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»معرفتهاتـان را بـاال ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهاى سياسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهاى گوناگـون قرار ندهيد؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نيسـت... سـطح معرفت دینـی باال بـرود؛ ایـن یكـی از كارهاسـت كه حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن كارى كه مهم اسـت انجـام بگيـرد، مطالعات اسـالمی اسـت.«     
                 

)بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(
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اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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مسـأله ى شـهيد مطهـرى، مسـأله ى یـك جریان 
فكرى در جامعه ى ما 

لـزوم اسـتخراج نظـرات و تفكرات شـهيد مطهرى 
در ابواب مختلف

بيشترین همت دشمن بر روى تهاجم فرهنگی 
لزوم شناخت صحنه براى مبارزه با تهاجم فرهنگی 

 قدردانی مردم از معلمان و كارگزاران تعليم و تربيت
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الزامات حضور در یك نبرد فرهنگی و نفش معلمان در آن*

مسأله ى شهيد مطهرى، مسأله ى یك جریان فكرى در جامعه ى ما 
در ابتـدا، یـک جملـه در بـاب ایـن شـهید بزرگـوار بگویـم؛ چـون مسـأله ی عالـم متفکـر فیلسـوف یگانـه ی ما - 
مرحوم آیـةاللَّ مطهـری )رضـوان اللَّ تعالـی علیه( - مسـأله ی یـک یاد خشـک و خالی نیسـت که کسـی زحمتی 
می کشـد و از دنیـا می رود، یـا زحمتی می کشـد و شـهید می شـود و ما الزم اسـت کـه از او یـاد کنیم و شـکرانه ی 
زحمـات او را بداریـم؛ بلکـه مسـأله، مسـأله ی یـک جریـان فکـری در جامعـه ی ماسـت کـه هرچـه می گـذرد، 

برجسـتگی بیشـتری پیـدا می کنـد.
در زمـان حیـات آن شـهید، کسـانی کـه او را می شـناختند، زیـاد نبودنـد و کسـانی کـه بـه عمـق برجسـتگی و 
نورانیـت فکـری او آشـنا بودنـد، باز هـم کمتـر بودند؛ امـا امـروز در محیـط ذهنـی انقـاب، جریان فکری شـهید 
، به  مطهری، جریـان ممتازی اسـت. ایـن کتابهـا و مباحـث و گفتارهایی کـه آن عالم دلسـوز و مؤیـد من عنـداللَّ
آنهـا پرداخته اسـت - چـه مباحـث اجتماعـی، چـه مباحث فکـری، چـه مباحـث عمومی و چـه مباحث فلسـفی 
خـاص - یکایک آنهـا، بـرای جامعـه الزم و حیاتـی اسـت. البتـه از این کتابهـا، همـه نمی تواننـد اسـتفاده کنند - 

سـطح خاصـی دارد - امـا می شـود کاری کـرد کـه از ایـن مطالب، همـه ی جامعـه و جوانـان مـا اسـتفاده کنند.

 لزوم استخراج نظرات و تفكرات شهيد مطهرى در ابواب مختلف
بایـد روی افـکار شـهید مطهـری، کار فکـری بشـود. یعنـی جمعـی اهـل تحقیـق و عاقه منـد بـه کار علمـی، 
بنشـینند و نظرات و تفکـرات شـهید مطهـری را در ابـواب مختلف اسـتخراج کننـد. مثـًا از مجموع آثار ایشـان، 

*. سخنرانی در دیدار با گروه کثیری از معلمان و مسؤوالن امور فرهنگی کشور و جمعی از کارگران 1369/02/12
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نظر آن شـهید را در باب وجـود، در باب انسـان، در باب اختیـار، در بـاب عدالت، در بـاب تاریخ، در باب قضـا و قدر، 
در بـاب عرفـان و دربـاره ی موضوعـات بی شـمار و متنوعی کـه ایشـان در مباحثشـان مطـرح کرده اند، اسـتخراج 
کننـد. اگـر نظـرات مختلفـی در طـول زمـان داشـته اند، مثـًا در یـک دوره در مسـأله یی، ایـن نظـر را داشـته و 
سـپس در چند سـال بعـد، نظـر ایشـان تغییـر کـرده، آن را در ایـن کتـاب مشـخص کننـد و روی آن کار نمایند. 
این، راه گسـترش و پیشـرفت و شـکوفایی فکـری جامعـه بر مبنـای آثار شـهید مطهری اسـت کـه امیدواریم این 
کار انجـام بگیـرد و در وضـع کنونـی، همـه ی قشـرها مسـؤولیت خودشـان را در قبـال ایـن حرکـت عظیمـی که 

جامعـه ی ما بـه آن سـرگرم اسـت، پیـدا کننـد و آن را بخوبـی انجـام دهند.

بيشترین همت دشمن بر روى تهاجم فرهنگی 
بـه مناسـبت حضـور معلمـان و فرهنگیـان عزیـز، عـرض می کنم کـه عناصـر فرهنگـی جامعـه - هرکه هسـتند، 
هرچـه هسـتند، چه وابسـتگان بـه دانشـگاهها، چه وابسـتگان بـه حوزه هـای علمیه و چـه دیگـران - بایـد بدانند 
که امروز دشـمن، بیشـترین همـت خـود را روی تهاجم فرهنگی گذاشـته اسـت. من به عنـوان یـک آدم فرهنگی، 

ایـن را عـرض می کنـم، نـه به عنوان یـک آدم سیاسـی.
وقتـی بـه صحنـه ی نبـرد نـگاه می کنـم، صحنه یـی را می بینم کـه یک طـرف آن، شـما ملـت ایـران کـه طرفدار 
اسـام و نجات مسـتضعفان و دشـمن نظام اسـتکباری دنیا هسـتید، قرار دارید و طرف دیگر آن، دشـمنان شـما، 
یعنـی سـردمداران جبهـه ی اسـتکبار و ضـد اسـام، دنباله روهایشـان و اراذلـی کـه در این بیـن، به خاطـر منافع 
شـخصی و هواهای نفسـانی، دنبال بوق اسـتکبار و خر دجـال او راه افتاده اند، قرار دارنـد. االن، کارزاری برپاسـت؛ 
شـوخی نیسـت. جنگ نظامـی، تمام شـد. تازه اگـر دشـمن - یعنـی اسـتکبار جهانـی - بتوانـد، حرفی نـدارد که 

