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آنهمهنازوتنعمکهخزانمیفرمود 
عاقبــتدرقـدمبادبهارآخـــرشـد 

شایدپرداختنبهاینبیتشعرزیبایحافظشیرازی،دراینآغازینروزهای

فصلپاییز،موجبتعجبشود؛امااگرفرارسیدنماهمهروبازگشاییمدارسرابه
منزلهبهارتعلیموتربیتوآغازفصلدانشآموزیوآگاهیبدانیم،آنگاهدرمییابیم
کهبهاردانستنوآموختنازراهرسیدهوغنچههایباغزندگیـدانشآموزانعزیزـ
پیشگاه به را خویش معرفت و دانش فراگیری مشتاق و تشنه جانهای دیگر بار
معلمانومربیانعزیزخویشعرضهداشتهاندتاسرشارازنورفهموکمالوآگاهی

گردد.
شهرستاناردکانازآنرویازدیربازبهیونانکوچکومهدعلموادبوفرهنگ

شهرهاست،کهجایگاهبزرگان،نامآوران،ادیبانودینداراناست.دیاراردکانهمواره
درسالهایگذشتهدرزمینهیکسبرتبههایممتازدرآزمونهایسراسریتوسط
خدا، لطف به مگر نیامده بهدست موفقیت این و بوده زبانزد عزیز، دانشآموزان
تالشوهمراهیوالدینعزیز،مجاهدتدانشآموزانونقشآفرینیممتازمعلمین

ومربیانگرامی.
آرزومیکنیمکهاینمسیرافتخارآفرین،امروزنیزباتالشومجاهدتفرزندان
بزرگوار، و شریف معلمان دلسوزی و بخشی آگاهی و دیار این دانشآموز عزیز
ایران کویر نگین مردمان عزت و سربلندی موجبات و یابد تداوم گذشته همچون

رافراهمآورد.
بههمهدستاندرکارانامرتعلیموتربیتدرمدارسسراسرشهرستانوهمچنین
والدینشریفوبزرگواردانشآموزان،کهتوجهتاموتمامخودرادرجهتپیشرفتو
ترقیفرزندانخویشمبذولمینمایند،درودمیفرستیموازخداوندمنانسربلندی

وسعادتشانراآرزومندیم.

پیاممدیرآموزشوپرورشاردکان
بهمناسبتآغازسالتحصیلیجدید

پیامی آغاز  اردکان در  نوریان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان  اکبر 
سال تحصیلی جدید را شادباش گفت. متن این پیام بدین شرح است:

ً َمنَعلََّمِنیَحرفاً،َقدَصیََّرنِیَعبدا
فرهنگیانفرهیخته،مردمشریفاردکان

که وشهامتسروقامتانی ایثار تناور سایهساردرخت در که راشاکریم خدا
اینایاممزیّنبهنامویادشاناست،باهّمتشمافرهنگیانفرزانه،تعلیموتربیت

برخاستهازبطندینمبیناسالمهرروزبیشازپیشپرثمرونهادینهمیگردد.
تزکیه برخودمیبالدکهدرمسیرپرشرافت اردکان بزرگفرهنگیان خانواده

وتهذیبنسلجوانوآیندهسازایندیارادبپرورسهمیبزرگوغیرقابلانکار
دارد.

یکایک پرهّمت بردستان بهعنوانخدمتگزاریکوچک برخودفرضمیدانم
آنانبوسهزدهوآرزومندمسالجدیدتحصیلیراباتوکلبرنامحضرتحقوبا
بهرهمندیازمنویاتمقاممعظمرهبریواستعانتازارواحطیبهشهداکهصاحبان
وولینعمتانحقیقیایننظاممقدسهستند،آغازنمودهوباهمدلیوهمراهی،
کاستیهاراجبرانوقللرفیعموفقیتهایعلمیواخالقیرایکیپسازدیگری

فتحنمائید.
بیشکدراینمسیر،مردمفهیماردکانهمچونگذشته،ماراتنهانخواهند
گذاشتوبرایتعالیفرزندانخودازهیچمساعدتیدریغنخواهندورزید.توفیق

الهیقرینراهتانباد.
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دوهفته نامه آیینه کویر
ویژه نامه آغازسال تحصیلی

مهرماه 1391

پیاموزیرآموزشوپرورشبه
مناسبتبازگشاییمدارس

وزیر آموزش و پرورش به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 
92-91 پیامی صادر کرد. متن کامل این پیام بدین شرح است:

 
نسیمپائیزیطبیعت،عطرجانفزایبهارتعلیموتربیترادرسرزمینسلمان
و کودکان کالبد در نشاط و شور با همراه تازه حیاتی و میکند پراکنده پارسی
زدوده، چهره از را تابستانه تعطیلی غبار مدارس میدمد. بوم و مرز این نوجوانان
فرشزرینخودرازیرپایطالبانعلمودانشومعرفتپروردگارمیگسترانندتا
معلمانمتعهدودلسوزبانورهدایتخویشسرودحقطلبی،دلدادگی،مهرورزی،
والیتمداری،اعتمادبهنفسرادرگوشجانآنانترنمنموده،آنانرابهسویفتح
قلههایرفیعدانشومعنویت،خودشناسیوخداشناسیوکسبمراتبیازحیات
طیبهرهنمونگردند.بویژهآنکهتقارناینماهباهفتهدفاعمقدسحالوتآنرا
هزار 40 قریب دالورمردیهای و ایثارگری مجاهدت، یادآور که ساخته دوچندان
پیموده درستی به را اسالمی تربیت و تعلیم مسیر که است فرهنگی و دانشآموز
وجانشیرینخویشدرطبقاخالصنهادهتقدیمجاناننمودندتامنوشمادر
محیطیامنوآرامبهتعلیموتعلمپردازیم،سالنوتحصیلیبهسبببرخورداری
ازویژگیهایمنحصربهفردازاهمیتخاصیبرخورداربودهوازسالهایگذشته

متمایزگشتهاست،کهبهبرخیازاینویژگیهااشارهمیگردد:

1ـتصویب،رونماییوصدوردستوراجرایسندتحولبنیادیننظامآموزشیکه
برایاولینباردرطولتاریخآموزشوپرورشازسندیجامعوماندگاربهمثابه
قانوناساسیبرخوردارگردیدهکهاجرایبندبهبندآنبهصورتدقیقازمطالبات
مقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(استکهباالهامازمبانیارزشمنداسالمیتدوین
افق رادر اقتدارومرجعیتعلمیدرجهان انسانیوارستهوکسب شدهوتربیت

1404هدفقراردادهاست.

2ـتأسیسدانشگاهجامعفرهنگیانو64پردیساستانیآنکهباهدفارتقای
منزلتوصالحیتهایحرفهایومرجعیتعلمیواجتماعیمعلمان،بهروزرسانی
دانش،بینشومهارتمعلمانوتربیتمعلمانیآگاه،متعهد،مسئولیتپذیردرتراز

جمهوریاسالمیایران.

3ـاستقرارنظامآموزشیجدیدوافزایشطولدورهآموزشیابتداییبه6سال

باتوجهبهانعطافوتربیتپذیریدانشآموزاندورهابتداییکهبهاعتقاداکثرصاحب
اثربخشیدوره و افزایشکارآییدرونی و نظراندورانشکلگیریشخصیتاست
ابتداییباتوجهبههمخوانیوهماهنگیساختاربامراحلرشدویادگیریکودکان
وافزایشضریبماندگاریآموختههایدانشآموزانوآموزشمهارتهایزندگیو

جایگزینیشیوههایتدریسپژوهشمحوربهجایشیوههایحافظهپرور.

4ـحاکمیترویکردتربیتقرآنیباتوسعهمدارسقرآنی،راهاندازیکرسیهای
تالوتوتفسیرقرآنکریمدرمدارسوافزودنیکساعتآموزشقرآنکریمدر

تمامپایههایدورهابتدایی.

5ـتوسعهمراکزاستعدادهایدرخشان،مدارسنمونهدولتیشاهدوایثارگرانبا
هدفایجادزمینهرشدوشکوفاییاستعدادهایبرتر،تأمینعدالتآموزشیوتکریم

فرزندانمعززشهداوایثارگران.

6ـراهاندازیمجتمعهایآموزشیوپرورشیروستاییوعشایریوشهریباهدف
توسعهعدالتآموزشیوایجادفرصتبرابروهمافزاییعلمیواستفادهحداکثریاز

ظرفیتهایموجوددرمدارساقماری.

7ـساماندهیزمانآموزشیدرمدارسباهدفایجادزمینهمناسبحضوربیشتر
وبهرهگیریدانشآموزانازکانونگرمخانوادهواغنایعاطفیآنانوایجادفرصت

نوسازی،بهروزوارتقایدانشومهارتهایشغلیوحرفهایبرایمعلمان.
8ـتوسعهمتوازنرشتههایفنیوحرفهایباهدفخوداتکاییعلمیوصنعتی
کشوردرراستایتحققمنویاتمقامعظمایوالیتمبنیبرتولیدملی،حمایتاز

کاروسرمایهایرانی.

شنا استخر و ورزشی سالنهای ساخت ورزش، تخصصی مدارس راهاندازی 9ـ
باهدفتقویتورزشحرفهایکشورونیلبهجایگاهبرترمنطقهواجراییشدن
طرحهایآموزششنا،ژیمناستیک،طناورز،دوومیدانیو...باتوجهبهشعارعقل
سالمدربدنسالموتأمینسالمتبدندرگروورزشهمراهبانشاطوتعالیخواهد
عرصههای در ایران اسالمی جمهوری دانشآموزان رنگارنگ مدالهای کسب بود.

بینالمللیتنهابخشیازدستاوردهایاینرویکرداست.

10ـتألیفکتبدرسیپایهششموتغییرمحتوایکتبدرسیپایهدومبرمبنای
راهبردهایسندتحولبنیادینبارویکردتفکرمحوریوپژوهشمحوری.واینهمه
در گرامی همکاران همافزایی و هماهنگی و همدلی و تعالی عنایاتحق سایه در

سراسرکشورفراهمگردیدهاست.

همراهیهای و مساعدتها تالشها، تمامی از میدانم الزم برخود خاتمه در
و فرهنگیان بویژه کشور، فرهنگی مختلف بخشهای در خدمتگزار مسئوالن
خانوادههایمحترمآنانکهدرطولسالتحصیلیگذشتهزمینهرشدوشکوفایی
استعدادوتوانمندیهایکودکانونوجواناناینمرزوبومرافراهمساختهاند،تشکر
ارزشمند اینخدمات از بهرهگیری نمایمتوفیق ازخداوندمناندرخواست نمودهو
رادرسالتحصیلیجدیدنیزبهنظامتعلیموتربیتجمهوریاسالمیایرانعنایت
فرماید.زینتبخشبرنامهمهرامسالپاسخدندانشکنفرهنگیانودانشآموزانعزیز
بهتوطئهتأملبرانگیزآمریکائیـصهیونیستیعلیهفخرعالمامکان،حضرتمحمد
مصطفی)ص(میباشدکهباشعارحبیبییارسولاهلل...اشهدانمحمداًرسولاهلل...
مرگبرآمریکاومرگبراسرائیلشکوهاقتدارایراناسالمیرابهرخاستکبارجهانی

خواهندکشید.

پیاممدیرکلآموزشوپرورش
استانیزد

یزد  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  رحیمی نژاد،  محمدکاظم 
و  دانش آموزان  به  را  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  پیامی،  انتشار  با 
دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت استان تبریک گفت. متن این پیام 

بدین شرح است:

باسالموصلواتبربزرگمعلمانسانها،پیامبرمهربانیورحمت،ختمی
انبیا مرتبتحضرتمحمدابنعبداهللصلواتاهللعلیهوآلهوسلموسایر
واولیایالهی،فرارسیدنبهارتعلیموتربیت،فصلتالشوکوششبرای
یاددهیویادگیریرابهتمامفرهنگیان،دانشآموزانوخانوادههایگرامی

آنانتبریکوتهنیتعرضمینمایم.

تجلیل و یادآوری برای فرصتی مقدس دفاع هفته با ایام این همراهی
اهدایخون با ازرشادتهاودالوریهاوجانفشانیبزرگمردانیاستکه
خودعزتوعظمتواستقاللایراناسالمیراتضمینکردند.یادوخاطره
حماسهآفریناندفاعمقدسوهمهشهدایواالمقاموامامشهدابهویژه122
معلمو1005دانشآموزشهیداستانیزدراگرامیمیداریموبهروحپرفتوح
و یاد ایران قدرشناس ملت قطعاً میفرستیم. سالم و درود بزرگواران این

خاطرهرشادتهاوجانفشانیاینعزیزانراهرگزازیادنخواهدبرد.

ازتالشهاوکوششهایهمکاران برخودالزممیدانم اولمهرماه در
عزیز،فرهنگیانبزرگواروتمامیکسانیکهبرایفراهمآوردنزمینهتحصیل
هرچهبهترآیندهسازاناسالمیازهیچکوششیدریغنورزیدهاندقدردانی
نمایم.بدونتردیدمعلمانعزیزمحورتحولبنیادیندرآموزشوپرورش
هستندکهداناییمحوریوخردورزیرادرکالمرساوشیوایخودشانجاری

وساریوبهمنصهظهورمیرسانند.

بیشکمهرامسالوسالتحصیلی92-91شروعیبربزرگترینرویداد
فرهنگیکشوراستکهبهدستفرهنگیانودانشآموزاننسلحاضررقم
میخورد.آغازتحولبنیادیندرآموزشوپرورشواجراینظام6،3،3استوار
اکرم پیامبر وسیره قرآنی،سنت تفکر بر ومبتنی توحیدی برجهانبینی
اسالمواهلبیتطاهرینش،زمینهسازحیاتطیبهایخواهدبودکهغایتو

مقصودجهادعلمیوتربیتیماست.

