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  مقدمه
 و محتـرم مرتبتـی و مکانت همواره داشته، مختلف هایفرهنگ در که متنوعی هاینام ورای معلمی
 همکار را معلم شخصیت، تکامل و رشد به کمک در« گرامعنی فیلسوفان که جایی تا بوده؛ گرانمایه
 اسالمی، هایآموزه در و) ١٩۶٨ باتلر،: از نقل به ،٨۴ص ،١٣٨۴ زاده،ابراهیم( اند دانسته »خداوند
 طریــق دهنــدۀادامــه و1الهــی شــئون از شــأنی بــه آراســته القــدر، جلیل جایگــاه ایــن دارانمنصــب
 گردانی صـحنه بـدون کـه اسـت حقیقـت ایـن از برآمده رفیع جایگاه این. اندشده معرفی2پیامبران
 و جوامـع نه است، تعالی و رشد انگیزۀ و توان نه را مردمان غالب تربیت،  و  تعلیم فرایند در معلمان
  . شکوفایی و استواری قدرت را هافرهنگ
 جایگـاه، ایـن بـه وقـوف بـا معلمـان از بسـیاری اسالمی، ایران در گذشته های دهه و قرون در

 های دهـه در امـا 3داشـتند؛ نظـر مـد را شـاگردپروری آن از فراتر و تربیت  و  تعلیم توأمان جویی پی
 و شـده کاسـته معلمـان هـای فعالیت تربیتـی وزن از انـدک اندک اخیر، سالیان در خصوصاً  گذشته
 بـر تمرکـز و باختـه رنگ ایشان نگاه افق در شاگردپروری نیز و متعلمان بر عمیق تأثیرگذاری دغدغه
 از هـا ذهن انباشـت نظـام بـه رسـمی تربیت  و  تعلیم واقع به و گرفته قرار شاگردان به ها دانسته انتقال

  4.است داده ماهیت تغییر سپاری علم و معلومات
 و علـل بتوان شده، کشور تربیت  و  تعلیم نظام گیر گریبان که مذکور آسیب و نقص برای هرچند

 در بازنگری مذکور، شرایط بهبود و آمده پیش معضل حل برای راهکارها متیقن قدر برشمرد، دالیلی
 بـازنگری مهـم های بایسـته از یکـی تردیـد بی. است مرزوبوم این معلمان وظایف و جایگاه نقش،
 در معلمان از انتظار مورد و واقعی نقش بر مبتنی که است الگویی ارائه مسیر در برداشتن گام مزبور
 هرچنـد گـامی برداشـتن بـا کـه است آن پی در حاضر پژوهش وصف، این با. باشد اسالمی ایران

  .دارند تربیت  و  تعلیم تعالی گرو در دل که آنانی برای شود راهی چراغ مسیر، این در کوچک

                                                           
ذِ ١ َك الَّ  ِباْسِم َربِّ

ْ
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق  *َخَلَق  ی. اْقَرأ ْکَرُم  *َخَلَق اْإلِ

َ
َك اْأل  َوَربُّ

ْ
ذِ  *اْقَرأ َم ِباْلَقَلِم  یالَّ ْنَساَن َمـا َلـْم  *َعلَّ َم اْإلِ

 ْعَلـْم یَ َعلَّ
  ).۵-١(علق، 

ذ ُهَو . ٢ مِّ  یفِ  َبَعَث  یالَّ
ُ
ُمُهُم یُ َو  ِهمیَزکّ یُ َو  اِتهِ یآ ِهمیَعلَ  تلویَ  ِمنُهم َرسوًال  َن ّییاأل  َضالٍل  یَلف َقبُل  ِمن کانوا َوِإن َوالِحکَمةَ  الِکتاَب  َعلِّ

 ).٢(جمعه،  ٍن یُمب
 کـه کردند یم افتخار و دادند یم تیاهم خود شاگردان به استادان ،یاسالم تمدن در: دیگو  یم یدزفول مخبر باره نیا در. ٣

 امـر نیـا امـا م؛یا بوده یخیتار  نهیشیپ یدارا یشاگردپرور در ما. یشاگردپرور یعنی نیا. اند شده بهتر آنها از شاگردانشان
  ).یدزفول مخبر: از نقل به، ٨١ص، ١٣٨٨ ،یرسول و نژاد ی(سبحان است گرفته قرار یتوجه کم مورد ریاخ یها سده در

 و نیوالـد وغـم هّم  تمـام«: دیـگو  یم پرورش و آموزش وزارت متوسطه آموزش معاون موجود، طیشرا نقد نمونه کی در. ٤
 مـدارس دغدغـه تیـترب اگـر. اسـت شده خارج کار دستور از یمحور تیترب عمالً  و است یآموزش مسائل فقط معلمان
 یآموزشـ مسـائل صـرف فقـط همـه دغدغـه کـه یدرحال شوند؛ یم آن گر مطالبه ستادها و ادارات و نیوالد ر،یمد باشد،
   ).http://www.farsnews.com/13960420001342( »است
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  مسئله بیان
 و رشـد و انسانی فضایل بسط فرهنگی، و علمی میراث ماندگاری و انتقال در معلمان تمام تردید بی

 و اعتقـاد میـزان نظـر از و ندارند یکسان توفیقی و سهم مردمان تربیت  و  تعلیم کالم یک در و تعالی
. یکدیگرنـد بـا متفـاوت شـان، توانمندی و همـت میـزان نیز و معلمی جایگاه ارزشمندی به وقوف
  :است معلمان تفاوت و ناهمگونی این از برخاسته زیر بندی دسته
 کـه جایگاهی تأثیرگذاری و ارزشمندی به توجه بدون معلمان از معدودی تعداد :نماها معلم. ١
 و خاطرات و گذاشته پا زیر را معلمی ای حرفه اخالق و اخالقی مرزهای و حد اند، گرفته قرار آن در

 مسـیر در تنها نـه واسـطه بـدین و انـد نهاده جـا بر شاگردانشان جان و ذهن در ناخوشایندی تأثیرات
 عمـل مسـیر این در مانعی مثابۀ به بلکه نکرده، حرکت خود تعلیم تحت افراد تربیت و تعالی رشد،
 اند؛ کرده
 شـاگردان بر سپاری علم بر را خویش فعالیت غایت معلمان از دیگر گروهی: عادی معلمان. ٢
 بـه پرداختن وجود با گروه این. اند کرده متمرکز وظیفه از بخش این بر را خویش توان تمام داده، قرار

گـاهی، غفلـت، دچار شاگردپروری و متربیان در تربیتی نفوذ و تأثیرگذاری در آموزشی، وظایف  ناآ
 چنـدان شاگردان زندگی در نفوذشان دامنه و ایشان خاطره و یاد سبب بدین. اند توفیق عدم یا ضعف
 وجـودی شـاکله سـازندگان نـه اند، علمی اطالعات انتقال واسطه صرفاً  ایشان زیرا نیست؛ ماندگار
 . شاگردان
 از را خـویش افق که هستند علم صاحب و مدار اخالق معلمان برخی 1:بخش الهام معلمان. ٣
 از را شـاگردان ها فرصـت و هـا قلب صید با داده، قرار فراتر علمی های داده و معلومات انتقال سطح

                                                           
، ٢، ج١٣٧٢آمـده اسـت (دهخـدا،  »دنیـو آموزان یکـیدر دل افکنـدن ن« یبه معنـ دنیبخش الهام  ،دهخدا نامهلغت در. ١

در  یوصـف بیـترک نیـاشاره به ا ۀتنها سابق رد،یدر کنار واژه معلم قرار گ یبخش اگر صفت الهام نکهی). ضمن ا٢٨١٠ص
 تواننـد یمـ یمعلمـان وقتـ«بخش آورده اسـت:  معلـم الهـام فیـاسـت. او در تعر  ریمـا یتـیترب یهـاشهیاند خیتار کتاب 
بداننـد، چـون  یخود را کار پرزحمت فهیخود را درک کنند. آنها اگر وظ یها تیو موقع ها تیبخش باشند که مسئول الهام

 نـدهیآن است که آ یبه معنا تیو ترب میبخش بودن در تعل . الهامکنند یم یهستند که صرفًا از دانش نگهبان یمتخصصان
و  شـرفتیو همواره نگهبـان پ میینما یامکانات نامحدود است، زندگ یکه دارا یتر یمقصد عال یبرا م،یکن ینیب شیرا پ

