Teacher Attractiveness in the Mirror of Education
(Islamic-Iranian) with the Focus on the Lesson of
Whisper of Love (Zemzemeye Mohabat in Persian)
Seyed Yaser Norouzian1
Ahmad Ranjbar (Ph.D.)2
Hosein Aghajani Marsa (Ph.D.)3

Abstract
The purpose of this research, which has been done by qualitative content analysis
method, is to show the components that according to the lesson whisper of love
("zemzemeye mohabat" in Persian) from the Persian textbook of the third year of
middle school - as well as other lessons from old and new Persian textbooks Has
been raised to attract students by the teacher. Based on the research findings, it can
be said that for attractiveness, some preconditions are necessary, some of which are
among the esoteric factors influencing this work; Such as teacher self-improvement,
heart burning and his fascination with this profession; And others, including
apparent factors; Such as the teacher's great knowledge and his high skill in
providing that information to students; And some others in both factors (internal and
apparent); As the influential personality of the teacher and the great desire of
learners to acquire knowledge. Components such as great respect for teachers and
parents, attention to spirituality, seriousness in acquiring knowledge, sanctifying the
work of teaching and learning, etc. have been among the influential factors that have
been emphasized in this lesson. In the end, it is concluded that one of the most
important conditions for the success of a teacher, both in teaching (education) and
moral construction (training) students, is their attractiveness(of students)
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چکیده
هدف از این پژوهش که به روش تحلیل محتوایکیفی انجام پذیرفته است ،نشان دادن مؤلّفههایی است که با
توجّه به درس «زمزمة محبّت» از کتاب فارسی سال سوم راهنمایی  -و نیز درسهای دیگری از کتابهای فارسی قدیم
و جدید دورة اوّل متوسّطه  -برای «دلبری» معلمان از دانشآموزان مطرح شده است .براساس یافتههای پژوهش میتوان
گفت که برای دلبری ،مقدّماتی الزم است که برخی از آنها در زمرة عوامل باطنی تأثیرگذار در این کار قرار میگیرد؛
نظیر خودسازی معلم ،سوخته دلی و شیفتگی او به این حرفه؛ و برخی دیگر در جملة عوامل ظاهری؛ نظیر دانش بسیار
معلم و نیز مهارت باالی او در ارائة آن معلومات به دانشآموزان؛ و بعضی دیگر نیز در شمار هر دو عامل (باطنی و
ظاهری)؛ همچون شخصیّت اثرگذار معلّم و اشتیاق فراوان فراگیران برای دانشاندوزی .مؤلّفههایی همچون احترام
فراوان به معلّم و پدر و مادر ،توجّه به معنویّت ،جدّیّت در امر دانشاندوزی ،مقدّس شمردن کار تعلیم وتعلّم و ...از
جمله عوامل تأثیرگذاری بوده است که در این درس بر روی آن تأکید شده است .در پایان ،این نتیجه بهدست
میآیدکه یکی از مهمترین شرطهای موفّقیّت یک معلّم ،چه در امر تدریس (آموزش) و چه سازندگی اخالقی
(پرورش) دانشآموزان ،دلبری از آنان است.
کلیدواژهها :دلبری ،معلّم ،دانشآموز ،کتابهای فارسی قدیم و جدید ،اوّل متوسّطه.
 . دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیّات فارسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
sey.norouzian.lit@iauctb.ac.ir

 . نویسنده مسئول :استاد تمام گروه زبان و ادبیّات فارسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
تجربه نشان داده است که با وجود اینترنت و وسایل فراوان و متنووّع کموکآموزشوی در امور
تدریس ،هنوز این معلّماناند که تأثیرگذارترین عامل بر روی دانشآموزان خویشانود .پیور هورات
(ف 018 .ق ).در رسالة «واردات» خود دربارة شدّت تأثیرپذیری مُتربّی (تربیوتپذیرنوده) از مربّوی
عبارت زیبایی دارد:
«دود از آتش و گَرد از باد ،چنان نشان ندهود کوه مریود از پیور و شواگرد از اسوتاد » (خواجوه
عبداهلل انصاری.)03 :8901 ،
امّا ،این کودام معلّم است که چنین نقشی را در زندگی حوال و آینودة دانشآموزانش
میتواند عهودهدار شود؟
شخصیّت یک معلّم چگونه باید باشد تا دانشآموزان با دیدارش خداونود را درنظور بیاورنود؛
با عملش آخرت را؛ و با گفتارش بر دانش خود بیفزایند؟ چنانکه حضرت رسول(ص) در وصو
بهترین همنشینان فرمودهاند:
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َّ
َ
َ
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ُ
ُ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
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«قيلَ :يا َر ُسول الله ،أ ُّي الجل َساء خي ٌـر؟ قالَ :من ذك َـرك باللـه ُرؤ َيتـه ََ َاَكـ ـل ملمْـ َمُُ؛ـه ََ
ُ
َذ َّك َر ُك باْل َ
خرة َم َمل ُه» (وَرّام8082 ،ق ،ج.)809 :0
بووا توجّووه بووه کووالم ارزشوومند پیووامبر اکوورم(ص) ،بووه نظوور موویرسوود بهتوورین هوومنشووین بوورای
دانشآموزان ،معلّمی با همین ویژگیها باشد؛ زیرا آنان تقریباً هور روز ،او را از نزدیوک مویبیننود؛
ساعاتی را با او میگذرانند و قرار است از رفتار وی درسها بیاموزند:
نوووادیوده موور معلّووووم واال را»

«واال نگشت هیوچ کس و عالووم

(ناصرخسرو ،8930 ،ج.)990 :0
حال باید پرسیدکه آیا نظام آمووزش و پورورش موجوود توانسوته اسوت بوه انودازة نیواز چنوین
معلّمانی را تربیتکند تا از توان علمی و ایمانی آنها ،برای پیشرفت مادّی و معنوی دانشآمووزان در
مقاطع گوناگون تحصیلی بهره ببرد؛ درپاسخ بدین سؤال بایدگفت:
«ما از نظر تربیت معلّم ،به طورکلّی ،ضعی

هستیم .تربیت معلّم در چهل سال اخیور ،بوه طوور

مداوم ،تابع جریانها و سیاستهای روز بوده و دائماً دگرگون شده است» (میرهادی.)02 :8938 ،
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با این حال ،پژوهنده در این مقاله بر آن است تا نشوان دهود کوه چگونوه یوک معلّوم ،بوا موادّة
درسی خود-که در اینجا درس «فارسی» است -و با همین شرایط و امکانات محدود ،مویتوانود بور
روی شوواگردانش اثرگووذار باشوود و رشبووت ایشووان را بوورای کس و دانووش و فضوویلتهووای اخالقووی
برانگیزانو د؛ بووه همووین دلیوول ،وی در ایوون پووژوهش ،بیشووتر بووه سووخنان اسووتادانی چووون کرباسووچیان
(ف8910 .ش ،).روزبووه (ف8950 .ش ،).میرهووادی (ف8935 .ش ).و ...اسووتنادکرده اسووت؛ زیوورا
نویسنده بر این باور است که بهکاربستن دستورالعملهای از پیشطرّاحیشدة مربووط بوه نظوامهوای
آموزشی کشورهای دیگر ،چندان به کار ما نخواهد آمد؛ مگر آنکه آنها را بومیسازی کنیم .البتّوه،
بنای پژوهنده در اینجا بر آن نیست که حاصل تحقیقات و تتبّعات بزرگوان تعلویم و تربیوت ممالوک
دیگر را کمارزش و یا بیارزش جلوهدهد؛ بلکه سخن او این است که ما ،معلّمان ایرانی ،بایودکمر
بربندیم و آستین همّت را باال زنیم و خوود ،مشوکالت آمووزش و پورورش کشوورمان را حولکنویم
(میرهادی1 :8938 ،؛ قرایی مقدّم)853 :8930 ،؛ هرچند بدین نکته نیز واقو

اسوت کوه ایون مهوم،

ممکن است به این زودی و به این آسانی دست ندهد؛ بوا وجوود ایون ،نبایود ناامیود بوود و دسوت از
کارکشید.

هدف تحقیق
هدف از پژوهش حاضور ،بیوان چگوونگی اثرگوذاری معلّوم فارسوی بور روی دانوشآمووزان،
براساس درس «زمزمة محبّت» از کتاب فارسی سوم راهنمایی ،در کنار سایر کتابهای فارسی پایة
اوّل متوسّطه است.

سؤال تحقیق
در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده خواهد شد کوه چگونوه یوک معلّوم فارسوی مقطوع
متوسّطة اوّل ،با توجّه به برخی از مطال کتابهای فارسی قدیم و جدید این دوره ،بوه ویوژه درس
«زمزمة محبّت» ،کوالس درس پُرجذبوه و پُرفایودهای مویتوانود داشوته باشود و بور روی فراگیورانش
بیشترین تأثیر مثبت را بگذارد.

301

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شمارة  ،00پاییز و زمستان 3131

پیشینة تحقیق
حجّتی ( )8912در بخشی از کتاب آداب تعلیم وتعلّم در اسالم که ترجمة گزارشگونهای از
کتاب مُنیةالمرید شهید ثانی است ،پوس از بیوان عظموت و فضویلت دانوش و دانشومندان از دیودگاه
قرآن کریم و بیوان شوماری از احادیو و روایوات در ایون زمینوه ،از آداب و وظوایفی کوه معلّوم و
شاگرد نسبت به خود و نسوبت بوه یکودیگر دارنود ،مطوالبی را از زبوان «شوهید ثوانی» آورده اسوت.
کرباسچیان ( )8930در بخشی از کتاب وصایای استاد از اهمّیّت و شرایط معلّم؛ نظیر نظوم و دقّوت،
عفو و گذشت ،عی پوشی ،تواضع و فروتنی ،وارسوتگی و قناعوت ،اخوالص ،آراموش روحوی و...

مطالبی را بیان میکند .همو ( )8913در جلد دوم از مجموعة پانزده جلدی کتواب در مکتو اسوتاد
نیز به بیان ویژگیهای یک معلّم الهی میپردازد .در بخشی از کتاب یادنامة استاد علّامه کرباسچیان
( ) 8911که مجموعة مقاالت شواگردان اسوتاد در بوارة وی اسوت ،از عوامول موفّقیّوت اسوتاد در راه
«انسانسازی» سخن گفته شده است .درکتاب یاد استاد ( )8911نیز جمعی از شاگردان وی بوه بیوان
مطالبی دربارة چگونگی تدریس و شویوة تربیتوی او مویپردازنود .حسون تواجری ( )8915درکتواب
از تو آموختیم دربارة ویژگیهای بارز اخالقی و شیوههای پرورشی استاد رضا روزبه و دلرباییهای
او سخن میگوید .جمعی از شاگردان استاد روزبه نیز دربارة ابعاد گوناگون شخصویّت و نیوز شویوة
فعّال تدریس وی ،مجموعة مقاالتی را در کتابی با نام یادناموة اسوتاد رضوا روزبوه فوراهم آوردهانود.
نوری ( )8910در کتابی با نام جایگاه رفیع معلّم در اسالم به مقام و منزلت واالی معلّوم در اسوالم و

بایستههای این حرفوه اشواره مویکنود .شومسالودّین ( )8911در کتواب معلّوم ،شومع بوزم آفورینش
به مواردی چون ارزش تحصیل علم ،مقام معلّم ،ویژگی برتری که یک معلّم نسبت به دیگران بایود
از آن برخوردار باشد و ...میپردازد .وی همچنین در بخشی از اینکتاب ،چند معلّم نمونه و برتر را
در طول تاریخ معرّفی میکند ،همانانی که بوا تواثیر شوگفتآوری کوه بور روی شواگردان خوویش

نهادند ،مسیر تاریخ را چند صباحی تغییر دادند نیستانی ( )8935در کتواب کالسوی از جونس واقعوه
مطالبی را دربارة تدریس هنرمندانة استادش ،شالمحسین شکوهی و نیز درسهای کاربردی زیوادی
که از محضر او آموخته است ،بیان میکند .رمضانی و همکاران ( )8931در مقالة «معلّم الهامبخش؛
جُستوجویی در سلوک و منش چهوار معلّوم برجسوتة ایوران» دربوارة آرموانهوای متعوالی اسوتادان
بزرگی چون علّامه جالل الدّین همایی ،دکتر محمّد قری  ،دکتر شالم حسین شکوهی و استاد رضوا
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روزبه ،و نیز از تأثیر ایشان بر روی شاگردان خویش سخن گفتهاند؛ امّوا در ایون زمینوه کوه چگونوه
یک معلّم فارسی دورة اوّل متوسّطه ،با دلبریهایش در پرورش انسانهایی باایمان و پرهیزکار می-
تواند نقشآفرینیکند ،به نظر میرسد پژوهشی صورت نگرفته است.

روش تحقیق
شیوة انجام این پژوهش به صورت «تحلیل محتوا» (کیفی) بوده است ،هرچند در برخی موارد
نیز دارای جنبة «میدانی» است؛ زیرا حاصل تجربههای عملی نگارنده و آموختههایش از تجربههوای
ارزنوودة اسووتادان گوورانقوودر خووود  -کووه در دورههووای مختلو

تحصوویلی ،در خوودمت ایشووان زانووو

زده است -میباشد و نیز استفادة از محضر استادان گرانمایهای که به صورت شیرمسوتقیم از دانوش
()8

سرشارشان بهرهمند شده است.

جامعه و نمونة آماری تحقیق
جامعة آماری این تحقیق ،کتابهای قودیم و جدیودالتّألی

فارسوی دورة اوّل متوسّوطه اسوت

که با توجّه به جدولها و نمودارهایی که در بخش بح و بررسی آمده ،برجسته شده است.