سالهای در پرورش و آموزش ارزشی اقدامات و جهادی حرکتهای
راستای در ارزشمند تکاپویی و تالش به را تربیت و تعلیم دستگاه اخیر،
رهنمون مسلمین امر ولی و رهبری معظم مقام فرامین و مطالبات تحقق
ساختهاست.امیداستباکمکمعلمانعزیزوفرهنگیانگرانقدروفرهیخته
استانوباعزمراسخدانشآموزانودانشپژوهان،شاهدپیشرفتهمهجانبه
آموزشوپرورشوشکوفاییاستعدادهایدرخشانوبالقوهدانشآموزانعزیز

استعبادهودارالعلمیزدباشیم.

ساحت به گستاخانه حرمت هتک عامالن از انزجار اعالم با پایان در
رادرمحکومیت نبیمکرم،هوشیاریوهمبستگیمسلمانجهان مقدس
ایناقداموقیحانهارجمینهیمواعالممینمائیمچنینحرکتهایینمیتواند
خدشهایبهبیداریاسالمیوموجاسالمخواهیدرجهانواردکندوآمریکا
وصهیونیسمکهبهپایانخطسلطهنزدیکمیشوندشکستخوردهاصلی

اینماجراجوییمذبوحانهخواهندبود.

افتتاح20مدرسهقرآنی
قرآنی مدرسه افتتاح و شکوفهها جشن آیین در رحیمینژاد کاظم محمد
حضرتابوالفضل)ع(ناحیه2یزدضمنتبریکبهمناسبتدههکرامتوهفته
دخترگفت:امیدواریمایندههفرصتیبرایدخترانوزناندرجهتتبعیتاز
حضرتفاطمهمعصومه)س(ومردانوپسراناینکشوردرجهتتبعیتاز

حضرتعلیبنموسیالرضا)ع(باشد.
ویافزود:افتتاحاینمدرسهقرآنیدراستانیزدحرکتارزشمندیدرجهت
ثبتکردنوتأییدبرآغازیکحیاتجدیدوزندگیجدیداستوفرصتیکه
فراهمشدهبرایاینکههمهابعادوجودیعظیمیکهخداونددربندگانخودش
قراردادبادستانپرمهرمعلمینوهمراهیخانوادههابهظهوربرسدوانسانرا

درجایگاهاعالعینیتببخشندوتحققیابد.

رحیمینژاددرادامهگفت:اینحرکتدرسالجدیدودراینآموزشگاهو
دیگرمدارسقرآنییکرنگورویجدیدیبهخودگرفتهاستونظامآموزش
وپرورشکشورمایکنظامآموزشیمبتنیبرتعالیماسالمیاستوسندتحول
بنیادینهمبرهمینمبناشکلگرفتهاستواصولکلیآموزشوپرورشرا

تدوینکردهاست.
ویادامهداد:ازمجموع5هزارمدرسهقرآنیدرکشور20مدرسهقرآنی
اولشروع پایه بامحوریتسه و قرآنی رویکرد با یزدمیباشدکه استان در
رافراهمکردنفرصتی ایجادمدارسقرآنی از نژادهدف شدهاست.رحیمی
خاصتربارویکردقرآنیوفعالیتهایویژهتریدرراستایایجادفضایقرآنی

درجامعهدانست.
مدیرکلآموزشوپرورشاستانیزدگفت:همچنینطرحهایقرآنیوطرح
همگامباقرآنهمدرمقطعابتداییوهمدرمقطعراهنماییاجراشدویک
حرکتخوببرایعجینشدنفکروذهندانشآموزانباقرآنبودوبازخورد
هاییکهمعلمینوخانوادههابیانکردندحاکیازتأثیراتعمیقآنبررفتار

دانشآموزاناست.
و قرآنی فرهنگ گسترش راستای در که قدمی کرد امیدواری ابراز وی
حاکمیتقرآنوخروجازمحجوریتقرآندرنظاممقدسجمهوریاسالمی
سایر کنار در حرکت این و دهد نتیجه قرآنی مدارس قالب در شده انجام

فعالیتهاییکهدرسالگذشتهانجامشدامسالهمبتواندموفقباشد.
قرآنیمیتواندقدمیدرجهت مربیان پایانگفت:گزینش در رحیمینژاد

قرآنیترکردنوگسترشآموزههایقرآنیدرمدارساستانیزدباشد.

آغازسالتحصیلی2340دانشآموز
استثنائی

همزمانباجشنشکوفهها2340دانشآموزاستثنائیاستانسالتحصیلی
استان استثنائی پرورش و آموزش آموزشگاه 32 و کالس 202 در را جدید

آغازکردند.
دراینمراسم،مدیرکلآموزشوپرورشاستانیزد،ماهمهرراماهجوششو
کوششوطراوتانسانیدانستوافزودهمانطورکهدرآغازبهارطبیعتزنده

میشود؛اولمهرآغازحیاتپرنشاطانسانبرایکسبعلمومعرفتاست.
رحیمینژادازشهدایدانشآموزوفرهنگیاستانتجلیلکردونظامارزشی
وبنایفکریسندتحولبنیادیناموزشوپرورشراتعالیمعالیهاسالموسنت

وسیرهرسولاکرم)ص(وائمهاطهاردانست.
ویبهآمادگیاستانبرایورودبهسالتحصیلیجدیداشارهکردوافزود
استکه ماهها مهر از استقبال برای استان وپرورش آموزش امسال بحمداهلل
آمادگیکاملداردوحداقلسهماهازسالگذشتهجلوترهستیموبرایاجرای

نظام3ـ3ـ6برنامهریزیکردهایم.
معلمان، همه به را جدید تحصیلی سال مراسم این در نیز یزد فرماندار
نمود امیدواری اظهار و گفت تبریک یزدی خانوادههای و دانشآموزان
آیندهسازانیزدیهمچونگذشتههمدرعلموهمدرتعهدوتدینپیشتاز

وسرآمدباشند.
عزیزاهللسیفیآموزشوپرورشراسنگزیرینجامعهدانستوافزود:رشد
وتوسعهجامعهمرهونآموزشوپرورشاستواگرکشوربهآموزشوپرورش

توجهواهتمامکندمادرکشورنبایدبامشکلیمواجهباشیم.
اعتبارات شدن برابر دو به یزد شهرستان پرورش و آموزش شورای رئیس
آموزشوپرورشدرسطحشهرستانیزداشارهکردوافزود:همگانبایدبرای
رفعمشکالتآموزشوپرورشبادستگاهتعلیموتربیتاستانهمراهیداشته

باشند.
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دوهفته نامه آیینه کویر
ویژه نامه آغازسال تحصیلی
مهرماه 1391

فرارسیدنبهارتعلیموتربیت،گشایشدوبارهمدرسهودانشگاهها،هنگامه
و بهصاحبانخرد را افروزان مهر و معلمان ایثار و ومحبت مهر زیبای تجلی
اندیشهوبهویژهبهفرهنگیانگرانقدر،پرتالش،دلسوزومتعهدودانشآموزانو
دانشجویانعزیزوبههمهرهپویانطریقعلمومعنویتتبریکوتهنیتعرض

مینمایم.
اینایامعزیزوفرخندهباسالگردهفتهدفاعمقدسمصادفشدهکهیادآور
اسالم لشگر حماسهسازان گذشتگیهای جان از و فداکاریها ایثارگریها،
تاریخ از پرافتخار و ماندگار مقطعدرخشان آن یادگاران وخاطره یاد میباشد.
کشورعزیزمانایرانراگرامیمیداریموبهروحپرفتوحشهیداندرودمیفرستیم.
همهسالهمیلیونهادانشآموزودانشجوباشروعسالتحصیلیجدید،باعالقه
وشوقزائدالوصفيبرايکسبدانشروانهمدارسودانشگاههامیشوندتادراین
رهگذرفصلجدیديرادرزندگيپرازامیدخویشآغازنمایند.اینتکاپووشور
ونشاطنشانازآیندهايدرخشانوسرشارازتوسعهوپیشرفتبرايکشورعزیز

اسالمیماندارد.
رهبرمعظموعالیقدرانقالباسالميحضرتآیتاهللخامنهاي)مدظلهالعالی(
و دانشآموزان و کشور علمي جامعه از علم، تولید نهضت پرچمدار عنوان به
دانشجویان،خواستهاندایرانعزیزمادرآیندهاينهچنداندوربهقدرتعلمي
اولمنطقهتبدیلشودواینمطالبهبجاوبهحقجزباهمتبلند،سعيبلیغو
تالشخستگيناپذیرشمافرزندانغیرتمنداینمرزوبومتحققپیدانخواهدکرد.
درآغازسالتحصیلیجدیدازدانشآموزانودانشپژوهانعزیزانتظاراین
استکهایندورانپربرکتراقدربدانندوبهشکرانهایننعمتارزشمندوباتوکل
بهخداواعتمادبهنفسوتالشوجدیتشاندرفراگیریعلمودانشراهخودرا
بهسویآیندهایدرخشانبگشایندوپیوستهبرایتزکیهنفسازخدایسبحان

یاریبجویندوخودشانرابهقدرتعلموایماننیرومندسازند.
آیندهپرنشاطوروبهرشدوتوسعهشهرستاناردکاندرگروتالش،مجاهدت
فراگیریدروس و عزیز دانشجویان و دانشآموزان امروزشما بیوقفه پشتکار و

تحصیلیوتحقیقوبررسیپیرامونپدیدههایگوناگوناست.
امیداستتبریکخدمتگزارخودرابهمناسبتآغازسالتحصیلیوبهارتعلیم
وتربیتپذیراباشید.سعادتوپیروزیهمهدانشآموزانودانشجویانوفرهنگیان

شهرستاناردکانراخاضعانهازدرگاهخالقکائناتمسئلتدارم.

پیامفرماندار
شورای  رئیس  و  فرماندار  کمالی،  احمد 
آموزش و پرورش شهرستان اردکان در پیام 
تبریک  را  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  خود 

گفت. متن این پیام بدین شرح است:

برنامهدرسیملیتصویب
شد

هشتصدوهفتادودومینجلسهشورايعاليآموزشو
پرورشباحضورحاجيبابایيوزیرآموزشوپرورش،مهدي

نویددبیرکلشورايعاليوسایراعضايآنبرگزارگردید.
دراینجلسهبندهايباقیماندهازبرنامهدرسيمليمورد

بحثوبررسيقرارگرفتهوبهتصویبرسید.
در پرورش و آموزش عالي شوراي دبیرکل نوید مهدي
ملي درسي برنامه سند تصویب و تدوین فرایند توضیح
اظهارداشت:درسال85درسازمانپژوهشوبرنامهریزي

آموزشيتدوینوتنظیمبرنامهدرسيمليآغازشد.
ويبااشارهبهوصولویرایشچهارمبرنامهدرسيملي
وساختار آموزشي زمان دوموضوع تصویب و درسال90

آموزشدرشورايعالي،تصریحکرد:
مورد سند این چهارم ویرایش شد مقرر سال آن در
بازنگريقرارگیردوبدینترتیبپسازحدود8ماه،ویرایش

پنجمسندبهشورايعاليآموزشوپرورشرسید.
دبیرکلشورايعاليآموزشوپرورشبااشارهبهاینکه
سندبرنامهدرسيطي85جلسهدریککارگروهازشوراي
عاليآموزشوپرورشموردبحثقرارگرفت،افزود:شوراي
عاليآموزشوپرورشامروزبعداز14جلسهوگذشت1/5

سالکارکارشناسياینسندرابهتصویبرساند.
ایشانبااعالمتأکیدفراوانوزیرآموزشوپرورشبراین
سند کرد: خاطرنشان آفرین، تحول سندي عنوان به سند
برنامهدرسيمليبهعنوانسنديمادر،محورسیاستگذاري

و تحصیلي پایههايمختلف تعیینمحتوايکتبدرسي و
تحولمحتوایيآموزشوپرورشقرارخواهدگرفت.

و توشیح از بعد ملي درسي برنامه استسند گفتني 
امضايرئیسجمهوربهعنوانرئیسشورايعاليآموزشو

پرورشبراياجراابالغخواهدشد.
همچنیندراینجلسهاجرايآزمایشياساسنامهمدارس

ورزشبرايدوسالدیگر)92-91و93-92(تمدیدشد.

رتبهبندیوارتقایشغلی
معلمان

دو تا شد مقرر گفت: مجلس آموزش کمیسیون رئیس
مورد در اجرایی برنامه پرورش و آموزش آینده، ماه یاسه
و قرآن درجهت فعالیتهایی اردوها، با مرتبط راهکارهای
را پنجشنبه روزهای در دانشآموزان بینش ارتقای و نماز
ارائهدهد.زاهدیبابیاناینکهیکیازمحورهایموردبحث
و رتبهبندی جلسه، این در معلمان جامعه به نویدبخش و
ارتقایشغلیمعلماناست،گفت:مقررشدهاستکهمجلس
باهمکاریآموزشوپرورشوشورایعالیانقالبفرهنگی،
اینطرحرادرمجلسپیگیریکندتاجایگاهواقعیمعلمان

درجامعهتبیینشود.
ویبابیاناینکهمعمانازبدوورودبهآموزشوپرورش
ازعنوانمعلمودبیربرخوردارهستند بازنشستگی تادوره
وهیچگونهتغییریدرعنوانآنهاایجادنمیشود،افزود:این
شرایطدرحالیاستکهنیروهایمسلحوحتیدردانشگاهها
رتبهبندیوجوددارد.رئیسکمیسیونآموزشوتحقیقات
عنوان مدارس پنجشنبههای تعطیلی خصوص در مجلس
کرد:مناسباستکهاینواژهدیگربهکاربردهنشودزیرا
مصوبهایدراینزمینهدرآموزشوپرورشوشورایعالی

انقالبفرهنگیوجودندارد.

