهد بود و به یقین تمامی خادمین عرصه
تربیت و آموزش را به خوبی معرفی خواهد کرد و تاریخچهای عینی از تمام
فعالیتها ،افتخارات و تغییرات را در آموزش و تربیت نشان خواهد داد.
البته جمعآوری و آرشیو کردن محتوای موزه فرهنگ ،متکی به شخص
نیست بلکه جامعه فرهنگی شهرستان اردکان در این راه خطیر باید دست یاری
بدهند تا این موزه بیش از پیش غنیتر گردد .ناگفته نماند که اهداء اسناد و
اشیاء فرهنگی به نام خود اهداکننده در معرض دید قرار میگیرد و یا آرشیو
میشود.
در اینجا از تمامی مردم اردکان درخواست دارم در صورتی که کتابهای
آموزشی و غیرآموزشی ،اسناد و اشیاء فرهنگی در اختیار دارند با اهداء آنها
به موزه فرهنگ آموزش و پرورش اردکان ،ارزشهای فرهنگی خود را  بیش از
پیش نشان داده و در راه خطیر آموزش و تحصیل برای رضای خدا گام بردارند
تا انشاءاهلل آبرویی باشد برای مردم این مرز و بوم.

نمونهای از تصاویر موجود در بخش «فرهنگ عامه» موز ه فرهنگ اردکان

افتخارآفرینان آموزشگاه برخورداری احمدآباد

مهدی شعبانی

امیرحسین دهقانی

علیرضا محمدی

دبیرستان ابنسینا

دبیرستان نمونه

معدل19/59 :

معدل19/98 :

علیرضا بهشتی

محمدجواد احمدی

حمیدرضا زارعپور

دبیرستان ابنسینا

دبیرستان شرف

معدل19/19 :

معدل19/65 :

دبیرستان ابنسینا
معدل19/75 :

از دیرباز ،احمدآباد به داشتن
علما و بزرگانی که از میان فرزندان
خوشاستعداد این سرزمین برخاسته
بودند؛ افتخار میکرد .بزرگانی که نام
و آوازهشان باعث افتخار و مباهات
ایرانزمین بوده و هست؛ کسانی که
روزگاری از میان خانوادههای ساده و
بیپیرایه احمدآباد پا به عرصه وجود
گذاشته بودند و در کوچهپسکوچههای
خاکی این آبادی رشد و نمو نموده و
در مکتبخانهها و مدارس این دیار
الفبای علم و زندگی را آموخته بودند.
ولی باعث تأسف و تأثر این شد که

دبیرستان شاهد
معدل19/96 :

سجاد قاسمی
دبیرستان شاهد
معدل19/70 :

حسین ترابی
دبیرستان شاهد
معدل19/78 :

در سالهای اخیر به علل مختلف
فرهنگی و اجتماعی ـ کمبود امکانات
و بیتوجهی و یا کمتوجهی خانوادهها
و مسئولین و ...ـ استعدادهای نادر این
سرزمین یکی پس از دیگری فنا شدند
و در کوران رقابتهای علمی و عملی
واماندند .ولی ما ایمان داریم که ماهی
را هر وقت از آب بگیری تازه است و
منفعت زمانی حاصل میشود که جلوی
ضرر گرفته شود.
از زمانی که جهاد را برای احیای
فرزندان نخبه احمدآباد شروع کردیم؛
دو سه سالی میگذرد و حال ،کمکم

عباس دهقانی
دبیرستان ابنسینا
معدل19/50 :

محمدجواد طالبی
دبیرستان شاهد
معدل19/74 :

شکوفههای درخت تناور آموزشگاه
برخورداری احمدآباد به بار نشسته
است .در این راه مشکالت مادی و
معنوی فراوان سر راهمان بوده و هست
که از خانوادهها و مسئولین محترم شهر
و استانمان تقاضای همراهی و همکاری
و مساعدت داریم تا باز هم شاهد این
باشیم که بچههای احمدآباد جزء کسانی
باشند که در صف اول جهاد برای میهن،
چرخهای تناور انقالب را به حرکت
درمیآورند.
رضا حیدری
مدیر آموزشگاه برخورداری