تعریف مفاهیم
 .3دلبری و زمزمة دلبری
منظور از «دلبری» در این نوشتار ،معنای رایج آن ،یعنوی نواز و شموزه و کرشومه نیسوت؛ بلکوه
مقصود ،شدّت تأثیر آموزههای معلّم بر روی دانشآموزان است که از نفوذ کالم و شخصیّت او در
قل

وجان ایشان حاصل میگردد ،تا جاییکه سب میشوود دانوشآمووزان ،پیوسوته -و گواهی توا

پایان عمر-آموزههای او را در ذهن خود مرورکنند؛ گویی ،آن آموختههوا در عموق وجودشوان راه
یافته ،هر لحظه ،ورد زبان جانشان شده است؛ و این ،یعنی همان «زمزمة دلبری».
واهلل کوه من نودادم ایشوان بُردند »

«...گویند :چرا تو دل بدیشان دادی

(ابوسعیدابوالخیر.)02 :8919 ،

301

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شمارة  ،00پاییز و زمستان 3131

 .0تعلیم و تربیت «اسالمی -ایرانی»
تعلیم و تربیت در اسالم ،از اهمّیّت ویژه و قداست بسیار باالیی برخوردار است؛ زیورا هودفش
ابتدا« ،تزکیة» انسان (آلعموران ،) 810 /و در نهایوت نیوز آمواده سواختن او بورای دیودار بوا خداونود
بلندمرتبه است (اَلْإنشقاق .)1 /به سخن دیگر:
« ...هدف شوایی تعلیم و تربیت در اسوالم این است که مقدّمات حرکوت و هودایت آدموی را
در صوراط مستقیم پرستش پروردگار فوراهم آورَد و معوراج او را بوه مرحلوة کموال انسوانی تسوهیل
کن د...؛ به طوری که در سایة عمول صوال  ،مراحول و مودارج علوم و ایموان را طویکنود و خوود را
هرلحظه به خداوند متعال که مقصد نهایی این سیر و سولوک اسوت ،نزدیوکتور سوازد» (شوکوهی،
.)02-93 ،8910
در فرهنگ و ادب ایران نیز -که تأثیرپذیری بسیار زیادی از آموزههای اسوالم داشوته اسوت-
(مطهّری ،8910 ،ج  ،)111 :0این هدف ،منظور نظر است؛ چنانکه شیخ اجل گوید:
«رسود آدمی به جووایی که به جوز خودا نبیند
بنگور که توا چوه حود است مکوان آدمیّوت »
(سعدی.)183-181 :8915 ،
و به بیان مُلّای رومی:
«گوهور پاک از کجووا؟ عالَم خواک از کجووا؟
بر چوه فرود آمدیت؟ بار کنید این چوه جاست؟»
(مولوی.)815 :8911 ،
لسان الغی

نیز در بیان این معنی گوید:

« ...تو را ز کنگرة عرش میزنند صفیوور
ندانمت کوه درین داموگه چوه افتاده است؟»
(حافظ.)50 :8911 ،
آری ،انسان با پیروی راستین از تعالیم ارزشمند مکتو اسوالم و آمووزههوای شنویّ فرهنوگ و
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ادب پارسی که در حقیقت ،همان گام برداشوتن در وادی «تهوذی نَفْوس» اسوت ،سورانجام «الهوی»
بشری دیگر ،نهایتاً ،آدمی بوه آداب اجتمواعی،

میشود («شهروند الهی»)؛ درصورتیکه در مکات
مؤدّب میگردد («شهروند خوب»):

«در شال کشورها ،هدف از تربیت کودکان و نوجوانان ،اجتمواعیکوردن آنوان و در نهایوت،
فراهم ساختن شرایطی است که نسل جدید ،با توجّه به هنجارها و ارزشهای پذیرفتوهشوده خوود را
سازگارکند» (کریمی.)10 : 8910 ،

مباحث نظری
 .3زمزمة دلبری
ازجمله انتقادهایی کوه بور بسویاری از موا ،معلّموان ،وارد اسوت ،ایون اسوت کوه نتوانسوتهایوم از
شاگردانمان آنگونه که باید -به اصطالح« -دلبری»کنیم و ای بسا در موارد فراوانی ،آنان را نیوز از
خود راندهایم
«نیست در شهور ،نگواری که دل موا ببرَد
بختم ار یوار شود ،رَختم از اینجوا ببرَد »
(حافظ.)819 :8911 ،
به راستی ،چرا کالسهای درس بسیاری از ما برای دانشآموزانمان آن فایده و جذبوة الزم را
ندارد؟ پاسخ این سؤال را در همان عدم مهوارت در دلبوری از جانو

خوود بایدجسوت وجووکنیم؛

زیرا:
«درس ادی اگر بُوَد زمزمة محبّتی
جمعه به مکت آورَد طفل گریز پای را»
(جهانینوق و مراقبی ،ج[ 331 :8نظیری نیشابوری]).
آیا هنوز ،زمان آن فرانرسیده است که «اقرار بیاریم که جُرم از طرف ماست»:
«گفتهاند و شنیدهایم که با گشودن هر مدرسه زندانی بسته میشود؛ امّا راستی را بگوییم :اگور
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درس معلّم با نیازهای شاگرد و آیندهسازی زندگی او همراه نباشد و به پرسشهوای درون او پاسوخ
نگوید ،هر مدرسهای را که میگشاییم ،زندانی گشودهایم ....در زمینة ادبیّات بسیاری از درسهوای
ما تاکنون چنین زندانی بوده است( »...استعالمی.)88 :8955 ،
نمونة دیگری از این اقرار نیز در زیر آورده شده است:
« ...بسیاری از دانشآموزان با کوشش زیواد ،نتیجوهای نواچیز بوه دسوت مویآورنود .کوالس و
درس نه تنها لذّتبخش نیست؛ بلکه معلومات سطحیای که معموالً با کوشش زیاد کس میشود،
موجبات بیزاری دانشآموزان از مدرسه و تحصیل را فراهم مویآورد ....دانوشآمووزان ،فعوالً هموه
چیز میخوانند ،و تقریباً به همین علّت هویچ چیوز نمویداننود .موا بوا شوتابزدگویای کوه در هنگوام
عرضهکردن مطال  ،دست خوش آن هستیم ،فرصت مطالعة عمیق و به تَبَع آن مجال لوذّت بوردن از
تحصیل را از کودکان و جوانان گرفتهایم( »....شکوهی 33 :8910 ،و 828؛ برای مطالعوة بیشوتر در
اینباره :میرهادی 88 :8938 ،و80؛ نیز شعارینژاد.)890-898 :8930 ،
الف) درس عشق

در پاسخ به این سؤال که این دلبری چگونه حاصل میآیود؛ بایودگفت اصول در دلبوری ،آن
است که معلّم ،خود نیز دلش رفته باشد و آن را به جای بلندی -که همان آسوتان مبوارک حضورت
دوست است -بندکردهباشد:
دل ،بَر دلدار رفت جوان ،بَر جانانه شد »

«منزل حافظ ،کنوون بارگوه پادشاست

(حافظ.)003 :8911 ،
باید دانست تنها ،کسی که دلش درآتش عشق جانان سوخته باشد ،مویتوانود چوون «سووخته»
و«آتشگیره» شود و آتش به دلها در زند:
«ای که جوان را بهر تن میسوختی

سووختوی جوان را و تون افوروختوی

سوختوم مون سوختوه خواهد کسی؟

تووا ز موون آتش زنود انودر کسوی؟

سووختوه چوون قوابول آتش بُووَد

سوختوه بستان؛ که آتش ،کَش بُوَد »
(مولوی ،8910 ،ج.)110 :8
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امّا ،یک معلّم چگونه میتواند «آتشزنه» و«آتشپاره» شود؛ چنان آتشی که بر افالک نیز نور
بیفشانَد؟ پاسخ این است که وی ابتدا ،نزد خود ،باید بدین پرسش پاسخگوید که اساساً« ،چرا معلّوم
شدهاست؟»؛آیا این انتخاب ،از روی اجبار بوده است و چارة دیگری برایگوذران زنودگی نداشوته
است ،مگر آنکه به اصطالح همین «آبْباریکه» را از دست ندهد؛ یااینکه حقیقتاً ،هودفش فراتور از
این مسائل بوده و تنها برای کس

رضای الهی بودینکوار ،همّوتگموارده اسوت؟ چنوانکوه صوادق

آلمحمّد (علیهمالسالم) فرموده است:
َ
َّ
َ َ َ َّ َ ّ َ َ َ
مـل ـل َمل ُْـو َّ
مل ّللـَـه ََ َم َّلـ َ للــه َُ َ
السـ َم َاَا َمظيمـا( »...طوسوی8080 ،ق:
«من تعل للَـه َ م
 :) 811کسی که برای خودا دانش بیاموزد و برای خودا عمل کند و برای خودا به دیگووران بیواموزد،
در ملکوت آسمانها از او به بزرگی یاد میشود....
توجّه ویژه به روایتهایی اینچنینی که در بیان شرافت و فضیلت مربوط بوه دانوشانودوزی و
مقام معلّم است ،در این معرفتافزایی ،نقش بسزایی خواهد داشت و بسیار برانگیزاننده خواهد بوود.
در ادامه ،به سه نمونه از روایتهایی که دربارة شأن واالی معلّم و اهمّیّت کار او بیوان شوده ،اشواره
میشود ،دربارة همان کسی که به بیوان شواعر توانوای معاصور عورب ،احمود شووقی (ف8390 .م،).
نزدیک است به «مقام پیغمبری» برسد:
ُ
ّ ّ َّ
«ق لل ُم َعل ََ ه التبجيال

َ ّ
َ
كاَال ُم َعل ُ أن يْون َر ُسوال »
(نوری.)021 :8910 ،

ُ ُ
َّ
 الرّسول(ص)« :بالتعلي أرسلت» (شهید ثانی8023 ،ق :)821 :مرا فرستادهاند تا معلّم باشم.َّ ُ َ ّ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ
َ َ
اءَ ََميـ ُ
حيت ُان ال َبحر ََ ُك ُّل ذي ُرَح ل ال َه َـو َ
َ
ض
ر
اْل
 النّبیّ(ص)« :إن معل الخير يستغفر له ََابٍ
َ
َأهــل َّ
السـ َـماء ََ اْلرض» (مجلسووی8021 ،ق ،ج :)818 :80همانووا ،بوورای معلّمووان دانووشهووای
سودمند ،جانوران زمین و ماهیهای دریا و هر موجود زندهای در آسمان و همة آسمانیان و
زمینیان آمرزش میطلبند.
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْئ ملى َراشه َيُظ ُر لم َمله خي ٌـر من مباَة ال َعابـ َسـب َ
 الرّسول(ص)َ « :س َام ٌة من َمال َيت ُعين مامـا»
ٍ
(فَتّال نیشابوری ،بیتا ،ج :)80 :8آن لحظهای که عالم بر بَسوتر خوویش تکیوه مویزنود و در
کارش مینگرد ،از هفتاد سال عبادت عابد ،بهتور است.
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آیا برای یک معلّم ،همین سعادت بس نخواهد بودکه بداند خداوند متعال در قوورآن کوریم و
در همان نخستین آیاتی که بر حضرت ختمی مرتبت(ص) نوازل فرمووده اسوت ،خوود را بوه عنووان
«معلّم» معرّفویمویکنود و اعطوای علوم و دانوش بوه انسوان را نیوز ارزشومندترین کَراموت در حوقّ او
میداند؟ (العلق.)5-8 /
اساساً یک معلّم از همان لحظهای که اینگونه میاندیشد ،رسوالتش آشواز مویشوود؛ رسوالتی
الهی و پیامبرگونه؛ یعنی دعوت و هدایت به سوی خداوند بلندمرتبه؛ زیرا هموانگونوه کوه خداونود
بزرگ همه را به سوی خوود فراخوانوده (« ََ َّالل ُـه َيـ ُموا َإلـى ََ َّ
ارالسـال » [یوونس)]05 /؛ و بوه حضورت
َ
ُ
َ َّ
رسول(ص) هم امر فرموده است که چنینکند («قل َهذه َسبيلل أَ ُموا إلىالله» [یوسو )]821 /؛ یوک
معلّووم نیووز شایسوووته اسووت اداموووهدهنوودة هموووان راهووی باشووود کووه پیموووودن آن در بیووان الهوووی،
از پسندیدهترین کارها شمرده شده است:
َ َّ
« ََ َمن َأح َس ُن َقوال َّ
ممن ََ َما إلىالله( »...فصّلت :)99 /وکیست خوشگفتارتر از آن کوس کوه بوه
سوی خدا دعوت کند....
در حقیقت ،ارزشکار واالی معلّم ،بیشتر از آن جهت است که با دعوت و هودایت بوهجانو
اهلل-تبارک وتعالی -روحهای دردمند فراگیرانش را چونان طبیبی حاذق از مرگ تودریجی نجوات
میدهد و بدانها حیاتی دوباره میبخشد؛ زیرا بدین باور رسیده است که « ...اساس تربیت در انسان
باید بر شکوفا کردن روح باشد» (مطهّری.)01 :8930 ،
ریشة چنین سخنانی را درکالم الهی (انفال 00 /و مائودة )90 /و بیوان نبووی بایود جسوتوجوو
کرد؛ چنانکه حضرت رسول(ص) در سفارش به امیرمؤمنان ،حضرت علی(ع) ،فرمودهاند:
َ َ ُ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َّ َ َ
َ
َ َّ
ُ
َ َ
َ
َ
مما طل َعت َمليهالشـم ُُ َََ َر َبـت ََ لـك ََالؤ ُه يـام ُّلل»
«َ اي الله ْلن يه ي الله ملى ي يك رَال خيرلك
(راوندی ،بیتا :) 08-02 :و به خدا سوگند ،ای علی اگر یک نفر به دست تو هدایت یابد ،برای توو
بهتور از آن چیزی است که خورشید بر آن میتابد ،در حالیکه والیت تو را پذیرفته باشد.
ب) تهذیب نَفْس