 نیچنـ واژه، نیا یریکارگ است بر به یا ). او در صفحات قبل که مقدمه۵۵−۵۴،ص١٣٧۴ ر،ی(ما »میشبا تیخادم بشر 
. انـد شیخو  روزمـره عـادت رویـپ نـانیا. ندارنـد یکـاف شـوق و شور خود حرفه به نسبت معلمان از یبعض«: سدینو  یم
 آمـوزان دانش یزنـدگ در تواننـد ینمـ گـاه چیه دارند، یمعلم مناسب یها فرصت از که یمحدود دید  با معلمان گونه نیا

 را عشـق جذبـه خـود حرفـه در دهـد، یم درس مانیباا که یمعلم. بمانند یباق یناشدن فراموش ادگاری کی عنوان به خود
 معمـوالً  را یعشـق نیچن. کند یم فراموش را شیآرزوها و الیام و خود عشق، مرحله نیفراتر  در عاشق. کند یم احساس
 اتیـح یتجلـ مظهـر را درس کـالس و کنـد یمـ یزنـدگ تر یعال یهدف یبرا که کند یم درک فداکار و مانیباا یمعلم

 بـه و دیـآ فـائق خود یها تیمحدود  بر خواهد یم آن لهیوس به که ندیب یم بشر یدائم تالش منزله به را تیترب او. داند یم
 یبشـر هیسـرما نیتـر  سینف را تیـترب فـداکار معلـم. کند یم یزندگ ها آرمان با شود، حال زمان لذات فتهیفر  نکهیا یجا
 صـفت از اسـتفاده فـوق، لیدل دو به نظر با). ۵٣ص، ١٣٧۴ ر،ی(ما »است ندهیآ امکانات ندهینما تیترب رایز  شمارد؛ یم

 .رسد یم نظر به معقول معلمان از گروه نیا یبرا بخش الهام
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 بـا معلمـان ایـن. انـد یافته پیامبرگونه شأنی ایشان وجود در عمیق تأثیرات گذاشتن با و برده خود پی
 بـه نیـز مـرگ از بعـد درواقع خود برای بافضیلت و ارجمند وارثانی گذاشتن برجای و شاگردپروری

 بـاقی نشـدنی فراموش یادگـاری عنوان بـه شاگردانشان زندگی در و داده ادامه خویش معنوی زندگی
 .اند مانده

 و پـرورش بـر تمرکـز با بخش الهام معلمان که است این دهد، می دست به بندی دسته این آنچه
 ای حرفـه اخـالق از مرتبـه بـاالترین در شاگردپروری نیز و شاگردان در تربیتی پایدار تأثیرات ایجاد
 در منفـی تـأثیرات گذاشتن و ای حرفه اخالق مرزهای انگاشتن نادیده سبب به نماها معلم و معلمی
 وظیفـۀ از بخشـی بر تمرکز به توجه با نیز عادی معلمان. گیرند می قرار سطح ترین پایین در شاگردان
  . گیرند می قرار پیوستار این میانۀ در سپاری، علم و تعلیم صرف یعنی خویش ای حرفه

 و بحـث مورد مستقیماً  بخش الهام معلمان و نماها معلم یعنی فوق پیوستار کرانۀ دو است گفتنی
 چـون القـابی و عنـاوین بـا ایشـان، هـای ویژگی و عـادی معلمان گرچه اند، نبوده محققان بررسی

 و جملـه آن از که است گرفته قرار ایران از خارج و داخل در مختلفی های پژوهش محل 1اثربخش،
 ،)١٣٨۶( محمدحسـین و زاده حـائری ،)١٣٨٣( قمـری و وثـوقی تحقیقـات به توان می نمونه برای

 یوسـلیانی و دادجـوی عبـداللهی، ،)١٣٩١( منش زمانی و نژاد سبحانی ،)١٣٨٨( درتاج و رمضانی
 4کریســتوفایدو و کمبــل کیــدس، کری ،)١٩٩٩( 3کمبــل و پــارت ،)١٩٩۶( 2دانیلســون ،)١٣٩٣(

 بـر تمرکـز نداشـتن. کـرد اشاره) ٢٠١٣( 6کانر و آریکان و) ٢٠١٣( 5چینگ و مینگویی ،)٢٠٠٢(
 هـای ویژگی بـه پرداختن برای ضرورتی که باشد استوار توجیه این بر است ممکن نماها معلم بحث
 از ادب« سنجانۀ نکته و معروف قول به نظر با هرچند ندارد، وجود الگوپردازی جهت به نماها معلم
  . داشت پژوهشی ورود موضوع و مقوله این به توان می نیز...» آموختی که

 پرداخته اند، یافته بخش الهام عنوان رو  پیش پژوهش در که معلمانی ویژگی به پژوهشی کمتر اما
 و کـار خروجـی و بخش الهام معلمان تشخیص و تعریف که باشد آن شاید موضوع این دلیل. است

 همکاران، سایر از بخش الهام معلمان تشخیص دیگر عبارت به نیست؛ سریع و سهل ایشان فعالیت
 نتیجۀ شدن نمایان و شایسته و شاخص شاگردان نشستن ثمر به و آمدن بار به بودِن  بر زمان جهت به

                                                           
(اندرسـون،  بخشند یم تحقق مطلوب نحو به را یآموزش عمدتاً  اهداف که شود یم شامل را یمعلمان یتیترب قاتیتحق در. ١
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  .است دشوار و صعب شاگردان، در ایشان عمیق تأثیرگذاری همان یا بخشی الهام
 یعنـی معلمان از گروه برترین ویژگی به پرداختن و شناسایی در فوق محدودیت به توجه با حال
 آزمـون کـه معلمـانی احـواالت در گذشـته، بـه نگـاهی با که نماید می معقول بخش، الهام معلمان
 بـه و داده پـس شـاگردپروری نیـز و شـاگردان بـر عمیـق تأثیرگـذاری و تربیت عرصه در را خویش
  .درگیرد پژوهش و کاوش اند، گشته نایل توفیقاتی
 از هـا ذهن انباشـت ناصـواب رویـه بـه توجـه بـا اخیـر، سالیان در پذیرفت باید دیگر سوی از

 از بسـیاری تربیـت، مختلـف های سـاحت بـه تـوجهی کم و سپاری علم یافتن اولویت و معلومات
 در عمیـق تأثیرگـذاری به کمتر و داده رضایت بودن 1اثربخش و عادی به حالت، بهترین در معلمان
 در شـاغل معلمـان میـان تفاوتی میان این در آنکه جالب. اند اندیشیده شاگردپروری نیز و شاگردان
  . نیست علمیه های حوزه حتی و مدارس دانشگاه،
 معلمـان خصوصـیات و شخصـیت بـر تمرکـز بـا اسـت آن پی در پژوهش این اوصاف، این با
 تمـامی بـرداری بهره جهـت بـه گـروه ایـن دادگـان پس آزمون برخـی از الگوپردازی به بخش، الهام

 مـدارس، در تربیتـی اندرکاران دسـت نیـز واسطه بدین و بپردازد تربیت  و  تعلیم عرصه مندان دغدغه
 معلمـان تربیتـی−اخالقـی وظـایف و توان ها، داشته در بازنگری به را علمیه های حوزه و ها دانشگاه
  . فراخواند
 بخـش الهـام معلمـان دیگـری، پـژوهش در محققـان کـه شـد متـذکر باید نیز را نکته این البته

 حـوزوی مربیـان و معلمـان بر تمرکز حاضر، پژوهش در اما اند؛ داده قرار نظر مطمح را دانشگاهی
 مولفۀ چهار به توجه با گروه، و قشر این میان از بخش الهام معلمان گزینش. است بوده معاصر ایران

 بـر و بوده »شاگردان در ماندگار تأثیر و کالم نفوذ شاگردپروری، اخالقی، شخصیت علمی، وجهه«
 محمدحسـین آقایـان بررسـی، مـورد شخصیت ٣١ میان از درنهایت مکتوب، مستندات وجود پایه

  . اند شده شناسایی بخش الهام معلمان عنوان به مطهری مرتضی و طباطبایی محمدحسین نایینی،
 آمده دست به خصوصیات پایۀ بر الگو ارائه و مذکور معلم سه شخصیتی های ویژگی به پرداختن

 حاضـر پـژوهش هـدف رو پیش سؤاالت بستر بر و مضمون تحلیل روش از گیری بهره با ایشان، از
 مسـتخرج های ویژگی براساس و دارند؟ هایی ویژگی چه شده گزینش معلمان از یک هر: بود خواهد