از عظیمي بخش جهان بزرگ کشورهاي در امروزه
تحقیقاتومنابعمصروفکشفاینحقیقتميشود
باشد چهخصوصیاتي داراي باید مطلوب شهروند که
مختلف اقشار در را ویژگيها این ميتوان چگونه و
جامعهتوسعهداد.درمطالعهايکهبامشارکتبیشاز
بیستکشورجهانتحتعنوان»مطالعاتشهروندي«
انجامگرفتهاست؛اهمیتتخصیصمواردفوقآشکار
ميشودوایندرحالياستکهمتأسفانهاکنونتوجه
نميشود. خوب شهروند بنیادین آموزش به چنداني
شهروندي باب در تعریفي به باید ابتدا راستا این در
شهروندي پرداخت. بودن خوب شهروند مالكهاي و
که است مختلف معاني داراي و چندبعدي مفهومي
جامعه هر بر حاکم فلسفههاي تفاوت از اختالف این
وارزشهايآننشأتميگیرد.امافاکتوريکهبیشتر
موردتوجهجامعهشناساناستانطباقتعریفشهربا
مفهوم که داده نشان مطالعات نتایج است. شهروند
»هویت اصلي عنصر چهار شامل حداقل شهروندي
نظام فراملیتي، و فرهنگي و اجتماعي تعلقات ملي،
است. سیاسي« و مدني مشارکت و حقوقي اثربخش
اینمفاهیمدارايارتباطدرونيوتعاملبایکدیگرند
ودرحقیقتچهارانعکاسیکواقعیتهستند،یعني

مفهومشهروندي.
برايشهرونديالگوهايمختلفيمطرحشدهکه
بارزترینآنهاتوسطکستلز1997عنوانشدهاست
کهدراینبینبهتعریفالگوي»کثرتگرا«ميپردازیم.
تمام و هستند برابر حقوق داراي افراد الگو این در
دسترسي منابع و اجتماعي حوزههاي به شهروندان
احساسات و تعلقات ترك انتظار اینکه بدون دارند.
متفاوتافرادمطرحباشد.بنابرایندراینالگوافرادبا
هردینوملیتيبهدلیلاحساسمشتركشهروندي

درامورجامعهمشارکتفعالدارند.
به عنایت با جامعهاي هر اینکه به توجه با    
زمینههايفرهنگيوارزشيخودبهشهروندانخاص
بقاو امرضامن این نیازداردو باخصوصیاتویژهاي
تداومحیاتاجتماعيومیزانتوسعهوپیشرفتکشور

را شدهاي حساب آموزشي برنامهریزي باید ميشود
گرفت درنظر وسیع طور به جامعه اقشار تمام براي
آموزشيکشور نظام ازرسميترین را آن کهميتوان
یعنيآموزشوپرورشآغازکرد.شواهدزیاديدالبر
اینمطلبوجودداردکهدانشآموزانودانشجویانبه
مدرسهودانشگاهميروندبدونآنکهدانشومهارتو
ارزشهایيرابیاموزندکهپایهواساسمسئولیتپذیري
درقبالجامعهوزیبندهیکشهروندخوبدرآینده
باشد.اگرآموزشراسرمایهگذاريبرايآیندهدرنظر
آینده براي سرمایهگذاري شهروندي آموزش بگیریم
موردنظرکشوردرتماميابعاداست.زمانيميتواناز
حقوقشهرونديصحبتکردکهمفهومآنراباتمام
وجوهومشخصاتآنشناساندوبارورکرد.نميتوانیم
قبلي آمادگي بدون تا باشیم داشته انتظار جوانان از
شوند. مسئول و متعهد شهروندي به تبدیل ناگهان
قوانین شناخت و مشورت فکري، هم باید کودکان
الزمزندگيدرمحلهوشهررااززمانپیشدبستاني
ملموس و محیطي آموزشهاي با همراه کودکي و
شهر پاکیزگي فراگیرند. دیگر کودکان مشارکت با
رعایت دیگران، حقوق به احترام زندگي، محیط و
قوانینراهنمایيورانندگيوحقتقدمدرتماميامور
شهروندي،آموزشبهداشتعموميودفعصحیحزباله
دوران همان از باید که هستند عواملي جمله از و...
و رشد از پس زیرا شوند نهادینه آموزش با کودکي
و شده تثبیت و تقویت آنها در عادات افراد بلوغ
است. دیر و ناممکن طبیعي تمایالت به آنها تغییر
چامبلیس)1997(مينویسد:درهرجامعهايارزشها
الگوها بههمراه مهارتها و بینشها و تلقيها وطرز
به مدني یا جمعي زندگي در مشارکت روشهاي و
شکلویژهايمنتقلميشودوفلسفهتأسیسنظامهاي

تربیتي،پرورشچنینشهروندانياست.
آموزشهاي تدریس در را بسیاري روشهاي    
مربوطبهشهرونديميتواندربرنامهریزيهايدرسي
به که کشورهایي گنجاند. دانشجویان و دانشآموزان
حقوق آموزش به بیشتر معتقدند دموکراسي اصول

مخرب آثار با مقابله براي دموکراتیک ارزشهاي و
فرهنگي و نژادي اختالف مثل معاصر تنشهاي
تربیت آموزشي روشهاي به دیگر دسته ميپردازند.
از نظرسنجي کالسي آزاد بحث نظیر شهروندي
روش درسي برنامه گوناگون بخشهاي در شاگردان
و اندیشمندانه سازي فرضیه گروهي مسئله حل
انتقاديتوجهدارند.دستهدیگربهدرگیرشدن تفکر
فعاالنهشاگردانومشارکتدرصحنهاجتماعيوحتي
سیاسيدرتربیتمدنيوشهرونديحساسیتبیشتري

نشانميدهند.
صرفنظرازدیدگاههاونقطهنظراتمتفاوتيکهدر
بهدوگروه را برنامهها داردميتوان زمینهوجود این

تقسیمکرد:
قالب در شهروندي: تربیت مستقیم آموزش -1    
به توجه با کنفرانسها سمینارها، درس، کالسهاي
اجرا مرحله به و طراحي درسي هاي برنامه ماهیت

درميآید.
طریق از شهروندي: تربیت ضمني آموزش -2    
رسانههاووسایلآموزشيمانندسيديو...واینترنت
در رسمي درسي برنامههاي از غیر به ميشود. اجرا
مدارس،باتوجهبهمطالعاتوپژوهشهايانجامشده
و دوستان خانواده، مانند دیگري عوامل از ميتوان
فعالیتهاي مذهبي، کتب و مدرسین همکالسيها،
فوقبرنامهبهعنواندیگرراهکارهايتربیتشهروندي
بین این در ومدرسه نقشخانواده البته که برد، نام
برجستهتراست.برايمثالدرهنگکنگبرايتربیت
از اندونزي در و دانشآموزي اردوهاي از شهروندي
که است امید ميکنند. استفاده نظامي آموزشهاي
درسي برنامه قالب در آموزشي صحیح برنامهریزي با
آموزشي فراهمکردنجو و آموزشي مراکز و مدارس
مناسبوآشنایيشهروندانبهلزومیادگیريایناصول
بتوانفرهنگ وپیشرفتهتر بهتر راستايجامعهاي در
جایگاه به ایران نوپاي مدني جامعه در را شهروندي

واقعيخودنزدیککرد.
نویسنده: نازیال خطیب زنجاني، روزنامه کیهان

آموزششهروندی،ضرورتجامعهامروز

دربارهتعطیلیروز
ششم

موضوع تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه، محل 
وزارت  از یک سو  برخی مجلسی هاست.  و  نزاع دولت 
آموزش و پرورش اصرار بر تعطیلی مدارس در روزهای 
را  کار  این  مخالفان  دیگر،  سوی  از  و  دارد  پنجشنبه 

آسیبی به روند تحصیلی دانش آموزان می دانند.
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  بابایی،  حاج  حمیدرضا 
و  علمیه  »حوزه های  است:  گفته  منتقدان  به  پاسخ 
است.  تعطیل  پنج شنبه  روزهای  در  هم  آزاد  دانشگاه 
چرا این همه اصرار وجود دارد که پنج شنبه ها، مدارس 
بین  شکاف  هم اکنون  که  معتقدیم  ما  باشد...  باز  باید 
کنار  در  کم  بسیار  خانواده ها  است.  شده  ایجاد  نسلی 
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:
بر ازآغازسالتحصیلی،اصرار باگذشتچندروز -1
است عجیب امری پنجشنبه، روزهای در مدارس شدن باز
تا گرفته معلمان تقسیم از مدارس برنامههای که آن چه
برنامههفتگیوبودجهبندیدرسهاوزیرساختهایدیگر،
برمبنای5روزآموزشدرهفتهانجامشدهاستونمیتوان
نو از و افزود آن به راهم روزششم بایکمصوبه، ناگهان

برنامهریزیکرد!
کرده اشاره خوبی نکته به پرورش و آموزش وزیر - 2
روزهای در هم آزاد دانشگاه و علمیه »حوزههای است:
که دارد وجود اصرار همه این چرا است. تعطیل پنجشنبه

پنجشنبهها،مدارسبایدبازباشد.«
بهایننکتهظریف،میتوانتعطیالتخودمجلسراهم
اضافهکردکهدرایامزیادیازسالتعطیلاست.حالخود
مجلسیهاکهاینهمهانتقادازتعطیالتشانوجوددارد،گیر

دادهاندبهیکروزتعطیلیدانشآموزان!

از ابتدا است، زیانبار تعطیالت که معتقدند اگر آنها
تعطیالتخودبکاهندوبعدبهتعطیلیبچههابپردازند!

3-اینسخنکهتعطیلیپنجشنبههاروندآموزشدر
کشورراُکندمیکندهمبههیچرویپذیرفتنینیست؛گویا
دورهای محل مدارس نماینده، خانمهای و آقایان نظر از
قرار یا دانشمند«هستند فوری برای»تربیت علمی فشرده
نیروهای »آموزشسریع« دوره مانند کاری آنها، در است
آن در درنگ که گیرد انجام بهجنگ اعزام از قبل نظامی

جایزنیست!
فرایند یک پرورش، و آموزش که است حالی در این
طول سال 12 حداقل رسمیاش شکل که است طوالنی
ازخانوادههامنفک نبایدبچههارا میکشدودراینمدت،
برای نوجوانان و کودکان به دادن فرصت اتفاقاً بلکه کرد
بخشی خانوادهها، کنار در هفته پایانی ایام کردن سپری
ارزشهای نهادینهسازی برای پرورش و آموزش فرایند از

اجتماعیمستقردرکانونخانوادهاست.
4-کادرآموزشی،بهویژهدرشهرهایبزرگنیزمانند
آرامش نیازمند هستند، تعطیل پنجشنبهها که کارمندانی
افزایش به اتفاقاً این، و هفتهاند پایانی ایام در استراحت و

راندمانکاریآنهادرطولهفتهکمکمیکند.
این پنجشنبه، روزهای در رسمی دروس تعطیلی - 5
امکانرافراهممیسازدکهانجمنهایاولیاومربیانبتوانند
آموزشی اهداف برای ایام این در مدارس خالی پتانسیل از
موضوع این کنند. استفاده میدانند صالح که پرورشی و
کار سر پنجشنبهها خودشان که اولیایی دغدغه میتواند
ندارند، را خانه در ماندن تنها امکان کودکانشان و میروند

برطرفکند.
6-تعطیلیپنجشنبهها،امکانوفرصتسفرهایکوتاه
مثاًل که میکند فراهم خانوادهها برای را هفته آخر مدت
بتوانندازبعدازظهرچهارشنبهتاجمعهشبراسفرکنندو
اینامرمیتواندبهرونقاقتصادیکشورنیزکمککندودر
بهرهمندیبهینهازایامتعطیلمؤثرباشدچهآنکهمعموالً

»تعطیلیتکروزجمعه«بهبطالتمیگذرد.
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چهارکوچهیهرات 
محمد جواد عابدی اردکاني              

 
روز فرارسید. میکشیدم را انتظارش که روزی باألخره
آغازمعلمیام.صبحسوممهرماه74رابانشاطيآمیختهبا
اضطرابآغارکردم.شبراباهزارجورفکروخیالبهصبح
پیوندزدهبودم.همهافکارممتوجهاینروزتاریخیبود.چرا
کهبرایاولینبارمیبایستبهعنوانیکمعلمدرسرکالس
درسحاضرمیشدم.باآنکهکهبیشازدودههاززندگیام
بار این اماچون بودم؛ گذرانده مدرسه و درس درکالس را
متفاوتترازهمیشهبودبرایمدلهرهآوربود.شبقبلمدامبه
اینروزفکرمیکردموآموختههایدورانتحصیلمدرتربیت
معلمرامرورمیکردم.ازهنرکالسداریتاروشتدریسو

تجربههایتمریندبیری...
آغازینروزمعلمیمنبهصورترسمیمقارنباسومین
ازمنزل ازماهمهربود.ساعت7/20رانشانمیدادکه روز
بهقصد استیجاریامدرروستاییسبزدرحاشیهشهرهرات
رفتنبهمدرسهبیرونزدم.میبایستفاصلهچندکیلومتری
روستاتاشهرراطیمیکردمتابهمدرسهايکهقراربوداولین
تجربهمعلميمندرآنرقمبخوردبروم.آنقدرسرگرمافکار
مقابلمسجد تا خانه فاصله نمیدانم که بودم اندیشههایم و
روستاراچگونهآمدم.کنارمسجدچندتایيازبچههایروستا
ایستادهبودند.)امیر(نوهدختريصاحبخانهامدرروستاهم
بود.تنهاکسيبودکهمراميشناخت.مرابهدوستانشمعرفي
با تا داد پیشنهاد بروم شهر به باید ميدانست چون و کرد
آنهاهمراهشوم.انتظارمزیادطولنکشید.مینیبوسسرویس
از اجازه کسب با من و رسید راه از دبیرستانی دانشآموزان
راننده،سوارشدم.نشستمهماناولینصندلیوبازدرافکارم
غوطهورشدم.بهتنهاچیزیکهمیاندیشیدماولینحضورمدر