معلّم با پاسخ صادقانه بدین سؤال و تعمّق در مطالبی که بیان شد ،به معرفت عمیقی کوه عشوق
نیز زاییدة آن است ،دست خواهد یافت و آنگاه در راه «طهوارت درون» خویشوتن ،جودّ و جَهودی
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تمام خواهدداشت؛ زیرا دریافته است کوه یوک معلّوم خوواه نواخواه ،الگوویی بورای دانوشآمووزان
خویش است ،پس برای آنکه بتواند به تربیت فراگیورانش بروردازد و آنهوا را زنوده کنود ،ابتودا الزم
است در تربیت خویش بکوشد و خویشتن را زندهکند .به سخن دیگر ،اگر معلّمی بخواهود دانوش-
آموزانی خدایی تربیتکند ،نخست ،خود ،رنگ و بوی خودایی بایودگیرد؛ و کودام رنوگْ برتور از
رنگ خداوند متعال:
َ
َ ُ َ َّ
َ َّ
من الله صـب َغة» (البقرة[ :)891 /ایمان دلهوای موا] رنوگآمیوزی خودایی
«صب َغة الله ََ َمن أحسن
است و کیست که رنگآمیزیاش بهتر از خدا باشد؟
سَرور پارسایان ،حضرت علی(ع) ،نیز دربارة اهمّیّت «خودسازی» ،کسویکوه بوه عنووان الگوو
قرار میگیرد ،فرمودهاند:
َ َََ َ َ ََ
َ
َ َ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
« َمن َّن َص َب َنف َس ُه َّللُاس إماما عليه أن يب أ بتعلي نفسه قبـل تعلـي َيـره ََ ،ل َـيْن تب ُ
َيبـه بسـيرته قبـل
َتبَيبه َ
بلسانه :...هر که خود را پیشوای مردم کرد ،باید پیش از یاد دادن به دیگری ،نخست بوه تعلویم
نفسخویش برردازد ،و پیش از ادبکردن وآراستن دیگری با زبان ،بوا روش و سویرت خوود ،او را
ادب وآراسته سازد( »...فیضاإلسالم.)8881 :8913 ،
سفارش اموام جعفرصوادق(ع) نیوز ایون اسوتکوه بورای توفیوقیوافتن در ایونکوار ،دیگوران را
َ
َ
ُ
َ َ ُ ُ
ُ ُ
باکردارهایتان به سوی خدا دعوتکنید ،نه صرفاً با زبانهایتان« :كونوا َُ َماة َّالُاس ببم َمالْ  ََ ،التْونوا
َُ َ َ ُ
سُتْ » (حمیَری8089 ،ق.)11 :
َماةببل
در کالم الهی نیز اینکار (عملنکوردن بوه گفتوههوای خوود) ،سوخت ،نکووهش شوده اسوت:
َ َّ َ َ ُ ُ
َ ُ َ َ
َ ُ َ
َُ ُ َ
« َيا َأ ُّي َها َّال َ
ذين َآم ُُوا ل َ ت؛ولون َما التف َعلون* ك ُب َر َم؛تا مُـ اللـه أن ت؛ولـوا َمـا التف َعلـون» (اَلصّو  0 /و :)9ای
کسانی که ایمان آوردهاید ،چورا چیزی میگوییدکه انجوام نمویدهیود؟ نوزد خودا ،سوخت ،ناپسوند
است که چیزی را بگویید و انجام ندهید.
بنابراین ،بدین نکته باید بسیار توجّه داشت که اگر معلّمی به گفتههوای خوویش عامول نباشود،
حتّی اگر از زبان آتشینی نیز بهرهمند باشد ،سخنانش چنودان در وجوود فراگیوران نخواهود نشسوت؛
زیرا از پشتوانة «عمل» ،تُهی است.
«امروزه ،در مراکز تعلیم و تربیت پیشرفته براساس آخرین یافتههوای تحقیقواتی بوه ایون نتیجوه
رسیدهاند که عمیقترین وموؤثّرترین روشهوای تربیتوی ،در قالو
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است ....جزییترین ،ریزترین ،پنهانترین وشیررسمیترین رفتارهای موا ممکون اسوت وسویعتورین،
عمیقترین و آشکارترین تأثیرات را به دنبال داشته باشد» (کریمی883 :8910 ،و.)802
آری ،یک معلّم زمانی میتواند تغییورات سوازندهای در وجوود دانوشآمووزانش ایجادکنود و
روحهای خفتة آنان را بیدار سازد که به سخنان خویش عملکند .به بیان استاد روزبه ...« :شواگردان
ما ،آنچنان میشوند که ما هستیم ،نه چنانکه میگوییم( »...تاجری.)11 :8912 ،
 -گریة شام و سحر

در پیمودن راه خودسازی از یک عامل بسیار مهم و فوقالعواده تأثیرگوذار شافول نبایود بوود و
آن ،توجّه به برکات «ش » و «سَحَر» است .اهمّیّت این موضوع تا بدانجاست که خداونود بلندمرتبوه
در قرآن مجید به حضرت رسول(ص) ،آن معلّم برگزیده ،امر فرموده است تا فقط ،اندکی از شو
َ َ َّ
مـن الليـل
را بیارامد و بیشتر آن را بیدار بمانَد و به عبادت برردازد تا به مَقام «محمود» دسوت یابودَ« :
َ
َ َ َ َ
َ َّ َ
ََ
ت َه َّج به نا لة لك َم َسى أن َيب َعثك َر ُّبك َم؛ َاما َّمح ُموَا» (اإلسراء.)13 /
البتّه ،در آیات شریفة دیگری از قرآن کریم نیز به ارزش کوار بنودگانی کوه از خوابگواههوای
خود برمیخیزند و در دل ش های توار بوه عبوادت مویپردازنود ،اشواره شوده اسوت (السّوجدة81 /؛
الفرقان10 /؛ الذّریات 81 /و81؛ اإلنسان 01 /و .).. .در متون روایی ما هم بوه مسوئلة عبوادت و راز و
نیوواز بووا خداونوود در دل ش و هووا و در سووحرگاهان ،توجّووه ج ودّی شووده اسووت؛ چنووانکووه حضوورت
َ َ ُ َ َّ
ب؛يا الليل( »...نوری8021 ،ق ،ج :)991 :1بر شما باد به برخاستن در
رسول(ص) فرمودهاند« :مليْ
ش

....

حضرت امام حسن عسکری(ع) نیز رسیدن به مقام «وصل» الهی را در گورو تهجّود مویداننود:
َّ ُ ُ َ َ َّ َ َّ َ َ َّ َ َ ٌ ُ ُ َّ
َ َّ
الي َرك إال بامتُاء الليل» (شیخ عبّواس قموی8080 ،ق ،ج:)813 :0
«إن الوصول إلىالله -مز َ َل -سفر
همانا ،وصال خداوند عزیز و جلیل ،سفری است که جز با مرک

رَهوار شو زنودهداری بوه دسوت

نمیآید.
دعوت به عبادت در شبانگاهان وگریوههوای سوحرگاهی را از زبوان لسوانالغیو
شاعران نیز بشنوید:
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قطورة بواران موا ،گووهور یکدانوه شود»

«گریة شام و سحر ،شُکر که ضایع نگشت

(حافظ.)003 :8911 ،
به عُذر نیوم شبی کوش و گریة سحوری»

«می صبوح و شکَرخواب صبحدم ،تا چند؟

(حافظ.)180 :8911 ،
توو را خوانم و ریوزم از دیوده آب»

«چو در نیمش  ،سر برآرم ز خواب

(نظامی.)1 :8911 ،
آن را کوه برانودازد ،او بسوتر و بوالووین را »

«این حالت اگر باشد ،اشل  ،به سحور باشد

(مولوی.)00 :8911 ،
وقوت سحووری آیود ،یوا نیومشبوی باشود»

«روْ بر در دل بنشین؛ کوان دلبور پنهوانی

(مولوی.)099 :8911 ،
از یک خروش یوارب ش زندهدارها

حواجتْروا شووند هووزاران هوزارهوا

یک آه سورد سوختوه جانی سحوور زند

در خورمون وجوود جهوووانی شورارهوا

دلْشکسوتگان

باشود کلیوود قُفول مُهمّوات کوارهوا...

آری ،دعووای نیومشو

(سامانی و کرمانشاهی[ 851 :8932 ،وحدت کرمانشاهی]).
بووا توجّووه بووه آنچووه گفتووه شوود ،شایسووته اسووت یووک معلّووم بوودین سووفارشهووا ارج نهوود
و آه سحرگاهان و گریة نیمهشبان را از نظرْ دور ندارد و گهگواه از شوراب سوحرگاهی نیوز لبوی تَور
کند .البتّه ،بیان این مطل دربارة معلّم به آن معنا نیست که وی تنها به شو زنودهداری بسونده کنود،
مطالعه و پژوهش راکه برای مسلّط شدن وی در امر تدریس الزم است ،به کناری نهود و یوا نسوبت
به آن کمتوجّهیکند؛ بلکه زمانی ،تأثیر معجزهآسای این عامل معنووی آشوکار خواهود شود کوه بوا
عامل «اقتدار علمی» نیز همراه شود؛ زیرا او تا خود ،دوش از آن «باده»ها نچشیده باشد ،روز پسوین،
درکالس درس نخواهد توانست فراگیرانش را سرمست سازد:
«امروز ،چنان مستم از بوادة دوشیونه

تا روز قیوامت هم هوشیار نخوواهم شد »
(عراقی.)11 :8912 ،
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ج) اقتدار علمی

عالوه بر عامل معنوی «عشق» (سوختگی جان)« ،خودسازی» و «ش زندهداری» ،برای دلبوری
از دانشآموزان به عوامل دیگری نیز نیاز است؛ از جمله :تسلّط کامل معلّوم بور موادّة درسویای کوه
تدریس میکند و آگاهی کامل او از ظرای

و دقوایق ایون حرفوه؛ چوون اگور معلّوم در کوار خوود

مهارت نداشته باشد ،حتّی اگر اهل معنا نیز باشد ،باز هم توفیق چندانی در کارش به دست نخواهود
آورد:
« ...یک معلّم ،به صرف اینکه آدم خوبی است و نماز ش میخواند ،نمیتواند معلّوم مووفّقی
باشد؛ چون این یک فن است» (کرباسچیان ،8913 ،ج .)02-93 :0
از جمله کارهایی که به مسلّط شدن معلّم در امر تدریس می انجامد ،این اسوت کوه هویچگواه
بدون پیشمطالعه ،درسی را تدریس نکند .در اینباره ،نگارنده سخن تأمّلبرانگیز یکوی از اسوتادان
خود را-که عمرش دراز باد  -به یاد میآورَد که فرمودند« :به اندازة کووه دماونود بایود دانسوت ،توا
بتوان به اندازة یک مُشتْ ارائهکرد».
در این زمینه ،روش تدریس استادکرباسچیان برای ما ،معلّمان ،میتواند بسیار آموزنوده باشود؛
یکی از شاگردان ایشان دربارة آمادگی علمی و روحوی اسوتاد ،قبول از تودریس هور درس جدیود،
چنین میگوید« :بنده دفاتر اخالق ایشان را که نگاه میکردم ،میدیدم ایون طوور نیسوتکوه ایشوان
چند لحظه قبل از کالس ،مطال

را تنظیم کرده باشد؛ بلکه سواعتها فکرکرده که چووه شوعری را

کویْ بگوید؛ قبلش چوه آیوهای را بخواند؛ بعدش چوه جوور برخوردکند تا نوسانات روحی دانوش-
آموز را کنترلکند( ...بینام.)893 :8911 ،
« -چگونه گفتن؟»

از ظرافتهای دیگری که در دلبوری از دانوشآمووزان بسویار موؤثّر اسوت و توجّوه بوه آن نیوز
ضروری است  ،دقّت در شیوة تدریسی است که یک معلّم برای ارائة مطوالبش برمویگزینود؛ یعنوی
همان «چگونهگفتن؟» ؛ چون ممکن است یک معلّم از دانش باالیی نیز برخوردار باشد؛ امّا در ارائوة
آن دانسته ها به فراگیرانش چندان موفّق نباشود .در ایون بواره نیوز نگارنوده بوه سوخن یکوی دیگور از
استادان خود -که امید است وجود نازُکش آزردة گزندی نگوردد  -اسوتناد مویکنود کوه فرمودنود:
«مرز بین دانستن و یاد دادن ،فرسنگهاست».
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از قول استاد همایی (ف8953 .ش ).نیز نقل شده است که ایشان شیوة تدریس اشلو معلّموان
را نمیپسندیدند و بر این باور بودند که این نوع تدریس ،نیروی درک و تجزیه و تحلیل متربّیوان را
رشد نمیدهد ( نصری.)020 :8918 ،
به نظر میرسد مناس ترین شیوة تدریس آن اسوت کوه معلّوم در وجوود فراگیورانش ،حالوت
خواهندگی شدید (تشنگی) علمی -و حتّی معنوی -ایجاد کند:
توا بجووشود آب ،از بواال و پسوت »

«آب ،کوم جو ،تشنگی آور به دست

(مولوی ،8910 ،ج.)030 :5
معلّم برای رسیدن به این هدف ،بهتر است از انتقال مطال به صورت مستقیم بررهیزد و شویوة
«ارائة شیرمستقیم» و «در پرده سخنگفتن» را برگزیند ...« :شیوة خلّاق و عمیق آموزشی آن است که
او را در برابر نودانستهها و مجهوالت قرار دهود ،بودون آنکوه پاسوخی مسوتقیم بوه سوؤاالت دانوش-
آموزان بدهد» (کریمی.)81 :8910 ،
در حقیقت ،معلّم با برگزیدن ایون روش بورای تودریس ،هوم ذهون دانوشآمووزانش را بورای
آموختن «درگیر» 8میکند و هم یادگیری ،به صورتی عمیق و بوا روشوی فعّوال صوورت مویپوذیرد:
«هنر یک معلّم ،ارائة پاسخها نیست ،بلکه طرح سؤالهای چالشانگیز و شوقآور اسوت؛ پرسوش و
طرح سؤال ،وسیلهای مؤثّر برای درگیرکردن ذهن دانشآموزان در فرایند کشو

و ابوداع پدیوده-

هاست( »...کریمی.)881 :8918 ،
کُنفوسیوس( 0ف 013 .ق.م ).دربارة اهمّیّت درگیر ساختن ذهن بورای یوادگیری ،مویگویود:
«اگر به من بگویی ،فراموش خواهمکرد .اگر به من نشان دهی ،به خاطر خوواهم سوررد ،و اگور مورا
درگیرکُنی ،خواهم فهمید»( 9ابراهیمی 91 :8919 ،و .)91
یکی از کهنترین روشهایی که از گذشته در تعلیم و تربیت بهکار میرفته است و اکنون نیز
میتوان آن را از بهترین شیوههای تدریس دانست ،روش «دیالکتیک» (گفوت وگووی دو نفوره) یوا
شیوة «پرسش و پاسخ» یا روش «مامایی» است که آن را به سقراط( 0ف 933 .ق.م ).نسبت میدهند؛
1. evnovnI
2. sovcofnoC
3. Tell me and I'll forget. Show me and I'll remember. Involve me and I'll understand.
4. Socrates
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شوویوهای کووه او همووهجووا آن را بوورای بوورانگیختن و دگرگووون سوواختن مووردم بووهکووار موویبسووت
(نقی زاده.)90-98 :8912 ،
افالطون( 8ف 901 .پ .م ).که خود از شخصویّت و شویوة آمووزش اسوتادش ،سوقراط ،بسویار
تأثیر پذیرفته است ،دربارة نحووة تودریس او چنوین مویگویود« :سوقراط آنچنوان درس را بوا تموام
وجودش بیان میکرد و تمام مهارت خود را به کار میگرفت که ما شاگردان به وَجد مویآمودیم و
گویی در کالس چیزی جز درس ،توجّوه اسوتاد و شواگردان را بوه خوود نمویتوانسوت جلو کنود.
او درس را با سؤال کردن آشاز میکرد و رهبری بح ها براساس پرسشها بوهگونوهای بوود کوه موا
خودمان به نتیجه میرسیدیم و این نوع یوادگیری ،هویچگواه فراموشوی بوه دنبوال نداشوت» (شورفی،
.)030 :8910
د) جذبة شخصیّت معلّم

