
جليل غديرى در يك نگاه
ــال 1340 در سال 1360 به استخدام  جليل غديرى متولد س
آموزش وپرورش درآمد. ليسانس ادبيات را از دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد گيالن/ رشت و فوق ليسانس را از دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد/ اصفهان در سال 1373 اخذ نمود و هم اكنون 29 سال 

سابقة كار دارد. از وى چندين كتاب چاپ شده است: 
الف: فرهنگ گويش محلى رامسري، فرهنگ هفت پيكر، عروض 
ــي»، فارسي عمومي  ــله جنبان شكوهمند ادب فارس «سلس
ــي عمومي و مقاالت يك فعل با  ــرح فارس «كاروان حلّه»، ش
دو نام دستوري، پيراهن يوسف صديق (ع)، آموزش ترسيمي 

آرايه هاي ادبي در مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسي.
ــرگروه ادبيات فارسي و عضو كميسيون و مدرس  ده سال س

چندين آموزشكده است.

 معلم موفق را چگونه تعريف مي كنيد؟
 معلم موفق كسي است كه هميشه به فكر خودسازي باشد به 
مصداق كالم امام مؤمنان علي (ع) كه: «َمن اَصلََح َسريَرتَُه اَصلََح 
ــدن، بايد مستندبازي كرد نه فيلم  اهللاُ َعالنيََّته» براي الگو ش
وگرنه باوري ايجاد نمي شود. ديگر اين كه بايد او مهربان باشد 
و با تأليف قلوب و در آن فضاي محبت آميز، افاضه نمايد علم و 
به خصوص آموختن آن مقدس است و يادگيري يك امر اتفاقي 
ــينيم. بايد  ــت كه بر درِ بخت و اقبال منتظر معجزه بنش نيس

آموختن را اراده نماييم و ذات احديت نيز كمك خواهد نمود.
نيز او بايد به درس و بحث هاي پيراموني مسلط باشد تا هم مقام 

خود را نزد فراگير حفظ نمايد و هم دين خود را ادا نمايد.

 ويژگي هاي بايسته دبير ادبيات چيست؟
ــر ادبيات در  ــه دبيران، دبي ــالف موضوع تدريس هم  برخ
ــته را  كالس درس بايد موضوعات مورد اهميت روزگار گذش
به فراگيران معرفي نمايد تا بتواند آن ها را به باور تبديل نمايد، 
ــاهنامه و  ــخن در ش باورهاي نيكويي كه از زبان پيامبران س
گلستان و بوستان سيرت ستوده تلقي مي شود چون ريشه در 
آيات قرآن و احاديث و كالم معصومين (ع) دارد و هم محمل 

انديشة بزرگان بوده است.
از جمله توانايي هاي دبير ادبيات: 

1. تسلط به درست و روان خواني متون ادب فارسي.
2. شناخت زيبايي هاي زباني و ادبي.

3. داشتن سيرت هاي ستوده.

4. داشتن وقار و طمأنينه شخصيتي و گذشت و ايثار.
ــناختن اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي روزگاري كه  5. ش
در آن فضا، متني نوشته يا سروده شده است؛ تا نحوه و ميزان 
ــناخته شده و زمينة  تأثير عوامل در پيچيدگي متون ابتدا ش
ــبي براي راه حل هاي ممكن، در رفع آن طراحي شود و  مناس

وصاياي انسان هاي بزرگ به زبان معيار تبديل شود.
ــدن معلم و تأكيد بر  ــديد و اكيد از متكلم وحده ش 6. پرهيز ش
مديريت زمان و آموزش و اشراف بر مراحل تدريجي كشف و تغيير 

نگاه فراگير براي نهادينه شدن سجايا و فضايل و مكارم اخالقي.

 چه روش هاي بديعي در تدريس داشته ايد؟
 نحوة ارائه مطلب موضوع درسي در كالس درس برايم خيلي 
اهميت دارد چون راهي جز اين براي باالبردن زمان ماندگاري 
ــؤال،  ــازه وجود ندارد. اگر تصور كنيم كه در مقابل س درس ت
پاسخ قرار دارد در اين صورت فاصلة بين آن سؤال و پاسخ را 
نديده ايم و آن روش رسيدن به پاسخ است كه فراگير را براي 
موفق شدن در شرايط آزمون جديد، سربلند مي نمايد حتي 
اگر بخواهد به سؤال جديدي پاسخ دهد. هميشه سعي كردم از 
بيرون فضاي كالس شاهدي ضميمة تدريس نمايم تا در غياب 
ــاهد، تداعي گر درس و بحث و كالس و معلم باشد  من آن ش
ــاهد مثال ممكن است يك شكل هندسي تا گويش  و اين ش