جمعدانشآموزانبود.یعنیهماناولینتجربهشغلیام.
شد. سپری میکردم را تصورش آنچه از سریعتر زمان
آقای عزیز... آقای آورد. خود به مرا مینیبوس راننده صدای

عزیز...چهارکوچهمیخواستیدپیادهشوید؟
تنها انداختم. خود بر و دور به نگاهی مبهوت و مات
کجا و کی بچهها من خدای بودم. من مینیبوس سرنشین
»به پاسخ با که راننده از خداحافظی با بودند؟ شده پیاده

کوچه درون به قدم و شدم پیاده شد، همراه او سالمت«
مدرسهگذاشتم.بازهمانافکاربهذهنمسرازیرشد.درپاهایم
احساسسنگینیمیکردم.انگاروزنهایبهسنگینیدلهرهبه
پاهایمبستهباشند.حاالدیگرصدایضربانقلبمونفسهایم
مدرسهامختم به که داخلکوچهای بهوضوحمیشنیدم. را
میشدپربودازهیاهووسروصدا.کودکانیمعصوم،شادمانهو
پرطرواتباکولهباریازکتابودفتربردوشبهسمتمدرسه
میرفتند.شلوغ،پرسروصدا.ترسیوجودمرااحاطهکرد.اگر
هم درس کالس توی باشند خواسته بازیگوش بچههای این
کنم... کنترل را کالس میتوانم چگونه کنند شلوغ اینطور
تامدرسهرابهمرورتجربیاتمدرتمرینمعلمی فاصلهکوتاه
در آنقدر پرداختم. فنونکالسداری از آموختههایم مرور و
افکارمودلهرههایمغرقشدهبودمکهاگرنیروئیمرابهسمت
مدرسهنمیکشیدمطمئنبودمدرکوچهپسکوچههایشهر
هراتگممیشدم.برایلحظهایازافکارمجداشدم.خودمرا
مقابلدربورودیمدرسهاییافتمکهبررویتابلوآننقش

بستهبود:»مدرسهراهنماییامیرکبیر«.
بهسمتکالسها بهدرونحیاطمدرسهگذاشتمو قدم
رفتم.ازمیانجمعیردمیشدمکهلحظاتیپیشترباعدهای
خود به را همه توجه بودم. همراه مدرسه کوچه در آنها از
ازنگاهشانفهمید.نگاههایی اینرامیشد جلبکردهبودم.
جدی،موشکافانهوبعضاًباتعجب.شایدتنهاسؤالهمهآنها
لب زیر کدامشان هر کیست؟ غریبه جوان این که بود این
چیزیمیگفتندامامنمتوجهکالمهیچکدامنشدم،جزچند
سالمکردنکوتاهکهتنهابایککلمهسادهجوابدادم:سالم!

درنگاهشانمحرومیت،معصومیتوصمیمیتمشتركبود.
وقتیواردراهرویمدرسهشدمآقاییبهاستقبالمنآمد
وباخوشروییتماممرابهدفترمدرسهراهنماییکرد.باورودم
بهدفترمدرسه،اینبارخجالتهمخودشرابهجمعترس
ودلهرهاضافهکرد.بعدازآشناییمختصرباتکتکهمکاران
ازدفترمدرسهرویصندلیچرمیکهگرد رفتموگوشهای
کهنگیبرآننشستهبودنشستموبازبیاختیارغرقدرافکارم
مرا بچهها و شدهام معلم من که نمیشد باورم هنوز شدم.
»آقامعلم«صداخواهندزد.باصدای»آقااجازه«دانشآموزی
نگاه به نگاهم بلندکردم. را پارهشد.سرم افکارذهنم رشته
معصومانهکودکیکهروبرویمایستادهبوددوختهشد.منتظر
منبودتااجازهدهموارددفترشود.مدتیبههمخیرهماندیم.
ماندهبودمچهبگویمکهمدیرمدرسهبهفریادمرسیدوبیش

ازایندانشآموزرامنتظرنگذاشتوباگفتنجمله»بفرما«،
ارتباطبصریماراقطعکردودانشآموزهمبابرداشتندفتر
نگاه زیر مرا دفتر از خروجش موقع تا که حالی در کالس
رفتن موقع فهمیدم شد. خارج دفتر از داشت؛ خود تیزبین
بهکالسشده.تپشقلبمزیادترشدهبود.لحظهبهلحظهکه
میگذشتاضطرابمبیشترمیشد.شایداگرغولچراغجادو
اینبودکهزمانرا درخدمتمبودتنهاآرزویمدرآنلحظه
متوقفسازد!نگاهیبهاطرافانداختم.کسیدردفترمدرسه
مانده من بودند. رفته کالسهایشان به همکاران همه نبود.

بودم،افکارمو...
پسازچندلحظهمدیرومعاونشباهموارددفترشدند.
بود شده رفتارم متوجه لحظه این تا ورودم بدو از که مدیر
راهی آغاز تجربیات ار و کرد من به دلداریدادن به شروع
برایمنگفتکهاکنوناودرسیامینسالآنقرارداشت.
معاونشگفت: به بود.خطاب تسکیندهنده برایم او جمالت
خوردم. جا کنید. راهنمایی صدوقی شهید به را فالنی آقای
متعجب من دید که معاون بودم. نفهمیده را حرفش منظور
مرا و گذاشت پشتم به گرمدستی لبخندی با همراه شدهام
بهسمتکالسهاهدایتکردودرمسیرکالس،ضمننشان
دادنتابلوکالسهایمدرسهگفت:»شهیدصدوقی«نامیکی
ازکالسهایاولمدرسهماستومنتابلوهارازیرنگاهمات
ومبهوتممیگذراندم:دومشهیدبهشتی،سومشهیدرجائی

و...
انتهایراهرومدرسهرسیدم. به باگامهاییلرزان باألخره
معاون ایستادیم. رسیدیم؛ که صدوقی شهید کالس روبروی
اما تامرامعرفیکند میخواستهمراهمنواردکالسشود
نمیدانمچهشدکهازاوخواستمتااجازهدهدخودمتنهاوارد
کالسشوم.اونیزبالبخندوتکاندادنسرشکهحاکیاز
تأییدخواستهمنبودآخرینکالمشراگفت:آقای...موفق
باشید...ومراباتماماحساساتم،نگراییهایم،افکارموتصوراتم
ازگفتهخودم زود ورفت.خیلی بهحالخودرهاکرد تنها
پشیمانشدم.ایکاشاجازهمیدادمبامنبهکالسبیاید.
ولیدیگرفایدهاینداشت.معاونرفتهبودومنتنهادرراهرو
نزدیکتر چه هر رفتم. در سمت به بودم. ایستاده مدرسه
میشدمصدایهمهمهبچههابیشتربهگوشمیرسید.میشد
حدسزدچهخبراست.درذهنمکالسیراتصورکردمکه
میزونیمکتهایشرابههمریختهباشندودانشآموزانبهسر
وکلههمبزنند!هرلحظهترسمبیشترمیشد.ترسازحضور

رویدستگیره را باش!دستم قوی گفتم باخود درکالس...
درگذاشتموباگفتنجمله»خدایابهامیدتو«دستگیرهرا
با و من دیدن با گذاشتم. کالس درون به قدم و چرخاندم
گفتنکلمه»برپا«همهدانشآموزانایستادندوسرجایخود
میخکوبشدند.یکیدونفریهمکهپایتابلوکالسبودند
بهسرعتبرقخودشانرابهنیمکتشانرساندندوایستادند.از
آنهمهسروصدادیگرخبرینبود.سکوتهمهکالسرافرا
گفتهبود.صدایبالزدنمگسیراهممیشدشنید.عرض
کالسرازیرنگاهتیزبینبچههاطیکردموپشتمیزمعلم
رویصندلینشستم.بهدنبالنشستنمن،دانشآموزاننیزبا
صدای»برجا«ییکیازدانشآموزانسرجاهایشاننشستند
وبازکالسآرامشد.حاالهمهمنتظرصحبتمنبودندومن
فراموشکردهبودمچهبایدبگویموچگونهشروعکنم!بازدر
افکارمغوطهورشدمکهصداییکیازدانشآموزانمرابهخود
اجازه؟ اجازه؟اسمشماچیه؟«یکیپرسید:»آقا آورد:»آقا
شمامعلمچهکتابیهستید؟«ومثلاینکهبچههاجرأتپیدا
کردهباشند؛یکییکیسؤاالتشانراپرسیدند.»آقااجازه؟اهل
سؤاالت این آقا؟!!« میزنید هم کتک شما »آقا کجایید؟«؛
دانشآموزانسکوتکالسراشکستومرابهجمعخودشان
دعوتکردوبهمنیادآورشدکهبایدازامروزپاسخگوینه
تنهااینسؤاالت،بلکههزارانسؤالدیگردانشآموزانمباشمو
این،بزرگترینوظیفهبودبردوشمنکهامروزنخستینروز

آنرادریکراه30سالهتجربهمیکردم.
همهراازنظرگذراندم.22چهرهمعصومروبرویمنشسته
بودند.چهرههاییدوستداشتنی،صمیمیومهربان.بلندشدم
گوناگون نقاشیهای از پر که کالس سایه تخته سمت به و
بود خلوتتر همهجا از که گوشهای و رفتم بود دانشآموزان

نوشتم:»بهنامخداوندجانوخرد«.
باگفتناسمخودومعرفيکتابيکهدرسقراربوددرس
بدهمسکوتکالسراشکستم.گرچهاولینکلماتوجمالت
اما بود؛ ازاضطراب ناشی لرزش با توأم زبانمیآوردم بر که
دلهرههایم از میگذشت؛ کالس ساعت از که لحظه لحظه
و گفت از دریابی به کالس صمیمی جمع و شد کاسته
شنودخودمانیمبدلگشت.بانواختهشدن»زنگمدرسه«،
زیباترینموسیقيزندگيمن،اولینساعتتدریسمبيآنکه
درسيدادهباشمدرحاليپایانیافتکهبرایمدرساطمینان
انتخاب ازراهیکهآگاهانه بههمراهداشت.اطمینان امید و

کردهبودموامیدبهآیندهایروشنکهپیشرویماست...
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ازصفرتابیست...
جواد بهجتی اردکانی

افتخارآموزگاریکالس وقتیدرسالتحصیلی72-73  
دومابتدایییکیازمدارسبهمنمحولشد،بعدازگذشت
یکهفتهوقتیدانشآموزانراازنظردرسیواخالقیمحک
ـ داشت نظردرسیضعف از که یکی ـجز آنها زدم،همه
شرایط میرسید نظر به که »محمد« بودند. مؤدب و خوب
کالسدومراندارد،ازجثهاینحیفوکوچکوازنظررفتاری
شلوغوبیشفعالبود.الفبایفارسیرافرانگرفتهبودوتسلط
و کرده تلفظ جابهجا را آنها نداشت. حروف روی بر کافی
مینوشت.بهطورکلیشکلالفباراازیادبردهبود.سادهترین
»صفر« میگفتم؛ برایش اول سال درسهای از که امال
از بودند، خوب خیلی شاگردانم اکثریت اینکه با میگرفت.
بابتاوبسیارناراحتبودم.وجدانمراضینمیشدبهحالخود
رهایشکنم.باخودمعهدکردمکهدستازاوبرندارمتامانند
که را روشهایی از یکی روز هر شاگردانکالسشود. دیگر
به را آن تأثیرات و بهکارمیبستم مناسبتشخیصمیدادم
دقتنظارهمیکردم.اماانگارمحمدقرارنبودامسالرابامن

همکاریکند.
ناچارپدرومادرشرابهمدرسهدعوتنمودهوازآنها
دربارهچگونگیاعمالورفتارشدرخانهسؤاالتیپرسیدمو
پای همچنین آوردم. دست به او از اطالعاتی طریق این از
صحبتهایمعلمسالگذشتهاشکهبهمدرسهدیگریمنتقل
به آنهاهمگی یادداشتکردم. را نکاتی و نشستم بود شده
شلوغبودنوسربههوابودنودلبهکارندادناواشارهکردند.
بااینتفاصیلهممندستبردارنبودم،هماوبهراهنمیآمد!
و کالس از خارج در رفتارهایش مشاهده با گرفتم تصمیم
حیاطمدرسه،حتیدرکوچهوخیابان،اوراکنترلنمودهتا
حلقهگمشدهاینمشکلراپیداکنمونقطهضعفیدراوبیابم
بهقولقدیمیها بتوانم راه این از تا کهنقطهقوتمنشود

»لِنگشکنم«ومشکلراحلنمایم.
پسازچندروزاورادرحیاطمدرسهدیدمکهباتعدادیاز
همکالسیهایشکلنجارمیرود.بهجزاوهمهمشغولخوردن
شکالتبودند،هرچهاصرارمیکردبهاواعتنایینمیکردند.در
نهایتبادوزوکلکوترفنِدگریهوالمهبهمقصودخودرسید

وشکالتشانراگرفت.بادیدناینرفتاراوفردایآنروزبایک
شیشهبزرگپرازآبنباتهایمغزدارـشکالتیکهقنادهای
اردکانیدرتهیهآنمهارتدارندـواردکالسشدموآنرا