در کنار عوامل باطنی و ظاهری یادشده برای تأثیرگذاری در امر دلبری از دانشآموزان ،یک
عامل مهمّ دیگر را نیز باید نام بُرد و آن ،شخصیّت «گیورا»ی معلّوم اسوت؛ عواملی کوه در حقیقوت،
از قدرت علمی و معنوی او ناشی و سوب مویشوود توا محبووب دلهوا گوردد و در کالموش جذبوة
خاصّی به وجود آید« :اموروز ،تدریس موفّوق ،بیشوتر بوه شخصیّووت معلّوم بسوتگی دارد وکمتوور بوه
موقعیّت اجتمواعی حورفه وابستوه است» (الرنس.)821 :8910 ،
به نظر میرسد اگر معلّمی چنین عملکند ،این قدرت و جذبه هم در رفتار و هم درکوالم وی
نمودار میشود .در این صورت ،او خواهود توانسوت فراگیورانش را بوا شوراب سوخنش ،پویدرپوی،
سرمست سازد تا جاییکه از زبان ایشان بشنود:
«آن که بویباده کند جان مرا مست ،کجاست؟
وان که بیورون کند از جان و دلم دست ،کجاست؟»
(مولوی.)811 :8911 ،
از اینرو ،در امر تعلیم و تربیت ،تأثیر شراب آتشین سخن را نبایود از نظور دور داشوت؛ چوون
1. nvtaov
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کالم پاک در آسمانها ریشه دارد و سرچشمة مسوتیآوریهوای آن از عوالَم باالسوت؛ چنانچوه در
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َُ ٌ
ثابت ََ َ ر ُم َها ل َّ
الس َماء» (ابراهیم.)00 :
قرآن کریم آمده است« :كلمة طيبة كشجر ٍة طيب ٍة أصلها
بیشک ،کالم پاکیزهای که از دهان انسان بیآالیشی بیورون بیایود ،سورانجام ،کارگرخواهود
افتاد .چنانکه شیخالرّئیس (ف 081 .ق ).در اشارات وتنبیهوات از توأثیر کالموی ایونچنینوی بور روح
َ
انسان سخن میگوید ،سخنی پندآموز از زبان گویندهای پاک؛ «َ ...ال َْال ُ ال َ
الـل ََ كـى»...
ق
مـن
امظ
و
ٍ
(ابن سینا ،8932 ،ج.)001 :8
و اینچنین ،کالس درس یکمعلّم-که پیشتر« ،آتشکده» شده بود« -میکده» و «خرابوات» نیوز
میشود؛ زیرا او درآنجا ،ابتودا بنای خودپرستی شاگردانش را ویرانکرده ،سورس بوا بوادة معوورفت،
دوباره آباد میکند و اصوالً آبادی ،در پس هر خرابی است که صورت میگیرد:
اسواس هستی من ،زان خراب ،آبواد است »

«اگرچه مستی عشقم خوراب کرد؛ ولی

(حافظ.)58 :8911 ،
این همان شرابی است که جانهایی را که مستعدّ دریافت اینگونه مسوتیهوا هسوتند ،از خوود
بیخود میسازد؛ شرابی حقیقی و راستین ،نه بادهای خیالی و ساخته و پرداختة ذهن آدموی .بوادهای
که برای قدرت نشئگی آن ،موارد فراوانی را میتوان ذکرکرد؛ از جمله :مدهوشی «هَمّوام» ازکوالم
موالی متّقیان ،حضورت علوی(ع) [فویضاالسوالم 181 ،180 ،189 ،188 :8913 ،و] 102؛ حکایوت
«عبد فَرّار» (کرباسچیان)13 :8932 ،؛ داستان توبة «بُشرحافی» (خوانسواری اصوفهانی8931 ،ق ،ج:0
)991؛ توبة «فُضَیل عَیاض» (هجویری)852-803 :8910 ،؛ داستان «آن روندهای که ازکنوار مسوجد
جامع بَعَلْبَک گذریکرده بود» (سعدی )11 ،8911 ،و....
هـ) شوق مُستمع

هرچند اینگونه قال ْتهیکردنهوا و دگرگوونی هوای معنووی کوه براثور نوشویدن بوادة سوخن
حاصل آمده است ،واقعیّت اسوت و افسوانه و اسوطوره نیسوت؛ بایود دانسوت ایون شوراب در وجوود
خواهندگان حقیقی خود ،اثر مطلوبش را خواهدگذاشت .از اینرو ،اگر فراگیران ما نیز زمینوههوای
پذیرش این نوع مستی و بیخویشی را در خود فراهمکنند؛ یعنی اگر از آن دستْ شنوندگانی باشند
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که با آمادگی خود ،معلّم را -به قول معروف -بر سر ذوق میآورند ،در آن صورت ،قوّت کالم او
نیز بسیار فُزونی خواهد یافت و دلبوری او از شاگردانش ،به زیبایی ،انجام خواهد پوذیرفت .در شیور
این صورت ،چنوین نتوایجی را شواهد نخوواهیم بوود؛ و ایون ،اه ّمیّوت بسویار زیواد شواخ

اخیور را

میرسانَد؛ به سخن دیگر...« :اگر معلّم در این دو جنبه در عالیترین مرحله هم باشد؛ یعنی در سط
ال بووعلی سوینا و از جهوت معنویّوت ،سولمان زموان باشود ،در صوورتی کوه دانوشآمووز،
علمی ،موث ً
فاقد استعداد علمی و پذیرش مراحل معنوی باشد ،نتیجهای نخواهودگرفت( »...کرباسوچیان،8932 ،
ج.)83 :85
جاللالدّین بلخی نیز در بیان تأثیر فوقالعادة این عامل در تعلیم و تربیت ،چنین میگوید:
« جذب سمع است ار کسی را خوش لبی است
گوورمووی و جوودّ معلّووم از صَبووی اسوت»
(مولوی ،8910 ،ج .)058 :1
و
«زانکوه قوودر مُستمع آیود نَبوا

بور قَود خواجه بُورَد درزی قَبوا»
(مولوی ،8910 ،ج .)810 :1

 .0نقد و بررسی
از جمله درسهایی که -بوا تودریس حسوابشوده -هوم از موا ،معلّموان فارسوی ،مویتوانسوت
دلرباییکند و هم از دانشآموزان ،درس «زمزمة محبّوت» بوود کوه متأسّوفانه از کتوابهوای فارسوی
جدید پایة نهم حذف شده اسوت .ایون درس کوه پیشوتر ،درکتواب فارسوی سووم راهنموایی (بخوش
روانْخووانی) آمووده بوود ،داسووتان زنوودگی ابوریحوان بیرونووی (ف 002.ق ).اسووت کوه بووه خووواهش
شاگردش ،ریحوانه (از زنان دانشدوست قرن پونجم هجوری) ،از زبوان خوودش (ابوریحووان) بیووان
شدهاست (اکبریشلدره و.)821 -820 :8913 ،...
اهمّیّت این درس ،بیشتر از آن جهت است که هوم دربردارنودة مطالو

مفیود و عمیوق تربیتوی

است و هم اینکه به شیوهای شیرمستقیم ،یعنی با زبان داستان -کوه یکوی از بهتورین شویوههوای بیوان
است -مفاهیم کاربردی وسودمند تربیتی را در ذهن فراگیران القا میکند:
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خود ،تو در ضمن حکایت ،گوشدار

«گفتمش :پوشیده ،خوش تر سرّ یار

گفتوووه آیوود در حوودیو

خوشتر آن باشود که سورّ دلبوران

دیگووران»

(مولوی ،8910 ،ج.)31 :8
میتوان گفت در این درس ،بوه نووعی« ،بوازار دلبوری» نیوز برپاسوت؛ بودینترتیو کوه موا بوا
چهار«دلبر عیّار»( )0در دو دورة زمانی متفاوت (گذشته و حال) روبهرو هستیم :ابتدا ،دلربایی استادان
ابوریحووان (مکتوو دار ،جنوواب آقووا ،امیرنصوور و )...از او؛ پووس از آن ،دلبووریهووای ابوریحووان از
شاگردش ،ریحانه ،تا جاییکه این تأثیر را در انتخاب کنیة «ابوریحان» هم میتوان دید،گویا او پدر
معنوی ریحانه است (ابوریحانه= ابوریحان)؛ و سرس ،دلبوری هوای معلّموی کوه بوا آگواهی از فنوون
دلبری ،درحال تدریس این درس برای شاگردانش اسوت و درآخور هوم دلبوریهوای ایون درس از
مُدرّس آن،گویی ،این درس زیبا ،خود درحال دلبری از معلّم است
از ملزومات دلبری در این متن ،میتوان به این موارد اشاره کرد :عالقة بسویار زیواد ابوریحوان
به پرسشگری و دانستن حتّی تا دَم مرگ؛ توجّه او به مسوئلة تهوذی نفوس و پیوروی از دسوتورهای
شرع که سب

شده شخصیّت جذّابی از ابوریحان در ذهن شاگردش نقش بندد ،از جملوه توجّوه بوه

نماز و دعا و قرآن؛ پرهیز از پُرخووری و پُرخووابی؛ دوری از شورور و حسوادت؛ احتورام بوه پودر و
مادر ...و نیز اشتیاق فراوان شاگردش ،ریحانه ،برای فراگیری دانش (شوق مستمع).
میتوان گفت یکی از پیامهای ارزشمند «زمزمة محبّت» این است که به دانشآموزان یوادآور
میشود که برای معلّم خود احترام ویژهای قائل و در برابور او موؤدّب و فوروتن باشوند .ایون پیوام در
حقیقووت ،ریشووة دینووی دارد؛ چنووانکووه حضوورت امووام سوجّاد(ع) دربووارة حقّووی کووه معلّووم برگووردن
دانشآموزان خویش دارد ،فرمودهاند:
َ َ َ َ ُ
َ
َّ
ُّ
ُ
ـال َم َليـه ََ َأن َال َتر َ ـ َ
ُ
السك بالعل َّالتعظي ُ َل ُه ََ التو ُ
قير َلمجلسه ََ حسن اإلستماع إليه َ اإلقب
« ََ َحق َس
َ
ََ ُ َ َ َ ُ َ َ
َّ
َُ
ُ ُ َ ُ َّ َ
َ
َّ ُ َ
جيـب ََ ال ت َحـ ـل َمجلسـه أ َحـ ا:...
جيب أ َح ا َيسبل ُه َمن شل ٍء َحتى َيْـون ُه َـو الـذي ي
مليه صوتك ََ الي
و حقّ معلّمت این است که او را بزرگ شمرده ،و جلسوة درسوش را محتورم بوداری ،و بوه درسوش
خوب گوش دهی ،و به وی کامالً توجّهکنی ،و صدایت را در مقابل استاد بلند نکنی ،و پاسخ هویچ
کس از سؤال کنندگان او را ندهی ،تا خود ،پاسخ گوید ،و در مجلس او با کسی سوخن نگوویی»...
(سرهری.)880-889 :8930 ،
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پیام دیگر این درس این اسوت کوه بوه فراگیوران آگواهی مویدهود در راه دانوشانودوزی دود
چراغها باید خورد و بویخووابیهوا بایدکَشوید؛ باسوواد شودن هزینوه دارد و بوه ایون آسوانی ممکون
نمیشود؛ زیرا تا انسان تمام وجود خود را به علم نبخشد ،علم ،بخشی از خودش را به او نمیدهود؛
ُ َّ َ
َ ُ ُ َ َ َّ ُ
اليعُيك َبعض ُه َحتى تعُيه كلك» (شهید ثانی8023 ،ق« 001 :خلیل بن احمد فراهیدی»).
«العل
همچنین به آنان یادآور میشود که برای باسواد شودن ،بایود بوا دقّوت و صوبر و حوصولة زیواد
درس بخواننوود و از پُرخوووری و پُرخوووابی ج ودّاً بررهیزنوود؛ زیوورا در ایوون راه« ،فطنووت» بووا «بطنووت»
سازگاری ندارد ،همانگونه که حضرت امام علی(ع) فرمودهاند:
َ َّ
َ َ َ َ َ َّ
ُ
ُ
شب ُع ُه كظت ُه البُ َُة َمن كظت ُه البُ َُـة َح َج َبت ُـه َمُالفُ َُـة :آنکوسکوه پُرخووریکنود ،پُوری
«من َاَ
شوکم او را نَفَوسگیور سوازد ،و آنکوس کووه پرخووری او را نَفَوسگیرکنود ،از تیزهوشوی بازمانَوود»
(حکیمی و دیگران.)311 :8939 ،
«به گیتی ،بهتر از دانشوری نیست

به جوز دانش به گیتوی ،مهتری نیست

سَری سخت و دلوی سُتووار بایوود

که کار دین و دانش ،سرسری نیست

 ...به راه دانش ،ای مرد خردمند

زیووانی بورتور از تنپوروری نیسوت»

(اکبری شلدره و«01 :8911 ،...حاج میرزا حبی
همچنین به آنها میآموزدکه هدف از تحصیل ،کس

خراسانی»).

