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 ایشون چگونه انسانی هستند؟  -

ما در خیال با علی هم نوا می شویم و در . توصیف میکنداوصاف پارسایان را از نهج البالغه میخواند و یک به یک 

 .  او بر جایگاه خطابه تکیه می زند، ما در نقش همام غرق می شویم. واقعیت با هاشم

 چطور باعث رشد شما شده اند؟ -

هنر آموزگار بودن، به خصوص در زمینه . انتقال درست آن نیستیی آموزش و دانستن یک دانش دلیل بر توانا

درسی مانند ادبیات فارسی که با فرهنگ و تفکر و معنویت افراد آمیخته است، کیمیایی است که می تواند 

ادبیات فارسی که سرشار از مطلب و معنی انسان ساز و متعالی است بستر بسیار . زمینه ساز رشد و تعالی شود

هاشم . ست که در سایه ارتباط درست با دانش آموز، او را آرام آرام به شاهراه تفکر و تدبر رهنمون شودمناسبی ا

د نمونه انسان رشد یافته در محمل شعر و ادب و فرهنگ است و به خوبی می تواند با رفتار و میرزایی هم خو

 .تکامل پرواز دهدکردار عینی هر دانش آموز جستجوگري را بر دو بال منطق و عشق به سمت 

 چطور درس میده؟ -

 . محکم، مطمئن و آرام

 از چه کارهایی براي حمایت بچه ها و یاد دادن زندگی و آموزش درس مورد نظرش استفاده می کنه؟ -

هاشم میرزایی الگوي . گفتار آموزگار وقتی نمود کامل رفتار و کردار و تفکر او باشد، بی شک تاثیرگذار خواهد بود

به همین جهت گفتارش باورپذیر و عملی می . تمام نماي کسی است که آنگونه که می اندیشد، زندگی می کند

 . قابل دسترسملموس است و . نماید

چه محدودیت هاي اجتماعی، سیاسی، مذهبی یا دیگري در کشورتون هست مه ایشون اونا رو کمتر میکنه یا کنار  -

 ی زنه؟م

کشور ما لبریز از ممنوعیت و محدویت هاست و نقش معلم در وقایع اجتماعی و سیاسی دوران معاصر و قرون 

هاشم میرزایی باغبان . معلم بذر تفکر می کارد تا درخت روشنگري به بار آید. اخیر بسیار پررنگ بوده است

 .کارآزموده ایست

 چرا محبوبه؟ -

شکاف وسیع میان چند نسل را . نام کوچک صدایش می زنند چه محبوبیتی بیش از اینکه شاگردانش به

درنوردیدن و از افق دید دانش آموز دنیا را نگریستن موجب می شود که هر دانش آموزي او را نزدیک و محرم 

 .بداند

 از نظر شما چرا شایسته عنوان معلمی هستند؟ -

آموزگار بودن و در عین حال تشنه دانش اندوزي بودن شاخصه ایست که نه تنها الزمه کمال معلمی است بلکه 



خصوصیتی که قوه محرکه حرکت به سمت تکامل . سان جستجوگري می بایست مزین به این خصیصه باشدهر ان

 . درونی از یک سو و انجام وظیفه فردي در قبال آگاه سازي اجتماعی از سوي دیگر است

 چه چیزي ممتازش میکنه میان بقیه معلمان؟ -

هاشم میرزایی نه فقط جسارت کرده است و پاي در میدانش عشق دریاي عمیق، بیکران و پرمخاطره ایست که 

نهاده است، بلکه راه براي مشتاقان میگشاید و بی چشمداشت دست میگیرد تا نقش مقصود از کارگاه هستی 

 ...ناخوانده نماند