  داد؟ ارائه توان می الگویی چه معلمان این احواالت از

                                                           
(اندرسون،  بخشند یم تحقق مطلوب نحو به را یآموزش عمدتاً  اهداف که شود یم شامل را یمعلمان ،یتیترب قاتیتحق در. ١

 ).۵ج، ١٣٨۶



                       ١٣٩٨زمستان  /٣٠ش /١۴س/ تربیت اسالمی   ١۶٠

  پژوهش شناسی روش
 تشـریح بـرای و مضـمون تحلیـل از تـوان می پدیـده یک چیستی و چرایی تشریح و شناسایی برای

 مضـامین اسـتخراج دنبـال بـه مضـمون تحلیـل. کرد استفاده 1مضامین شبکه از توان می چگونگی
 و سـاختاردهی تسـهیل دنبـال بـه نیـز مضـامین شـبکه. است مختلف سطوح در متن یک برجسته
  ).١۵ص ،١٣٩١ زاده، شیخ( هاست مضمون این به دسترسی

. ١: کنــد می منــد نظام را ذیــل های مضــمون مشــخص، ای رویــه براســاس ها مضــمون شــبکه
 دهنده سـازمان های مضـمون. ٢ ؛)مـتن در موجـود کلیـدی نکـات و کـدها( اصـلی های مضمون

ــوالت( ــب از آمده دســت به مق ــر های مضــمون. ٣ ؛)اصــلی های مضــمون تلخــیص و ترکی  فراگی
 بـه ها مضـمون ایـن سـپس). کـل یک عنوان به متن بر حاکم اصول دربرگیرنده عالی های مضمون(

 سـطح سـه از یک هر برجسته های مضمون آن در که شوند می رسم) وب( مانند  شبکه نقشه صورت
  ).همان( شود می داده نشان آنها روابط با همراه

: برشـمرد ترتیـب این به توان می را مضامین شبکه و مضمون تحلیل در اقدامات گام به گام فرایند
 کدگـذاری؛ و اولیـه کدهای ایجاد. ٢ ها؛ داده کردن مکتوب و مطالعه طریق از متن با شدن آشنا. ١
 از مضـامین استخراج مضامین، قالب با کدها دادن تطبیق طریق از مضامین شناخت و جستجو. ٣

 رونـدی براسـاس مضامین شبکه ترسیم. ۴ مضامین؛ بازبینی و پاالیش و متن کدگذاشته های بخش
 انتخـاب مضـامین، کـردن مرتـب مسـتخرج، کـدهای با مضامین همخوانی کنترل و بررسی چون

 طریـق از مضامین شبکه تحلیل. ۵ مضامین؛ نقشه ترسیم و فراگیر و دهنده سازمان اصلی، مضامین
 براسـاس گـزارش تـدوین. ۶ مضـامین؛ شـبکه توضـیح و توصیف و مضامین نامگذاری و تعریف

 مـرتبط جالب، نکات استخراج آن، صریح و مختصر بیان و مضامین شبکه تلخیص چون هایی گام
 ،١٣٩٠ همکـاران، و جعفـری عابـدی( گـزارش نوشـتن و تحقیـق سـؤاالت بـا تحلیل نتایج کردن
  ).١٧٨ص

  
  بخش الهام معلمان گزینش های مؤلفه

 شخصـیت علمی، وجهه مؤلفۀ چهار صنفان، هم سایر میان از بخش الهام معلمان گزینش جهت به
 »علمی وجهه. «شد واقع توجه مورد شاگردان در ماندگار تأثیر و کالم نفوذ و شاگردپروری اخالقی،

 اشـتهار و حسـنه خلقیـات به شهرت با »اخالقی شخصیت« قلمی، آثار و تدریس کرسی سنجۀ با
 شـاگردان تربیـت بـا »شـاگردپروری« کند، وارد خدشه اخالقی اعتبار بر که هایی ویژگی به نداشتن

                                                           
1. Thematic networks. 
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 بیانـات و ها گفتـه بـه اسـتناد بـا »شاگردان در ماندگار تأثیر و کالم نفوذ« مولفۀ درنهایت و برجسته
 بررسـی، مـورد حوزوی شخصیت ٣١ میان از درنهایت که گرفت قرار ارزیابی مورد ایشان متعلمان
 مسـتندات. شـدند گـزینش مطهـری مرتضی و طباطبایی محمدحسین نایینی، محمدحسین آقایان
 قـرار تنظـیم و تجمیـع اشـاره، مـورد زیر جدول در مذکور های شخصیت در فوق های مؤلفه وجود
  .است گرفته

  
 بخش الهام معلمان گزینش های مؤلفه مستندات جدول: ١ جدول

  معلم
  ییطباطبا ینمحمدحس  مؤلفه

وجهه 
  یعلم

بر  یهحاش، یسماصول فلسفه و روش رئال، الحکمهیةنها،الحکمهیةبدا،یزانالمیرتفسچونیآثار یفو تألیستدر
 در اسالم یروابط اجتماعو  اسالم یمخالصه تعال، کربن یمجموعه مذاکرات با پروفسور هانر ، در اسالم یعهش، یهکفا

  ).٨۶٩−٨۶٨، ص٢، ج١٣٨٢ یسندگان،از نو ی(جمع

  شاگردان

بهشتی، امام موسی ینینامداران اشاره کرد: مرتضی مطهری، محمدحسینبه اتوانیشاگردان عالمه، میاناز م
زنجانی، محمدتقی  ینعزالد یلی،اردب  موسوی یمعبدالکر  یزدی،محمد مفتح، عباس ا یرازی،ش  صدر، ناصر مکارم

زاده آملی،  نوری همدانی، حسن حسن ینحس یانی،آشت ینالد انصاری، جالل یحیی ینی،ام یمابراه یزدی، مصباح 
  ).٨٧٠(همان، ص ینانید یمیابراه ینو غالمحسیعبدالله جوادی آملیانجی،مهدی روحانی، علی احمدی م

نفوذ 
کالم و 

 یرتأث
  ماندگار

 شاگردانش اجتماعی و علمی زندگی تمام بروماروحبرعالمهکهتأثیری«:گویدیشاگرد عالمه، می،احمد
 پیدا تحصیالت مورد در برایم تردیدی حالت«: گوید می نیز دینانی). ٢۵٨ص، ١٣٨٧(شمس،  »بود بسیار گذاشت،

 ایجاد من در جدیدی شوق دوباره نشستم، ایشان درس در که اول روز همان از. شدم وارد عالمه درس به اینکه تا شد
 که کرد ایجاد من در ای جاذبه چنان ایشان درس و شد می بیشتر عالمه به م  ا عالقه گذشت، می که روزی هر. شد

  ).١٢۵، ص١٣٨٨ یمی،الج یری(اردش»بردمیانازبود،شدهحاصلمنبرایکهراتردیدیهرگونه

 یتشخص
  یاخالق

، ١۴٢۶ ی،طهرانینی(حس» بودند آالیش یو بیاباحیق،مرد ساده، بزرگوار، خل: «نویسدیدرباره عالمه میتهران
رفتار و کردار  ی. ما وقتیسنن النبدارد به نام  یعالمه کتاب: «گوید یم یزاز شاگردان عالمه ن یگرد یکی). ١۵ص

 یمی،الج یری(اردش» کرده است یادهرا در رفتار و کردار خود پ یسنن النبکه  شد یبر ما معلوم م دیدیم، یرا م یشانا
 ).١١٢، ص١٣٨٨

  ممعل
  یمطهر  یمرتض  مؤلفه

وجهه 
  یعلم

، با قرآن ییآشنا، یاسالم ینیببر جهان یامقدمهاند از:از آنها عبارتیاز پنجاه اثر که برخیشبیفو تألیستدر
خدمات ، ینیحس حماسه، معاد، نبوت، یدتوح، در اسالم یتترب و   یمتعل، انسان کامل، زمان یاتاسالم و مقتض

  ).٨٠۵، ص٢، ج١٣٨٢ یسندگان،از نوی(جمعداستان راستانویعدل اله،یرانمتقابل اسالم و ا

  شاگردان
 یعل یالمه،د یدعبدالحم ی،الله محالت اند از: محمدجواد باهنر، فضلعبارتیمطهر یداز شاگردان شهیبعض
محمدباقر  ی،ماشاءالله فهام یمی،عبدالکر  الله یفس نژاد، یینورالله طباطبا یینی،نا ینیحس الدین یدشمسس ی،قدوس

