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جهان درست نخواهد شد جز با تعلیم و تربیتجهان درست نخواهد شد جز با تعلیم و تربیت
روح اهللا خليلى بروجنى*

ــخنان آقاى دكتر غالمحســين  ــمتى از س جمله ى باال قس
ــورمان است كه در  شــكوهى، از بزرگان تعليم و تربيت كش
صفحه ى جامعه ى روزنامه ى شرق به تاريخ 31 ارديبهشت ماه 

(1385) در گفت  و شنودى كه با او شده است، خواندم: 
ــغل معلمى بايد بهترين ها را گزينش كنيم؛ افراد  � براى ش
عالقه مند و باهوش. معلمى شغل بزرگى است. اگر معلم درست 
انتخاب شده باشد و درست تربيت شود، بسيارى از مشكالت 

جامعه حل مى شود...
� كتابى مى خواندم درباره ى فلسفه ى تربيتى كانت. او هم 
همين را مى گويد: «تحقق انسانيت در گرو تعليم و تربيت است». 
ــانى نيست. كليد اين كار، تربيت معلم است. تا  اما اين كار آس
تربيت معلم درست نشود، آموزش وپرورش درست نمى شود 
و تا آموزش وپرورش درست نشود، كشور درست نمى شود. ما 
امكانات اين كار را داريم. معلمان فراوان و زحمت كشى داريم. 
دانش آموزان در ساير كشورهاى دنيا، هيچ جا به اندازه ى بچه هاى 

ما درس نمى خوانند، ولى چه فايده؟! روش غلط است...
ــى او در تعليم و تربيت براى  ــاژه كه جايگاه علم � ژان پي
ــده و  ــناخته ش ــته ش ــان و دانش آموختگان اين رش كارشناس
ــت، مى گويد: «هدف آموزش وپرورش  دانشمندى بى بديل اس
ــا به انجام دادن  ــان هاى توان ــت: اولـ  آفرينش انس دو چيز اس
ــينيان انجام داده اند؛  ــاى نو، نه صرفاً تكرار آن چه كه پيش كاره

انسان هايى كه خالق، نوآفرين و جست وجوگرند. دومـ  ايجاد 
ذهن هايى كه توانايى نقادى دارند و هرچيزى را كه به آن ها داده 
مى شود نمى پذيرند و از قدرت استدالل برخوردارند. مصيبت 
آموزش وپرورش، شعار دادن ها، كلى گويى ها و مسيرهاى از پيش 

تعيين شده است».

زلزله در تهران!
االن كه در حال نوشتن اين يادداشت هستم، شايعه ى وقوع 
زلزله در تهران، تا ساعاتى ديگر، قوت يافته است. حتى برخى 
از مردم از خانه هاى خود بيرون آمده و منتظرند كه زلزله بيايد! 
در خبرى خواندم، در پى پيش بينى زلزله ى قريب الوقوع تا روز 
يكشنبه ى آينده، حدود 70 درصد دانشجويان شهرستانى خوابگاه 
دانشگاه شريف، به نقل از دكتر رحيمى تبار عنوان كرده اند كه 
ــنبه هفدهم خردادماه، در 70  به احتمال 37 درصد، تا روز يكش
كيلومترى جنوب غربى شهر تهران، و به احتمال 63 درصد در 
استان سمنان، زلزله اى به وقوع خواهد پيوست و استاد نام برده، 
امتحانات خود را از روزهاى ياد شده به شهريور ماه موكول و 

اعالم كرده كه خود و خانواده اش به مسافرت مى روند.
دكتر رحيمى تبار، از دانشكده ى فيزيك شريف دكتراى خود 
ــت. او تنها در سه سال گذشته، بيش از ده مقاله در  را گرفته اس
مجالت بسيار معتبر فيزيك دنيا هم چون فيزيكال ريويولِتر چاپ 
كرده است. تخصص اصلى او در فيزيك ماده ى چگال، آشوب 
و فيزيك آمارى است. او سال ها در مركز تحقيقات فيزيك نظرى 
و رياضيات مشغول به تحقيق بوده است كه شايد آن را مى توان 

اشاره
امروزه بسیاری از ارتباطات علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... از طریق سایت ها و وبالگ ها برقرار می شود. 
در امر آموزش نیز این وسیله کاربرد فراوان یافته است. معلمان بسیاری نیز با راه اندازی سایت ها و وبالگ های 
مناسب، با دانش آموزان و همکاران خود ارتباط برقرار می کنند. در این بخش از محله، ما می کوشیم سایت ها و 