باز هـم جنـگ نظامـی را راه بینـدازد؛ منتها برایش آسـان نیسـت.
االن، یـک کارزار فکـری و فرهنگـی و سیاسـی در جریـان اسـت. هـر کـس بتواند بـر ایـن صحنـه ی کارزار و نبرد 
تسـلط پیـدا کنـد، خبرهـا را بفهمـد، احاطـه ی ذهنـی داشـته باشـد و یـک نـگاه بـه صحنـه بینـدازد، برایـش 
مسـلّم خواهـد شـد کـه االن دشـمن از طـرق فرهنگـی، بیشـترین فشـار خـود را وارد مـی آورد. کم هم نیسـتند 
قلم به مزدهـا و فرهنگیهـای دیـن و دل و وجدان باخته و نشسـته ی پای بسـاط فسـاد اسـتکبار - چه غالبـاً و اکثراً 
در خـارج کشـور و چـه تک وتوکـی در داخـل کشـور - که بـرای مقاصـد اسـتکباری، قلـم هـم بردارند، شـعر هم 

بگوینـد، کار هـم بکننـد و دارنـد می کننـد.

لزوم شناخت صحنه براى مبارزه با تهاجم فرهنگی 
نبـرد فرهنگـی را بـا مقابلـه ی به مثـل می شـود پاسـخ داد. کار فرهنگـی و هجـوم فرهنگی را بـا تفنگ نمی شـود 
جـواب داد. تفنگ او، قلم اسـت. ایـن را می گوییـم، تا مسـؤوالن فرهنگ کشـور و کارگـزاران امور فرهنگـی در هر 
سـطحی و شـما فرهنگیان عزیـز - اعـم از معلـم و دانشـجو و روحانی و طلبـه و مدّرسـتان، تـا دانش آموزتـان و تا 
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کسـانی که در بیـروِن ایـن نظـام آموزشـی کشـور مشـغول کارند - احسـاس کنیـد که امـروز، سـرباِز ایـن قضیه 
شـمایید و بدانید کـه چگونه دفـاع خواهیـد کـرد و چـه کاری انجام خواهیـد داد.

مثل جنـگ نظامـی، چشـمها را بایـد بـاز کـرد و صحنـه را شـناخت. در جنـگ نظامی هـم، هـر طرفی کـه بدون 
شناسـایی و دیده بانـی و بـدون دانسـتن وضعیـت دشـمن، چشـمش را ببنـدد، سـرش را پاییـن بینـدازد و جلـو 
بـرود، شکسـت خواهـد خـورد. در جنـگ فرهنگـی هـم، همین طور اسـت. اگـر ندانیـد کـه دشـمن کار می کند، 
یـا از آن کـه می داند، فرمـان نبریـد، از فرمانـده ی فرهنگـی دسـتور نگیریـد، یـا او از نیروی شـما اسـتفاده نکند و 
مانور و سـازماندهی را درسـت انجام ندهد، پشـت سـرش شکسـت اسـت. رادیو، تلویزیون، مدارس، وزارت ارشاد، 
روزنامه هـا، مجـات و کًا مجموعـه ی بنای فرهنگی کشـور، مسـؤولیت دارند. شـما معلمان، مشـخص اسـت که 

سـنگرتان کجاسـت. مسـؤولیتتان هم، مسـؤولیت بسـیار بزرگی اسـت.

لزوم قدردانی مردم از معلمان و كارگزاران تعليم و تربيت
نسـلی که رژیـم فاسـد و مفسـد و ظالم و بشـدت پلیـد گذشـته را ندیـده، نسـلی کـه مقدمـات انقـاب را ندیده، 
نسـلی که کتـک خوردنهـا را در دوران غربت ندیده، نسـلی که محنت جنگ را با گوشـت و پوسـت خـودش لمس 
نکـرده، نوبه نو زیر دسـت شـما معلمـان می آید. شـما می خواهیـد از این نسـل، انسـانهایی بسـازید کـه انقاب را 
حفـظ کننـد؛ کار سـخت و بزرگی اسـت. به ایـن کار بـزرگ، اهمیـت بدهیـد و قـدر آن را بدانیـد. مردم هـم، قدر 
معلمـان و کارگـزاران تعلیـم و تربیـت را بدانند. مسـؤوالن مدارس هـم بفهمند کـه چه چیـزی در چنتـه دارند و 
چه کار می کننـد. مردم، هـم از لحـاظ مـاّدی و هم از لحـاظ معنوی، بـه آمـوزش و پرورش، بـه مدرسه سـازی، به 

تعلیـم و تربیـت کمـک کنند، تا بشـود ایـن صحنـه ی نبـرد و کارزار را پیـش برد.
شـما ملت ایران، شـما سـتونهای انقـاب اسـامی جهانی، شـما ملـت شـاهد - »لتکونـوا شـهدا علی الّنـاس«1- 
که بـر جامعـه ی بشـری، شـهدا و گواهان هسـتید، بـا ایـن امانت سـنگینی کـه بـر دوش شماسـت، بایـد بتوانید 
این امانـت را حفـظ کنیـد، ایـن بـار را نگهداریـد، چشـم و دل مسـتضعفان تمـام دنیـا و کسـانی را که بـه نحوی 

زخمدیـده ی نظـام پلید اسـتکباری هسـتند، بـه خودتـان جلـب کنیـد و آنهـا را امیـدوار نگهدارید.
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انسان سازِى بر مبناى اسالم،
 سرلوحه برنامه هاى آموزش و پرورش

آینده كشور، در دستهاى آموزش و پرورش و معلمان
الزامات یك انساِن تربيت شده در آموزش و پرورش 

چيــزى كــه امــروز بيــش از همــه بایــد در 
آموزش و پرورش به آن توجه كرد

تالش مدارس براى مسلمان بار آوردن دانش آموزان
آموزش و پرورش، در خط مقدم تهاجم فرهنگی 

صف آرایی استكبار و فرهنگ مهاجم در كشورهاى 
اسالمی

از مهمترین تدابير براى تجهيز در مقابل دشمن 
كار تربيت و آموزش، جهاد در راه خدا  



تحول در آموزش و پروش

انسان سازى بر مبناى اسالم ، سروحه برنماه هاى آموزش و پرورش*

آینده كشور، در دستهاى آموزش و پرورش و معلمان
چیزی کـه دربـاره ی اهمیـت آمـوزش و پـرورش بنده عـرض بکنـم و شـما ندانید، وجـود نـدارد. حقیقت مسـأله 
همین چیزی اسـت که همـه ی ما می دانیـم؛ یعنـی آینده ی کشـور در دسـتهای شماسـت؛ در دسـتهای آموزش 
و پـرورش و معلمـان کشـور اسـت. بهتریـن نسـلها، آماده تریـِن آنهـا بـرای تعلـم و تربّـی بـه تربیت اسـامی، در 

اختیار شـما هسـتند.