رویمیز،درمعرضدیدهمهقراردادموچیزینگفتم.
و میکردند نگاه را آن محتوای و شیشه کنجکاوانه همه
نظرشان خوب گذاشتم میکردند. صحبت اینباره در هم با
جلبشودوسؤاالتیدرذهنشانشکلبگیرد!بعدازدیدن
تکالیفوپرسشدرس،درحالیکههمهمنتظرحلمعمای
شیشهبودند،بهآنهاگفتم:اینآبنباتهایخوشمزهجایزه
کسانیاستکهطبقگروهبندیمنموفقبهکسبباالترین
نمرهگروهخودشوند.سپساسامیگروههاونمراتموردنظر
رابرایآنهاتوضیحدادم.مثاًلگروه»الف«باالتریننمرهاش
20وگروه»د«،12بود.بعدازاینتوضیحاتبیشتربچهها
خوشحالوراضیبودندمگرمحمد!اورادیدمکهباخودش
کلنجارمیرودونگراناست.چندنفریازبچههابهاوگفتند:
»توکهنمیتوانیفکرشراهمنکن.«بالفاصلهادامهدادم:اما
براینفریکهنمرهخوبیدرامالنمیگیردشرایطفرقمیکند
وبانگاهبهمحمدتوضیحدادماگرصفرنیاوردجایزهرامیگیرد
برایش امال دوخط یا دفعهیک هر که ارفاق بایک آنهم
گفتم: نکنند اعتراضی بچهها اینکه برای و میکنم مشخص
»فعاًلاینطورعملمیکنم.«محمدچندامالراصفرآوردوبا
حسرتتماموبغضیدرگلوبهبچههایدیگرکهباشادمانی
شکالتهارامیخوردندنگاهمیکرد.لذابرایتحتفشارقرار
دادنمحمددرکالس،گفتهبودمکسیحقنداردجایزهاش
رابهدیگریبدهد!اگراوراخیلیدوستداریدمیتوانیددر
درسهابهاوکمککردهوتشویقشنماییدتاموفقشود.برای
اینکهسرخوردهومأیوسنشود،اوراصدازدموگفتم:امالی
را خودت سعی میدهم، نمره تو درست کلمههای به بعدی
بکن.منبهتوامیدوارم،تومیتوانی...بااشارهبهشیشهگفتم:

»زودباش؛شکالتهامنتظرتونمیمانند.«
امالیبعد،محمد5آورد.درحالیکهبهاوجایزهمیدادم
بهبچههایکالسگفتماوراتشویقکنند.اوازفرطخوشحالی
دلش میکرد. نگاه شکالتش به و میلرزید و میکرد گریه
دهان در را آن مدتی از بعد عاقبت بخورد. را آن نمیآمد
گذاشتونتیجهتالشونمرهصفرنگرفتنخودشراباتمام
لذتچشید.طولینکشیدکهبهدرسعالقهمندشدومنبه

اوامیدوار.هرروزنمراتبهتریمیگرفتوموردتشویقمنو
بچههاواقعمیشد.بارهاشکالتدادنبهاوراقطعکردمولی
اوهمچنانپیشرفتمیکرد.نمراتاوتا15و16رسیدهبود
تااینکهروزیبهاوگفتمحاالتولیاقتآنراداریکهنمره
20بیاوریودرصورتموفقیتعالوهبرجایزهدرکالسبه
مدیرمیگویمدرصبحگاهجلویهمهبچههاتوراتشویقکرده
وجایزهبدهدوادامهدادم»تودیگرازامالترسینداری؛پس

بیشتردقتکن.نمره20توحتمیاست«.
فردایآنروزباسرزندگیخاصیدرکالسحاضرشدهو
نگاهشتغییرکردهبود.گوییخودشراازقبلآمادهکردهبود
ولبخندیبرلبداشت.ساعتامالدفترشرابرداشتوجلو
پنجرهکالسبادقتتماممشغولنوشتنشد.خیالشراحت
راحتبود.هیچترسودلهرهایدرچهرهاشمشاهدهنمیشد.
انگارنهانگارتادیروزصفرمیگرفتوگریهمیکرد.درپایان
امالبهبچههاگفتمهرکسامالیبغلدستیخودراتصحیح
کندوبدوناینکهمنسخنیگفتهباشمدفترشرابهطرف
منآوردوبالبخندواطمینانخاطرگفت:آقا!میخواهماولین

20مراشمابدهی!

خشخاش به مته حتی ـ کردم تصحیح را آن تمام دقت با
باخوشحالیدیدمتمامی اونکردم ارفاقیبه گذاشتمـهیچ
میگیرد. و20 ندارد غلطی هیچ و نوشته صحیح را جمالت
کنده جا از کالس خواندم بچهها برای را محمد نمره وقتی
شدوهمهبرایشدستزدندوسوتکشیدند.دیگرکنترلی
پایین باالو ازخوشحالیدرکالس برکالسنداشتم؛بچهها
میپریدند.انگارکالسدرخوشحالیغرقشدهبود.واقعیترا
بگویمخودمهمانتظارداشتمبچههاچنینرفتاریازخودشان

نشانبدهندوهمکالسیخودراازتهدلتشویقکنند.خالصه
بچههای حضور در و کردم آرام را کالس بود نحوی هر به
کردند... تشویق را تو همه چطور دیدی گفتم او به کالس
همیشهخوبدرسبخوانتانزدمنوبچههاوپدرومادرت
عزیزباشی.زنگتفریح،معلمهاعلتشلوغیکالسراازمن
پرسیدندومنشرحماوقعرابرایآنهاتوضیحدادموهمه
تعجبکردند.قولیراکهبهمحمددادهبودمبرایمدیرگفتم

واوقبولکرد.
فرداصبحمدیردرصبحگاهمدرسهباجایزهایخوباورا
موردتشویققراردادومن،»ماجرایصفرتابیست«اورابرای
بچههایمدرسهبازگوکردموبههمهگفتمشمامیتوانیدبا
تالش امروز از پس برسید. 20 به صفر از کوشش و تالش
آن از بعد ببینید. رامثلمحمد نتیجهاش زودی به تا کنید
محمدهمیشهدردرسامالوروخوانیفارسی20میگرفت
و خودباوری به او نبود. کار در آبنباتی دیگر حالیکه در
و احترام »لذت نظرخودش به و بود رسیده یادگیری فالت
تشویقشماوهمکالسیهاوپدرومادرمازهمهچیزبیشتر

است«.
بههرحالدرپایانسال،محمددرزمرهنفراتبرترکالس
قرارداشتوبامعدلباالازکالسدومفارغالتحصیلشد.مدیر

وهمکارانممراموردتحسینوتفقدخودشانقراردادند.
ازاینکهعاقبتپیروز منمزدزحماتخودمراگرفتمو
شدهبودم؛احساسخاصیداشتمکهقابلوصفنیست.هنوز
کهآنخاطراتیادممیآید؛آنحسخوببهسراغممیآید
وتامدتهاشادمیشوم.مندانستمکهدانشآموزباتوجهو
تشویقمیتواندکوهرابهکاهیتبدیلکندوبرمشکالتفایق
آید.فقطمعلمبایدازرویدلسوزیووظیفهانسانی،باصبر
ودرایتوتوجهبهتفاوتهایفردیوباشناساییعالیق،قلق
هردانشآموزراپیدانمودهوازطریقآن،استعدادهایبالقوه
اورا،بالفعلدرآوردهوشکوفاسازدتادانشآموزبهخودباوری

برسد.
تجارب با دارم تقاضا فرهنگی دوستان و اساتید همه از
ارزندهمهارتهایویژهخوددانشآموزانرابهاحسنتقویم
تقویت و نموده بیدار رادرآنها تکامل تبدیلکردهوحس
نمایندوباعلمومعرفتخود،آنهاراموردتعلیموتربیتقرار

دهندتاآیندهکشورماازهمهلحاظبیمهگردد.
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تجربیاتمدیریتی  
رضا خدایی   

»رضا خدایی«، با 20 سال سابقه آموزشی و خدمت در آموزش و پرورش، 
اردکان،  رجایی)شاهد(  شهید  راهنمایی  مدرسه  مدیر  عنوان  به  اکنون 
مدارس  در  ریاضی  دبیر  عنوان  به  نیز  سال   12 وی  است.  کار  به  مشغول 
پی  در  آن چه  است.  نموده  تدریس  اردکان  و  یزد  مهریز،  شهرستان های 
8 سال  در طول  نامبرده  موفقیت  عوامل  و  تجربیات  از  گوشه ای  می آید، 

مدیریت بر مدرسه شاهد اردکان، به قلم ایشان است.
ازمطالعاتوتجربیاتمدیریتآموزشیدرمدرسه،اینچنینآموختمکه:

-مدیریتآموزشی،مدیریتیاستبینظیروغیرقابلمقایسهباهمهمدیریتها.
-شخصیکهمدرسهایراادارهمیکند،بهواقعجامعهوحتیجهانیرااداره

میکند.
-مدیرمدرسه،همزمانباهم،دستها،دلهاومغزهاراادارهمیکند.

-مدیریتمدرسهمهارتیاستآموختنیومبتنیبرعشق،اعتماد،ایمانوامید.
-مدیریتمدرسه،نوعیفلسفه،علم،هنروصنعتاست؛بهاینمعنیکهجهان

بینیخاصخودرادارد.
-مدیرمدرسهبایدانتقادپذیرودوستدارتغییراتمطلوبباشد.

کردار اخالقی، الگوی مظهر است ناگزیر حرفهاش، اقتضای به مدرسه مدیر -
انسانیوانسانیتباشد.

-درمدیریتمدرسه،مدركتحصیلیمؤثراست،اماتعیینکنندهنیست.چون
بخشعمدهاینامر،هنراستومستلزمخالقیت.

-مدیرمدرسهدربرقراریروابطانسانیصادقانهباشهروندان،خصوصاًهمکاران
ومحصالنواولیاءآنهابایدکوشاباشد.

-مدیرمدرسهبایدبداندکهمردم،درهرشرایطیمحترموقابلاهمیتاند.آنها
میفهمندوقابلاعتمادند.

امااجازهبدهیددراینمجال،پیشنهاداتیرابههمکارانعزیزوارجمندمکه
و پیرامون»شادسازی دارند، بهعهده را آموزشیشهرستان واحدهای مدیریت

بازدهیهرچهبهترفضاهایآموزشی«عرضنمایم:
بروز برای زمینههایی ایجاد و نوآوری و خالقیت به آموزان دانش تشویق - 

استعدادآنها.
-نظارتبرتمیزیونظافتمستمرمحیطمدرسهوکالسهایدرسوایجاد

عادتمناسبدردانشآموزانبرایرعایتنظافتشخصیوجمعیدرمدرسه.
-ترغیبدانشآموزانبهاستفادهازلباسهایرنگیوشادکهمغایرباضوابطو

آییننامهاجراییمدارسنباشد.
باطرحی -تغییرمرتبدکوراسیونمدارس،بهطوریکهدانشآموزهرهفته

جدیدونودرمدرسهخودمواجهشود.
-رویآوردنبهبازیهایپرورشیوسنتیدرمدارسواجراییکبازیجدید
درهرروزیاهفتهدرزمانیمشخصوحدود10دقیقه،کهزنگهایتفریحبرای

اینموضوعپیشنهادمیشود.
و کاستیها فقط که موضوع این پیرامون دانشآموزان در مثبت تفکر ایجاد -
در و روزمره زندگی در مثبت نکات و زیباییها دنبال به و نبینند را مشکالت

مدرسهباشند.
-القایمفاهیموظرایفدینیبهدانشآموزباشیوههایینووجذاب.

-توجهبهفعالیتهایگروهیوشیوهتدریسفعالدرآموزشهایعلمیودینی
وجلبمشارکتدانشآموزانوتعاملآناندرتدریسوفراگیریمطالبدرسی.

از استفاده و امورمدرسه نهشعاریدانشآموزاندر و -مشارکتدادنجدی
نظراتآناندرشادابسازیمحیطمدارس.

و برنامهها از استفاده با خنده ایستگاه عنوان با برنامه یک هفتهای اجرای -
هنرنماییهایخوددانشآموزانوبعضاًهنرمندانحاضردرمدارسکهدرعین

فرحبخشبودن،مغایرباشئوناتاخالقینیزنباشد.
-دادنجوایزنفیسبهبهترینوکاربردیترینطرحهایشادابسازیکهدانش

آموزانواولیاءآنهاارائهمیدهند.
نرمش جمله از متنوع و شاد برنامههای قالب در صبحگاه مراسم اجرای -

صبحگاهیباآهنگیمناسب.
همهآنچهدرباالذکرشد،گوشهایازتجربیاتمدیریتیاینجانبدر8سال
ارائه با ارجمندم، و امیدوارمهمکارانعزیز اردکاناست. مدیریتمدرسهشاهد
نظراتوپیشنهاداتخوددرخصوصمطالبذکرشده،درتکمیلوبهرهوریهر

چهبیشترآنکوشاباشند.

تذکرهاالیام 
            مرتضی عابدی اردکانی

www.ardakaneman.blogfa.com

شنبه: فکر نو یادت نره
لباسنو،کیفنو،کتابنو،دفترنو...مادریادت

نرود،امروزروزاولمهره،خوابنمونی!
نو سال آغاز در خیلیها برای شاید صدا این
است شنیده کسی کمتر اما باشد، عادی تحصیلی
کهبزرگتریهنگامخرجازخانهبهتوبگوید:فکرنو

یادتنره.
آری:کاشهرسالبههماناندازهکهبهنوبودن
لوازمالتحریر،لباس،کیفو...خوداهمیتمیدادیمیا
افکارمان بودن جدید و نو برای هم کمی میدادند،
افکار همان با است قرار اگر میشدیم. قائل اهمیت
بگذاریم، نو پایدرسالی آوری بروز بدون و گذشته
میمانیم. عقب خردورزی قافله از میبرم گمان
اگر نداریم؛ نیاز بنیادین تحول که نرود یادتان البته

زیرساختهایمانراقباًلخوبساختهباشیم.