وبالگ های همکاران معلم را، با چاپ نمونه ای از محتوای آن ها، معرفی کنیم. پس نشانی سایت یا وبالگ  خود را 
برای ما بفرستید تا در صورت امکان در این صفحات انعکاس یابد.

moallem@ Roshdemag.ir :نشانی ما

️ ﹨︀ی ﹝︺﹙﹞︀ن︋و﹑گ ﹨︀  ︀ و︨ 

غالمرضا 
مدبرعزیزی

(١٣٣۵)
مربى موفق، مؤلف. خراسان 

جنوبى

دكترای فرهنگ و معارف اســالمی 
دارد و نخستین مسئول امور تربیتی، 
 پــس از تأســیس آن در ســال ۱۳۵۹ 
بوده است. ایشان طی خدمت خود، 
 تأثیرگــذاری اخالقی بســیار مؤثری 
بر دانش آموزان و همكاران داشــته 
و عملكــرد مثبت او زبان زد اســت. 
با توجــه به همین عملكــرد، بارها 
به عنوان معلم و مــدرس نمونه،  از 
جمله در سطح كشور،  معرفی شده 
است. تألیفات ایشان عبارت ا ست از: 
شاعر آسمانی،  عرفان صدرالمتألهین، 
 حكمت های حــج، مدیریت قرآنی، 

 عرفان ابراهیم خلیل و ناله ی عشق.
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معتبرترين مركز غير دانشگاهى كشور ناميد. دكتر رحيمى تبار در 
مقاله هاى اخير خود روشى ارائه داده است در كشف عالئم در 
ً  او از همين روش  امواجى كه به ظاهر نوفه به نظر مى رسند. ظاهرا
ــتفاده  براى پيش بينى چند زلزله در دقايق كوتاهى قبل از آن اس
ــت. اما از آن جايى كه اين كار هنوز در جايى به چاپ  كرده اس
ــتى يا دقت آن نمى توان قضاوتى كرد.  ــيده، در مورد درس نرس
از طرفى، رييس پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى 
زلزله، اعالم كرد كه پيش بينى وقوع زلزله در روزهاى آينده در 

تهران، پايه و اساس علمى ندارد و فقط يك شايعه است.
ــول آقاى دكتر  ــب از ق ــاعت 21 امش هم چنين در خبر س
ــگاه  ــد كه پروژه ى پيش بينى زلزله در دانش منصورى گفته ش
شريف، در مرحله ى آزمايش است و هنوز قطعى نشده است! 
ــان هم گفته ى رييس پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و  ايش

مهندسى زلزله را تأييد كردند. نظر شما چيست؟
ــناس گروه فيزيك دفتر  ــى بروجنى، كارش * روح اهللا خليل
ــانى سايت او:  ــت. نش ــى اس برنامه ريزى و تأليف كتب درس

WWW.Avang.org

وجه تسمیهوجه تسمیه
تيمور رضايى*
1. موسى: «مو» در لغت عبرى به معنى «آب» و «سا» به معناى 
ــت. چون فرعون موسى را در حالى كه در جعبه اى  درخت اس

ميان آب و درخت بود، گرفت، به او موسى مى گويند.
ــيح مى گويند  ــى(ع) مس ــل اين كه به حضرت عيس 2. دلي
ــت؟ چند قول است از جمله: الف) لسياحت فى االرض:  چيس
ــاد و هدايت مردم در زمين سياحت مى كرد؛ 2.  چون براى ارش
چون هر صاحب مرض را مسح مى كرد، شفا مى يافت. مسيح 
در لغت به معناى مسح كننده، مسح شده؛ كسى كه پليدى هاى 

روحى و جسمى او با مسح الهى از ميان رفته است.
3. چرا به دعاى جوشن كبير، جوشن مى گويند؟ چون روايت 
است كه پيامبر خدا(ص) در يكى از غزوات، در حالى كه بر تن 
شريفشان جوشن (لباس جنگى) سنگينى بودـ  به قدرى سنگين 
كه بدن مباركشان را به درد آورده بودـ  جبرييل نازل شد و فرمود 

اين جوشن را از تن درآور و به جاى آن، اين دعا را بخوان كه 
ــت هم براى تو و هم براى امت تو. پس چون اين دعا  امان اس
عوض آن جوشن پيامبر آمده است، به دعاى جوشن معروف 

گرديده است.
ــت؟ حضرت  ــه به «مِنا» منا مى گويند، چيس 4. دليل اين ك
ابى عبداهللا فرمود: «جبرئيل در اين سرزمين، نزد حضرت ابراهيم 
ــد و به آن جناب عرض كرد، اى ابراهيم، «تمنا» و آرزو كن!  آم