بومي مردم آن منطقه به منظور تطبيق باشد.
ــاط (متداخل) براي  ــتفاده از دو دايره محيط و مح نظير: اس
آموزش تضمن، يا فلش در تدريس دستور، به عنوان مثال اگر 
بگوييم: مي بينم اول شخص مفرد مضارع اخباري است فقط 
به يك سؤال جواب داده ايم اما اين كه چه ربطي اجزاي فعل با 

نام خود دارد موضوعي ديگر است.
ــخص  ــي = اخباري.1) + (بين = مضارع. 2) + (م = اول ش (م
ــپس مورد  ــرد. 3) در نام گذاري ابتدا مورد (3) را آوريم س مف
(2) و سرانجام مورد (1) را. يعني اتفاقي كه هنگام نام گذاري 
در ذهن مي افتد يعني كامالً برعكس. موضوعي كه جايي بدان 

اشاره نشده است. 
نيز با يادگيري گويش مازندراني هنگامي كه دبير مازندران بودم 
يا با يادگيري مختصري گويش تالشي، وقتي دبير ادبيات رشت 
بودم توانستم با استفاده از گويش، به دليل ايجاد يك هم حسي 
وطني، خود را به دانش آموزان نزديك نموده گاهي هم به عنوان 

شاهد مثال، رغبتشان را براي يادگيري زياد نمايم.

  ممعللم وو نووييسنده پيشككسوت گييالالنيي
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 از خاطرات به ياد ماندني دوران معلمي نمونه اي را ذكر كنيد.
ــه كالس هاي ادبيات، قبل از حضورم   در برنامه ريزي مدرس
ــدن به خاطر دوره دانشجويي و  به خاطر مأمور به تحصيل ش
دوندگي هايش پر مي شود و به ناچار مأمور افاضه، به عنوان استاد 
جغرافي مي شوم. جلسه اول استاد موصوف، با ديدن مساحت 
ــان سيگنال هاي  ــش تا بود هراس ايران كه ارقامش بيش از ش
ــراي پر كردن وقت كالس به معرفي  ذهنش هنگ نموده و ب
اديبان و شاعران و نويسندگان تاريخ بشريت مي پردازد تا اعتبار 
ــتادي او لكه دار نشود و اساساً او را از جرگه علماي جغرافيا  اس
ــاخ از جنِس گِز «آقا خليج  خارج ندانند؛ كه ناگهان تير دو ش
يعني چه؟» از گوشة كالس به سوي پيكر روئين تن استاد نشانه 
ــي سيمرغ ناگزيري، به طوري بسيار  مي رود كه به چاره انديش
مرموز و جسورانه و با قيافه اي بسيار عالمانه، جا خالي داده با 
حركتي شايسته و پاسخي بايسته آن گونه كه مرام دانايان است 
پاسخ آن را به پايان بحث كالس موكول مي نمايد به اين اميد 
كه تير رها شده، كمانه كرده و با پايان يافتن زمان كالس، پاسخ 
به جلسة بعد داده آيد تا اعتبار استادي محفوظ بماند و ايشان 
نيز با سپر ببر بيان فرهنگ معين، خود را براي نبرد، آورد، رزمي 
و هفته اي ديگر طوري آماده نمايد كه اساساً براي دريافت معني 
اصطالحات جغرافيا، بعد از اين معضلي باقي نماند و يا خداي 

نكرده مقام شامخ استادي با ترديد فراگيران خدشه دار نگردد.
مطابق انتظارم وقتي صداي دلنشين و روح نواز زنگ پايان كالس 
ــد دود نگراني كه استاد را وادار به اشاعه بحث هاي  نواخته ش
بي ربط و ضبط كرده بود به كناري رفت و فراگير عالقه مند به 
درس شيرين جغرافيا، با شتابي نه چندان حكيمانه ابتدا حياط 
و سپس خيابان را طي نموده و سرانجام آن اندازه از شعاع نگاه 
استاد فاصله گرفت تا اين كه به ريزي بذري از نظر محو شد و 

بذر شادي و سرور را در دل استاد كاشت.
ــنگي را از ياد برده بود و  ــتاد ياد شده كه خستگي و گرس اس
خود را به سرعت به خانه و فرهنگ معين رساند و روح تشنه 
ــيراب نمود كه تاكنون  ــار معني «خليج» چنان س را از جوبي
ــابه دم به دم،  ــربت زمزم در نبرد هاي مش آن گوارايي، چون ش