  ).٢٠٣، ص١٣٨٠(خردمند، یاردکانیحدادعادل و رضا داور یغالمعلی،حجت
نفوذ 

کالم و 
 یرتأث

  ماندگار

دور بود، رنج راه را  یاربس یکه محل اقامت آنها تا مدرسه مرو یطالب: «آوردیمیشدرباره استاد خویمحمدباقر حجت
در مجلس ). «٢۴۴، ص١٣٧٧و ستوده،  یدناصری(س» تا در محضر درس استاد حاضر شوند کردند یبر خود هموار م
سرما را  یم،گاه که گوش به سخن استاد سپرده بود درس، آن ینوجود نداشت. ما در ح یشیگرما یلهدرس استاد، وس

تحمل  یرقابلتا چه اندازه هوا سرد و غ کردیم یاحساس میافت،یمیانو تازه پس از آنکه درس پاکردیمیاحساس نم
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  ).٢۴۶(همان، ص»است
 را مطهری استاد درس حالوت شدم، می حاضر هرکس درس پای که است این حقیقت«: گوید یحدادعادل م

 تأثیر من ذائقه در هنوز دیگران درس که بود مؤثر و شیرین ای اندازه به من برای ایشان درس. کردم نمی احساس
 درسش پای وقتی شاگرد که بود ای گونه به استاد درس«: نویسد می نیز موگهی). ٢٧۴ص(همان،  »کند نمی

 ).۴٩، ص١٣٨۴ ی،(موگه»پذیرفتمیرااستادوجودتمامینشست،می

 یتشخص
  یاخالق

 به آراستگی و تعالیحق به وابستگی و وارستگیاوجدرکهبودواالدانشمندیمطهری«:نویسدیمیزدیمصباح
 »داشت ریا و غفلت از پالوده دلی و بین حقیقت ای دیده نیوش، حق گوشی و کرد می سیر اخالقی فضایل و مکارم زیور

  ).١۵ص،١٣٨۶یزدی،(مصباح

  معلم
  یینینا ینمحمدحس  مؤلفه

وجهه 
  یعلم

، رساله در خلل نماز،المله یهاالمه و تنز  یهتنب،النجاةیلةوس،یبر عروة الوثقیهحاشچونیو نگارش آثار یستدر
، یو توصل یرساله در تعبد ، رساله در شرط متأخر، رساله در باب تزاحم ضرر، یرساله در نف، رساله در لباس مشکوک

  ).۴۵٢، ص١٣٨۶ یسندگان،از نوی(جمعیهحرفیدر معانیارسالهودر ترتبیارساله

  شاگردان
خراسانی، محمدتقی آملی،  ینیمحمدعلی کاظمی،نجفیخوانسار یاند از: موسعبارتیینیشاگردان ناینتربرجسته

 ی،کرباس یمابراه ی،حل ینحس یری،جزا ینصدرالد یگانی،گلپا ینالد جمال ی،لنگرود یمرتض یی،ابوالقاسم خو
  ).۴۵٠(همان، ص یالنیو محمدهادی میحسن بجنوردی،محمدباقر زنجان

نفوذ 
کالم و 

 یرتأث
  ماندگار

 از یکی در. شد میبرقرار ای جلسه دوستان ازیکیمنزلدرروزهر«:کندینقل میینیاز شاگردان عالمه نایکی
 درس سال چندین ما آقا،: گفت زیاد ابتهاج با دوستان از یکی. خواندیم را نایینی الله آیت کتاب از فصلی روزها،

 درس آن بوی کتاب مقدار این خواندن با امشب. داریم یاد به را درس آن لذت شیرینی و کردیم شرکت نایینی الله آیت
  ).١١۵، ص١٣٧۴ لو، ی(عل »گردد می استشمام پربرکت

 و آنجا آمد آقایی. بودیم نایینی الّله آیت مقبره کنار در شبی«: کند ینقل م ینچن یمدد یداز س یهمدان ینیحس
 جدال بنای مذکور فرد شدیم متوجه کم کم. شد گفتگو بحث، مورد مسئلۀ پیرامون مقداری. کرد مطرح را ای مسئله
ما  :افزود یمدد یسپس آقا .رفت و شد بلند دید، را ما سکوت وقتی. گفت مقداری او. شدیم ساکت ما اینجا. دارد

  ).۶٨(همان، ص »شویم یدر جدال وارد نمگاهیچو هیمابودهیینیناالّلهیتآیتو تربیرتحت تأث

 یتشخص
  یاخالق

 یبرجسته بود. کسیایبرخورد و با اخالق و سجاکه داشت، فروتن و خوشیتیو شخصیبا همه آوازه و بزرگیینی،نا«
چنان طرف را به خود  یشانا ۀفاضل یایو اخالق و سجا شد یم یشانچنان مجذوب ا کرد، یبرخورد م یشانکه با ا

 باره ین). در هم٩۶، ص١٣٨۶ یسندگان،از نو ی(جمع »شد ینم یرس یدارد ینکه از ا کرد یجلب و جذب م
 »شناختم واال همت و فاضله اخالق با روزگار آن در من را نایینی میرزای«: فرمایند یالغطا م کاشف ینمحمدحس

  ب).١٣٧۵از نگاه دانشوران،یینی(نا

  
  ها یافته
 اسـت گفتنـی مطهـری، و طباطبـایی نـایینی، آقایـان مضـامین و ویژگی جدول به پرداختن از پیش

 پـیش کتب در پژوهش و مطالعه حاصل طباطبایی محمدحسین عالمه برای شده  یافته خصوصیات
 اثـر طباطبـایی عالمه استاد کبیر مفسر یادنامه ؛)١ منبع( تاجدینی علی از یادگارها و یادها: روست
 قلـم بـه طباطبـایی سیدمحمدحسـین عالمـه عملی و علمی سیره ؛)٢ منبع( نویسندگان از جمعی
 اسـالمی تبلیغات دفتر از پژوهشی حاصل خرد و وحی مرزبان ؛)٣ منبع( الجیمی اردشیری حسن

 و فرزانگـی تماشـای ؛)۵ منبـع( لقمـانی احمـد قلـم به معرفت میزان: طباطبایی عالمه ؛)۴ منبع(
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 ؛)٧ منبـع( طهرانی حسینی محمدحسین از تابان مهر ؛)۶ منبع( یزدی مصباح عالمه اثر فروزندگی
 ؛)٨ منبـع( شـمس مرادعلی قلم به فرزانگان نگاه از طباطبایی عالمه عملی و علمی سیره در سیری
 جوادی عبدالله اثر تبریزی الوحیشمس ؛)٩ منبع( آملی زاده حسن حسن اثر کلمه هزارویک کتاب
 مقالـۀ ؛)١١ منبـع( آقـانوری علـی قلم به اسالم شریعت و مسلمان عارفان کتاب ؛)١٠ منبع( آملی

  ).١٢ منبع( طباطبایی عبدالباقی قلم به »طباطبایی عالمه نامه زندگی«
 از ایپـاره: گرفـت قرار مداقه مورد ذیل کتب نیز مطهری مرتضی شهید خصوصیات یافتن برای
 امیررضـا و سیدناصـری حمیدرضا از اثری مطهری استاد زندگی از هاییناگفته و هاگفته: خورشید
 عـالم ؛)١۴ منبـع( راد واثقـی محمدحسـین قلـم بـه هـااندیشـه مطهر: مطهری ؛)١٣ منبع( ستوده
 وزارت تـاریخی اسـناد بررسـی مرکـز همـت بـه شـده منتشر مطهری مرتضی شهید استاد: جاودان

 مطهـری استاد موفقیت رمز ؛)١۶ منبع( نویسندگان از جمعی اثر ابرار گلشن ؛)١۵ منبع( اطالعات
 محمـد قلم به بیدار مرزبان: مطهری شهید ؛)١٧ منبع( نگارش حمید و نصرآبادی باقی علی قلم به

 رضـا از فرزانگان سیمای ؛)١٩ منبع( یزدی مصباح محمدتقی اثر مطهر آفتاب ؛)١٨ منبع( خردمند
 شـهید اسـتاد معلمـی هـای جلوه: «شـد مطالعه باره این در مقاالتی همچنین). ٢٠ منبع( مختاری
 معلمـی هـای جلوه« ؛)٢١ منبـع( معـارف مجله در »فاکر االسالم حجت او شاگرد زبان از مطهری
 مجلـه در »مهـدوی اللـه آیت نگـاه از مطهری شهید« ؛)٢٢ منبع( مبلّغان مجله در »مطهری استاد