پس مردم آن سرزمين را مِنا ناميدند.»
5. چرا محرم را ُمحّرم گفته اند: زيرا اعراب در اين ماه جنگ 

كردن را حرام مى دانستند. محّرم يعنى حرام شده.
6. دليل ناميدن بعد از ظهر به «عصر» چيست؟ عصر (ريشه ى 
عصاره) به معنى فشردن است و چون برنامه ها و كارهاى روزانه 

در آن وقت فشرده و پيچيده مى شود، به آن عصر مى گويند.
7. بقره: اصل اين كلمه «بقر» به معنى شكافتن است و گاو را از 

اين جهت بقره ناميدند كه زمين را براى كشاورزى مى شكافد.
8. قرض: قرض در اصل به معنى بريدن و قطع كردن است. 
چون انسان، موقع قرض دادن مقدارى از مال خود را از ثروت 

خويش قطع مى كند، به آن قرض مى گويند.
ــتگويى) است و  ــتى و راس 9. صدقه: صدقه از صدق (راس

كریم محمود 
حقیقی
(١٣٠۴) 

معلم و مربى نوجوانان. شيراز

در شــیراز به دنیا آمد. در هجده 
ســالگی، کتاب «طوفان عشق» را 
در موضوع عبــور از َمجاز و روی 
آوردن به حقیقت نگاشــت. بیش 
از چهــل ســال، جلســات هفتگی 
بــرای جوانــان و شــیفتگان علوم 
تشــكیل مــی داد. پــس از تألیف 
«فروغ دانش در قرآن و حدیث»، 
«تخّلــی» را در «آداب و منــازِل 
توجــه» نوشــت، «تزّكــی» را در 
تزكیــه ی نفس از صفــات ذمیمه، 
«تحّلــی» را در آراســتن دل بــه 
صفــات حمیده و «تجّلــی» را در 
عرفان ناب. از دیگر آثار او، فریاد 
جرس، تازیانه های سلوك و از خاك 

تا افالك را باید نام برد.
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چون اين عالمت راستگويى انسان مؤمن به خدا و قيامت است، 
به آن صدقه مى گويند.

10. عقد: عقد به معنى گره زدن است و چون در عقد، ازدواج 
داماد و عروس به هم گره مى خورد، به آن عقد مى گويند.

ــت و  ــد و نمو و طهارت اس 11. زكات: زكات به معنى رش
چون دادن مقدارى از مال به عنوان زكات، باعث رشد و نمو و 

طهارت و پاكيزگى مى شود، به آن زكات مى گويند.
ــه ى «َرْمْض» به معنى سوزاندن  12. رمضان: رمضان از ريش
ــان سوزانده  ــت؛ از آن جهت كه در ماه رمضان، گناهان انس اس

مى شود.

ــت و در  ــى اس ــور رضايى دبير زبان و ادبيات فارس * تيم
زرين شهر اصفهان (چرمهين) خدمت مى كند. نشانى وبالگ او:

Golestan45.blogfa.com

لبنان آن گونه که من دیده ام نه آن گونه که...لبنان آن گونه که من دیده ام نه آن گونه که...
سيدحسين رضوى*

ــور لبنان داريم، تصور ناقص  ــورى كه ما ايرانيان از كش تص
ــت. از نظر بعضى ها، لبنان مترادف با كشور  و بعضًا  غلطى اس
ــت كه اگر كمك ها و دلسوزى هاى  جنگ زده و مخروبه اى اس
ــايد بعضى ها هم، فرقى  ما ايرانيان نبود، االن لبنانى هم نبود!! ش
بين لبنان و فلسطين نگذارند و آن ها را يكى بدانند! اين ها همه 
برداشت ها و تصورات غلطى است كه ما تحت تأثير تبليغات و 
اخبار رسانه ها در ذهنمان شكل گرفته است؛ و من اين را جفاى 
بزرگى به كشور متمدن لبنان مى دانم كه سابقه ى درخشانى در 
علم، فرهنگ و هنر دارد. لبنانى كه من ديده ام و تجربه كرده ام، 
در بسيارى از زمينه ها از كشور همسايه اش يعنى سوريه مدرن تر 
و امروزى تر است و مردمانش از اختالف سطح فرهنگى بااليى 
ــوريه برخوردارند. اكنون لبنان با  ــبت به فرهنگ مردمان س نس
مقاومت دليرانه ى حزب اهللا، ششمين جنگ خود  را با اسرائيل، 
پيروزمندانه پشت سر گذاشته است. در اين چند مدت نيز، فضاى 
ــورمان متأثر از تحوالت لبنان بوده است. در اين  رسانه اى كش
حال وهوا، براى آشنايى بيشتر با اين كشور كه سوييس خاورميانه 
نامش نهاده اند بد نيست از منظرى ديگر نگاهى بيندازيم به لبنان 

عزيز كه اين روزها دوست داشتنى تر از پيش شده است!!