الزامات یك انساِن تربيت شده در آموزش و پرورش 
 انقـاب یـک حادثـه اسـت کـه در نقطه یـی از عالـم اتفـاق می افتـد و آثـار معجزه آسـایی هـم نشـان می دهـد. 
بقـا و اسـتمرار و بـرکات ایـن حادثـه، مسـتقیماً و تحقیقاً بـا تربیـت انسـانها ارتباط پیـدا می کنـد. اگر انسـانهای 
صالـح و عالمـی باشـند کـه پیـام انقـاب را درك کننـد و آن را حفـظ کننـد و بـه آن عمـل نماینـد و آن راه و آن 
جهـت را پی بگیرنـد، انقـاب زنـده و مانـده اسـت و بـرکات آن خواهد رسـید. اگـر خـدای نکـرده در محیطی که 
انقابـی به وقـوع می پیونـدد، انسـانها به شـکل صحیحـی تربیت نشـوند، اصـول تربیـت قلـع و قمع بشـود، به آن 
ریزه کاریهـای تربیتـِی اسـامی در محیط اسـامی پرداخته نشـود، و خاصه، انسـانهایی کـه هم آگاه باشـند، هم 
دلسـوز باشـند، هم احسـاس مسـؤولیت کننـد، هـم کاردان باشـند، هـم خوش روحیـه باشـند، پرورانده نشـوند، 

مطمئنـاً آن اسـاس اولـی هم بـه خطر خواهـد افتـاد و ضایـع خواهد شـد.
 هرچه شـما در دنیـا مشـاهده می فرمایید کـه آثار تاشـهای بشـر در برهه یی خـودش را نشـان داده و جوشـیده، 

*. بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 1370/10/25
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امـا بعدها کمرنگ شـده، یـا زایل شـده، یا بـه عکس تبدیل شـده، یـا جهتها عوض شـده، ناشـی از کمبـود آگاهی 
و فکـر و اراده و روشـن بینی و روحیـه اسـت؛ یعنی صفات اساسـی در یک انسـاِن تربیت شـده. مـا باید این انسـان 
را تربیـت کنیـم و ایـن صفـات را در او بدمیـم؛ و ایـن در دسـت شماسـت؛ یعنـی پایـه ی اول را شـما می گذاریـد؛ 

بخصـوص در سـنین نوجوانـی و آغـاز جوانی کـه جوانـان در اختیار آمـوزش و پرورش هسـتند.

چيزى كه امروز بيش از همه باید در آموزش و پرورش به آن توجه كرد
 بـه اعتقـاد مـن، آن چیـزی کـه امـروز بیـش از همـه بایـد در آمـوزش و پـرورِش مـا بـه آن توجـه بشـود، اعتقاد 
اسـامی و عمـل اسـامی اسـت کـه در دانش آمـوزان بایـد احیـاء گـردد. باید ایـن طور باشـد کـه اگـر کودکی از 
یک خانـواده ی بی اعتقـاد و بی مباالت نسـبت بـه عمـل و اعتقاد اسـامی بـه مدرسـه می آیـد و وارد محیط تحت 
تصـرف و تسـلط آمـوزش و پـرورش می شـود؛ یـا کودکـی از خانواده یی می آیـد که آنهـا اعتقـاد و مباالتشـان هم 
نسـبت به افـکار و عمل اسـامی بـد نیسـت، لیکـن بـه خاطـر بی سـوادی و کمبودهـای فکـری و روانـی والدین، 
توانایـی اثرگـذاری روی طفـل را ندارنـد، باید این جـا آن خألهـا جبران بشـود؛ یعنـی این کـودك، هم علمـاً، هم 

عمًا، هـم اعتقـاداً، بـه یـک آدم متدیـن تبدیل شـود؛ بایـد همت این باشـد.
 البتـه همه ی مـا توجـه داریم کـه یک انسـان اسـامی، فقـط آن انسـانی هم نیسـت کـه اعتقاد اسـامی داشـته 
باشـد و عمل اسـامی بکنـد، بلکه اخـاق اسـامی هـم آن رکـن اساسـی اسـت؛ وااّل اگـر انسـانی را دارای عقاید 
محکـم اسـامی و عمل بـه معنـای نمـاز و روزه و این چیزهـا فرض کنیـم، لیکن حسـود، بخیـل، جبـان، بدخواه، 
بی روحیـه و بی اراده باشـد، این انسـان، انسـان مسـلمان نیسـت. انسـان مسـلمان بایسـتی در هر سـه بعـد - هم 
بعد تربیـت، هم بعـد دانش، هـم بعـد عمـل - کار کند. البتـه به یـک اعتبـار، هر سـه ی اینها عمـل اسـت؛ اعتقاد 

هم نوعـی عمل اسـت؛ عمـل قلبـی اسـت. علی ایّ حـال، مقصود روشـن اسـت.