رضای خدا باید باشد .به سوخن دیگور،

دانش را برای شرافت ذاتیاش باید آموخت ،نه برای بهرهمنودی از امتیازهوای موادّی آن ،درآینوده.
چنانکه علّامه همایی ،توجّه به این نکته را یکی از امتیازهای تحصیل به شویوة قودیم بورمویشومردند
(نصری.)022 :8918 ،
پیام دیگر درس «زمزمة محبّت» ،تقدّس بخشیدن به درس و بح و مدرسه و به نووعی ،آن را
با سر زل

تعالیم قرآنی گرهزدن است که از این ظرفیّت عظیم ،برای عالقهمنودکردن فراگیوران بوه

دانشاندوزی بهرهها باید بُرد؛ چنانکه در بیانی از حضرت امام سجّاد(ع) نقول شوده اسوت کوه اگور
مردم بدانند که در یافتن دانش چه فایدهای است ،آن را میجویند ،اگرچه با ریختن خوون خوود ،و
ُّ
ََ َ
َ َ
َ َ
َ
َ
فرورفتن در دل دریاها باشد« :لو َيعل ُ َّالُ ُاس َما ل طلب العل لُل ُب ُوه ََ لـو َبسـفك ال ُم َهـ ََخـوضالل َجـ »
(کلینی8021 ،ق ،ج.)95 :8
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در اینباره به بخشهایی از مطال درس نهم از فارسی پایة هفتم نیز مویتووان اسوتنادکرد .در
این قسومت از درس ،برخوی از ویژگویهوای ممتواز اسوتاد محمّودتقی جعفوری (ف8911 .ش ).در
دوران کودکی و نوجوانی ،ازجمله اشتیاق فراوان او به درس و مدرسه و معنویّت بیان میشود:
« ...او تعجّو موویکوورد کووه چووورا بعضووی از بچّوههووا درس را بووه انوودازة بووازیکووردن دوسووت
ندارند .......زیارت حضرت معصومه(س) به او آرامش میبخشید ....حرم ،دل او را آرام میکورد و
مدرسه ،اندیشهاش را» [اکبری شلدره و.]19 ،8931 ،...
دربارة دیر ثمردهی درخت علم و تحمّل سختیهای مربوط به دانشاندوزی نیز میتوان موتن
درس «ثمر علم» را برای دانشآمووزان درکوالس خوانود .درسوی توا چنود سوال پویش ،در یکوی از
بخشهای روانخوانی فارسی سوم راهنمایی آمدهبود؛ ولی اکنون از کتاب فارسی نهم حذف شده
است .این حکایت آموزنده برگرفتوه از کتواب فورج بعود از شودّت ،نوشوتة قاضوی ابووعلی مُحَسون
تَنّوخی (قرن چهارم هجری) است (اکبری شلدره و.)02- 93 :8913 ،...
پیام بسیار مهمّ دیگر این درس این است که به فراگیران میآموزد به پدر و مادر خود احتورام
بگذارند و از آنان -در هرحال -به نیکی یادکنند ،همان رفتاری که متأسّفانه ،اموروز از جان برخی
از دانش آموزانمان شیر از آن را شاهدیم این در حالی است که خداوند بلنودمرتبه در قورآن کوریم
به بندگانش امر فرموده ا ست که در نهایوت نرموی و احتورام ،بوا پودر و موادر خوود سوخن بگوینود،
تا جایی که حتّی به آنهوا «اوف» هوم نگوینود و در زموان نواتوانی آنهوا نیوز بوه یواری ایشوان بشوتابند
(إسراء 09 /و .)00
زینت عبادتکنندگان ،حضرت امام سجّاد(ع) ،در دعای بیست و پونجم از صوحیفة سوجّادیّه،
دربارة توفیق انجام این عمل دینی بسیار مؤکَّد ،از خداوند بلندمرتبه چنین میخواهند:
َ َ َ ُّ ُ َ َّ ُ
َّ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُّ َ
َ
اْل ّ َّالر ُءَف ََ ،اَ َعل َط َامتل َلوالـ َّي ََ ّ
بـري
السلُان ال َع ُسوف َ ،أبرهما بر
«الله اَعلُل أهابهما هيبة
َ
َ
َ َ َّ
َ
بهما َأ َق َّر َلعيُل من َرق َ ةال َوس َُان ََ ،أثل َ
َ
لص ري من شربة الظمآن : ...خدایا ،چنان کن کوه هیبوت پودر و
مادر در دل من چون هیبت پادشاهی خودکام قرارگیرد؛ امّا مون بوا آنهوا ماننود مواد ْر مهربوان باشوم.
خدایا ،طاعت پدر و مادر و نیکی به آنها را برای من مطبوعتور گوردان از خوواب در دیودة خسوته و
گواراتر از آب سرد در کام تشنه( » ...شَعرانی 819 :8919 ،و .)811
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یک معلّم دانا ،پیش از این -که هنوز ،این درس از کتاب فارسی ایون پایوة تحصویلی حوذف
نشده بود -میتوانست فرصت را شنیمت بشمارد و در اینباره به فراگیرانش متذکّر شود کوه احتورام
به پدرو مادری که همهگونه امکانات را برای پیشورفت فرزندانشوان فوراهم مویکننود ،هنور چنودانی
نیست؛ بلکه هنر آن است که دانشآموزان پدر و مادری را حُرمت دارند که در حقّ آنها کوتواهی-
هایی نیزکردهاند؛ نظیر همان رفتار خداپسندانه و بزرگمنشانة دکتر حسوابی در حوقّ پودر خوویش،
معزّالسّلطنه ،که برای رسیدن به مقام و مال و منال ،ستمی آنچنانی را در حقّ دو فرزنود و همسورش
رواداشته بود (حسابی)05-08 :8911 ،؛ امّا ،آنچه که در این میان ،قابل توجّه و تأمّل فراوان اسوت،
سفارش گوهرشاد خانم ،مادر باگذشت و فداکار دکتر حسابی به فرزنودان خوود ،دربوارة همسورش
است .این سفارش از تربیت دُرُست و روح بزرگ این زن شری

حکایت دارد:

« ...نباید هیچ وقت با پدرتان بدرفتاری کنید .همیشه به او احترام بگذارید .اگور بوه خانوة شوما
آمد ،از او بسیار خوب پذیرایی کنید .اگر روزی به کمک شما احتیاج داشوت ،حتمواً بوه او کموک
کنید ،تا نیازش برآورده بشود» (حسابی.)01-01 :8911 ،
آن زن نجی  ،با وجود آن رفتار ناجوانمردانه از جان معزّالسّلطنه کوه بعودها ،بوه فلوج شودن
بخشی از بدنش نیز انجامید ،نوه در صودد جبوران برآمود و نوه بوه وی خیانوتکورد؛ بلکوه در کموال
بزرگواری و عفّت به زندگی خویش ادامه داد و این درس بزرگی است برای دختوران دانوشآمووز
ما ،همان همسران و مادران آینده ،تا با کوچکترین مانعی که در زندگی آیندة خود با آن روبوهرو
میشوند ،رفتار نادرستی را در برخورد با این نارضایتیها درپیش نگیرند و به دنبوال بورهم زدن ایون
کانون مقدّس نباشند؛ بلکه با توکّول بور خداونود بوزرگ ،هماننود آن بوانوی پرهیزکوار ،عفیفانوه بوه
َ
َّ
زندگی خود ادامه دهند و بدانند که جهاد زن ،شوهرداری نیکوی اوست؛ « َ
َه ُاَ ال َمرأة ُحس ُن الت َب ُّعـل»
(کلینی8021 ،ق ،ج [ 3 :5حضرت علی«ع»]).
ناگفته نماند در درس دهم از فارسی پایة هفتم ،مطالبی دربارة دکتر حسوابی آموده اسوت کوه
دانشآموزان را با زندگی و جنبوه هوای مختلو

شخصویّت ایون دانشومند پرهیزکوار آشونا مویکنود

(اکبریشلدره و .)38-32 :8931 ،...از اینرو  ،هنگام تدریس ایون درس ،از ایون رفتوار مهربانانوه و
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مؤدّبانة پروفسور حسابی در برابر پدرش و نیز از رفتواری کوه از تقیّود موذهبی ایشوان حکایوت دارد
(حسابی ،)812-813 :8911 ،مطالبی را برای دانشآموزان میتوان بیانکرد ،که بدون شک ،بورای
آنها بسیار آموزنده خواهد بود.
همچنووین ،معلّووم در همووینبوواره -و نظوور بووه اهمّیّووت فووراوان ایوون مسووئله -از ادب حضوورت
اسماعیل(ع) در برابر تصمیم پدرش ،حضرت ابراهیم(ع) ،میتواند برای شاگردانش سوخن بگویود؛
از فرزندی که در کمال فروتنی و ادب ،نه تنها در برابر خواست پدر سر تسلیم فرود آورد؛ بلکوه بوا
سخنانش به وی ،قوّت قل نیز بخشید (الصّافات.)821 -820 /
عالوه بر مطال باال ،به مناسبت ذکر نام «مهورانه» ،مادر فداکار ابوریحوان ،و رفتوار شایسوتة او
نسبت به فرزند ،در اولّین روز درسآموزیاش (از زیر قرآن گذراندن و بهتورین لبواس را بور تون او
پوشانیدن) ،دربارة جایگاه رفیع مادر و وظای

سنگین ما نسبت به این موجود مقدّس و آسمانی نیز

برای دانشآموزان میتوان سخن گفت؛ با توجّه به اینکه آنها در فارسی پایوة هفوتم ،حکوایتی را از
رسالة «بُستان العارفین» ،با عنوان «دعای مادر» خواندهاند ،که به واالیی مقام مادر و تأثیر دعای او در
بهبود کیفیّت زندگی انسان اشاره میکند (اکبری شلدره و .)10 :8931 ،...همچنین ،شعری معروف
از «گلستان» سعدی که در یکی از بخشهای «دانشهای زبانی و ادبی» از همان کتاب آمده است:
«چه خوشگفت زالی به فرزند خویش

چو دیودش پلنگافکن و پیوولتون

گوور از عهووود خُوردیوت یوواد آموووودی

کوه بیچووواره بوودی در آشووش من

نکووردی تووووو امووروز بور موون جفووووا

کوه توو شیورموردی و مون پیووورزن»
(اکبری شلدره و.)30 :8931 ،...

البتّه ،درکتاب قدیم (اوّل راهنمایی) ،پیش ازحکایت «دعای مادر» و در بخوش «شوعرخوانی»،
شعری با عنوان «فرشتة مهر» ،سرودة نصراهلل مردانی (ف8910 .ش -).در قال

چهارپاره -نیز آموده

بود که فرصت خوبی را برای معلّم به وجود میآورْد توا بتوانود بیشوتر در ایون زمینوه سوخن بگویود.
متأسّفانه ،این شعر نیز اکنون از کتاب فارسی پایة هفتم حذف شده است:
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«موادر ای موریوم بزرگ زموان
قل

خُورّم از توو بهووار ایموووان است
روشن از آفتواب قووورآن است »...

سورشووار از عطووفت تووو

(اکبری شلدره و.)39 :8911 ،...
به نظر میرسد بهتور آن اسوت کوه همچوون سوالهوای پیشوین ،ایون شوعر و حکایوت موذکور
درکتاب جدید نیز به دنبال هوم آورده شوود توا بودین وسویله ،اه ّمیّوت و رفعوت مقوام موادر در نظور
دانشآموزان پُررنگتر جلوه کند.
در اینجا الزم است از درس «مادر وطن» هم سخنی به میان آیود؛ درسوی آموزنوده از فارسوی
دوم راهنمایی که در آن ،عالقة ویژه و فراوان کمالالملک (ف8983 .ش ).بوه موادر و وطونش -بوا
قلم حسنعلی وزیری (ف8999 .ش -).به زیبایی نشان داده شوده اسوت .جوای خوالی ایون درس در
فارسی پایة هشتم ،همچنان احساسمیشود:
« ...هر وقت میدیدم که آن مرد قوی و بلندقامت در مقابول ایون وجوود نواتوان وشکسوته ،بوه
حالت ادب دست به سینه و با شرم صحبت میکند ،لذّت میبوردم( » ...اکبوری شولدره و:8911 ،...
.)890
توجّه به معنویّت و ارتباط با خداوند بلندمرتبه ،به ویژه در «نماز» از پیوامهوای ارزشومند دیگور
ایوون درس اسووت؛ چنانکووه در فارسووی پایووة هشووتم نیووز بووا انتخوواب شووعری از قیصوور امووینپووور
(ف8911 .ش ،).از نماز ،مسجد ،عبادت عاشقانه و برقراری ارتباط صمیمانه با پروردگار متعوال در
نماز سخن به میان آمده است (اکبری شلدره و.)89 :8931 ،...
ناگفته نماند در درس دوازدهم از همینکتاب نیز-که برگزیودهای اسوت از ابیوات مثنووی ،در
توصی

شخصیّت ممتاز حضرت علوی(ع) -از «نمواز» یواد شوده اسوت؛ آنجوا کوه از خصولتهوای

نکوهیدهای نظیر «شَضَ »« ،هوای نَفْس» و«حرص» سخن به میان میآید ،خصلتهایی که هرکودام
از آنها برای نابودی یک فرد نمازگزار -اگر شفلت کند -کافی است؛ تا چه رسد به کسیکوه اهول
نماز نباشد:
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«باد خشم و باد شهووت ،باد آز

بُورد او را که نبووود اهول نمواز»
(اکبری شلدره و.)32 :8911 ،...

در بخش «نیایش» از فارسی هشتم نیز ابیاتی از مثنوی «ناظر و منظور» وحشوی بوافقی (ف338.
ق ).آمده است که در بیتی از آن ،به یکی از مهمترین مقدّمات نماز ،یعنی «وضو»-که نقوش بسویار
مهمّی در به جای آوردن یک نماز باکیفیّت دارد -اشاره میشود:
«بیفشان از وضو بر رویم آن آب

که از شفلت نموانَد در سرم خواب»
(اکبری شلدره و.)805 :8911 ،...