نشستندی و لوح درست ناکرده در سر هم شکستندی!
استاد معــلم چو بود بى آزار

خرسک بازند کودکان در بازار
			
بعد از دو هفته بر آن مسجد گذر کردم ،معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده
بودند و به جای خویش آورده .انصاف برنجیدم و الحول گفتم که ابلیس را معلم
مالئکه دیگر چرا کردند .پیرمردی ظریف جهاندیده گفت:
پادشاهی پسر به مکتب داد
لوح سیمینش بر کنار نهاد
			
بر سر لوح او نبشـته به زر
جور استاد به ز مهــر پدر
			
گلستان سعدی ،باب هفتم ،حکایت چهارم

علمآموزی از نگاه قرآن

در قرآن کريم در آيات متعدد راجع به علمآموزي و تعليم و تربيت و ارزش
عالمان مطالبي بيان شده که غور و مطالعه در اين آيات ميرساند ارزشي که
خداوند براي علم قائل است تا به آن حد است که شناخت علم به شناخت خداوند
ميرسد .يعني همان سعادت واقعي که بشر در تالش است بدان دست يابد .علم
در قرآن به طور مطلق آمده و يک علم خاص در ميان نيست .مث ً
ال وقتي که قرآن
از کائنات و آسمانها سخن ميگويد از علم هوا فضا بحث به ميان ميآورد .برخي
از مسلمانان خواستهاند علم را در بيان قرآن در چهارچوب علوم مذهبي و حتي
فقهي منحصر بدانند ،در حالي که همه جا از علم بطور مطلق ياد شده است و در
گفتههايي از قبيل «أطلبو العلم ولو في الصين» و «من علمني حرفا فقد صيرني
عبداً» ،هر که حرفي به من آموخت مرا بنده خويش ساخت ،عموميت آن کام ً
ال
پيدا است.
قرآن با کلمه «خواندن» شروع ميشود« :اقرا باسم ربک  ...الذي علم بالقلم»
خدا انسان را به خواندن ،نوشتن و تعليم دادن دعوت نموده است« ،علم االنسان
مالم يعلم» به انسان آنچه را که نميدانست ياد داد.
ارزش علم نزد خدا تا آنجا پيش ميرود که خداوند به قلم و آنچه مينويسد
يعني به علم ،قسم ياد ميکند (قرآن ،آيه  1سوره قلم.)564 ،
خداوند از انسان ميخواهد که در راه کسب علم تالش کند و در اين راه از او
بهره جويد« :بگو خدايا دانش مرا افزون کن» (طه.)114 ،
و در آيه  11سوره مجادله چنين آمده :خداوند باال ميبرد کساني را از شما
که ايمان آورده و دانشمند هستند و خداوند به آنچه ميکنيد آگاه است (شبلي،
.)320 :1370
در آيه  15و  16سوره نمل آمده :و همانا ما به داوود و سليمان مقام دانش عطا
کرديم که گفتند ستاي و سپاس خداي را که ما را بر بسياري از بندگان با ايمانش
فضيلت و برتري عطا فرمود و سليمان که وارث ملک داوود شد به مردم گفت
که ما را زبان مرغان آموختند و از هر گونه نعمت عطا کردند ،اين همان فضل و
بخشش آشکار است (قرآن)436 :
رسول اهلل (ص) فرمودهاند :اي مردمان بدانيد که دين هنگامي کامل و درست
است که علم بياموزيد و علم خود را بکار بنديد ،آگاه باشيد تحصيل علم واجبتر
است از تحصيل مال (حکيمي .)10:1371 ،در جاي ديگر ميفرمايد :دو نفر سير
نشوند؛ جوينده علم و جوينده دنيا (تاج لنگرودي واعظ.)429:1372 ،
کسي از پيامبر اعظم (ص) ميپرسد اگر يک ساعت بيشتر تا مرگ من نمانده
باشد آن يک ساعت را چه کنم؟ پاسخ ميفرمايد :برو آن را با مباحثه علمي
بگذران.
پيغمبر (ص) وارد مسجد شد ،جمعي به عبادت نشسته بودند و جمعي به