 و مکاتبـه نشریه در »شهادت تا والدت از مطهری  شـهید   « ؛)٢٣ منبع( اسالمی حقوق نامهپژوهش
  ).٢۴ منبع( اندیشه
 مـورد مقـاالتی و کتـب نـایینی، محمدحسـین شخصیتی مختلف جوانب به دستیابی جهت به
: ابرار با دیدار ؛)٢۵ منبع( نویسندگان از جمعی اثر پردازنظریه فقیه: نایینی عالمه: شد واقع مطالعه
 عقیقـی عبـدالرحیم اثـر شـیعه نامـدار فقهـای ؛)٢۶ منبـع( لـو علی نورالـدین قلم به بیداری ندای

 سیاسی و علمی زندگانی در سیری« ؛)٢٨ منبع( »دانشوران نگاه از نایینی« ؛)٢٧ منبع( بخشایشی
 گـذری ؛)٣٠ منبـع( بهشتی احمد قلم به نایینی سیاسی هایاندیشه ؛)٢٩ منبع( »نایینی اخالقی و
 برابـر در نایینی« ؛)٣١ منبع( نایینی مهدی اثر نایینی میرزای سیاسی و اخالقی علمی، شخصیت بر

   1).٣٢ منبع( »استبداد
  
  

                                                           
(منبـع  »ینیینـا یو اخالقـ یاسیو س یعلم یدر زندگان یریس«)، ٢٨(منبع » از نگاه دانشوران ینیینا« نیسه مقاله با عناو  .١

  اند. فاقد شماره صفحه یاطالعات یها گاهی) در پا٣٢(منبع » در برابر استبداد ینیینا«) و ٢٩
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  مضامین استحصال منابع و عملیاتی تعاریف اصلی، مضامین: ٢ جدول

  منبع استحصال مضمون یاتیعملیفتعر یاصلینمضام  یفرد

یلاجتناب از تحم  ١
 یدهعق

و باور یرأیرشبه پذیگراناز واداشتن دیزپره
  )٣۴٣: ص١٣) (منبع ٢٢: ص٣ (منبع یشخو

  یشخو یتخصص ۀدر حوز  یتبحر و تسلط علم  یاحاطه علم  ٢
  )١٠٧: ص٧) (منبع ۶٣: ص١(منبع 
) ٢٨) (منبع ٢٧٠و  ٢۴٨: ص١٣(منبع 

  )٢٩(منبع

یشواننهادن کار خو  ٣
 یگرانبه د

 یزو پرهیشخویشخصیاصرار بر انجام کارها
 یگراناز دیکشاز بهره

: ١۴(منبع ) ١٩١: ص٨(منبع 
  )٣۶۴ص

برخیبرابردر»دانمینم«کلمهیاناصرار بر ب  اذعان به ندانستن  ۴
  )٢١: ص۶) (منبع ٢٢: ص٣(منبع   نادرستپاسخارائهیاتوجیهجایبهسؤاالت

   یعلم های یتمغلوب نشدن به مکاتب و شخص  یاستقالل فکر   ۵
: ١٣) (منبع ١٠٣: ص۴(منبع 

) ٨٩و  ٧٩: ص١٧) (منبع ٢۴۵ص
  )٢٨(منبع

  ها در اجتماع مقابله با انحرافات و بدعت  یزیست انحراف  ۶
: ١٣) (منبع ١۶٣: ص١٠(منبع 

) (منبع ۴٨: ص١۵) (منبع ١۵۶ص
  )٣٩٣: ص٣١) (منبع ٣۴: ص١٧

دور نبودن از درد و رنج مردم و تالش در جهت   یدوست انسان  ٧
 یشانایجرفع حوا

  )١٠١: ص١٧) (منبع ٧۴: ص٨(منبع 
  )۵٩ص:٢۵(منبع 

  )٢٣۵: ص١٠(منبع  صبر و تحمل در برابر حوادث سخت و تلخ یبردبار   ٨
  )۵۴: ص٢٢(منبع   و ملموسینیعیهاهمراه ساختن درس با مثال از مثالیریگ بهره  ٩

از طرحیریگ بهره  ١٠
 درس

دریسداشتن طرح درس مشخص و تدر
  )٢١٠: ص١٣(منبع  چارچوب آن

١١  
ازیریگبهره

 یمشارکت علم
 شاگردان

ویهمکار علمیگاهقرار دادن شاگردان در جا
 های یتدر فعال یشاناز مشارکت ا یریبهره گ

 یپژوهش
  )٣٢−٣١: ص۶(منبع 

به تعداداعتنایی یب  ١٢
: ١٣) (منبع ٢۵۶: ص٨(منبع   نفر یک یبرا یکالس و آموزش حت یبرقرار  متعلمان

  )۵٩: ص٢٢) (منبع٢١٠ص
  )۵٨: ص٢۵) (منبع ٢١: ص٣(منبع   یو برهان منطقیلکردن مباحث با دلهمراه مستدل مباحث یانب  ١٣

 یتو فعال ینشب  ١۴
  یاسیس

تحوالت و اوضاع  یانات،نبودن به جر  اعتنا یب
  جامعه یاسیس

: ١٠) (منبع ٨١−٨٠: ص۶(منبع 
) ٨٠۵و  ٨٠١: ص١۶) (منبع ٢٢٢ص

) ٢۴: ص٣٠) (منبع ٨: ص٢٣(منبع 
  )٣٩٣: ص٣١(منبع 

یفایبر ایپافشار   ١۵
 یفوظا

بایاجتماعیفوظایفایو اصرار بر ایگیریپ
  )٣۴: ص١٧(منبع  و مشکالتیداتوجود تنگناها، تهد

وییاز بدگویزپره  ١۶
 یبدخواه

 یو طلب بدیگراندیوباز پرداختن به عیزپره
 یشانایبرا

: ٢۵) (منبع ٢٣۵: ص١٠(منبع 
  )۶۵ص

  و تواضع یرفتار توأم با فروتن  از کبر و غرور یزپره  ١٧

) ۶٠: ص۵) (منبع ٧٩: ص٣(منبع 
) ٨٢: ص٧) (منبع ٢١: ص۶(منبع 

: ١٧) (منبع ٢۴۶: ص١٣(منبع 
  )۵٩: ص٢۵) (منبع٢۶۶ص
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  منبع استحصال مضمون یاتیعملیفتعر یاصلینمضام  یفرد

ینهادهایستأس  ١٨
  المنفعه عام

یبرایو خدماتیاجتماعینهادهایانداز راه
  خدمت به مردم

: ١۶) (منبع ۶٧−۶۶: ص٢(منبع 
  )٨٠٣ص

با تمامیستدر  ١٩
  )۵۴: ص٢٢(منبع   در آموزش یاستفاده از تمام انرژ  یتظرف

  )٧: ص٢٣(منبع   متعلمانیو تحرک علمیتفعالیبراسازیینهزم یاییبه پویقتشو  ٢٠
  )۴٣: ص٢٧(منبع   موردیبیلیاز تعطیزکالس و پرهیبه برقرار یدتق بدون وقفهیمتعل  ٢١

 یازهایالتفات به ن  ٢٢
  جامعه قرار دادن یازرا ن یشمحور کار خو  جامعه

: ۶) (منبع ٧٩و ۶۵: ص۵(منبع 
  )١۶٣: ص١٠) (منبع ۴۶−۴۵ص
 ٨١: ص١٩) (منبع ١۵۶: ص١٣(منبع 

  )٣٢) (منبع ٨۴و 

بزرگداشت و اعزاز  ٢٣
و  ٢۵۵: ص١٣) (منبع ٢۴: ص٧(منبع   احترام به معلمان و استادان استادان

  )۵١: ص٢۶) (منبع٢۶٩

به شاگرد در داخل و خارج از جانبهاحترام همه  شاگردان یمتکر   ٢۴
  کالس

  )٣٢: ص٢١) (منبع ٢۶١: ص٨(منبع 
  )٨٠−٧٩: ص ٢۵(منبع 

علم ازیتمنا  ٢۵
 پروردگار

علم ویدانستن و استدعایالهیهعلم را عط
  )٩٨: ص٢۵) (منبع ٨: ص٢٣(منبع  فهم از خداوند

  امور یشبردپشتکار و استقامت در پ  ثبات قدم  ٢۶
: ١١(منبع ) ٩٠و٧٣: ص۵(منبع 
) (منبع ٨٧: ص١٧) (منبع ٣۵٢ص