تالش مدارس براى مسلمان بار آوردن دانش آموزان
در مـدارس، همـت بایـد بـر ایـن باشـد کـه بچه هـای مـا از لحـاظ دینـی - هـم در قلمـرو اعتقـاد، هـم در قلمرو 
تربیـت و اخاق، هـم در قلمـرو تعبـد عملـی - انسـانهای مسـلمان بـار بیاینـد؛ این، عـاج و اسـاس کار ماسـت. 
البتـه روحیه ی دانش دوسـتی، جـزو تربیتهای اسـامی اسـت؛ یعنی اگر مـا بخواهیم اخاق اسـامی را گسـترش 
بدهیـم، این هـم در آن هسـت. پیشـرفت مراتـب علـم هـم جـزو اسـاس کار شماسـت کـه بایسـتی بـه آن توجه 
بشـود. تقسـیم علـوم و پیـدا کـردن اولویتهـا و این کـه امـروز در ایـن مقطـع، در این پنـج سـال، در این ده سـال 
بایسـتی خیـل دانش آمـوزان بـه چـه علومـی بیشـتر گرایـش و توجـه داده بشـوند، اینهـا مسـائل کاری و فنـی 
شماسـت کـه بـه آن واقفتر هسـتید. ایـن عـاج کار ماسـت؛ یعنـی بایسـتی بـا وجـدان اسـامی، بچه هـا تربیت 

بشـوند؛ و ایـن امـروز واضح اسـت.
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آموزش و پرورش، در خط مقدم تهاجم فرهنگی 
 این کـه از »تهاجـم فرهنگـی« اسـم آوردنـد و گفتنـد شـما در خـط مقـدم ایـن تهاجـم هسـتید، این حق اسـت 
و بنـده ایـن را قبـول دارم؛ چـون تهاجـم فرهنگـی، بـه مقصـوِد بی اعتقـاد کـردن نسـل نـو انجـام می گیـرد؛ هم 
بی اعتقـاد کـردن بـه دیـن، هـم بی اعتقاد کـردن بـه اصـول انقابـی و آن تفکـر فعالـی کـه امـروز اسـتکبار از آن 

می ترسـد و قلمـرو قدرتهـای اسـتکباری را بـه خطـر می انـدازد.

صف آرایی استكبار و فرهنگ مهاجم در كشورهاى اسالمی
 مشـاهده می کنیـد کـه امـروز در الجزایـر)2( و در مناطق اسـامی، چـه صف بندی واضـح و خشـن و خصمانه یی 
در مقابـل اسـام هسـت؛ اینهـا بـرای مـا عبرت انگیـز اسـت. مـا در درون مجموعـه ی انقـاب اسـامی، ای بسـا 
بعضـی از امـوری را کـه کلیـت دارد و ناظر به مسـائل اسـامی اسـت، بدرسـتی لمـس نکنیـم؛ امـا از دور که یک 

منطقـه ی دیگـر را نـگاه می کنیـم، بعضـی از مسـائل به شـکل کلی بـرای مـا خیلـی واضح و روشـن می شـود.
 ببینیـد امـروز اسـتکبار و آن فرهنـگ مهاجـم و ویرانگـر، بـرای کشـورهای اسـامی چه می کنـد و چگونـه دارد 
صف آرایـی می کنـد. در همـه ی کشـورهای اسـامی، مـردم اسـام را می خواهنـد؛ ایـن حقیقـت مخصـوص یک 
کشـور خاص نیسـت؛ بـه هر کشـور اسـامی شـما نزدیـک بشـوید، خواهیـد دیـد همین طـور اسـت. ما بـا ملتها 
آشـنا هسـتیم؛ می دانیم کـه ملتها بـه اسـام گرایش دارنـد؛ یعنـی اکثریـت عظیمـی از ملتها، شـوِق به اسـام و 
شـوِق به زندگی اسـامی در درونشـان هسـت؛ منتها مجـال پیـدا نکرده انـد که بیـان کنند، یـا فرصتی برایشـان 

فراهم نشـده اسـت. باالخـره هرجایـی اقتضایـی دارد، و مسـلّم هم یـک روز ایـن مجـال پیدا خواهد شـد.
 هرجایـی کـه اسـام بُـروز می کنـد و مـردم ابـراز می کننـد کـه بـه اسـام عاقه مندنـد، می بینیـد کـه چگونـه 
صف آرایـی شـدیدی علیـه آنها به وجـود می آیـد. البتـه مـا معتقدیم کـه مـردم الجزایـر باالخره به اسـام دسـت 
خواهنـد یافـت و مطلـوب خودشـان را - که حاکمیت اسـام اسـت - بـه دسـت خواهنـد آورد و ایـن توطئه هایی 
کـه االن در آن جا هسـت و مسـتقیماً زیـر نظر اسـتکبار و بـا هدایـت اسـتکبار - بخصوص امریـکا - اسـت، خنثی 
خواهد شـد. اینها قـادر نیسـتند در مقابـل اراده ی یک ملت، مـدت زمان زیـادی مقاومـت کنند؛ یـک چند روزی 
باالخـره جوله یـی1 می کننـد، اما ایـن جـوالن نمی توانـد در مقابـل اراده و خواسـت قلبی مـردم ماندگار باشـد؛ به 

شـرطی که مـردم ان شـاءاللَّ مقاومـت کننـد، و خواهنـد کرد.

از مهمترین تدابير براى تجهيز در مقابل دشمن 
 ایـن حادثـه، بـرای مـا تجربـه و عبرتـی اسـت؛ »اّن فـی ذلـک لعبـرة«.2 وقتـی در مقابـل یـک حرکـِت حاکی از 
میـل، که هنـوز هیچ گونـه اثـر خارجی بـر آن مترتب نشـده، امـا چون آینده برایشـان مشـهود اسـت، ایـن چنین 
صف آرایـی و خصومـت می کننـد، شـما ببینیـد بـا یـک اسـاِم تبلـور یافتـه در یـک کشـور - کـه همـان نظـام 
جمهـوری اسـامی اسـت - چه قـدر اینهـا از اعمـاق وجـود دشـمنند، و چه قـدر آمـاده هسـتند کـه بـرای نابـود 
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کردن آن، از انـواع طرق اسـتفاده کننـد. از اول انقـاب تا حاال، مـا درگیر ایـن قضیـه بوده ایم؛ االن هـم در همه ی 
زمینه ها - اعـم از زمینـه ی اقتصادی، یـا زمینـه ی فرهنگی، یـا زمینه ی سیاسـی - عمـًا درگیر هسـتیم. همه جا 
باید خودمـان را تجهیـز کنیم، و ایـن تجهیز، یکـی از مهمتریـن تدابیرش همین اسـت که مـا جوانـان و نوجوانان 

و کـودکان این مـرز و بـوم را اسـامی بـار بیاوریم.