یکشنبه: زنگ خوش خاطرات
کوچهپسکوچههایخاطراتمعلمیوشاگردی
پا از سر گاه اندوه. و شادی لحظههای از است پر
شریک شاگردت غم در آنچنان گاه و نمیشناسی
میشویکهانگارغماوغمتوست.اصاًلنهتنهامعلم
تاریخ به که روزهایی خاطراتش، و است انسان که
در آن مکرر تکرار جز راهی هیچ تو و میپیوندند
میتواند خود گاهی که خاطراتی نداری. جان و دل
رمانیدلکشازسهدههزندگیباشاگردانترابهزیور
انبوه بهگمانمدرمیانحجم اما چاپمنقشسازد.
خاطرات،آندستهکهانسانسازتربودهاند،ماندگارتر

میباشند.

دوشنبه: ساعت بعد حساب
همهمدرسهراشایدبهخاطرزنگهایتفریحش
نیست، تفریح هم خیلی خداییش البته میشناسند،
کمیسروصدایبیهودهوباهوده!تخلیهانرژیودر
باالترکزکردنگوشهحیاطمدرسهوشکلو مقاطع
شمایلمعتادجماعتبهخودگرفتن!امادرپساین
بهاصطالحتفریح،زنگحساباست.زمانپسدادن
ریزودرشترفتاروکردارمان.پسبههوشباشیمکه
بخشیدن زندگی زمان و اندك کردن زندگی فرصت
بساندكتر.حواسمانراخوبخوبجمعکنیمکه
ریزودرشتاعمالمانحسابمیشود،آنهمشایددر

همانزنگتفریحزندگی!

سه شنبه: تخته سفید هوشمند
که داریم معلمی چون میخندیم کلی امروز
سفیدهای تخته این با نمیتواند هم خیلی بیچاره
مثاًلهوشمندکارکند.ماهمکهخورهسرکارگذاشتن
تا شنبه هستیم، ناشی جماعت معلم مخصوصاً همه
که نماند ناگفته البته تا... میکشیم انتظار سهشنبه
توی سفید تخته تا دو یکی نصب به هوشمندسازی
داریم نیاز هوشمند آدمهای نمیشود، ختم مدرسه
نیست.درضمن زیاد تعدادشون البتهخیلی کهصد
با رو نهسالسابقهخدمتش و بیست بندهخدا اون
سفیدش رنگ به حتی گذرونده، سیاه تخته و گچ
و هوشمندش به برسه چه میکنه عادت سخت هم
نشان پرورش و آموزش وزارت وارقام آمار البته صد
تدریس هوشمند ابزارهای بر معلمان همه تسلط از

درمدارسمادارد!

چهارشنبه : گرسنگی، سوهان روح
جون بالی شده پنجشنبهها، تعطیلی که آخ

هشت هفته در روز دو مدارس، در گشنهجماعت ما
ساعتیهستیبدوناینکهلقمهایصبحانهدرستو

حسابیبخورییابخوردماندهند!
تاراهبیفتد، نهضتاهداءتغذیهرایگانهمکه
سالتحصیلیبهنیمههایشرسیدهاست.تازهاونمکه
شاملحالراهنماییومتوسطهیانمیشهیااگهنشه
سنگینتره!کاشاوناییکهاینتزایجهانیآموزشو
پرورشمیدنیکباربادلگشنهجایمادرکالس
درسمینشستنتابفهمندکهشکمگرسنهسوادش

نمیآید!

پنجشنبه: جمعه ای جدید
البتهکارشناسی اجرایطرحهایصد برکت به
پنجشنبههای که است سالی دو شکر را خدا شده،
اینکه برای هم تقریباً این تعطیله. تقریباً مدارس
خیلیازمدارسبازه،خیلیبسته،البتهبازیهابهانه
فوقبرنامهدارنوبستهها48ساعتکاملدرکمای
نظام اگر که شکر را خدا میبرند. سر به تعطیلی
ندارد را کشور از خارج مدارس کیفیت ما آموزشی
ازنطراتموافقومخالفو بماند رادارد. کمیتآن
بازهمصدالبتهازکارکارشناسیدرخصوصخوبیا
بدبودنآنواحتماالًبروزبرخیآسیبهایاجتماعی.
بچهها میشه تعطیل که مدرسهها گفتهاند قدیم از

میگنجون!معلمامیگنآخجون!

جمعه: فتیله، تعطیله
باعنایتبهتعطیلیپنجشنبه،عماًلاینروزاز
تقویمکاریسالتحصیلیحذفشدهاست.درسو
مشقهمتعطیل،فقطغموغصهفرداشنبههمچنان
این مسئولین درایت با میرود امید که است برقرار
در کرده کپی را ایام واین گردد. برطرف هم مشکل
هم چندان البته صد که تحصیلی سال طول تمام

طوالنینیست.

به زدم سری میآم اردکان به که همیشه عادت طبق               
مغازهمرحومسلطانی)کتابفروشیپارس(.حتماًاونجارو
خوبمیشناسید.براییکاحوالپرسی،گپخودمانیواحیاناًخریدیاورقزدن

یکیاچندجلدکتاب.
مغازهخیلیشلوغبودوآقاشهراموچندتاازنوههایمرحومسلطانیاونجا
بودن.سرهمهبهپاسخگوییبهمشتریانپرشماریکهبانوبتوبینوبتدرحال

خریدکردنبودنگرمبود.
یکسالموعلیکنصفهونیمهباآقاشهرام،هرازگاهیسؤالیوهرازگاهی

جوابیوقطعمکالمهتافرصتیدوباره.مکالمهخستهکنندهونیمهکنده.
تواینحالوهوابودمکهحواسمرفتبهشلوغیمغازهومشتریها.

آقاکالسوراتونهمینهاست،دفترنقاشیچهلبرگدارین،پاكکنو...
اینهاهمهچیزهاییبودکهمکرراًازسویمشتریانمغازهشنیدهمیشد.

بازگشایی و مهرماه به نزدیکی اون و داشت ربط چیز یک به اینها همه
مدارسبود.

حالمعوضشدواضطرابهمهوجودموفراگرفت.
اضطرابدیررسیدنبهمدرسه،دلهرهروزاولمدرسه،بیدارشدنصبح،لباس

پوشیدنوآمادهشدنو...انگارهمیندیروزبود.
روزاولمدرسه،اولینصفیکهایستادیم،اولینصبحگاه،اولینکالس،اولین
نیمکت،اولینمعلم،اولیندوست،اولینبیست،اولینآفرین،اولینصدآفرینو

صدتااولیندیگه...
دلمهواییشدهبود،بدجورهوایمدرسهوکالسدرسروکردهبودم.حاضرم
سطلآشغالکالسروپرازآجرکنن،بدندستم،روییهپابایستمگوشهکالس

ولیدوبارهاونروزایخوبوخاطراتفراموشنشدنیروتجربهکنم.
روی تركهای وهمه میز روی یادمه؛همهشیارهای آرهخوب نیمکتمون،
بعدهاعوضشکردن. بودکه نیمکتمونکوتاهتر پایههای از نیمکتحتییکی

داستانعوضشدنشهممفصله،پایهسمتمسعودپایهعقبینیمکتحتماً
بود. اولمدرسهکم روز دلهره و اضطراب ترسیدم، ببینمشمیشناسمش. اگه
ترسیدم؛ترسیدمازاینکهاگهنیمکتمونروببینم،نشناسمش.حتماًهمونجوری
حتماً دور، باشن انداخته حاال تا شاید شده، فرسوده و کهنه حسابی نمونده،
انداختنش...چوناآلنکهدیگهمیزاونیمکتانووازجنسخوبهستند؛پسآدما
چیمیشن،آدمایاونکالسکجاهستن،همشاگردیام،خیلیوقتهندیدمشون،

معلممون،آقایعصارزاده...دلمبرایهمشونتنگشده.
ـمجیدکجایی؟حالتخوبه؟حواستکجاست؟

ـآرهخوبم،تومدرسهارشادبودم.
ـخداشفابده،آفتابخورده!

ـبایدبرم.خداحافظ.
ـکجا؟

ـکاردارم.
ـبیااینطرفا.

ـباشه،خداحافظ.
ایناآخرینمکالماتمنوآقاشهرامبود.

بیرمق آفتاب با همراه بیرون شدید روشنایی و نور بیرون، اومدم مغازه از
شهریورماهکهبرخالفآقاشهرامزورشبهمانمیرسیدکمیمنوازاینحال

وهوادرآورد.
بازنشسته معلمای پاتوق توخیابونسعدیهستکه یهجایی بودم شنیده
آموزشوپرورششده،اگهبرماونجاحتماًمیتونمخاطراتخوبمراپیداکنم.
آرهاونجاپرهازیکدنیاخاطره،درددلوحرفهایشنیدنی.یادمههیچوقت
ازمعلمایخوبمبهخاطرکلمهکلمهایکهبهمنآموختنتشکرکنم. نتونستم
حاالفرصتخوبیهتابهاونجابرمیکتشکرسادهوناچیزداشتهباشمازاونهمه

زحمتومحبتبیدریغ.
آرهاینبهترینکارومنطقیترینروشبرایتجدیدخاطراتخوبگذشته
است.خاطراتیکههرگزتکرارنمیشن،ومااوناروبرایهمیشهازدستدادهایم...

هوایمدرسه...
مجید میراب زاده اردکانی

مشارکتاولیادرمدرسه
واقعی و جدی قشرهای متفاوت مردم در  مشارکت 
اداره امور جامعه و بیش از هر جا در آموزش و پرورش 
و در سنگر مدرسه معنای درست خود را پیدا می کند. 
بهترین  که  می یابد  تحقق  صورتی  در  مشارکت  این 
روابط، یعنی حس تفاهم، اعتماد، همدلی، هم اندیشی 

و صمیمیت میان اولیاء و مربیان برقرار باشد. 
موانع و کاستی ها

ذیل عوامل در را مردمی مشارکت جلب کاستیهای
میتوانیافت:

1.ضعفمدارسدربرقراریارتباطبااولیاءواطالعرسانی
صحیحوبهموقع.

ناهماهنگیدر  یا عملکرد و برنامهریزی در ضعف .2
از مدارس گوناگونی به توجه با تصمیمگیریها و نگرشها

نظرآموزشی،اجتماعیوفرهنگی.

3.فعالنبودندانشآموزاندرامرمشارکت.
4.فعالنبودنمعلماندرامرمشارکت.

5.نبودتبلیغاتوآگاهسازیبرایجلبمردمبهمشارکت.

راهکارها
مهم ترین عامل در ایجاد جلب مشارکت های مردمی 
در آموزش و پرورش آگاه کردن مردم از تمام جوانب 
اقدامات  به  می توان  منظور  این  برای  است.  مشارکت 

زیر دست زد:

اولیاء انجمن عمومی جلسات در مردم دادن شرکت .1
ومربیان.

کالسهای در مستمر شرکت به خانوادهها ترغیب .2
آموزشخانواده.

3.گسترشتبلیغاترادیووتلویزیونیدراینزمینه.
4.استفادهازنقششوراهایآموزشوپرورشدرجهت

آگاهیدادنبهمردم.

5.دعوتازاولیاءبرایحضورمکرردرمدرسهوپیگیری
وضعیتتحصیلیفرزندانخود.

6.برپایینمایشگاهیازحاصلکاردانشآموزانومعلمان.
7.تجلیلازافرادخیرومعرفیآنانبهمردم.

8.دعوتازاولیاءجهتبازدیدازمدرسههایموفق.
9.تشویقمردمبهمطالعهمجالتعلمیوتربیتی.

روش های پیشنهادی برای جلب مشارکت
1.آگاهساختنمعلماندرموردتواناییوظرفیتعظیم

اولیاءدرآموزشوپرورشکودکانونوجوانان.
ارتباطی مهارتهای تقویت درجهت معلمان آموزش .2
آنانبااولیاءبرایشناختبهترانتظاراتونیازهایطبقات

مختلفاجتماعی.
و اولیاء انجمن تشکیل نحوه در تحول و تغییر ایجاد .3

مربیاندرمدرسه.
4.تقویتمهارتهایآموزشیوپرورشیاولیاء.

بازدید مدرسه، اطراف محلی جامعه در تحول ایجاد .5

در داوطلبان پرمسئله،حضور دانشآموزان خانه از معلمان
مدرسهو...

راههای گسترش مشارکت اولیاء و مربیان
مهمترینانتظاراتاولیاءازمدیرانبراساسنتایجبهدست

آمدهعبارتانداز:

اولیاءومربیاندرتصمیمگیریهای 1.حضورهمهجانبه
آموزشیوادارهمدرسه.

2.اطالعرسانیدقیقوبهموقعدربارهوضعیتتحصیلیو
تربیتیدانشآموزانومسائلومشکالتمدرسه.

3.قدردانیازفعالیتهاوهمکاریهایاولیاءدرمدرسه.
استعدادهای وشکوفایی رشد برای الزم فضای ایجاد .4

دانشآموزان.
5.استفادهمناسبازتواناییهایتخصصیومهارتیاولیاء.
6.برگزاریجلساتمشتركاولیاءومربیانبهطورمستمر.

7.کیفیتبخشیبهامرآموزشدرمدرسه.
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رنجمعلّم

ماهمهرآمدوتابستانرفت
تابیایمبهکالسوهرروز

منهنرپیشهاموهستکالس
بچههاـیاکهتماشاچـیهاـ

هدفمپرورشگلهـاییاست
دلوجانمزپیاینمـقصود

تختهراپاكکناحمدتامن
هانمنوچهر!چراخامـوشی؟

توکهفعـالتریـنشاگـردی
دفترازبهرتونگــرفتهپدر؟

بچههاباززمنمیپـــرسنــد
توچهدانیکهازاینپرسشها

بازمنهستموشاگردانـــم
بــدهمدرسبهفــرزندانم!