  )٢٨) (منبع ۶۵: ص١٩

حذر از تظاهر و  ٢٧
  )٢۴۶: ص١٣(منبع   نکردن یبیفر  و عوام یظاهرساز  یاکاریر

 یو حاکم و تالش برایجرایاناتبه جرتوجهییب  طلبی یقتحق  ٢٨
  )٧٩: ص١٧) (منبع ٢٢١: ص۴(منبع  یقتبه حق و حقیابیدست

  رفتار بودن حبت و خوشبام  یرفتار  خوش  ٢٩
  )٨٠: ص٧) (منبع ٩۵: ص۵(منبع 
: ٢۵) (منبع ۵٧و  ۵۵: ص٢٢(منبع 

  )٢٨) (منبع ٩۶ص

یفمباحث و تلطیمتحکینقل داستان برا  ییسرا داستان  ٣٠
 کالسیفضا

: ١۴) (منبع ١١١: ص٣(منبع 
  )۵۴: ص٢٢) (منبع٣١٩ص

  یبه معلم یشخو یاقشوق و اشت یشنما  یبه آموزگار  یدلدادگ  ٣١
  )٢۶٩: ص٨) (منبع ٩۴: ص۵(منبع 

: ٢٢) (منبع ٨٠۵: ص١۶(منبع 
  )۵٣: ص٢۵) (منبع۵٣ص

که شاگردان در آن یدروس و مباحثۀتکرار دوبار   ییگو دوباره  ٣٢
  )٣٨۶: ص٣١(منبع  انددچار اشکال

  )١٠١: ص١٧(منبع  یندهآیبلند براهاییشهاز اندیبرخوردار  یشیدوراند  ٣٣
  )١٠١: ص١٧(منبع  یاز افشاگر یزو پرهیگرانحفظ اسرار د یرازپوش  ٣۴

علوم با وجود تسلط بریامیختندر هم ن  مرز علوم یترعا  ٣۵
 مختلف علمیهاحوزه

  )٢۶٨: ص١٣) (منبع ۶٩: ص٨(منبع 
  )۵١: ص٢٢(منبع 

موضوعیساز روشن  ٣۶
 درس

اصرار بر جا انداختن موضوع و بحث درباره
  )٢١ص: ٣(منبع  آنیایزوا

  )٢٣٧: ١٠) (منبع ١٧٩: ص٨(منبع   یابه دن توجهی یو ب اعتنایی یب  زهد و قناعت  ٣٧
  )۶۶: ص٢۵) (منبع ٧۴: ص١٧(منبع 
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  منبع استحصال مضمون یاتیعملیفتعر یاصلینمضام  یفرد

  )٢٨) (منبع ٧٨: ص٢۵(منبع  یشپوشش ساده، مرتب و بدون آال  یو آراستگیسادگ  ٣٨

یقبه شکل ساده از طریچیدهارائه مطالب پ  ییگو ساده  ٣٩
 قابل فهمیمطالب به اجزایهتجز

  )٢٢١: ص۴) (منبع ٢٣: ص٣(منبع 
  )٢٨) (منبع ٢۶٨و ٢۴٩: ص١٣(منبع 

  )١٠١: ص١٧) (منبع ٧۴: ص٨(منبع  و بذل و بخشش به مردمانیدستگشاده سخاوت  ۴٠

  یگرانقدرت تحمل و مدارا در برخورد با د  شرح صدر  ۴١
: ١٠) (منبع ٢۶−٢۵: ص۶(منبع 

) (منبع ١٠١ص: ١٧) (منبع ٢۴٠ص
  )۶۵: ص٢۵

منظور خود یینتبیبجا از اشعار نغز براۀاستفاد  یشعرخوان  ۴٢
 آموزشیاندر جر

  )۵۴: ص٢٢) (منبع ٢۵٧: ص٨(منبع 
  )۵٨: ص٢۵(منبع 

شغل ندانستن  ۴٣
  )٨٠۵: ص١۶) (منبع ٧۶: ص٣(منبع   یو مال یمهم نبودن مقدار درآمد ماد یمعلم

  )۵۶: ص٢۵) (منبع ٣٢: ص٢١(منبع 

در گوشیباییشک  ۴۴
 دادن

کامل سخنان و یانبیاجازه دادن به شاگرد برا
 از قطع کردن کالم اویزپره

) ٣٢: ٢١) (منبع  ١٢٧: ص٣(منبع 
  )٩۶: ص٢۵(منبع 

  )٩۵: ص۵) (منبع ۶٨: ص١(منبع  ادبیطشرایتو مزاح با رعاییگوبذله یطبعشوخ  ۴۵

  یاندوز  و دانش یادگیریرغبت فراوان به   یریشوق فراگ  ۴۶
  )١۵۵: ص١٧) (منبع ۴٧: ص٢(منبع 

  )۴٨: ١٩) (منبع ۴٠: ص١٨(منبع 
  )۴٣: ص٢٧(منبع 

: ١۴) (منبع ٢٢١: ص۴(منبع   مطالب یحو فص یواروان، ش یانب  یواگوییش  ۴٧
  )٢٨) (منبع ٣١٩ص

مباحثیرطلب تقر  ۴٨
 یدرس

شده از مباحث مطرحبردارییادداشتاصرار بر
  )٢٨(منبع  در کالس

مند  عرضه نظام  ۴٩
  مباحث

مناسب،  ینیچ ارائه منظم مباحث با مقدمه
  گیری یجهو نت یاصل یپرداختن به محتوا

: ١۴) (منبع ٢۶٨: ص١٣(منبع 
: ٢۵) (منبع ٨: ص٢٣) (منبع ٣١٩ص

  )٣٧٨: ص٣١) (منبع۴۴۵ص

عطوفت با   ۵٠
  و رأفت به پرسشگران یبا مهربان ییپاسخگو  پرسشگران

) ٢٣۵: ص١٠ع ) (منب١۶: ص٧(منبع 
: ٢۵) (منبع ٣٢٠: ص١۴(منبع 

  )٨١ص

و  شناسی یتقابل  ۵١
  یابیاستعداد

برتر و خاص شاگردان و  یکشف استعدادها
  به آنها یژهتوجه و

: ۶) (منبع ۶٧−۶۶: ص٢(منبع 
) ٣٢٠: ص١۴) (منبع ٣٢−٣١ص

  )۵٧: ص٢٢(منبع 
  )٣۴: ص١٧) (منبع ٩٨: ص٢(منبع  و تزلزلیداقدام و عمل بدون ترد یتقاطع  ۵٢

یرششهامت پذ  ۵٣
 اشکال

بجا ویمقاومت نکردن در برابر اشکاالت علم
 درست متعلمان

: ١٣) (منبع ٢۶١: ص٨(منبع 
  )٧١: ص٢۵) (منبع٣۴٣ص

بهیشها و تجارب خودانستهشائبهیانتقال ب  یعلم یدست گشاده  ۵۴
 شاگردان

  )١١٨: ص۶) (منبع ١٢٣: ص٢(منبع 
  )۵٨: ص٢٢(منبع 

یگران،دهاییشهبا اندیمواجهه منطق  یشهاند یگشودگ  ۵۵
 ییگرااز جزمیزو پرهیفکر یریپذانعطاف

: ١٩) (منبع ١۶٧: ص١٠(منبع 
  )١٠٨ص

  شاگردان و مردم بودن ینمشاور و ام  محل مشاورت  ۵۶
  )٢۵٨: ص١٣) (منبع ۵٩: ص۶(منبع 
: ٢۵) (منبع ٢۵٧و  ٢۴۶: ص١٣(منبع 

  )٩٨ص
گاه یشناسمخاطب  ۵٧ و  ٢۵٠: ص٨) (منبع ٢٢: ص٣(منبع شاگردان و در نظر هاییژگیبه توان و ویآ
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  منبع استحصال مضمون یاتیعملیفتعر یاصلینمضام  یفرد

: ١۴) (منبع ٣۵٣: ص١١) (منبع ٢۵٧ یسداشتن آن در تدر
  )١۵٧: ص١٧) (منبع٣١٩ص

: ٢۵) (منبع ١١٨و٧٠: ص٣(منبع   محافظت و مراقبت از نفس  مواظبت بر نفس  ۵٨
  )۵۵: ص٢۵) (منبع۶۴ص