كار تربيت و آموزش، جهاد در راه خدا  
 مـن خیـال می کنـم سـرلوحه و محـور برنامه هـای آمـوزش و پـرورش در تنظیـم کتـاب، در تربیـِت معلـم، در 
نظارِت بر کار بخشـهای مختلـف آموزش و پـرورش، در نظـارت بـر کار آموزش دهنـدگان و داخل مـدارس باید بر 
این باشـد که ببینـد آیا تفکـر اسـامی منتقل می شـود، یـا نه؛ انسـان سـازِی بر مبنـای اسـام و مسلمان سـازِی 
کـودکان در ایـن مـدارس انجـام می گیـرد، یا انجـام نمی گیـرد. هرچـه مـا در این جهـت کمبـود داریم، بایسـتی 

همـت کنیـم و آن کمبـود را برطـرف نماییم.
 البته در کشـور مـا، آمـوزش و پرورش یـک بنـای قدیمی اسـت؛ لیکن نـه با هندسـه ی صحیحـی از آغـاز کار. در 
این جـا اوِل کار، آمـوزش و پـرورش را مثـل اغلـب بناهـای فرهنگی، بـر مبنـای صحیحی نگذاشـتند؛ شـما دارید 
مجاهـدت می کنیـد که ایـن مبنـای صحیـح را به وجـود بیاوریـد؛ بنابراین مشـکات زیـادی دارد؛ این مشـکات 
را تحمـل بکنیـد و آن را به حسـاب جهـاد در راه خـدا بگذاریـد. این را، هم شـما توجه داشـته باشـید کـه عملتان 
جهادی اسـت، و هم معلمان سراسـر کشـور - هرجا هسـتند - بایسـتی به این نکته توجه داشـته باشـند. کار شما 
واقعـاً یک عمل جهـادی و یک مجاهـدت در راه خداسـت؛ سـختیهایی هـم دارد، که باید آنهـا را تحمـل کنید؛ هر 

چند کـه دولت هـم در کار و در محاسـبه ی خود بایسـتی سـعی در کم کردن مشـکات شـما داشـته باشـد.
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ــه، در  ــی و تزكي ــب اخالق ــت، تهذی ــرورش، تربي پ
كنار آموزش 

تالش متمّكنين، براى ایجاد فضاى آموزشی
وظيفه معّلمين



تحول در آموزش و پروش

محيط جامعه اسالمی باید مثل یك مدرسه، محيط تعليم و تعّلم باشد*

ارزش تعليم و آموزش از نظر اسالم 
امـا راجع بـه معلّمـان ودسـتگاه تعلیـم و آمـوزش. اگـر روایاتـی که دربـاب معلّـم اسـت مطالعـه شـود، از دیدگاه 
اسـام، حقایقی بـرای انسـان دربـاره تعلیم وتربیـت روشـن می گردد. مثـًا فـرض بفرماییـد در روایتی از رسـول 
گرامـی اسـام صلّی اللَّ علیه وآله وسـّلم نقل شـده اسـت کـه فرمـود: »ان اللَّ و مائکته«؛ خـداو فرشـتگان »حّتی 
النملـة فی جحرهـا«؛ حّتی مورچـگان و خاصه تمـام آفرینـش و خایق »یصلّـون علی معلّـم الخیر«؛ بـر معلّماِن 
نیکـی درود می فرسـتند. ایـن، امتیاز بسـیار عظیمی اسـت. یـا در روایتی دیگـر از همان بزرگوار اسـت کـه »همه 
خایـق و فرشـتگان و جانـدران عالم، بـرای معلمیـن اسـتغفار می کنند.« معنـای این جمـات چیسـت؟ تعلیم و 

آموزش دادن مگـر از نظر اسـام چقـدر ارزش دارد؟
وقتی کـه پیغمبـر، »معاذبن جبـل« را بـرای اداره مـردم یمـن و پیـاده کـردن اسـام دربین آنهـا به آن سـرزمین 
می فرسـتاد، توصیه هایـی بـه او کـرد. از جملـه توصیه هـای آن حضـرت ایـن بـود کـه »و بـّس فی الّنـاس 
المعلّمیـن« معلّمیـن را در بیـن مـردم منتشـر کـن؛ یعنـی معلّمیـن در میـان مـردم برونـد و بـه آنـان بیاموزند. 
ایـن، جزوپایه هـای اّولی اسـت؛ یعنی آن جـا که اسـام بـرای اّول بـار می خواهـد وارد شـود و جامعـه را اداره کند، 
یکی ازکارهـای اساسـی اش میدان دادن بـه معلّمیـن در بین مـردم اسـت. در روایتی دیگـر، این گونه آمده اسـت: 
سـه نفرنـد کـه اگرکسـی به آنهااهانت کنـد، منافـق اسـت - یعنـی بـه ایـن تعبیرکـه »هیـچ کس بـه آنهـا اهانت 
نمی کنـد مگـر منافـق.« - اّولـی یـک امـر تشـریفی اسـت و به عنـوان یـک ارزش تشـریفی در اسـام اسـت: »ذو 
شـیبة فی االسـام«؛ کسـی که در اسـام و در راه اسـام، عمرش رابه سـر آورده و محاسـنش را سـفید کرده است. 

*. بیانات در دیدار جمعی از معلّمان و کارگران  1371/02/09
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دومی که مسـأله مهمی اسـت، »امـام ُمقسـط«؛ رهبر و پیشـوای عـادل. و سـومی »معلّم الخیـر«؛ معلّـِم آموزنده 
نیکیها؛ یعنـی همان کـه درس و سـواد و دیـن و دانـش را به مـردم می آمـوزد. اهانـت بـه او، عملی اسـت که هیچ 
کـس آن رامرتکب نمی شـود، مگـر منافـق. این قـدر ارزش تعلیـم وتربیـت ومعلـم در جامعه بـاال رفته اسـت. این، 
نکته بسـیارمهمی اسـت. اما ممکن اسـت معلّـم درمحیـط خانـواده، در محیـط کار، درمحیـط زندگـی و در داد و 
سـتد، با کسـی بگو مگو کنـد. یـک کلمه ایـن بگویـد، یـک کلمـه آن بگوید. ایـن طور نیسـت کـه حاال اگـر یکی 
بگومگویـی بـا معلّـم کـرد، بگوییم »ایـن منافق اسـت«! نـه. از ایـن قضایـا درمحیـط اجتماعـی و محیـط زندگی 
اتّفـاق می افتد. ایـن نکته برای روشـن کـردن ارزشـها و معیارهـا درجامعه اسـت؛ یعنی معلّـم آن قـدر ارزش دارد 

کـه کسـی حق نـدارد بـه او اهانـت کند.