صحـنهبازیجانفرســایم
نـگـــــذارنددمیآســایم

کهدراینفصلخزانمیرویند
ناخودآگـــاهسخنمیگـــوید

بنویســـمبرآندرسـیرا
بهدلتراهمـــدهترسیرا!

چشتازچیستکهاشکآلوداست؟
میخردجانمحـــاالزوداســـت!

زانسؤاالتکهدلسوزانــــد
چهکشـــمرنج،خدامیدانـد

علی اکبر باللی

کوچهها

گممیشویدوبارهدرآغوشکوچههــا
برشاخههایخمشدهبرهوشکوچهها

روزیرسیدخوشهاحســاسچـشمتو
حـسمیکنیتـرانهخــاموشکوچهها

امروزدیدمـــتکهچــگونهپنـــاهبرد
چشمـانحسرتتودرآغوشکوچـهها

ردمیشوددوبارهازاینجادهکودکــی
گلمیزندبهگیسویمعشوقکوچـهها

درالبالیخاطــرههــایتوآشنـــاست
اینکودكهمیــشهفـراموشکوچـهها

تاازسطورکـهنهاینشعــرردشــدی
تکرارشدصدایتودرگــوشکوچـهها

عالیه محرابی )یزد(

اقیانوسبیداری
راهرامیگفتومنباورنکردم

درسرامیدادومنازبرنکردم
باغرامیکاشت،اماخواببودم
چشمهارانذرآنمنظرنکردم

بوداقیانوسیازبیـداری؛امــا
مندریغازاولبیهمترنکردم

میوزدطوفانازاینحزانودردا
درتمامزندگیپیداازاوبهترنکردم

وایآندمکزکالسکوچکما
صبحگاهیرفتومنباورنکردم

قاسم درویشی

باران
بهآشیانهفراخوانمرادراینباران
غبارثانیههارویزندگیماندهاست

دوبارهمیچکدازچنــگبیقرارغروب
چهسردمیرسدازراهومینشیندگرم

ببینکهمیلغزلکردهآسماندلم
مرابخوانودراینبارشخیالانگیز

گمانکنمکهنشستهاستدرکمینباران
کجاستفرصــتدستاننــــازنینباران

همانترنمزیبــاودلنشیـنبـاران
چوبوسهبرلبخشکیدهزمینباران

ودستقافیهدارددرآستینبــاران
توهمزگوشهچشمترمبچینباران

فاطمه احمدزاده )ابرکوه(

مدرسهیعشق
در مجالی که برایم باقی ست  

باز همراه شما، مدرسه ای می سازیم  
که در آن، همواره، اول صبح  

به زبانی ساده  
»مهر« تدریس کنند  

و بگویند خدا   
خالق زیبایی   

و سراینده ی عشق   
آفریننده ی ماست   

مهربانی ست که ما را به نکویی   
دانایی، زیبایی   

و به خود می خواند   
جنتی دارد نزدیک، زیبا و بزرگ  

دوزخی دارد ـ به گمانم ـ  
کوچک و بعید  

در پی سودایی ست  
که ببخشد ما را  

و بفهماندمان  
ترس ما بیرون از دایره ی رحمت اوست  

در مجالی که برایم باقی ست
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم

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   

مغزها پر نشود چون انبار
قلب خالی نشود از احساس

درس هایی بدهند
که به جای مغز، دل ها را تسخیر کند

از کتاب تاریخ
جنگ را بردارند

در کالس انشا
هر کسی حرف دلش را بزند

»غیرممکن« را از خاطره ها محو کنند   
تا کسی بعد از این   

باز همواره نگوید »هرگز«   
و به آسانی هم رنگ 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 قله ی 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 چه قدر
عاشق و آگه و آدم شده ایم

در مجالی که برایم باقی ست   
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم   

که در آن، آخر وقت   
به زبانی ساده، »شعر« تدریس کنند   

و بگویند که تا فرداها   
خالق عشق نگهدار شما...   

مجتبی کاشانی

ازمکتبتامدرسه
آموزشمرسومیکهعمروالدینمابهآنقددهدهمانمکتبخانهای
استکهازسدهدومقمریجایخودرادرجامعهبازکرد.تااوایلقرنحاضر
شایدبیشاز80درصدامورآموزشیدردستمکتبخانههابود.نظامآموزشی
درمکتببهگونهایبودکههرکسدرهرسنیمیتوانستواردآنشودوتا
هرزمانکهمیخواستفرصتاستفادهازمکتبراداشت.مکتبخانههاکهبا
آموزشقرآنشکلگرفتهبودندباخواندنکتبونگارش،نقشآموزشییافتند.
مکتب، مشهورترین داشتند. قرار مساجد بیرون مذهبی دلیل به مراکز این
مکتبخانهابوالقاسمبلخی)105ق.م.(بودهکه3000دانشآموزداشتهاست.
سنآغازتحصیلبرایکودکانحدودپنجسالگیبودهاست.پسازآموختن

هجاوابجد)الفبایعربی(،شاگردبایدیککلهقندبرایاستادمیبرد.
همینحین در و بوده جزء( )عم قرآن آخر روخوانیجزء بعدی آموزش
خاله جودی، کتاب سعدی، گلستان )معموال فارسی کتاب یک خواندن نیز
سوسکه،عاقوالدین،ترسل(بهکودكآموزشدادهمیشد.اینروندتاهنگامی
نوشتن پسران به آن از پس و مییافته ادامه شود ساله هشت کودك که
میآموختند.عالوهبرنوشتنحروف،حسابوشرعیات)براساسرسالهمرجع
تقلیدزمان(نیزبهپسرانآموختهمیشد.پایاندورهآموزشی)کهمعموالپایان

اطالعاتمکتبدارنیزبود(دراینزمانفرامیرسید.
قرار تغییر دستخوش جامعه اجتماعی سیاسی تغییرات با آموزشی نظام
میگرفت.ازدورهصفویان،ابتدادراصفهانوسپسدرتبریزوسایرشهرهای
بزرگ،مسیونرهایمذهبیاروپاییاقدامبهدایرکردنآموزشگاههاییبهسبک
دارالفنون که امیرکبیر دوره تا داشت ادامه آموزشی سیر این نمودند. غربی
تاسیسشد.امیرکبیردرسال1225خورشیدیدارالفنونراکهاولینموسسه
عالیبهسبکنویندرایرانبودراهاندازیکرد.درسال1300خورشیدیقانون
شورایعالیفرهنگجهتادارهامورکلیهمدارستصویبشد.زمانمظفرالدین

شاهبودکهدبستانودبیرستاندرایرانگشایشیافت.
تاریخ در مهم موضوعات از یکی شاید مدارس به مکتبخانهها از گذر
مشروطیتایرانبهشماررود.آموزشاجباریرایگانکهپیشازاینودردوره
آموزش نظام توانگفت می بهجرات اجباریشد. کودکان برای مشروطیت
وپرورشرسمیایراندرواقعازانقالبمشروطیتوپسازوضعقانوناساسی
ومتممآنبهوجودآمدهاست.مطالعهاسنادومداركمربوطبهتاریخآموزش
وپرورشدرایراننشانمیدهدکهنخستینباردر9آبان1290ه.ش،مجلس
و رضاشاه کار به آغاز با کرد. تصویب را اجباری تعلیمات قانون ملی شورای

گسترشمدارسرایگان،عمالبساطمکتبخانههابرچیدهشد.
دبیر، و معلم تربیت برای عالی و مقدماتی دانشسراهای 1312 سال در
تاسیسشد.ایجادمدارساکابربرایآموزشبزرگساالندرسال1315واعزام
آموزشی مراحل در آنها از استفاده منظور به اروپایی کشورهای به دانشجو
کشورصورتگرفت.تاسال1343دومقطعآموزشابتداییومتوسطهوجود
داشتوپسازآنبهسهدورهابتدایی،راهنماییودبیرستانتقسیمگردیده

است.
ازسال1345بهبعدبهخاطرتحوالتاجتماعیودگرگونیهایاقتصادی
برنامههای و تشکیالت در اصولی تغییراتی آموزشی های برنامه در اجتماعی
نظامآموزشوپرورشبهوجودآمدکهمهمترینآنتاکیدبرسوادآموزیو

آموزشاجباریابتدایی،مخصوصادرروستاهابود.
بعدازانقالببودکهشورایتغییربنیادینظامآموزشوپرورشباتصویب
شورایعالیانقالبفرهنگیازفروردین1365رسماآغازبهکارکردوپساز
150جلسهبحث،طرحکلیاتنظامآموزشوپرورشجمهوریاسالمیایران
راتدوینکردکهدرشهریور1369تصویبشد.سال68ساختارجدیدنظام
آموزشیبراساس2دوره6ساله)ابتداییومتوسطه(درشورایعالیانقالب
فرهنگیبهتصویبرسیدکهبهدلیلفراهمنبودنامکاناتومقدماتآناجرا
نشد.دهههفتادبودکهنظامآموزشیدورهمتوسطهدرکشورپساز5دهه

راهتحولدرپیشگرفت.
کتبدرسیومتونآموزشیباتغییراتیجزییحداقلتاسهنسلدستبه
دستشد.ایندرحالیبودکهدرسال71نظامجدیدآموزشیکشورمطرح
شدهوبهصورتآزمایشیدرچنداستانبهمرحلهاجرادرآمد.طیسال72،
20درصدازمدارس،طیسال73بالغبر40درصدوطیسال74بالغبر
60درصدوطیسال75کلیهمدارسدورهمتوسطهایرانتحتپوششنظام
بهتصویبمجلسشورایاسالمی آبانسال75 قرارگرفتهودر24 مذکور
اساس بر دانشگاهی پیش مراکز به ورود 75-76 تحصیلی سال طی رسید.
آزمونمیسرشدچراکهطرحنظامجدیدازمرحلهآزمایشیخارجشدهوبه

تصویبمجلسرسید.
تغییر وپرورش آموزش ملی سند تصویب و بررسی بهانه به 89 سال در
ساختارنظامآموزشیدرشورایعالیانقالبفرهنگیتصویبشدکهدراین
مصوبهنظامآموزشی3-3-6بهتصویبرسیدومبنایآن6سالهشدندوره

ابتداییو2دوره3سالهمقطعمتوسطهقرارگرفت.



موزهفرهنگ  
نمادفرهنگ  

    نادر پیری اردکانی

و آموزش وقت مدیر به را فرهنگ موزه طرح که بود 1383 سال اواخر
پرورشارائهکردم.اینطرحزمانیبهذهنمخطورکردکهدرهمانسال،اسناد
فرهنگیمنزلحضرتآیتاهللخاتمی)ره(درهنگامتعمیرمنزلویدرحال
نابودیبود.موضوعفوقسببشددرسال1384اینطرحراارائهکنمودر
همانسالطرحفوقدرشورایاداریومنطقهایوشورایپیشنهاداتاداره
آموزشوپرورشمصوبشدودرمهرماه1384کارجمعآوریاسنادواشیاء

موزهفرهنگآغازگردید.
امامتأسفانهاینفعالیتتاسال1386بیشترادامهنیافتوباتغییرمدیریت
ولی درآمد. تعطیل حالت به موزه 1391 ماه خرداد تا پرورش، و آموزش
خوشبختانهبادیدمثبتمدیریتجدیدومعاونتتربیتیآموزشوپرورشو
بااعتقادراسخبهاینطرحوحمایتهایمالیفرماندار،کارتجهیزوراهاندازی
موزهآغازشدهوبهیاریخدادرروزهایآتیدربموزهبهرویهمهعالقه

مندانبهفرهنگومیراثبازخواهدشد.
اماطرحموزهدرهفتبخشتعریفشدهکهشاملبخشهای1-شهدای
فرهنگی2-معرفینخبههایدانشآموزی3-معرفینخبههایفرهنگی،ورزشی
مدرسهساز خیرین 4-معرفی پرورش و آموزش مدیران و فرهنگیان علمی و
5-اسنادومکتوبات6-ارائهوسایلکمکآموزشی7-نمودارآماریآموزشو

پرورشدربخشهایمختلفاست.
با شفاهی مصاحبه جمله از دارد، نیز دیگری جزئیات طرح این البته
پیشکسوتانعرصهآموزشوپرورشکهبهامیدخداپسازافتتاح،اینفعالیت

نیزآغازمیگردد.
هدفازطرحایناستکهفرهنگوآموزشگذشتهوامروزبههمپیوند
بخوردوبهگونهایپاالیششودکههویتآموزشگذشتهبراینسلآتیحفظ
گردد.دانشآموزانوفرهنگیانجواندریابندکهآموزشوتربیتدراینشهراز

کجاآغازشدهوچگونهادامهیافته،ضمنآنکهماقصدداریمفضاییایجادکنیم
تاانگیزهایشودتادانشآموزانوفرهنگیانباتالشمضاعف،خودرابهموزه
فرهنگمعرفیکنند.بیشکموزهفرهنگدرسالهایآتیآرشیوغنیازاسناد،
اشیاءومصاحبههایشفاهیفرهنگیانخواهدبودوبهیقینتمامیخادمینعرصه
تمام از عینی تاریخچهای و کرد معرفیخواهد بهخوبی را آموزش و تربیت

فعالیتها،افتخاراتوتغییراترادرآموزشوتربیتنشانخواهدداد.
شخص به متکی فرهنگ، موزه محتوای کردن آرشیو و جمعآوری البته
نیستبلکهجامعهفرهنگیشهرستاناردکاندراینراهخطیربایددستیاری
بدهندتااینموزهبیشازپیشغنیترگردد.ناگفتهنماندکهاهداءاسنادو
اشیاءفرهنگیبهنامخوداهداکنندهدرمعرضدیدقرارمیگیردویاآرشیو

میشود.
دراینجاازتمامیمردماردکاندرخواستدارمدرصورتیکهکتابهای
اهداءآنها با اختیاردارند اشیاءفرهنگیدر اسنادو آموزشیوغیرآموزشی،
بهموزهفرهنگآموزشوپرورشاردکان،ارزشهایفرهنگیخودرابیشاز
پیشنشاندادهودرراهخطیرآموزشوتحصیلبرایرضایخداگامبردارند

تاانشاءاهللآبروییباشدبرایمردماینمرزوبوم.