را ارجمند داشتن و احتراز از ابرازیشنفس خو  مناعت طبع  ۵٩
 یگرانبه دیازن

و  ١٧٩: ص٨) (منبع ۴٧: ص۶(منبع 
  )٧۴: ص١٧) (منبع١٨٠

  و معقول با شاگردان یمنطق یمیتو صم یدوست  مؤانست با شاگردان  ۶٠

) ١۵: ص٧) (منبع ٢٣: ص٣(منبع 
: ١۶) (منبع ٢۶٠: ص٨(منبع 

) (منبع ٣٢: ص٢١) (منبع ٨٠٢ص
  )۵۵: ص٢٢

از طرح و نظم در کارها و عمل  یبرخوردار   یزیر  نظم و برنامه  ۶١
  براساس برنامه مشخص

  )١۵: ص١٢) (منبع ١٩٣: ص٨(منبع 
: ١٧) (منبع ١۵۴: ص١٣(منبع 

  )٢٨) (منبع ٧۶ص

ویسنجنکته  ۶٢
  )٣٢٢: ص١۴(منبع   آن ینفوذ به عمق مباحث و سنجش و موشکاف یلگریتحل

کاربردیاندننما  ۶٣
  )٢٧٠: ص١٣(منبع   کاربرد مباحث یواقع یقمصاد یمعرف موضوعات

  یعلم های ینهو نظر نو در زم یدهارائه طرح، ا  و ابتکار ینینوآفر   ۶۴
: ١٧) (منبع ١٨٧: ص١٠(منبع 

) (منبع ٣٢٠: ص٢٠) (منبع ٢٢١ص
٢٨(  

  )٩٨: ص٢۵(منبع  از درسیشدعا پیاتوجه به قرائت قرآن ینآغازیایشن  ۶۵

یبراگذاشتن وقت  ۶۶
  )٣٢: ص٢١) (منبع ١۶: ص٧(منبع   اختصاص اوقات خارج از کالس به شاگردان شاگردان

  )۴۴۵و  ٨١: ص٢۵(منبع 

علم ویهمخوان  ۶٧
  )۶٨: ص٨) (منبع ١١٢: ص٣(منبع   دانش و آموخته با کردار و رفتار یهماهنگ عمل

مباحثیادآوری  ۶٨
 یشینپ

و ارتباط آنها با مبحثیذکر مباحث درس قبل
  )۵٢: ص٢٢(منبع  یعلف

  
 و دهنده سـازمان مضامین قالب در مضامین این تنظیم زمان اصلی، مضامین بازشناسی از پس
 جدول پایۀ بر و ادامه در. رسد فرامی فراگیر مضامین ذیل دهنده سازمان مضامین دادن قرار درنهایت

  .بود خواهد نظر مورد مضامین شبکه ترسیم زیر،
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  ها فراوانی و مضامین: ٣ جدول

  یفراوان  یاصل ینمضام دهندهمضمون سازمان یرمضمون فراگ

فرد
ک 
سلو

ی
 

  ورزی یشهمنش اند

  ٣  یاستقالل فکر 
  ٢  طلبی یقتحق

  ١  یشیدوراند
  ٣  و ابتکار ینینوآفر 

  ١  یلگریو تحل یسنج نکته
  ٢  یشهاند یگشودگ

  یمنش دانشور 

  ٣  یاحاطه علم
  ٣  یریشوق فراگ

  ١  علم و عمل یهمخوان
  ٣  اشکال یرششهامت پذ

  ١  اذعان به ندانستن
  ٢  مرز علوم یترعا
  ٢  علم از پروردگار یتمنا

  ٢  یعلم یدست گشاده

  یمعنو −یاخالق یایسجا
  

  ٢  یتقاطع
  ١  یبردبار 
  ٣  قدم ثبات

  ٣  یزیر  نظم و برنامه
  ١  یو آراستگ یسادگ

  ٢  مواظبت بر نفس
  ٣  زهد و قناعت

ماع
جت
ک ا

سلو
  ی

  

  یبانهمراودات نج

  ٢  مناعت طبع
  ١  یاکاریحذر از تظاهر و ر 

  ٣  از کبر و غرور یزپره
  ٢  یدهعق یلاجتناب از تحم
  ٢ یگرانبه د یشواننهادن کار خو

  یدار  مـردم

  ٣  شرح صدر
  ٣  یرفتار  خوش
  ٣  یدوست انسان

  ١  یرازپوش
  ٢ یو بدخواه ییاز بدگو یزپره

  ١  یطبع شوخ
  ٢  سخاوت

  یاجتماع پذیری یتمسئول

  ٣  یاسیس یتو فعال ینشب
  ٢ المنفعه عام ینهادها یستأس

  ٣  جامعه یازهایالتفات به ن
  ١  یفوظا یفایبر ا یپافشار 

  ٣  یزیست انحراف
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  یفراوان  یاصل ینمضام دهندهمضمون سازمان یرمضمون فراگ

  کسوتان با هم یهمدل

  ٣  بزرگداشت و اعزاز استادان
  ٣  شاگردان یمتکر 

  ٢  مؤانست با شاگردان
  ٣  محل مشاورت

تعل
ک 
سلو

می
ی

  

  یبالغت و سخنور 

  ٣  ییگو ساده
  ٣  یواگوییش

  ٣  یشعرخوان
  ١  از مثال یریگ بهره

  ٢  ییسرا داستان

  متعلمان ییافزا توان

  ٢ یابیو استعداد شناسی یتقابل
  ١  یاییبه پو یقتشو

  ١  شاگردان یاز مشارکت علم یریگبهره
  ٣ شاگردان یوقت گذاشتن برا

  یمجد معلم
  

  ٣  یبه آموزگار  یدلدادگ
  ٣  یشغل ندانستن معلم

  ١  یتبا تمام ظرف یستدر 
  ٢  به تعداد متعلمان اعتنایی یب

  یساصول تدر 

  ١  ینآغاز  یایشن
  ٢  یشناس مخاطب

  ١  بدون وقفه یمتعل
  ١  از طرح درس یریگ بهره

  ٣  عطوفت با پرسشگران
  ٣  در گوش دادن یباییشک

  یآموزش یرتداب

  ٢  مند مباحث عرضه نظام
  ٢  مستدل مباحث یانب

  ١  موضوع درس یساز  روشن
  ١  یمباحث درس یرطلب تقر 
  ١  دروس ییگو دوباره
  ١  یشینمباحث پ یادآوری

  ١  کاربرد موضوعات یاندننما
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 بخش الهام معلم
اجتماعی تعلیمی

 فردی

سجایای
 اخالقی
 معنوی

ورزی اندیشه دانشوری

بالغت و 
سخنوری

مجد 
 معلمی

اصول 
تدریس

تدابیر
 آموزشی

افزاییتوان
متعلمان

پذیری مسئولیت
 اجتماعی

داری مردم

همدلی با 
کسوتان هم

مراودات 
 نجیبانه

ثبات قدم

قاطعیت

 و نظم
سادگی و ریزی برنامه

آراستگی

بردباری

مواظبت 
بر نفس

زهد و 
قناعت

رعایت 
علوممرز 

اذعان به 
ندانستن

 شهامت
 پذیرش
 اشکال

 دستی گشاده
 علمی

علم تمنای
پروردگار از

همخوانی 
علم و عمل

شوق 
فراگیری

احاطه 
 علمی

طلبی حقیقت

و سنجی نکته
تحلیلگری

استقالل 
 فکری

نوآفرینی و 
 ابتکار

گشودگی 
 اندیشه

گیری  بهره
 از مثال

سرایی داستان
شیواگویی

گویی ساده

شغل 
ندانستن 
 معلمی

دلدادگی به
آموزگاری

 با تدریس
بهاعتنایی بیظرفیت تمام

 تعداد
متعلمان

نیایش 
 آغازین

شناسی مخاطب

تعلیم بدون
عطوفت با  وقفه

پرسشگران

 در شکیبایی
دادن گوش

 از گیری بهره
درس طرح

یادآوری 
مباحث پیشین

بیان مستدل 
 مباحث

گویی  دوباره
 دروس

طلب تقریر 
درسی مباحث

نمایاندن
کاربرد 
موضوعات

سازی  روشن
موضوع درس

عرضه
مند  نظام

مباحث

گذاشتن  وقت
برای شاگردان

گیری ازبهره
مشارکت علمی 
شاگردان

تشویق به 
شناسی قابلیت پویایی

و استعدادیابی

مناعت طبع
از حذر 

تظاهر و 
 ریاکاری

واننهادن کار
خویش به 
 دیگران

پرهیز از کبر
 و غرور

اجتناب از 
تحمیل 
 عقیده

بینش و
فعالیت 
سیاسی

ستیزی انحراف

پافشاری بر 
ایفای 
 وظیفه

تأسیس 
نهادهای 
عام المنفعه

التفات به
نیازهای 
جامعه

تکریم 
 شاگردان

مؤانست با 
 شاگردان

محل 
 مشاورت

بزرگداشت و 
اعزاز 
 استادان

پرهیز از 
بدگویی و 
 بدخواهی

طبعی شوخ

دوستی انسان رفتاری خوش

 سخاوت

 رازپوشی

دوراندیشی

شعرخوانی

بخش الهام معلم امینضم شبکه
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  گیری نتیجه و بحث
 تـوان آموزشـی، اهـداف بـه نیل برای عادی اقدامات بر عالوه که هستند کسانی بخش الهام معلمان
 زنـدگی در واسـطه بـدین و یافتـه را خـویش متعلمان وجود بر ماندگار و ارزشمند هایی نقش خلق