همچنان كارساز آمده است. 
جلسة بعد با نگاهي تفخيم آميز چون آناني كه هنگام سخن، 
عينك را به سوي پرتگاه بيني مي رانند خليج را چنان معني 
نمود كه بكوبند بر پتك آهنگران، تا كشف نشود او ُمعين دارد 
و به اين ترتيب، همه را طوري مسحور علم اليزال خود نمود 
ــت و  كه ريب باطن همگان به طيب خاطر بندگان بدل گش
ــار، بي اذن بزرگان علوم  ــان تعهد نمود تا ديگر ب حضرت ايش
ــان در نياورد و اعتبار و وجهه معلمي  فاخره، سر از پستويش
ــيرين تر از آن اين كه واژگاني  خود را به مخاطره نياندازد؛ و ش
چون «صحت»، «سقم» و «يافتن جاي كشوري بيگانه روي 

كره جغرافيا» نيز ...

 مهم ترين شاخصه هاي، محاسن و معايب، كتاب هاي درسي؟
ــان موجود طول ترم،  ــن: تطابق تعداد درس ها با زم  محاس
ــتن فعاليت، تمرينات و حفظ شعر، توجه به سرمايه ها و  داش
ــعر و نثر به خاطر اشتمال به سندهاي  ميراث هاي ادبي از ش
اجتماعي و سجايا و مكارم اخالقي، قطع وزيري بودن، فونت و 

تصاوير مناسب، وجود اهداف كلي آموزش ابتداي درس.
معايب: عدم تطابق حجم بعضي درس ها نسبت به زمان موجود 
ــراي همه درس ها براي  ــود كتاب طرح درس ب در كالس، نب
يكنواخت نمودن شيوه هاي تدريس، وجود درس هاي دستور و 
زبان فارسي، وجود كتاب آرايه و عروض در سال سوم و چهارم، 
ــان به مشكل، وجود تمرينات  نبود تمرين هاي جدي تر از آس
ــتور در تمرينات مربوط به درس زبان فارسي و برعكس،  دس

نبود معرفي منابع ذيل هر درس براي آشنايي بيشتر.

 نظرتان در مورد مجلة رشد زبان و ادب فارسي چيست؟
 اگر مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسي متناسب با زمان 
پيش نمي رفت به ميان سالي نمي رسيد از محاسنش اين است 
ــبك و زيباي بازي است كه از بناي  كه چون پنجره هاي مش
ــوده است. به دليل عنايتي  ــي براي همه گش رفيع ادب فارس
ــود مجله را به پناهگاه امني  كه به بحث هاي روز در آن مي ش
ــخ بسياري از سؤاالت در آن جسته شود.  تبديل نموده تا پاس
ــاي تازه، زواياي نو و تازه هاي ادبي كه محصول زندگي  نگاه ه
با نسل جديد است در اين مجموعه حلقة زنجيري مي شود تا 

معاصرين با سنت هاي ديرين آشنا شوند و به خود ببالند.

 يكي از آثار شاخص خود را معرفي نماييد.
ــري» است كه در   يكي از آثارم «فرهنگ گويش محلي رامس
سال 1386 در انتشارات راه ابريشم تهران به زيور طبع آراسته 
شد. از ويژگي هاي اين كتاب با 38 صفحه مقدمه و 338 صفحه 
متن كه در آن 7500 واژه گويش محلي رامسري به ترتيب ذيل 
به فارسي برگردانده شده است. (واژه + نوع دستوري + آوانگاري 
+ معادل فارسي و گاهي هم كنايي). به صورت دو ستون شبيه 
فرهنگ معين با صرف 6 سال وقت شبانه روزي به انجام رسيد. از 
جمله ويژگي هاي ديگر اين كتاب دو سويه بودن كتاب است كه 
تمام واژگان از صفحه 246 به بعد به صورت فارسي به رامسري 
ــده است. و هم اكنون براي تدوين  براي غيربومي ها، تنظيم ش
جلد دوم 5000 واژه فراهم شده است و پيش بيني ام اين است 
ــري تا مرز ده جلد و 75000 واژه  كه ظرفيت زبان محلي رامس

است و به انديشه تدوين باقي واژگان همتي مقصور گردانده ام.

ــا power point تدريس  ــام درس ه  يك پيشـنهاد: از تم
ــت خواني و مباحث ادبي فراهم شده و در  روان خواني يا درس

سايتي در اختيار دبيران قرار بگيرد.
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