نمونهایازتصاویرموجوددربخش»فرهنگعامه«موزهفرهنگاردکان

دوهفته نامه آیینه کویر
مهرماه 1391ویژه نامه آغازسال تحصیلی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:جوادانصاریفرد
سردبیر:سیدحسینمیرحسینیاردکانی
مدیر هنری:مجیدمیرابزادهاردکانی

طراحی و صفحه آرایی:داودشجاعالدینیاردکانی
آگهی ها:گروههفتنقش)7231070(

امور مشترکین و توزیع:گروههفتنقش)7221213(
،89515/714 پستی صندوق تقدیری، خانه حایری، خیابان اردکان: دفتر 

تلفکس:7221213،پیامک:20001031
دفتر یزد:صندوقپستی 89165/911،تلفکس: 5250145

آیینهدراصالحوویرایشآزاداست.
مطالبچاپشدهلزومًادیدگاهآیینهنمیباشد.

حکایت
معلمُکّتابیدیدمدردیارمغرب،ترشرویتلخگفتاربدخویمردمآزارگداطبع
ناپرهیزگارکهعیشمسلمانانبهدیدناوتبهگشتیوخواندنقرآنشدلمردم
سیهکردی.جمعیپسرانپاکیزهودختراندوشیزهبهدستجفایاوگرفتار؛نه
زهرهخندهونهیارایگفتار.َگهعارضسیمینیکیراطپنچهزدیوَگهساق
اومعلوم ازخباثتنفس القصهشنیدمکهطرفی بلوریندیگریشکنجهکردی.
اورابهمصلحیدادندپارسایسلیمنیکمرد کردندوبزدندوبراندندومکتب

حلیم،کهسخنجزبهحکمضرورتنگفتیوموجبآزارکسبرزبانشنرفتی.
کودکانراهیبتاستادنخستینازسربرفتومعلمدومینرااخالقملکیدیدند
ویکیکدیوشدند.بهاعتمادحلماوتركعلمدادند؛اغلباوقاتبهبازیچهفراهم

نشستندیولوحدرستناکردهدرسرهمشکستندی!
استادمعــلمچوبودبیآزار 

خرسکبازندکودکاندربازار   
بعدازدوهفتهبرآنمسجدگذرکردم،معلماولینرادیدمکهدلخوشکرده
بودندوبهجایخویشآورده.انصافبرنجیدموالحولگفتمکهابلیسرامعلم

مالئکهدیگرچراکردند.پیرمردیظریفجهاندیدهگفت:
پادشاهیپسربهمکتبداد 

لوحسیمینشبرکنارنهاد   
برسرلوحاونبشـتهبهزر 

جوراستادبهزمهــرپدر   
گلستانسعدی،بابهفتم،حکایتچهارم

داشتن  به  احمدآباد  دیرباز،  از 
فرزندان  میان  از  که  بزرگانی  و  علما 
برخاسته  سرزمین  این  خوش استعداد 
نام  که  بزرگانی  می کرد.  افتخار  بودند؛ 
مباهات  و  افتخار  باعث  آوازه شان  و 
که  کسانی  هست؛  و  بوده  ایران زمین 
و  ساده  خانواده های  میان  از  روزگاری 
وجود  عرصه  به  پا  احمدآباد  بی پیرایه 
گذاشته بودند و در کوچه پس کوچه های 
و  نموده  نمو  و  رشد  آبادی  این  خاکی 
دیار  این  مدارس  و  مکتب خانه ها  در 
بودند.  الفبای علم و زندگی را آموخته 
که  شد  این  تأثر  و  تأسف  باعث  ولی 

مختلف  علل  به  اخیر  سال های  در 
امکانات  کمبود  ـ  اجتماعی  و  فرهنگی 
یا کم توجهی خانواده ها  بی توجهی و  و 
و مسئولین و... ـ استعدادهای نادر این 
فنا شدند  از دیگری  سرزمین یکی پس 
و در کوران رقابت های علمی و عملی 
ایمان داریم که ماهی  واماندند. ولی ما 
را هر وقت از آب بگیری تازه است و 
منفعت زمانی حاصل می شود که جلوی 

ضرر گرفته شود.
احیای  برای  را  جهاد  که  زمانی  از 
کردیم؛  شروع  احمدآباد  نخبه  فرزندان 
کم کم  حال،  و  می گذرد  سالی  سه  دو 

آموزشگاه  تناور  درخت  شکوفه های 
نشسته  بار  به  احمدآباد  برخورداری 
و  مادی  مشکالت  راه  این  در  است. 
معنوی فراوان سر راهمان بوده و هست 
که از خانواده ها و مسئولین محترم شهر 
و استان مان تقاضای همراهی و همکاری 
این  باز هم شاهد  تا  و مساعدت داریم 
باشیم که بچه های احمدآباد جزء کسانی 
باشند که در صف اول جهاد برای میهن، 
حرکت  به  را  انقالب  تناور  چرخ های 

درمی آورند.
 رضا حیدری
مدیر آموزشگاه برخورداری

عباس دهقانی
دبیرستان ابن سینا

معدل: 19/50

سجاد قاسمی
دبیرستان شاهد

معدل: 19/70

علیرضا محمدی
دبیرستان نمونه

معدل: 19/98

امیرحسین دهقانی
دبیرستان ابن سینا

معدل: 19/59

محمدجواد طالبی
دبیرستان شاهد

معدل: 19/74

حسین ترابی
دبیرستان شاهد

معدل: 19/78

حمیدرضا زارع پور
دبیرستان شاهد

معدل: 19/96

محمدجواد احمدی
دبیرستان شرف

معدل: 19/65

مهدی شعبانی
دبیرستان ابن سینا

معدل: 19/75

علیرضا بهشتی
دبیرستان ابن سینا

معدل: 19/19

افتخارآفرینان آموزشگاه برخورداری احمدآباد

دوهفته نامه سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنـگی و ورزشی

شنبه، اول مهرماه 1391

علمآموزیازنگاهقرآن
درقرآنکریمدرآیاتمتعددراجعبهعلمآموزيوتعلیموتربیتوارزش
که ارزشي ميرساند آیات این در مطالعه و غور که شده بیان مطالبي عالمان
خداوندبرايعلمقائلاستتابهآنحداستکهشناختعلمبهشناختخداوند
ميرسد.یعنيهمانسعادتواقعيکهبشردرتالشاستبداندستیابد.علم
درقرآنبهطورمطلقآمدهویکعلمخاصدرمیاننیست.مثاًلوقتيکهقرآن
ازکائناتوآسمانهاسخنميگویدازعلمهوافضابحثبهمیانميآورد.برخي
ازمسلمانانخواستهاندعلمرادربیانقرآندرچهارچوبعلوممذهبيوحتي
فقهيمنحصربدانند،درحاليکههمهجاازعلمبطورمطلقیادشدهاستودر
گفتههایيازقبیل»أطلبوالعلمولوفيالصین«و»منعلمنيحرفافقدصیرني
عبداً«،هرکهحرفيبهمنآموختمرابندهخویشساخت،عمومیتآنکاماًل

پیدااست.
قرآنباکلمه»خواندن«شروعميشود:»اقراباسمربک...الذيعلمبالقلم«
خداانسانرابهخواندن،نوشتنوتعلیمدادندعوتنمودهاست،»علماالنسان

مالمیعلم«بهانسانآنچهراکهنميدانستیادداد.
ارزشعلمنزدخداتاآنجاپیشميرودکهخداوندبهقلموآنچهمينویسد

یعنيبهعلم،قسمیادميکند)قرآن،آیه1سورهقلم،564(.
خداوندازانسانميخواهدکهدرراهکسبعلمتالشکندودراینراهازاو

بهرهجوید:»بگوخدایادانشمراافزونکن«)طه،114(.
ودرآیه11سورهمجادلهچنینآمده:خداوندباالميبردکسانيراازشما
کهایمانآوردهودانشمندهستندوخداوندبهآنچهميکنیدآگاهاست)شبلي،

.)320:1370
درآیه15و16سورهنملآمده:وهمانامابهداوودوسلیمانمقامدانشعطا
کردیمکهگفتندستايوسپاسخدايراکهمارابربسیاريازبندگانباایمانش
برتريعطافرمودوسلیمانکهوارثملکداوودشدبهمردمگفت فضیلتو
کهمارازبانمرغانآموختندوازهرگونهنعمتعطاکردند،اینهمانفضلو

بخششآشکاراست)قرآن:436(
رسولاهلل)ص(فرمودهاند:ايمردمانبدانیدکهدینهنگاميکاملودرست
استکهعلمبیاموزیدوعلمخودرابکاربندید،آگاهباشیدتحصیلعلمواجبتر
استازتحصیلمال)حکیمي،10:1371(.درجايدیگرميفرماید:دونفرسیر

نشوند؛جویندهعلموجویندهدنیا)تاجلنگروديواعظ،429:1372(.
کسيازپیامبراعظم)ص(ميپرسداگریکساعتبیشترتامرگمننمانده
علمي مباحثه با را آن برو ميفرماید: پاسخ کنم؟ چه را ساعت یک آن باشد

بگذران.
به وجمعي بودند نشسته عبادت به واردمسجدشد،جمعي پیغمبر)ص(
بحثعلميمشغولبودند،پیغمبردرهردونگریستوبهگروهدوميپیوست.

پیامبردرارزشعلمفرموده:جستنعلمبرهرمسلمانيواجباستوهمه
چیزحتيماهیاندریابرايجویايعلمآمرزشميطلبندوصبحوشبدرکار

تعلیمعلمبهسربردن،نزدخداازجهادبهتراست.
ایشانهمچنیندرارزشعالمميفرماید:مردمقابلاعتماددوگروهاند:عالمو

علمآموزودرغیرآنهاچیزينیست)فریدتنکابني،5:471-1384(
ودرجايدیگرميفرماید:باعالمانصالحمشورتکنیدوچونتصمیمبر

اجرايآنگرفتیدبهخداتوکلکنید)دلشادتهراني،355:1385(
درمیانائمهمعصوم)ع(بعدازپیامبر،امامعلي)ع(تقریباًبیشترینتأکیدرا
برعلمداشتندواینبهدلیلباقيماندنمجموعهخطبههاوسخناناینبزرگوار

استکهدرمجموعهايتحتعنواننهجالبالغهگردآوريشدهاست.
امامعلي)ع(درتمامزمینهها،بکارگیريروشعلميراواجبميشمردو
خودبدانعملميکرد:چونعلمیافتیدبدانعملکنیدوهرآنکهباعلمرفتار

کند،همچونکسياستکهبهراهروشنرود)آمدي،94:1381و172(.
درموردبرتريمردمازیکدیگر،مالكتشخیصرامیزانعلمودانشآنها
قراردادهبود.بدرستيکهمردمیاعالماندیاآموزندهعلموبهجزایندو،پشه

کورند)همانمنبع:319(.
واینکهبرتريمردمبریکدیگربهدانشهاوخردهاستنهبهثروتهاوتبارها

)محمديريشهري،1365:1384/8(
وبهراستيکهخداوندسبحانثروترابهدوستودشمنشببخشدوعلمرا

ندهدمگربهآنکهاورادوستداشتهباشد)آمدي،همانمنبع:264(
دینداريوعلمآموزيدرنظرحضرتعلي)ع(بایکدیگرممزوجشدهبود؛
پرهیزکاران ميفرماید: برميشمارد را پرهیزکاران صفات که وقتي چنانکه
خطبه ،1385 )نهجالبالغه، ... کردهاند سودمند دانش واقف را خود گوشهاي

193:ص287(.
را عذري هیچ و است شده منع تعلل و سستي هرگونه علم کسب راه در
منبع، )همان است بسته جویان بهانه بر را تراشي عذر راه دانش و نميپذیرد

حکمت283:ص277(.
درامرسیاستامامعلي)ع(بهفرماندارانخودفرمانميدادتادرمدیریت
خودبرشهرهاومردم،بادانشمندانگفتوگوکنند)ارشاد،318:1385(.اي
کمیلانسانبهدانشدرزندگانيفرمانروایيکنندوپسازمرگیادنیکوبرجاي

گذارد)تنکابني،299:1373(.
علوم در دخالت عدم و خاص علمي در تخصص به همواره )ع( علي امام
جاهل ميکند،چون عمل علمخود غیر به که را عالمي و داشته تأکید دیگر
سرگردانيميداندکهازبیمارينادانيشفانخواهدگرفت.وعواقبآنرااینطور
برميشمارد...بلکهحجتبراوقويتروحسرتواندوهبراواستوارترودرپیشگاه

خدابهنکوهشسزاوارتراست)نهجالبالغه،خطبه110:ص149(.
بدان این ببندیم. بکار را آن که ميداند شایسته را علمي )ع( سجاد امام
ایشانميفرماید:در باعملکردنبهآنمفیدواقعميشود. معناستکهعلم
انجیلنوشتهشدهاستکهتاآنچهراکهآموختهایدبکارنبستهاید،درپيآموختن
آنچهنميدانیدنرویدزیراعلمهرگاهبهآنعملنشود،جزبردوريعالمازخدا

نیفزاید)همانمنبع:3995(.
نویسنده: جواد عسکري چاوردي 