ـ لبنان كوچك ترين كشور خاورميانه بعد از بحرين است كه 
با مساحت 10452 كيلومتر مربع در امتداد درياى زيباى مديترانه 
ــده است. كشورى به طول و عرض 272 كيلومتر در  كشيده ش
ــر كه مى  توان در عرض يك روز، طول و عرض آن  45 كيلومت
را پيمود. لبنان شش استان دارد: «بيروت، بقاع، شمال، جنوب، 

جبل، نبطيه».
ــى و 17 فرقه ى دينى در لبنان به رسميت  ـ 30 حزب سياس
شناخته شده اند كه عبارت اند از 5 فرقه ى اسالمى (شامل سنى، 
شيعه، ُدروزى، علوى و اسماعيلى)، 11 فرقه ى مسيحى (مارونى، 
ارتدوكس، پروتستان، كاتوليك، ارمنى و...) و فرقه ى كم جمعيت 

يهوديان.
ـ در سال 2006 جمعيت لبنان 3874050 نفر بوده است. 

ـ 39درصد مردم لبنان پيرو دين مسيحيت اند. رييس جمهور 
ــيحيان انتخاب مى شود؛ نخست وزير به  از طايفه ى مارونى مس
وسيله ى رييس جمهور از ميان سنى ها و رييس مجلس از ميان 

شيعيان انتخاب مى شود.
ــون دينى در لبنان وجود  ــا وجود اين كه فرقه هاى گوناگ ـ ب
ــالمت آميزى، ميان پيروان آن ها با احترام  دارند، اما زندگى مس
ــت. در تأييد اين  متقابل به دين و عقايد يكديگر در جريان اس
نكته، خود در ايام عاشوراى گذشته شاهد بودم كه در قسمت 
مسيحى نشين، جشن «عيد مارمارون» برگزار مى شد و در همان 
زمان، در منطقه ى شيعه نشين ضاحيه، مراسم تاسوعاى حسينى 
برقرار بود. يا مراسم پيمان اتحاد سيدحسن نصراهللا با ميشل عون 
در يكى از كليساهاى بيروت برگزار شد. از اين نمونه ها در لبنان 

زياد به چشم مى خورد.
ــت بدانيد كه چندين برابر جمعيت فعلى لبنان  ـ جالب اس
ــر جهان  يعنى 10 تا 14 ميليون نفر لبنانى ديگر نيز در سرتاس
پراكنده شده اند. جالب تر اين كه لبنانى هاى مقيم خارج بر خالف 
ــان  ــرمايه ها و ثروت  هاى خود را به داخل كشورش ايرانيان، س
منتقل و سرمايه گذارى مى كنند و اين موجبات رشد و شكوفايى 

اقتصاد لبنان در سال هاى اخير شده است.
ـ بيروت پايتخت لبنان، به واسطه ى معمارى به كار رفته در 
ــازى اش، به پاريس خاورميانه معروف شده است. اين  شهرس
شهر قريب به 5/1ميليون نفر را در خود جاى داده است و اين 

سیده جمیله 
مدرسی سریزدی

(1341)
مدرس،  مؤسس، مدير نمونه. 

يزد
دارای مدرك كارشناسی ارشد مدیریت 
آموزشی با درجه ی ممتاز است و طی 
دو ســال، به ترتیب بــه عنوان مدیر 
نمونه ی كشــوری و مدرس نمونه ی 
كشوری برگزیده شــده است. خانم 
مدرســی به مدت پنج سال معاونت 
پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی 
اســتان را به عهده داشت و طی این 
مدت،  گام های مؤثری در ارتقای علمی 
معلمان یزد برداشت و رتبه ی استان 
را از ۲۸ به رتبه ی ۵ در كشور رساند. 
خدمات ایشان در زمینه ی مدیریت بر 
آموزشكده ی فنی و حرفه ای حضرت 
رقیه،  گسترش دوره های ICDL،IT و 
تأسیس انجمن های علمی آموزشی 
و ایجاد پارك علمی برای اســتان نیز 

چشم گیر است.
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برابر با 70 درصد جمعيت شهرى اين كشور مى باشد. (دمشق 
امروزى با آن سابقه ى تاريخى خود، در برابر بيروت، هم چون 