 جـای بـر و تربیـت بـا ایشـان انـد مانده بـاقی نشدنی فراموش یادگارهایی عنوان به خویش شاگردان
 عمل حالت نیکوترین در خویش ای حرفه وظایف به عالم، و بافضیلت شاگردانی و وارثان گذاشتن
 بازشناسـی منظـور بـه معاصـر ایران حوزوی برجستۀ معلم سه احواالت در کاوش از پس. اند کرده
 هـای نقش« همانـا بخش الهـام معلمان معیار بارزترین کرد ادعا بتوان شاید بخشی، الهام های مؤلفه

 ذهـن در الگـویی« همچـون و کننـد می حک شاگردان جان و روح بر که است ای »تربیتی ماندگار
 بـه اساسـی پرسـش چنـد حاضر، پژوهش در نتایج این به نیل از پس اما. مانند می زنده »شاگردان

  :شود می متبادر ذهن
  کند؟ شروع باید کجا از گیرد، قرار بخشی الهام مسیر در کند قصد معلمی چنانچه −
 بـه بایـد معلمان همه آیا دیگر عبارت به باشند؟ بخش الهام معلمان همه که است آن توقع آیا −
  شوند؟ نایل بخشی الهام درجۀ منتها

 حاضـر پـژوهش  هـای یافتـه برخـی به توان می ها، پرسش این برای منطقی پاسخی به نیل برای
 علمـی، وجهـۀ« یعنـی اولیـه و مبنـایی مؤلفـۀ چهـار تحقیق، این در شد، ذکر که  چنان. کرد رجوع

 مسـیر در حرکـت بـرای فـرض پـیش صـورت به »شـاگردپروری و کـالم نفـوذ اخالقـی، شخصیت
 »اخالقی شخصیت و علمی وجهۀ« مؤلفۀ دو رسد می نظر به اما. اند شده گرفته نظر در بخشی الهام
گاهانه دارد قصد که معلمی برای  را »نیـاز پـیش« نقش بگذارد، گام بخشی الهام جاده در عامدانه و آ
 از الزم درجـات بـه هرگـز نباشـد، برخـوردار آنها از یکی حتی یا مؤلفه دو این از که معلمی. دارند

 در معلـم کـالم وضـعیتی، چنـین در. یافت نخواهد دست شاگردان نزد »محبوبیت« و »مقبولیت«
 شـاگردپروری رفیع جایگاه بر زدن  تکیه برای الزم صالحیت از معلم و نبوده نافذ متعلم جان و روح

 آراسـتگی و وی مقبولیـت بـه تدریج به معلم علمی تسلط گفت توان می پس. بود نخواهد برخوردار
 موهبـت از معلـم مـدتی، از پـس و انجامـد می شاگردان نزد او محبوبیت و اخالقی فضایل به وی

 نفوذ همچنین و محبوبیت و مقبولیت چون عواملی مرحله، این در. شود  می برخوردار »کالم نفوذ«
 فراینـد شـده، شـاگرد و معلـم بـین پایـدار و عمیـق رابطـه نـوعی ایجـاد باعث توأمان معلم، کالم

. شـود مـی حادث برخوردارند، الزم های مایه بن از که شاگردان از شماری مورد در »شاگردپروری«
  :داد نمایش زیر الگوی قالب در توان می را بخشی الهام اصلی های مؤلفه ارتباط
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 مسـیر در حرکـت بـرای فـرض پـیش صـورت به کـه مبنـایی مؤلفـۀ چهـار ایـن آنکه دیگر نکته

 قالـب در بود الزم بهتر، درک برای که هستند کلی نسبتاً  عناوینی اند، شده گرفته نظر در بخشی الهام
 ایـن تنظـیم و اصـلی مضـمون ۶٨ بازشناسـی. شـوند بیـان تر ملموس و تر جزئی عناوین و مفاهیم
 سـجایای دانشـوری، مـنش ورزی، اندیشـه منش« دهندۀ سازمان مضمون دوازده قالب در مضامین
 کسـوتان، هم با همدلی اجتماعی، پذیری مسئولیت داری، مـردم نجیبانه، مراودات معنوی،−اخالقی
 تـوان می را »آموزشی تدابیر تدریس، اصول معلمی، مجد متعلمان، افزایی توان سخنوری، و بالغت
  . دانست جهت همین در اقدامی
 از کـه تصویری و برداشت به بنا معلم هر که است آرمانی حکم در بخشی الهام رسد می نظر به
 آن از درجـاتی بـه توانـد مـی خود، های توانمندی و ها انگیزه براساس همچنین و دارد معلمی فلسفۀ
 شـاگردان بـه معلومـات انتقال از فراتر وظایفی ای، حرفه حیث از بدانند باید معلمان همه. آید نایل
 واسـطۀ از بـاالتر شـأنی کـه کـرده تبدیل عادی مدرسی به را خود کنند، بسنده تعلیم به اگر و دارند
 بایـد پـرورش، و آمـوزش معلمـی، ای حرفه اخالق منظر از دیگر عبارت به ندارد؛ معلومات انتقال
 تربیـت و پـرورش خطیـر امـر در دارد قصـد کـه معلمی هر و گیرد قرار معلم کار دستور در توأمان

 و اجتمـاعی فـردی، اخالقـی صـفات برخـی به آراسته و متخلق شخصاً  باید بردارند، گام شاگردان
 خـود شـاگردان اصـیل و متعـالی تربیـت تحقق به توانند می هنگامی معلم بنابراین باشند؛ ای حرفه

 لسـانی مدعی و بیانگر صرفاً  نه باشند، »بخش الهام« خود، تربیتی سیره و منش در که باشد امیدوار
 شخصـیت دادن قـرار محـور بـا حاضـر، پـژوهش در اوصـاف، این با. تربیت های آرمان و اهداف
 توفیقـاتی به شاگردپروری عرصه در و بوده کالم نفوذ صاحب و اخالق و علم به آراسته که معلمانی

 ضـمن تـا شـود ارائـه اسـالمی−ایرانـی موفـق معلم از کلی شمایی که بود این هدف اند، شده نایل
 مرزوبـوم ایـن جـوان معلمـان بـرای »بـومی الگویی« معلمی، ای حرفه اخالق از ای گوشه نمایش
  .شود ترسیم

بخشي ثمرات الهام

شاگردپروري نفوذ كالم

بخشي مقدمات الهام

شخصيت اخالقي وجهه علمي 
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 معلـم سـه گـرفتن نظـر در آنکه اول: رسد می نظر به ضروری نکته دو یادآوری بحث، پایان در
 معاصـر، ایـران علمیـه هـای حوزه مدرسان بین در که نیست معنی بدان تحقیق، این در بخش الهام

 و منـابع در محـدودیت سبب به است، مسّلم آنچه. است نداشته وجود دیگری بخش الهام معلمان
 بـر شـدند آن بـر محققان نگری، سطحی از پرهیز و عمیق مطالعه ضرورت مکتوب، های حال شرح

 اسـت بـدیهی. شـدند انتخاب نفر سه این نهایتاً  و کنند تمرکز معلمان از محدودی شمار احواالت
 آموزشی دیگر سطوح و دانشگاهی و حوزوی معلمان دیگر مورد در بعدی های پژوهش برای مجال
 کنـد ایجـاد را شائبه این نباید بخش الهام معلمان مثابه به افرادی معرفی آنکه دیگر نکته. دارد وجود
 نداشـته وجـود آنهـا کـار در کاسـتی و عیب گونه هیچ و بوده »کامل« معلمی، منش در افراد این که

 التفـات مورد بیشتری تیزبینی و توجه با افراد این معلمی مثبت وجوه که کرد اذعان باید بلکه است،
  . است گرفته قرار پژوهشگران
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