در فارسووی پایووة نهووم نیووز بووه روزهگوورفتنهووا ،نموووازش هووا و عبوووادتهووای رابعوووة عَووودَویّه
(ف812.ق ).اشواره شده است ( اکبوریشولدره و ،)13 :8931 ،...و در درس هفوتم از هموینکتواب
شزل معروفی از حافظ آورده شده است که بیت آخرآن به مفهوم «ش زندهداری» اشاره میکند:
«حافظا در کُنج فقر و خلوت ش های تار
تا بُوَد وردت دعوا و درس قورآن ،شوم مخور »
(اکبری شلدره و.)51 :8911 ،...
در فارسووی پایووة هفووتم (درس نهووم) نیووز اسوومی از «نموواز ش و » بُوورده شووده اسووت ،آنجووا کووه
دانشآموزان یک مدرسة دخترانه برای رهبر فقید انقالب ،اموام خمینوی (ره) ناموهای موینویسوند و
خطاب به ایشان میگویند:
« ...شما آن امام بتشکنی هستید که مودّت چهول سوال اسوت نمازهوای شوبتان تَورک نشوده»
(اکبریشلدره و.)12 :8931 ،...
در جای دیگری از همین کتاب ،با آوردن حکایتی از گلستان ،عالوه بر توجّه به ایون مفهووم
(ش زندهداری و عبادت) ،به مسئلة بسویار مهومّ دیگوری نیوز اشواره مویشوود و آن ،توجّوه بوه روح
عبادات (تَفَقُّه در دین) است؛ نه صرفاً برخاستن در دل ش ها و نماز خوانودن (اکبوری شولدره و،...
.)81 :8911
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البتّه در حکایت «دعای مادر» نیز -که ذکر آن گذشت -عالوه برآنکه از «نماز ش » نام برده
شده است ،مسئلة «تَفَقُّه در دین» را هم میتوان شاهد بود؛ زیرا بایزید بسطامی (ف018 .ق ).اطاعت
از دستور مادر (امر واج ) را بر خواندن نماز ش (امر مستح ) با آن همه شورافت و فضویلتی کوه
دارد ،ترجی داده بود.
به نظر میرسد هنگام تدریس درسهایی با این مضمون ،زمان بسیار مناسبی است توا معلّوم بوا
ذکر نمونههایی از آیات ،احادی  ،ابیات ،عبارات و داستانهوای آموزنوده ،دربوارة اهمّیّوت نمواز و
عبادت در سحرگاهان (درحدّ درک و فهم دانشآموزان) ایشان را به سحرخیزی ترشی کند .البتّه،
هدف در اینجا این نیست که معلّم با بیان اینگونه سخنان ،دانشآمووزان را بوه خوانودن نمواز شو
وادارکند؛ بلکه مقصود ،آشنا ساختن آنان با برکوات معنووی سوحر و توأثیر سوازندة آن در زنودگی
شخصی و حتّی ،تحصیلی آنهاست .باشدکه چنین سودایی را در آینده در سر بررورانند
«دعای صب و آه ش  ،کلیدگنج مقصودست
بدین راه و روش میرو که با دلودار پیوندی »
(حافظ.)533 :8911 ،
امّا ،مطالعة دقیق این درس،گذشته از آن پیامهای آموزنودهای کوه بورای دانوشآمووزان دارد،
برای معلّمان نیز بسیار درسآموز میتواند باشد؛ زیرا به نکات ظریفی دربارة مسئلة خودسازی و نیز
چگونگی برخورد سازنده بوا شواگردان اشواره مویکنود؛ چنوانکوه رفتوار دلبرانوه و مهربانانوة اولّوین
آموزگار ابوریحان در اعماق وجود او چنان تأثیری نهاد که همیشه بوه یواد آن معلّوم بوود و در حوقّ
وی دعاها میکرد؛ به ویژه در وقت نماز؛ و چه سعادتی باالتر از اینکه دیگوری در حوقّ انسوان دعوا
کند؛ چنانکه از زبان حضرت موسی(ع) نیز نقل شده است که به یاران و پیروان خود سفارش موی-
ُ ُ
فرمود تا در حقّ یکدیگر دعا کنندَ ...« :ي ُمو َبعضْ َلبع ٍض( »...فروزانفر.)058 :8918 ،
پیام بسیار مهمّ دیگر این درس برای ما معلّمان ،این میتواند باشودکه مراقو باشویم توا در دام
شرور و خودبرتربینی ،به ویژه شرور علمی ،گرفتار نشویم؛ زیرا « ...ممکن است این خودخواهی در
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اعماق روح ،پنهان باشد و سر بزنگاه ،سر برآورَد( »...کرباسچیان.)11 :8932 ،
از اینرو  ،از درگاه ایزد متعال ،به زاری باید خواست که یک چشم برهمزدن ،موا را بوه حوال
خود وامگذارد تا به چنین بالیی گرفتار نشویم؛ همان که حضرت امام جعفر صادق(ع) فرموودهانود:
َ
َ ََ
َ
َ
« َر ّب التْلُل إلى نفسل طر ة َمي ٍن أ َب ا» (کلینی8021 ،ق ،ج.)518 :0
پیداست که این صفت نکوهیده ،تهدیدی بسیارجدّی برای همگان ،به ویژه اصحاب دانش به
شوومار مووی رود ،کووه بوورای رهووایی از آن راه خاکسوواری را بایوود درپوویشگرفووت؛ چونووان حضوورت
علیّبنالحسین(ع) که خود را درنهایت فروتنی ،اینگونه توصی فرمودهاندَ « :أنا َبع ُ َأق ُّـل اْل َق ّل َ
ـينََ ،

ُ َّ
َ
َأذ ُّل اْل َذ ّل َ
ين ََ ،مثلالذ َّرة أَ ََُن َها :من هنوز ،از هور پَستی ،پَستتورم و از هور خوواری ،خووارتر؛ چوون
موری ،بلکه کمتر از آن» (شَعرانی 928 :8919 ،و .)983
سفارش لقمان حکیم نیز در اینباره به فرزندش چنین است:
َ
َّ
َُ
َ َ َّ َّ َ ُ ُّ ُ
َ َّ َ
َ
ُ
َ
حب كـل ُمخت ٍال خ ٍور» (لقموان:)81 /
« ََ ال ت َص ّعر خ ك َّللُاس ََ ال تمش ل اْلرض مرحا إن الله ال ي
و از مردم [بوه نَخووَت] رُب برمتواب ،و در زموین ،خُراموان راه مورو؛ کوه خودا خودپسوند الفزن را
دوست نمیدارد.
در این زمینه ،آیات شریفة دیگری نیز در قرآن کریم وجود داردکه ما را از ایون رفتوار بسویار
نکوهیده برحذر میدارد (النّساء91 /؛ النّجم90 /؛ الفرقان19 /؛ الشّعراء 085 /و .)...از همین رو الزم
است به این سفارش ارزشمند الهی بسیار توجّه شود؛ زیرا:
شعوولوة کوردارهوای نواپسنوود»

«از تنوور خودپسندی شد بلنود

(پروین اعتصامی.)091 :8959 ،
پرهیوز از بُخول علمی ،از دیگور درسهای آموزندة این متن کوتاه پُربار است؛ یعنوی آنچوه را
که میدانیم ،خالصانه و بیچشمداشت به دانشآموزان خود بیواموزیم توا زکوات معنووی آن را نیوز
پرداخته باشیم؛ و چون چنین کنیم ،خداوند بلندمرتبه بر علم ما خواهد افزود:
َ ُ َ ّ َ ُ َ َّ
َ ُ
مب َاَ الله» [کلینی8021 ،ق ،ج« 08 :8امام جعفر صادق(ع)»] :زکات دانوش
« ََكاة العل أن تعلمه
این است که آن را به بندگان خدا بیاموزی.
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پیام مهمّ دیگر اینکه به شایستگیهای اخالقوی و علموی همکواران خوود ،اقورار و بورای آنوان
توفیقات روزافزون آرزو کنیم ،نه آنکه -خدای ناخواسته -نسبت به آنان حسادت ورزیده ،از آنوان
بدگوییکنیم؛ که در این صورت ،مصداق آیة شریفة زیر قرار خواهیم گرفت:
َّ
َ
َ
َ
ُ َ
«َ ...يح ُس َن َّالُ َاس َملى َما آت ُاه ُ الل ُه من ضله» (اَلنّساء ...:)50 /به مردم ،برای آنچه خدا از فضل
خویش به آنان عطاکرده است ،رشک میورزند.
در کالم حضرت امام جعفر صادق(ع) ،خطر این رذیلة اخالقی اینگونه بیان شده است:
« َّإن ال َح َس َ َيب ُك ُل اإل َيم َان َك َما َتب ُك ُل َّالُ ُار ال َح َُ َ
ـب» (کلینی8021 ،ق ،ج :)921 :0همانا ،حسد ایمان
را میخورد ،همانگونه که آتش ،هیزم را.
چنانکه میدانیم ،همین حسدورزی ابلیس و نیز تکبّرش او را زمینگیر و جهنّمی کرده است:
آن حسوودکوه گوردن ابلیوس زد»

«کمترین خوشوان به زشتوی آن حسد

(مولوی ،8910 ،ج.)938 : 1
با توجّه به مطالبی که در نقد درس «زمزمة محبّت» بیان شد ،مشخّ

شد که این درس ،پیوام-

های اخالقی و تربیتی فراوانی را برای معلّمان و دانشآموزان میتواند دربَر داشته باشود ،و بوا توجّوه
به اینکه درسهای مشترک فراوانی نیز در کتابهای قدیم و جدید فارسی این دوره دیده میشود،
چه خوب است این درس شیرین و پُرمحتوا ،به فارسی پایة نهم بازگردانده شود تا زمینههای دلبوری
معلّمان از شاگردان ،بیشتر از گذشوته ،فوراهم شوود .از هموین رو پیشونهاد مویشوود درس «آخورین
پرسش» از فارسی پایة نهم که به جای این درس (زمزمة محبّت) آموده ،حوذف شوود؛ زیورا در آن
درس ،تنها به معرّفی یک جنبه از جنبههای شخصیّت ابوریحان ،یعنی «شوق دانستن تا واپسین دَم از
حیات» پرداخته میشود (اکبوری شولدره و ،)10 :8931 ،...درحوالی کوه در درس «زمزموة محبّوت»
عالوه بر ویژگی مذکور ،به ویژگیهای قابل تحسین دیگر ابوریحان نیز اشاره میشود.
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جدولها و نمودارها
جدول  .3عوامل باطنی و ظاهری ،برای تأثیرگذاری در «دلبری» معلّم از دانشآموزان
(با توجّه به درس «زمزمة محبّت»)
عوامل باطنی و ظاهری ،برای

باطنی

دلبری معلّم از
دانشآموزان
جملهها و عبارتهای

ظاهری
تهذیب

درس عشق

نفس و

(معلّم)

گریة شام و
سَحَر (معلّم)

درس «زمزمة محبّت»

باطنی و

باطنی و

ظاهری

ظاهری

اقتدار علمی
و

جذبة

چگونه

شخصیّتی

گفتن؟

(معلّم)

شوق مُستمع
(دانشآموز)

(معلّم)

سالها ،آرزویم این بود که دوبواره چهورة
زیبای استادم را ببینم .بوه نشوانة احتورام در
برابرش زانو بزنم و پاسخ پرسشهایم را از

-

-

-





کالموش بشونوم (فارسوی سووم راهنمووایی،
.)820 :8913
اکنون مدّتها از آن زموان مویگوذرد .در
آن هنگووام دختووری چهووارده سوواله بووودم.
اینک پوس از سوالهوا ،در پیشوگاه اسوتادم
حضور یافتهام تا اگر قبولکند ،از زندگانی

-

-







خود و فراز و نشوی هوای آن و چگوونگی
دسووتیابی بووه مقووام واالی علمووی بگویوود
(همان).
اکنون ،ابوریحان محمّدبناحمد بیرونی بوه
من (ریحانه ،بنت الحسین خوارزمی) ایون-

-

-


)بیان

-



روایتگونه)

گونه روایت میکند (همان).
پدر و مادرم -که رحمت حق برآنان بواد-
شوق آمووختن را در مون بوه وجوودآورده

-

-

-

-



بودند (همان).
در شش سالگی ،به مکت

رفوتم .در آنجوا

خواندن و نوشوتن یوادگرفتم و سوورههوای

-

-

کوچک قرآن را از بَرکردم (همان).
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عوامل باطنی و ظاهری ،برای

باطنی

دلبری معلّم از
دانشآموزان
جملهها و عبارتهای

ظاهری
تهذیب

درس عشق

نفس و

(معلّم)

گریة شام و
سَحَر (معلّم)

درس «زمزمة محبّت»
نخستین روز درس ،بورایم بسویار شویرین و
خاطرهانگیز بود (همان).

-

-

باطنی و

باطنی و

ظاهری

ظاهری

اقتدار علمی
و

جذبة

چگونه

شخصیّتی

گفتن؟

(معلّم)

شوق مُستمع
(دانشآموز)

(معلّم)

-





مادرم ،مهرانه ،پس از آنکه بهترین لباس را
بر من پوشانْد ،مرا از زیور قورآن گذرانْود و

-

-

-

-



بدرقهام کرد (همان).
پدرم ،استاد احمد اخترشوناس ،دسوت مورا
گرفت و به سوی مکت

بُرد .در طوول راه،

آداب رو بووه رو شوودن بووا معلّووم را ب وه موون





-





آموخت (همان).
مکت دار که پدرم را میشناخت ،با شنیدن
صدای پدرم ،از جای برخاست ،پیش آمود
و با او احوالپُرسی کرد .من دست مکت -
دار را بوسوویدم و او صووورت موورا بوسووید و





-





جایی در کنار خود برای تشکچة من معیّن
کرد .آن روز و آن نگاههای پُر مهر معلّوم،
هیچگاه از نظرم دور نمیشود (همان).
همیشه هنگام نماز ،بورای چنود کوس دعوا
موویکوونم کووه یکووی از آنووان ،نخسووتین
آموزگارم در ایون مکتو

اسوت .درس او

زمزمة محبّت بود .گرچه دیری نراییود ،امّوا











اثرش عمیق و ماندگار بوود .یوک سوال در
آن مکت

بودم و در آنجا شوق یوادگیری

من بیشتر شد (همان.)825-820 :
پس از آن ،بر اثر بدگویی حسودان ،پودرم
از دربار خوارزم شاه رانده شد و بوه ناچوار

-

-

به روستا رفتیم (همان).
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عوامل باطنی و ظاهری ،برای

باطنی

دلبری معلّم از
دانشآموزان
جملهها و عبارتهای

ظاهری
تهذیب

درس عشق

نفس و

(معلّم)

گریة شام و
سَحَر (معلّم)

درس «زمزمة محبّت»

باطنی و

باطنی و

ظاهری

ظاهری

اقتدار علمی
و

جذبة

چگونه

شخصیّتی

گفتن؟

(معلّم)

شوق مُستمع
(دانشآموز)

(معلّم)

موودتّی از مکتوو دور شوودم ،ولووی پوودرم


آموزگار قرآن و حساب و هندسة من شود









(همان).
تووا آنکووه بووه مکت و

آنجووا رفووتم .مهووارت

نوشوووتن ،خوانووودن و حسوووابکوووردن را
یووادگرفتم .معلّووم مکت و را جنــابآقــا
موویگفتنوود .جنووابآقووا موورا بووا دانووش











اخترشناسی ،ریاضی و حکموت آشوناکرد.
او اجازهداد که از کتابهایش استفاده کنم
(همان).
پوودرم نیووز چنوودین جلوود کتوواب ریاضووی و
ستارهشناسی در خانه داشت .این کتوابهوا

-

-

-

-



مرا به خودآموزی عالقهمندکردند (همان).
پدرم بر اثر سکته درگذشوت و جنواب آقوا
هوم در جووار حضورت حوق آرمیود .از آن
پس ،بخشی از وظای

پدر بور گوردن مون

نهاده شد و ناگزیر ،نگهبان و نانآور و مرد
خانه شدم و در اَوان نوجوانی به جای پودر

-

-

-

-

-

به کشاورزی پرداختم ،نامه و عریضه برای
مردم نوشوتم و چورب زنودگی را گردانودم
(همان).
شوق به آموزش و یوادگیری کوه بوزرگ-
ترین میراث پدر بود ،خاطرة نخسوتین روز
مدرسه ،رفتار پسوندیدة اوّلوین آموزگوار و





نووری که از سوی خداوند بور دلوم تابیود،
راهبرم شد (همان).
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عوامل باطنی و ظاهری ،برای

باطنی

دلبری معلّم از
دانشآموزان
جملهها و عبارتهای

ظاهری
تهذیب

درس عشق

نفس و

(معلّم)

گریة شام و
سَحَر (معلّم)

درس «زمزمة محبّت»

باطنی و

باطنی و

ظاهری

ظاهری

اقتدار علمی
و

جذبة

چگونه

شخصیّتی

گفتن؟

(معلّم)

شوق مُستمع
(دانشآموز)

(معلّم)

طبیعت ،کتابم شد .آموزگارم ،همة مردمان
کوچه و بازار شدند ،راه و روشم ،دقّوت و
تفکّر در آفرینش و تالش برای رسیدن بوه
جایگوواه واالی انسووانی بووود و از خووودای



-

-

-



مهوربان میخواستم که مورا بوه راه راسوت
بدارد (همان).
در این راه ،پیش میرفتم که روزگوارْ مورا
با استادی فرزانه و امیوری فرهنوگپورور و
صاح اندیشه به نام امیرنصر آشنا کورد و











از آن پس من به مدرسة سولطانی خووارزم
وارد شدم (همان).
مون از هموهکووس ،هموهچیووز و از هموهجووا
آموختم .همیشه چشمهوایم بورای دیودن و







-



گوشهایم برای شنیدن ،باز بود (همان).
استادان بزرگ مون ،موردم کوچوه و بوازار
بودند (همان).