ضرورت تعليم وتعّلم بودن محيط جامعه اسالمی 
 در سـالهای اخیـر،در جامعـه مـا راجع بـه معلّمیـن خیلی صحبت شـده اسـت. دربـاره حقـوق معنـوی معلّمین، 
دربـاره ارزش معلّمیـن، دربـاره حقـوق مـاّدی معلّمیـن، دربـاره این کـه بایـد برای این قشـر تـاش کـرد، فکری 
کرد، کمکی کـرد و خاطرشـان را از امـور زندگی آسـوده کرد تـا بتوانند به  فرزنـدان مردم برسـند. اینهـا حرفهایی 
 اسـت  که زیـاد گفته شده اسـت. کار هم تـا حدود زیـادی انجـام گرفته اسـت ومسـؤولین، باز هـم مشـغولند و کار 
می کننـد. امیدواریـم ان شـاءاللَّ به روزی برسـیم که قشـر معلّـم، دیگر غم وتشـویش زندگـی ماّدی نداشته باشـد 
وبتواندبه کارتعلیـم و تربیـت بپـردازد. لکـن بـه نظـر مـن، قضیـه از ایـن باالتراسـت. مسـأله در ایـن حـد منحصر 
نمی ماندکـه مابـه معلّـم احتـرام بگذاریـم یـا زندگـی او را تأمیـن کنیـم. قضیـه ایـن نیسـت. بسـیاری ازمعلّمین 
ارزش خودشـان را باالتـر از ایـن حرفهامی داننـد و حق هم بـا آنهاسـت. این روایـات و تأکید اسـام بـر روی تعلیم 
و مقـام معلّـم، برای امـر دیگری اسـت. بـرای چیسـت؟ به گمـان من بـرای این اسـت که محیـط جامعه اسـامی 

بایـد مثل یـک مدرسـه، محیـط تعلیـم وتعلّم باشـد. اصـل قضیه این اسـت.
 

سعی بر تعلم و یادگيرى در هر سن
همه شـما باید احسـاس کنیـد کـه در جامعه اسـامی، در حـال تعلّـم؛ یعنـی  یادگرفتن هسـتید. هر کـس در هر 
مرحلـه ای که هسـت، می توانـد یادبگیرد. یـاد گرفتن کـه حد نـدارد. ولوعّامـه دهر باشـد، باید یـاد بگیـرد. اتّفاقاً 
کسـانی که معلومات بیشـتری دارنـد و مـزه معلومات را چشـیده اند، بیشـتر در فکـر یادگرفتند. شـما کـدام عالم 
را پیـدا می کنید کـه چند جلـد کتاب کنـار دسـتش نباشـد و شـب و روز و وقـت و بی وقت آنهـا را مطالعـه نکند؟ 
اهل علـم، اهـل معرفـت، اهل دانـش و کسـانی را کـه طعـم علـم چشـیده اند، نمی شـود از دانـش جدا کـرد. مهم 
ایـن اسـت کـه در محیـط جامعـه، احسـاس می شـود کسـانی که معلومـات کمتـری دارنـد، متأسـفانه بـرای یاد 
گرفتـن بی رغبتنـد. ایـن، مسـأله خطرناکی اسـت وباید درسـت به عکس شـود. یعنـی شـما در جامعه چـه کارگر 
باشـید، چه کاسـب؛ چه معلّم باشـید، چـه دانشـجو؛ چه مشـاغل تولیدی داشـته باشـید، چـه مشـاغل خدماتی؛ 
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چه مـرد باشـید و چـه زن؛ هرکـه و درهر سـّنی هسـتید، بایـد در حـال تعلّم و یـاد گرفتـن باشـید. الی ماشـاءاللَّ 
کتاب هسـت. پس، وقتهایـی را بـرای کتاب خوانـدن بگذاریـد. چقدر وقـت ما در رفـت وآمدهـا، در اتوبوسـها، در 
انتظـار نشسـتنها و در این گوشـه و آن گوشـه بـه حرف زدنهـای بیهـوده تلف می شـود! ایـن وقتهای تلف شـده را 
اگـر روی هـم بگذاریـد، از عمر یک دانشـجوی پـرکار، بیشـتر می شـود. اگر ایـن اوقـات رابـه کار بکشـیم و از آنها 
اسـتفاده آموزشـی کنیـم - در خانـه، در محیـط کار، دربیـن راه - ببینیـد جامعـه چه خواهـد شـد! مهم، داشـتن 

معلومـات، اُنـس بـا کتـاب و اُنس بـا تعلیـم وتعلّم اسـت. ایـن، یک طـرف قضیه. 

سعی همگانی در معلم بودن براى یكدیگر 
اما طـرف دیگـر قضیه این اسـت که همه سـعی کننـد معلِّم هـم باشـند؛ یعنی چیـزی را کـه می دانند بـه دیگران 
تعلیـم دهنـد. بـاز در روایـات در بـاب تعلیـم، ایـن معنـا زیاد تکـرار شـده اسـت. عالمی کـه علـم خـود را کتمان 
می کنـد، لعنـت شده اسـت! این فقـط مخصـوص علِم دین نیسـت کـه البتـه حسـاب جداگانـه و اهمیـت ویژه ای 
دارد. پزشـکی که علـم خـود را کتمان کنـد و به شـاگردانش تعلیـم ندهد؛ مهندسـی که علـم خودراکتمـان کند؛ 
کارگـر خبـره ای که تجربـه و علـم خـود را کتمـان کنـد و در انحصار خویـش قرار دهـد، و هـر کس دیگـر که علم 
خـود را کتمان کنـد، لعنت شـده اسـت؛ مگر وقتی کـه ارائـه علم و افشـای مطلـب علمی، به طـور عام مفسـده ای 
داشـته باشـد.به هر حـال بایـد محیـط جامعـه، محیـط تعلیـم وتعلّـم و یادگرفتـن ویـاد دادن شـود. مسـأله این 

اسـت.