بحث علمي مشغول بودند ،پيغمبر در هر دو نگريست و به گروه دومي پيوست.
پيامبر در ارزش علم فرموده :جستن علم بر هر مسلماني واجب است و همه
چيز حتي ماهيان دريا براي جوياي علم آمرزش ميطلبند و صبح و شب در کار
تعليم علم به سر بردن ،نزد خدا از جهاد بهتر است.
ايشان همچنين در ارزش عالم ميفرمايد :مردم قابل اعتماد دو گروهاند :عالم و
علمآموز و در غير آنها چيزي نيست (فريد تنکابني)5:471-1384 ،
و در جاي ديگر ميفرمايد :با عالمان صالح مشورت کنيد و چون تصميم بر
اجراي آن گرفتيد به خدا توکل کنيد (دلشاد تهراني)355:1385 ،
در ميان ائمه معصوم (ع) بعد از پيامبر ،امام علي (ع) تقريباً بيشترين تأکيد را
بر علم داشتند و اين به دليل باقي ماندن مجموعه خطبهها و سخنان اين بزرگوار
است که در مجموعهاي تحت عنوان نهجالبالغه گردآوري شده است.
امام علي (ع) در تمام زمينهها ،بکارگيري روش علمي را واجب ميشمرد و
خود بدان عمل ميکرد :چون علم يافتيد بدان عمل کنيد و هر آنکه با علم رفتار
کند ،همچون کسي است که به راه روشن رود (آمدي 94:1381 ،و .)172
در مورد برتري مردم از يکديگر ،مالک تشخيص را ميزان علم و دانش آنها
قرار داده بود .بدرستي که مردم يا عالماند يا آموزنده علم و به جز اين دو ،پشه
کورند (همان منبع.)319 :
و اينکه برتري مردم بر يکديگر به دانشها و خردهاست نه به ثروتها و تبارها
(محمدي ري شهري)1365:1384/8 ،
و به راستي که خداوند سبحان ثروت را به دوست و دشمنش ببخشد و علم را
ندهد مگر به آن که او را دوست داشته باشد (آمدي ،همان منبع)264 :
دينداري و علمآموزي در نظر حضرت علي (ع) با يکديگر ممزوج شده بود؛
چنانکه وقتي که صفات پرهيزکاران را برميشمارد ميفرمايد :پرهيزکاران
گوشهاي خود را واقف دانش سودمند کردهاند ( ...نهجالبالغه ،1385 ،خطبه
 :193ص .)287
در راه کسب علم هرگونه سستي و تعلل منع شده است و هيچ عذري را
نميپذيرد و دانش راه عذر تراشي را بر بهانه جويان بسته است (همان منبع،
حکمت  :283ص .)277
در امر سياست امام علي (ع) به فرمانداران خود فرمان ميداد تا در مديريت
خود بر شهرها و مردم ،با دانشمندان گفت و گو کنند (ارشاد .)318:1385 ،اي
کميل انسان به دانش در زندگاني فرمانروايي کنند و پس از مرگ ياد نيکو بر جاي
گذارد (تنکابني.)299:1373 ،
امام علي (ع) همواره به تخصص در علمي خاص و عدم دخالت در علوم
ديگر تأکيد داشته و عالمي را که به غير علم خود عمل ميکند ،چون جاهل
سرگرداني ميداند که از بيماري ناداني شفا نخواهد گرفت .و عواقب آن را اين طور
برميشمارد ...بلکه حجت بر او قويتر و حسرت و اندوه بر او استوارتر و در پيشگاه
خدا به نکوهش سزاوارتر است (نهجالبالغه ،خطبه  :110ص .)149
امام سجاد (ع) علمي را شايسته ميداند که آن را بکار ببنديم .اين بدان
معناست که علم با عمل کردن به آن مفيد واقع ميشود .ايشان ميفرمايد :در
انجيل نوشته شده است که تا آنچه را که آموختهايد بکار نبستهايد ،در پي آموختن
آنچه نميدانيد نرويد زيرا علم هرگاه به آن عمل نشود ،جز بر دوري عالم از خدا
نيفزايد (همان منبع.)3995 :
نويسنده :جواد عسکري چاوردي