-

-

-

-



امّا بزرگان دیگری نیز بودند که نزد آنان به
انگیزة آموختن ،شواگردی کوردم ،احتورام











گذاشتم و درسها آموختم (همان).
هیچگاه ،روزها نخوابیودهام و جوز دو روز
در سال  -نوروز و مهرگان -هیچ روزی را
بدون کار نگذراندهام .همواره ،هموان قودر
شووذا موویخوووردم کووه بوورای نگهووداری و



-

سالمتی بدنم کافی بود؛ زیرا دریافتوهبوودم
که انسوان بورای خووردن و خُفوتن آفریوده
نشده است (همان.)821-825 :

311

-

-



«دلبریِ» معلّم در آیینة تعلیم و تربیت «اسالمی  -ایرانی» ،با محوریّت درس «زمزمة محبّت»...

عوامل باطنی و ظاهری ،برای

باطنی

دلبری معلّم از
دانشآموزان
جملهها و عبارتهای

ظاهری
تهذیب

درس عشق

نفس و

(معلّم)

گریة شام و
سَحَر (معلّم)

درس «زمزمة محبّت»

باطنی و

باطنی و

ظاهری

ظاهری

اقتدار علمی
و

جذبة

چگونه

شخصیّتی

گفتن؟

(معلّم)

شوق مُستمع
(دانشآموز)

(معلّم)

در سال  023قموری ( 931خورشویدی) ،یوک
سال پس از آنکه من به دربار سولطان محموود
رفتم ،عزم سفر بوه هنود کورد و مون نیوز بوا او
همووراه شوودم و از فرصووت بووه دسووتآمووده،
اسوووتفاده کوووردم و زبوووان موووردم آن دیوووار را
یادگرفتم .در آنجا توانستم بخشی از فرهنوگ







-



و تمدّن ایرانی  -اسالمی را به فرهیختگوان آن
دیار معرّفی کونم .مون بوه تحقیوق و پوژوهش،
سووخت ،عالقووهمنوود بووودم و تووا بووه درسووتی
موضوعی مطمئن نمیشدم ،آن را نموینوشوتم
[همان.]821 :
موون ،هیوووچگوواه از پرسووویدن و پاسوووخ دادن
روگوووردان نبوووودهام و از آشوووواز زنووودگانی
خووویش ،همیشووه از کَسووان دانووا و خوورَدوَرز،

-

-

-

-



بهورهها بُردهام .پرسش ،راه خردمندانة رسیدن
به دانش و بینش است (همان).
همهچیز را همگان دانند و همگـان از
مادر زاده نشدهاند .چه بسا نکتوههوایی کوه
شما نمیدانید و دیگران میدانند یوا آینودگان
درخواهندیافت .جوانان نیز به نکتههایی توجّه
دارند که ممکون اسوت پاسووخ آنهوا در هیووچ
کتوواب و نوشتوووهای نباشوود ،ایووون اسووت کووه











موویگووویم :همیشوووه پرسشووگر باشووید و بووا
پرسشهای خوود ،راههوای ورود بوه سورزمین
ناشووناختههووای علووم و دانووش را کش و کنیوود
(همان).
من چندسالی از ابوعلی سینا بزرگتر بودم،
ولوی همیشوه زیرکوی و هوشومندی او را بوواور





داشتم و او را بزرگ میشمردم (همان).
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جدول  .0دفعات تکرار در اسناد عوامل باطنی و ظاهری ،برای دلبری معلّم از دانشآموزان
نوع مضمون

عوامل باطنی و ظاهری ،برای
دلبری معلّم از دانشآموزان

مؤلّفهها

دفعات تکرار در اسناد

درس عشق (معلّم)

80

تهذی نفس وگریة شام و سَحَر (معلّم)

80

اقتدار علمی و چگونه گفتن؟ (معلّم)

80

جذبة شخصیّتی (معلّم)

89

شوق مُستمع (دانشآموز)

00

نمودار  .3دفعات تکرار در اسناد عوامل باطنی وظاهری ،برای دلبری معلّم از دانشآموزان.
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جدول  .1مهمترین مضامین اخالقی مشترک درس «زمزمة محبّت» و برخی از درسهای
کتابهای فارسی قدیم و جدید اوّل متوسّطه ،برای دلبری معلّم (با ذکر منبع و شمارة صفحه)
ادبورزی دانشآموز؛
تأثیرسازندة معلّم

احترام به پدر و مادر

توجّه به قرآن ،نماز و دعا

خودسازی

مقاوم بودن در برابر مشکالت؛
همّت بلند و امیدواری

شوق و زحمت دانش اندوزی

تجربه اندوزی

«زمزمة محبّت »

اسالم و ایران

عبارتهای درس

اغتنام فرصت عمر

مشترک

تأمّل در کتاب هستی (معرفت)

مضامین اخالقی

سالها ،آرزویم این بود که
دوباره چهرة زیبای استادم را
ببینم ،به نشانة احترام در
پرسشهایم را از کالمش
بشنوم (فارسوی سووم
راهنمایی.)820 :8913 ،
اکنون مدّتها از آن زمان
میگذرد .در آن هنگام
دختری چهارده ساله بودم.
اینک پس از سالها ،در
پیشگاه استادم حضور یافتهام
تا اگر قبولکند ،از زندگانی
خود و فراز و نشی های آن و
چگونگی دستیابی به مقام
واالی علمی بگوید (همان).
اکنون ،ابوریحان محمّدبن


(فارسی هفتم 13-11 ،18 ،91 :8931 ،و31-31؛ فارسی هشتم 50-58 ،03 :8931 ،و 12؛
فارسی دوم راهنمایی11-15 :8911 ،؛ فارسی نهم.)02-91 :8931 ،

برابرش زانو بزنم و پاسخ

-

-



احمد بیرونی به من (ریحانه،
بنت الحسین خوارزمی)
اینگونه روایت میکند
(همان).
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-
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ادبورزی دانشآموز؛
تأثیرسازندة معلّم

احترام به پدر و مادر

توجّه به قرآن ،نماز و دعا

خودسازی

سالگی ،به مکت

رفتم .در

آنجا خواندن و نوشتن
یادگرفتم و سورههای کوچک

-

قرآن را از بَرکردم .نخستین
روز درس ،برایم بسیار شیرین
و خاطرهانگیز بود (همان).


(فارسیهفتم 30 ،38-10،32 :8931 ،؛ فارسی اوّل راهنمایی39 :8911 ،؛
فارسیدوم راهنمایی890 ،8911 ،؛ فارسیهشتم.)03 :8931 ،

وجودآورده بودند .در شش



-

مقاوم بودن در برابر مشکالت؛
همّت بلند و امیدواری

آموختن را درمن به

-

شوق و زحمت دانش اندوزی

امّا بعد ،پدر و مادرم  -که
رحمت حق برآنان باد  -شوق



-

تجربه اندوزی

«زمزمة محبّت »

-

-

اسالم و ایران

عبارتهای درس

اغتنام فرصت عمر

مشترک

تأمّل در کتاب هستی (معرفت)

مضامین اخالقی

-

مادرم ،مهرانه ،پس از آنکه
بهترین لباس را بر من پوشانْد،
مرا از زیر قرآن گذرانْد و
بدرقهام کرد .پدرم ،استاد
احمد اخترشناس ،دست مرا
گرفت و به سوی مکت

بُرد.

در طول راه ،آداب رو به رو
شدن با معلّم را به من آموخت.
مکت دار که پدرم را
میشناخت ،با شنیدن صدای





-



پدرم ،از جای برخاست ،پیش
آمد و با او احوالپُرسی کرد.
من دست مکت دار را بوسیدم
و او صورت مرا بوسید و جایی
در کنار خود برای تشکچة من
معیّن کرد .آن روز و آن
نگاههای پُر مه ر معلّم ،هیچگاه
از نظرم دور نمیشود (همان).
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-



-

-

-

-
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ادبورزی دانشآموز؛
تأثیرسازندة معلّم

احترام به پدر و مادر

توجّه به قرآن ،نماز و دعا

خودسازی

این مکت

است .درس او

زمزمة محبّت بود .گرچه دیری
نرایید ،امّا اثرش عمیق و



-

ماندگار بود .یک سال در آن
مکت

بودم و در آنجا شوق

یادگیری من بیشتر شد (همان:
.)825- 820


(فارسی هفتم 12 ،91 :8931 ،و 805؛ فارسی هشتم:8931 ،
89-80و 32؛ فارسی نهم 51 :8931 ،و .)13

آنان ،نخستین آموزگارم در



مقاوم بودن در برابر مشکالت؛
همّت بلند و امیدواری

کس دعا میکنم که یکی از

-

شوق و زحمت دانش اندوزی

همیشه هنگام نماز ،برای چند



-

تجربه اندوزی

«زمزمة محبّت »

-

-

اسالم و ایران

عبارتهای درس

اغتنام فرصت عمر

مشترک

تأمّل در کتاب هستی (معرفت)

مضامین اخالقی

-

پس از آن ،بر اثر بدگویی
حسودان ،پدرم از دربار

مکت دور شدم ،ولی پدرم
آموزگار قرآن و حساب و
هندسة من شد ،تا آنکه به
مکت آنجا رفتم .مهارت
نوشتن ،خواندن و حساب-
کردن را یادگرفتم .معلّم
مکت را جنابآقا میگفتند.
جنابآقا مرا با دانش
اخترشناسی ،ریاضی و حکمت
آشناکرد .او اجازهداد که از
کتابهایش استفاده کنم .پدرم
نیز چندین جلد کتاب ریاضی
و ستارهشناسی در خانه داشت.
این کتابها مورا به








(فارسی هفتم 18 ،81 :8931 ،و 828-33؛ فارسی هشتم32 :8931 ،؛ فارسی نهم 00 :8931 ،و .)820

خوارزم شاه راندهشد و به
ناچار به روستا رفتیم .مد تّی از

خوودآمووزی عالقهمنود
کوردنود (همان.)825 ،
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-

-



-
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ادبورزی دانشآموز؛
تأثیرسازندة معلّم

احترام به پدر و مادر

توجّه به قرآن ،نماز و دعا

خودسازی

گردن من نهاده شد و ناگزیر،
نگهبان و نانآور و مرد خانه

-

-

-

-

شدم و در اَوان نوجوانی به
جای پدر به کشاورزی
پرداختم ،نامه و عریضه برای
مردم نوشتم و چرب زندگی را

مقاوم بودن در برابر مشکالت؛
همّت بلند و امیدواری

پس ،بخشی از وظای

پدر بر


(فارسی هفتم32 :8931 ،؛ فارسی هشتم800-809 :8931 ،؛
فارسی نهم 55 ،02-91 :8931 ،و .)51

جناب آقا هم در جوار
حضرت حق آرمید .از آن

شوق و زحمت دانش اندوزی

پدرم بر اثر سکته درگذشت و

-

-

تجربه اندوزی

«زمزمة محبّت »





اسالم و ایران

عبارتهای درس

اغتنام فرصت عمر

مشترک

تأمّل در کتاب هستی (معرفت)

مضامین اخالقی

-

گرداندم (همان).

که بزرگترین میراث پدر
بود ،خاطرة نخستین روز
مدرسه ،رفتار پسندیدة اوّلین





-



آموزگار و نووری که از سوی
خداوند بر دلم تابید ،راهبرم
شد (همان).
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-


(فارسی هفتم 13-11 ،19 :8931 ،و 30؛ فارسی هشتم18-13 :8931 ،و 821-820؛ فارسی دوم راهنمایی01 :8911 ،؛
فارسی سوم راهنمایی 98-92 :8913 ،و 02-93؛ فارسی نهم 10-12 :8931 ،؛ فارسی نهم 02-91 :8931 ،و .)01

شوق به آموزش و یادگیری

-

-

-

-

«دلبریِ» معلّم در آیینة تعلیم و تربیت «اسالمی  -ایرانی» ،با محوریّت درس «زمزمة محبّت»...

ادبورزی دانشآموز؛
تأثیرسازندة معلّم

احترام به پدر و مادر

توجّه به قرآن ،نماز و دعا

خودسازی

مقاوم بودن در برابر مشکالت؛
همّت بلند و امیدواری

شوق و زحمت دانش اندوزی

همة مردمان کوچه و بازار
شدند ،راه و روشم ،دقّت و
تفکّر در آفرینش و تالش برای
رسیدن به جایگاه واالی انسانی
بود و از خودای مهوربان
میخواستم که مرا به راه

-

-

-



-



راست بدارد (همان).