معلومات، شرط جامعه اى مقاوم در مقابل دشمن 
 ارزش معلّـم، بـه جهـت نشـان دادِن ارزش علـم اسـت. اگـر همـه آفرینـش بـه معلّـم درود می فرسـتند، بـرای 
ایـن اسـت کـه معلّـم، علـم را در اختیـار متعلّـم می گـذارد. ایـن درحقیقت به معنـای ارزش دادن بـه معلومـات 
اسـت. سـالهای متمـادی اسـت کـه سـعی می شـود علـم از محیـط جامعـه دور گـردد. روزگاری ایـن طـور نبود. 
نمی گویـم درگذشـته های دور، همـه مـردم عالـم بودنـد؛ نـه. بیسـوادی زیـاد بـود، علـم کـم بـود؛ امـا در محیط 
اهـل معرفـت، شـوق بـه علـم، روزافـزون بـود. علـم را بـرای خـوِد علـم می خواسـتند. سـالهای متمـادی سـعی 
کردند ایـن فرهنـگ را در جامعـه ما عـوض کننـد. علم، تبدیـل به یک وسـیله شـد و علم آمـوزی وسـیله ای برای 
پرکردن شـکم! ایـن ارزش علـم را کـم می کنـد. اگر جامعـه ای بـا معلومـات باشـد، مقاومتـش در مقابل دشـمن 
زیـاد می شـود. اگرجامعـه ای نسـبت به علـم حّساسـیت داشـته باشـد، هنگامـی که بـا کشـورها و ملتهـای دیگر 
هـم ارتباط برقرارکـرد، اّول سـعی می کنـد علـم آنهارابگیـرد. فرمانروایان ایـران در سـالهای پیـش و در دورانهای 
گذشـته، کاری کردنـد کـه وقتـی موضـوع تبـادل بیـن کشـور مـا و کشـورهای دیگـر به وجـود آمـد، به جـای 
این کـه مامعلومـات و فرهنـگ عظیـم خودمـان رادر معرض دیـد مـردم عالـم قـرار دهیـم - خیلـی چیزهاداریـم 
کـه می توانیـم بـه دیگـران بیاموزیـم - وبـه جـای این کـه مـا هـم از بیگانـگان علمشـان را یادبگیریـم؛ ایـن طور 
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شـد که مـا بـه آنهـا - فـرض بفرماییـد - مصنوعـات دسـتی مان را دادیـم تـا در نمایشگاههایشـان آویـزان کنند 
یـا نفتمـان را دادیـم تـا کارخانه هایشـان رابـه کار بیندازنـد و خودمـان هـم منتظـر نشسـتیم کـه آنهـا فرهنـگ 
فاسدشـان را به مابدهنـد! کسـانی که پیشـروان ارتبـاط فرهنگـی ایران با غـرب بودنـد، نگفتنـد »هر ایرانـی باید 
علم غـرب را تا آن جـا کـه می تواند یـاد بگیـرد.« اگـر ایـن را می گفتند، خـوب بود. مـا از ایـن اسـتقبال می کنیم. 
مـااالن هـم می گوییـم: دنیـا پیشـرفتهایی در معلومـات دارد. مـارا دویسـت، سـیصد سـال عقـب نگه داشـتند و 
نگذاشـتند ترّقی کنیـم. مابایدخودمان رابـه آنهـا برسـانیم و معلومـات آنهارایادبگیریم. پیشـروان مذکـور، این را 
نگفتنـد. گفتند:»ایران بایـد از لحاظ ظاهر و باطـن و لباس و شـکل و صورت و اخـاق، فرنگی مآب شـود!« اخاق 
آنهارا بگیـرد، لبـاس آنهارابگیـرد، وضع زندگـی آنها را بگیـرد و ارتباطـات ناسـالم آنها را بیامـوزد! ایـن را گفتند و 
نتیجـه اش همان شـد کـه در اواخـر دوران منحـوس پادشـاهی دیدیم - کسـانی هـم که بودند و یادشـان هسـت، 

دیدنـد - و هنوز هـم آثـار و ته نشـینها و رسـوبهایی تـا امـروز دارد.

لزوم علم آموزى از همگان 
بـه  اسـام  دیـروز  مابایدیادبگیریـم.  کسـی.  هـر  از  تعلّـم  و  تعلیـم  اسـت.  مهـم  ایـن  تعلّـم.  و  تعلیـم 
ماگفت:»حتی اگرمی توانیـد بـرای فراگیـری دانـش بـه چین برویـد.« چیـن آن روز، بـا آن فاصلـه! امـروز ما هیچ 
نقطـه ای از دنیـا راپیـدا نمی کنیـم کـه اگربخواهیـم طوالنی بـودن راه را نشـان بدهیـم، این طـور مثـال بزنیم که 
ایـن معنارابرسـاند. پیغمبر اکـرم، آن روز مـردم را ایـن گونه بـه فراگیری دانـش تحریـض می فرمود. ما نیـز امروز 
عقیده مـان همین اسـت. مـا باید از همـه، معلومـات بیاموزیـم. منتهـا علـم رابیاموزیـم. علـم را از آنهـا بگیریم، نه 
فسـاداخاق را؛ نـه آلودگیهـارا؛ نـه اعتیادهای مضـر را؛ نـه بیماریهـای خطرنـاك را؛ نه ایـن »طاعـون امریکایی« 
که اسـمش را »اِیـدز« گذاشـته اند و نه بقیه فسـادهای اخاقـی وغیـره را. اینهـا را از آنها یـاد نگیرید، اما علمشـان 

را چـرا.

پرورش، تربيت، تهذیب اخالقی و تزكيه، در كنار آموزش 
محیـط جامعه، بایدمحیـط آمـوزش، یادگرفتن ویـاددادن باشـد. البته درکنار آمـوزش، پرورش و تربیـت و تهذیب 
اخاقـی و تزکیـه اسـت. اگـر مـا آمـوزش رادرسـت انجـام دهیـم، تزکیـه هـم در خـال آن هسـت. این جاسـت 
کـه معلّمیـن بایـد بفهمنـد نقششـان چیسـت. در جامعـه ای که بـر محـور آمـوزش می چرخـد، معلّم کجاسـت؟ 
مرکـزآن دایـره و محـور آن حرکـت. در هـر کاسـی کـه هسـتید، در هـر محیطـی که هسـتید اگـر در دانشـگاه 
هسـتید و طرف حسـاب شـما دانشـجویان دوره های عالی هسـتند، یا در دبیرسـتان، یا حّتی در دبسـتان هستید، 
یـا در کودکسـتان؛ اگـر درحـوزه هسـتید، درمحیـط تعلیم وتربیـت جدید هسـتید؛ هـر جا هسـتید معلّـم محور 
حرکـت جامعه اسـت؛ معلّـم معیـار کار درسـت درجامعـه اسـت و بایدیـاد بدهد. ایـن مهم اسـت. این مهم اسـت 
کـه یـک نفـر چنیـن نقـش برجسـته و بـارزی را در اداره کشـورش و پیشـرفت دنیـای محیط خـود ایفا کنـد. در 
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گذشـته نگذاشـتند ایـن نقش درسـت ایفا شـود.