دهكده اى محسوب مى شود!)
ــات دنياى عرب را توليد  ــان به تنهايى نيمى از مطبوع ـ لبن
ــن روزنامه هاى عرب روزنامه هاى لبنانى  مى كند و معروف تري
ــور از راه صدور  ــهمى از درامد صادرات اين كش ــتند. س هس

مطبوعات حاصل مى شود.
ــهور است و عواملى  ـ لبنان به چاپ خانه ى خاورميانه مش
چون آزادى، فرهنگ، سرمايه و كيفيت ممتاز چاپ، باعث شده 
لبنان در صنعت «چاپ و نشر» كتاب، در دنياى عرب موقعيت 

ممتازى داشته باشد.
ـ لبنان مركز بانك دارى خاورميانه است. اين را مقايسه كنيد با 
كشور سوريه كه تاكنون فاقد بانك دارى نوين بوده و تنها نزديك 
به يك سال است كه به فعاليت بانك هاى خصوصى، اجازه  داده 
است. حضور ايران در سيستم بانكى لبنان با تأسيس دو شعبه ى 

بانك صادرات در بيروت محقق شده است.
ـ تقريباً 60 درصد مدارس لبنان به صورت خصوصى اداره 
مى شوند. بعضى از اين مدارس، با جديدترين متد و سيستم هاى 
ــغول اند. بعضى از  آموزش اروپايى و آمريكايى به فعاليت مش
مدارس خصوصى اين كشور قدمتى بيش از يك قرن دارند. از 
جمله ى اين مدارس، مدرسه ى بين المللى شويفات را مى  توان 
نام برد كه با داشتن 33000 دانش آموز در 15 كشور شعبه دارد 
ــتمين سالگرد تأسيس خود را جشن  و چندى پيش صدوبيس
ــر مجموعه ى  ــج) از مدارس زي ــت. مدارس المهدى (ع گرف

ــيعيان اند  حزب اهللا نيز نمونه ى موفقى از مدارس خصوصى ش
كه كارنامه ى موفقى را تاكنون داشته اند و دانش آموزان زيادى را 
تحت پوشش خود دارند. آدرس سايت مدارس المهدى چنين 

www.almahdischools.org :است
ــت، اما عمالً  زبان فرانسوى،  ــمى لبنان عربى اس ـ زبان رس
ــمى دوم اين كشور محسوب مى شود. كمتر لبنانى اى  زبان رس
مى توان يافت كه به غير از عربى به زبان هاى فرانسوى، انگليسى 
يا اسپانيولى مسلط نباشد. و علت اين امر به سيستم آموزشى اين 

كشور برمى گردد.
ــگاه و مؤسسه ى آموزش عالى دارد كه از   ـ لبنان پانزده دانش
اين ميان، هفت دانشگاه و مؤسسه  انگليسى زبان، چهار دانشگاه 
فرانسوى زبان، يك دانشگاه ارمنى زبان و بقيه، دانشگاه هاى عربى 

هستند.
ــگاه آمريكايى بيروت با قدمتى نزديك به 140 سال،  ـ دانش
به عنوان قديمى ترين دانشگاه خاورميانه شناخه مى شود (اين را 
مقايسه كنيد با قدمت دانشگاه تهران كه تنها 72 سال مى باشد).

ـ تعطيل رسمى هفتگى در لبنان يكشنبه است و تعطيالت 
ــاالنه در اين كشور به مراتب كمتر از ايران و سوريه  رسمى س

است (8 روز در سال).
ـ ده ها شبكه ى راديويى، تلويزيونى و ماهواره اى خصوصى 
ــور فعاليت مى كنند كه بعضاً از بهترين هاى دنياى  در اين كش
عرب مى باشند. شبكه هاى ماهواره اى المنار، ال بى سى، المستقبل، 

نيو تى وى و... از اين جمله اند. 1385/5/28
ــين رضوى دبير است و در يزد خدمت مى كند.  * سيدحس
او سال هايى را در سوريه به عنوان معلم اعزامى از ايران خدمت 

abrazavi.blogfa.com :محمد حسین كرده است: نشانى او
مردانی نوكنده

(١٣۵١) 
دبير فلسفه و منطق، مؤلف، 
معلم نمونه. استان گلستان

در شهرســتان گرگان بــه تدریس 
مــدرك  دارای  دارد.  اشــتغال 
و  فلســفه  ارشــد  كارشناســی 
دانشجوی دكترای این رشته است. 
تاكنون شــش كتاب و ده ها مقاله 
نوشته است و دو بار (سال های ۸۵ 
و ۸۹) معلم نمونه ی كشوری شده 
است. موفقیت های دیگری نیز در 
فعالیت های فرهنگی، جشنواره ها 

و همایش ها داشته است.
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