(فارسی هفتم02-81 :8931 ،و 91؛ فارسی اوّل راهنمایی :8911 ،ب؛
فارسی هشتم02-81 :8931 ،؛ فارسی نهم 89 :8931 ،و .)83-81

طبیعت ،کتابم شد .آموزگارم،

تجربه اندوزی

«زمزمة محبّت »





اسالم و ایران

عبارتهای درس

اغتنام فرصت عمر

مشترک

تأمّل در کتاب هستی (معرفت)

مضامین اخالقی

-

در این راه ،پیش میرفتم که
روزگارْ مرا با استادی فرزانه و
امیری فرهنگپرور و
صاح اندیشه به نام امیرنصر



-

-



-



-





-

آشنا کرد و از آن پس من به
مدرسة سلطانی خوارزم وارد
شدم (همان).
همهجا آموختم .همیشه
چشمهایم برای دیدن و
گوشهایم برای شنیدن ،باز
بود .استادان بزرگ من ،مردم
کوچه و بازار بودند .امّا



-

-



بزرگان دیگری نیز بودند که
نزد آنان به انگیزة آموختن،
شاگردی کردم ،احترام
گذاشتم و درسها آموختم
(همان).
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-


(فارسی هفتم 18-51 :8931 ،و 815-810؛ فارسی هشتم:8931 ،
 93-91و 802؛ فارسی دوم راهنمایی.)891-891 :8911 ،

من از همهکس ،همهچیز و از



-
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ادبورزی دانشآموز؛
تأثیرسازندة معلّم

احترام به پدر و مادر

توجّه به قرآن ،نماز و دعا

خودسازی

مقاوم بودن در برابر مشکالت؛
همّت بلند و امیدواری

شوق و زحمت دانش اندوزی

تجربه اندوزی

«زمزمة محبّت »

مهرگان  -هیچ روزی را بدون
کار نگذراندهام .همواره ،همان
قدر شذا میخوردم که برای
نگهداری و سالمتی بدنم کافی

-

-

-









-

بود؛ زیرا دریافته بودم که
انسان برای خوردن و خُفتن
آفریده نشده است (همان:
.)821- 825


)فارسی هفتم 90 :8931 ،و  11-15؛فارسی هشتم-881 :8931 ،
802؛ فارسی نهم.)01 :8931 ،

هیچگاه ،روزها نخوابیدهام و
جز دو روز در سال  -نوروز و

اسالم و ایران

عبارتهای درس

اغتنام فرصت عمر

مشترک

تأمّل در کتاب هستی (معرفت)

مضامین اخالقی

-

در سال  023قمری (931
خورشیدی) ،یک سال پس از
آنکه من به دربار سلطان
کرد و من نیز با او همراه شدم
و از فرصت به دست آمده،
استفاده کردم و زبان مردم آن
دیار را یادگرفتم .در آنجا
توانستم بخشی از فرهنگ و
تمدّن ایرانی  -اسالمی را به

-

-

-



فرهیختگان آن دیار معرّفی
کنم .من به تحقیق و پژوهش،
سخت ،عالقهمند بودم و تا به
درستی موضوعی مطمئن
نمیشدم ،آن را نمینوشتم
(همان.)821 :

310
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-






(فارسی هفتم 882-821 :8931 ،و  881-889؛ فارسی نهم.)822-31 :8931 ،

محمود رفتم ،عزم سفر به هند

«دلبریِ» معلّم در آیینة تعلیم و تربیت «اسالمی  -ایرانی» ،با محوریّت درس «زمزمة محبّت»...

ادبورزی دانشآموز؛
تأثیرسازندة معلّم

احترام به پدر و مادر

توجّه به قرآن ،نماز و دعا

خودسازی

مقاوم بودن در برابر مشکالت؛
همّت بلند و امیدواری

شوق و زحمت دانش اندوزی

تجربه اندوزی

«زمزمة محبّت »

اسالم و ایران

عبارتهای درس

اغتنام فرصت عمر

مشترک

تأمّل در کتاب هستی (معرفت)

مضامین اخالقی

من ،هیوچگاه از پرسیدن و
پاسخ دادن روگردان نبودهام و
از آشواز زندگانی خویش،
همیشه از کَسان دانا و
خرَدوَرز ،بهورهها بُردهام.

-

-

-



-



-





-

پرسش ،راه خردمندانة رسیدن
به دانش و بینش است (همان).
همهچیز را همگان دانند و
همگان از مادر زاده نشدهاند.
چه بسا نکتههایی که شما
نمیدانید و دیگران میدانند یا
آیندگان درخواهندیافت.
جوانان نیز به نکتههایی توجّه
دارند که ممکن است پاسوخ
آنها در هیوچ کتاب و

-

-

-



-



-

-



-

نوشتوهای نباشد ،ایون است که
میگویم :همیشوه پرسشگر
باشید و با پرسشهای خود،
راههای ورود به سرزمین
ناشناختههای علم و دانش را
کش کنید (همان).

من چندسالی از ابوعلی سینا
بزرگتر بودم ،ولی همیشه
زیرکی و هوشمندی او را باور
داشتم و او را بزرگ

-

-

-



میشمردم (همان).
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-

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شمارة  ،00پاییز و زمستان 3131

جدول  .1دفعات تکرار در اسناد مهمترین مضامین اخالقی مشترک درس «زمزمة محبّت»
و برخی از کتابهای فارسی قدیم و جدید اوّل متوسّطه ،برای دلبری معلّم
مؤلّفه ها

دفعات تکرار در اسناد

نوع مضمون

ادبورزی دانشآموز؛ تأثیرسازندة معلّم

1

احترام به پدر و مادر

0

توجّه به قرآن ،نماز و دعا

9

خودسازی

89

مضامین اخالقی

مقاوم بودن دربرابر مشکالت؛ همّت بلند و امیدواری

9

مشترک

شوق و زحمت دانش اندوزی

80

تأمّل در کتاب هستی (معرفت)

0

تجربه اندوزی

1

اشتنام فرصت عمر

82

اسالم و ایران

8

نمودار  .0دفعات تکرار در اسناد مهمترین مضامین اخالقی مشترک درس «زمزمة محبّت» و برخی
از کتابهای فارسی قدیم و جدید اوّل متوسّطه ،برای دلبری معلّم
311

«دلبریِ» معلّم در آیینة تعلیم و تربیت «اسالمی  -ایرانی» ،با محوریّت درس «زمزمة محبّت»...

نتیجهگیری
اقتدار علمی و معنوی یوک معلّوم کوه معمووالً« ،جذبوة شخصویّتی» را نیوز بورای او بوه ارمغوان
میآورَد ،از مهمترین عوامل تأثیرگوذار در بورانگیختن رشبوت دانوشآمووزان -بورای داشوتن یوک
تدریس موفّق -و نیز پرورش روح آنان است .بوه هموین دلیول ،عوالوه بور توجّوه دقیوق بوه مضوامین
کتابهای درسی ،به شخصیّت فرد آموزشدهنده و نیز شیوة آموزش و انتقال این مطال هوم بایود
بسیار توجّه داشت؛ زیرا اگر تمام صفحات کتابهای فارسی و سایر کتابهای این دورة تحصویلی
نیز با آیههوای شوریفة قورآنکوریم و کوالم آسومانی پیشووایان دیون (صَولَواتُ اهللعَلَویهمْ) و سوخنان
حکمتآمیز شاعران و عارفوان موزیّن شوود؛ امّوا در انتقوال آن مطالو بوه دانوشآمووزان ،نیروهوای
تربیتشدهای در اختیار نداشته باشیم تا با دلربایی از آنوان ،ایون آموادگی و رشبوت را بورای کسو
دانش و فضیلت و معرفت در وجودشان ایجادکنند (شوق مُستمع) ،هیچگاه به هدف اصلی خودکوه
همان تربیت انسانهایی دینباور ،پرهیزکار و بافرهنگ است ،نخواهیم رسید.
در اینجا نقش سازندة معلّم ،این «آتوشزنوه» و ایون«پیور مُغوان کوالس درس» بیشوتر مشوخّ
میشود؛ زیرا او میتواند با از خود بیخود ساختن آن جانهوای جویوای معرفوت ،ایشوان را از ایون
شراب روحانی (معرفت) ،جرعهها بخشیده و سب

شود آنها در آن مدّتی که در کالس درس بوا او

به سرمیبرند ،شمهای تمام عالَم را فراموشکنند؛ اوقوات خوشوی را بوا او بگذراننود و از محضورش
نکتهها بیاموزند.
اگر معلّم با این ابیات و عبارات آسمانی حکموتآمووز و آتشوین ،خوود ،یوک پارچوه آتوش
(آتشپاره) گردد ،آنگاه خواهد توانست چنین آتشی را در جان متربّیانش نیوز درانودازد و سورس،
آن را برافروزد .البتّه هر معلّمی توان انجام این کار و حمل این بار سنگین (انسوانسوازی) را نودارد؛
بلکه تنها کسی که پیوسته ،در آراستن درون خوویش بکوشود؛ دلبسوتة ایون حرفوه بووده و دانوش و
مهارت مربوط به این کار را به دست آورده باشد ،میتواند آن بار را بردارد و بر زمین نیفکند.
حال ،اگر معلّمی اینگونه رفتار نکند و چنین سودایی در سر نداشته باشد و با دسوتانی تُهوی و
یا با بضاعتی اندک از دانش و معرفت و معنویّت ،درکالس درس حضور یابود ،بویشوک ،نخواهود
توانست به وظایفش در این زمینه ،بهخوبی عمل کند.
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معلّم میتواند با دلبریهایش-که در واقع ،همان هنر معلّمی اوسوت -شووق دانوشآمووزان را
برانگیزد و مضامین عالی «اسالمی -ایرانی» مندرج درکتابهای فارسی این دوره را در متن زندگی
دانشآموزانش وارد کند ،تا آنان دریابند که توجّه به این آموزههای فاخر و ناب چگونوه مویتوانود
طبی

دردها و مونس تنهاییها و دَمندة امیدها و رَماننودة انودوههوا؛ و در نهایوت ،نمایوانگر راههوای

وصول به بارگاه کبریایی باشد.
خداوند بلندمرتبه ،خیرکثیر از آن معلّموانی کنود کوه ایونچنوین از شواگردان خوود ،دلرُبوایی
میکنند؛ همانانی که با این دلربودنها سب میشوند دانشآموزان ،ایون «مُهواجران إلَویاهلل» نودای
جمال الهی را ازگوش جان خویش بشنوند و به سوی حق -تبارک و تعالی -رهسرار شوند(.)9

پینوشت
 .8توضی اینکه انتخاب واژة «دلبری»که در متن پژوهش حاضر ،فراوان بهکار رفته است ،بوا توجّوه
به سخنرانیای بوده است که استاد دانشمند و فرهیخته ،جناب آقای دکتر حسین الهی قمشوهای-
که عمرشان دراز باد  -با عنوان «تعلیم و تربیت» ایراد فرمودهاند.
« .2آن دلبر عیّار جگرخوارة ما ،کو؟( »...مولوی.)103 :8911 ،
« .9آوازة جموالت ،از جووان خووود شنیودیوم

چون باد و آب و آتش ،در عشق توو دویدیم

اندر جمال یوس  ،گر دستها بُریدند

دستی به جان ما بَوور ،بنگر چوهها بُریدیم »...

(همان.)109 :
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درسی ایران.
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 .81اکبری شلدره ،فریدون (و .)8930( )...کتاب معلّم فارسی پایة نهم دورة اوّل متوسّطه .تهران:
شرکت چاپ و نشرکتابهای درسی ایران.
 .81الهی قمشهای ،مُحییالدّین مهدی ( .)8930ترجمة قرآن مجید .قم :اُسوه.
 .81بی نام ( .)8911یاد استاد .تهران :مرکز تدوین و نشر آثار علّامه کرباسچیان.
 .83پووروین اعتصووامی ( .)8959دیــوان قصــامد ،مانویــات ،تماــیالت ،مقطّعــات .تهووران :چاپخانووة
محمّدعلی فردین.
 .02تاجری ،حسن ( .)8912از تو آموختیم .تهران :آفاق.
 .08جامی ،عبدالرّحمن ( .)8915مانوی هفت اورنگ .تصحی مرتضوی مودرّس گیالنوی .تهوران:
اهورا.
 .00جمعی از شاگردان ( .)8911یادنامة استاد رضا روزبه .تهران :آفاق.
 .09جمعی از شاگردان ( .)8911یادنامة استاد علّامه کرباسچیان .تهران :آفاق.
 .00جهانی نوق ،مجید و مراقبی ،شالمحسین [به اهتمام] ( .)8938فرهنگ جـامع اماـال و حکَـم.
ج  .8تهران :دانشگاه تهران.
 .05حافظ ،شمسالدّین محمّد ( .)8911دیوان غزلیّات .بوه کوشوش خلیول خطیو رهبور .تهوران:
صفیعلیشاه.
 .01حجّتی ،سویّدمحمّدباقر ( .)8912آداب تعلـیم و تعلّـم در اسـالم .تهوران :دفتور نشور فرهنوگ
اسالمی.
 .01حسابی ،ایرج ( .)8911استاد عشق .تهران :سازمان چاپ و انتشارات.
 .01حکیمی ،محمّدرضا (و دیگران) ( .)8939الحیاه .ج  .88قم :دلیل ما.
 .03حمیَری ،عبداهلل بنجعفر (8080ق) .قرب اإلسناد .قم :مؤسّسة آلالبیت (علیهمالسّالم).
 .92خواجه عبداهلل انصواری ( .)8901رسامل جامع خواجه عبداهلل انصـاری .بوه تصوحی و مقابلوة
وحید دستگردی .تهران :چاپ مجلّة ارمغان.
 .98خوانساری اصفهانی ،سیّدمحمّدباقر (8931ق) .روضاتُ الجنّات .با ترجمه ،مقدّموه و اضوافات
محمّدباقر ساعدی خراسانی .تهران :چاپ اسالمیّه.
 .90راوندی کاشانی ،فضل اهلل (بیتا) .النّوادر .به تحقیق و تصحی احمد صوادقی اردسوتانی .قوم:
دارالکتاب.
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پژوهش در مسامل تعلیم و تربیت اسالمی .ش  .91س  .05ص

.51-11

 .90سرهری ،محمّد ( .)8930ترجمه و شرح رسالة الحقوق امام سجّاد(ع) .قم :دارالعلم.
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 .08شمسالدّین ،سیّد مهدی ( .)8911معلّم ،شمع بزم آفرینش .مشهد :مؤسّسة چواپ و انتشوارات
آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.
 .00شهید ثانی ،زینالدّین ( 8023ق) .مُنیة المرید .به تحقیق و تصحی رضا مختاری .قم :مکتو
األعالم االسالمی.
 .09شیخ عبّاس قمی (8080ق) .سفینه البحار .جلد  .0قم :اُسوه.
 .00طوسی ،محمّدبنحسن 8080( .ق) .األمالی .قم :دارالثّقافة.
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 .01عمّووان سووامانی ،نوووراهلل و کرمانشوواهی ،وحوودت ( .)8932دیــوان عمّــان ســامانی و وحــدت
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 .53الرنس ،دنیس ( .)8910اعتماد به نفس .ترجمة ناصره موالنا ،تهران :واژه.
 .12مجلسی ،محمّدتقی ( 8021ق) .روضه المتّقین فی شرح من الیحضره الفقیه .ج  .80به تصحی
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