تالش متمّكنين، براى ایجاد فضاى آموزشی
مترتّـب براین، حرمـت معلـم در محیط درسـی، رابطـه دانش آمـوز بـا معلّم و حرمـت معلّـم در محیـط اجتماعی 
و تکریـم مـردم نسـبت به معلّـم اسـت. وقتـی در جایـی عـّده ای حضـور دارنـد و کسـی می گوید: »فان شـخص 
معلّـم اسـت«، آن گـروه بایـد بـه آن معلّـم احتـرام کنند و نسـبت بـه شـأنش احسـاس تعظیـم وتجلیل داشـته 
باشـند. امـروز تکلیف مهـم مـردم، این اسـت کـه بـه محیـط تعلیـم و تعلّـم کمک کننـد؛ هر کـس به هـر نحوی 
کـه می تواند. کسـی نمی توانـد بگویـد »امـروز کشـورما از لحـاظ تعلیـم و تربیـت هیـچ نقصی نـدارد« نـه. انصافاً 
نقصهـای زیادی هسـت. مـا از اّوِل انقـاب تا کنـون، از دسـتگاههای مسـؤول، مرتّب آمار مدرسـه سـازی دریافت 
می کنیـم. درسـت هم هسـت. امـا باز هـم وقتـی نـگاه می کنیـم، مدرسـه های مـا، در بعضـی از نقاط، دوشـیفتی 
و سـه شـیفتی اسـت؛ آن هم با مشـکات زیـاد و امکانـات کم! ایـن، یـک نقیصه بزرگ اسـت. چه کسـی بایـد این 
نقیصـه را برطـرف کنـد؟ مـن عـرض می کنـم: مـردم. پولدارهـا و متمّکنیـن بایـد در رفـع ایـن نقیصه بکوشـند. 
متمّکنیـن جامعـه مانمی تواننـد معلّم درسـت کننـد. دولـت بایـد مقّدماتش رافراهـم کند تا معلّم درسـت شـود. 
البته بـاب تربیـت مـدرس و تربیـت معلّمیـِن حرفـه ای و فّنـی، بـرای خـودش بـاب جداگانـه ای اسـت کـه واقعـاً 
تـاش زیـادی الزم دارد. امـا متمّکنیـن، فضـای آموزشـی که می توانندبه وجـود آورنـد؛ مدرسـه کـه می تواننـد 
بسـازند. من عـرض می کنـم: امـروز این امـر بـرای کسـانی که می توانند بـه آمـوزش و پـرورش کمک کننـد، یک 
وظیفه اسـت. بایـد درشـهرهای مختلـف کشـور و نقـاط دور و نزدیـک، مدرسـه ایجـاد کنند و بسـازند. امـروز در 
خوِد تهـران، مدرسـه کم داریـم. البتـه در چند سـال اخیـر، افـراد خّیـر از این کارهـا، کم وبیـش کرده انـد. دولت 
هم تـاش زیادی کرده اسـت؛ اّمـا این رونـد باید ادامـه پیداکنـد. در هر محلـه و شـهرك جدیداالحـداث، دو باب، 
سـه باب، پنج بـاب، گاهـی ده باب و شـاید هم بیشـتر، مدرسـه الزم اسـت. این تکلیـف را باید خـوِد مـردم متعّهد 
شـوند و انجـام دهنـد. البته مـردِم متوّسـط و مـردم طبقـات پایین تر مـا، غالبـاً بـرای این امـور خیر، دسـت و دل 
بازترنـد. خطاب من به متمّکنین اسـت؛ به کسـانی اسـت کـه پول دارند و به کسـانی اسـت کـه درآمدهای نسـبتاً 
خوبـی دارنـد. اینها بایـد ایـن کارهـا را بکننـد و به کمـک آمـوزش و پـرورش بشـتابند، تا محیـط، محیـط تعلیم 

شـود. وتربیت 

وظيفه معّلمين
من ایـن نکتـه را هم عـرض کنـم: امـروز شـما ماحظـه می کنیـد کـه دنیـا، دنیـای مبـارزه دو جانبه اسـت. یک 
طـرف، قدرتمنـدان و قـوی پنجه هـای جهـان قراردارنـد و یـک طـرف ملتهـای مظلـوم و مسـتضعف. چنیـن 
مبـارزه ای، امـروز جریـان دارد. مبـارزه واضحـی اسـت؛ مبـارزه پـر مرارتـی اسـت؛ مبـارزه ای اسـت کـه در آن، 
قدرتمنـدان، انـواع و اقسـام کارهای خـاف را هم انجـام می دهنـد و ملتها مظلـوم واقع می شـوند. همـان »ملئت 
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ظلما و جـورا)5(« نشـانه هایش دیده می شـود. دسـتهای پلید قـدرت، دنیـا را از ظلم و جـور پرکرده اند. کجاسـت 
که نشـانی ازظلـم و جور آنهـا نباشـد؟ همان طـور کـه امیرالمؤمنین علیـه الّصـاة و السـام، در آن دوران نسـبت 
به یـک نظـام فرمودنـد؛ امروز می شـود نسـبت بـه نظـام اسـتکباری گفـت: »ما مـن بیـت وبـر و ال مـدر اال دخل 
فیها ظلمهـم و نبا بها سـوء رأیهـم)6(« ظلمشـان تمام زوایـای عالـم راگرفته اسـت. این ظلـم - ظلم جهانـی - از 
سـوی مسـتکبرین و قلدرهای عالم، تکلیفـی را روی دوش مـا می گـذارد. آن تکلیف چیسـت؟ مبارزه بـا ظلم. کار 
ملت مـا مبـارزه باظلـم وجـور و بی عدالتی و حق کشـی و مردم کشـی اسـت. چگونه می شـود ایـن مبـارزه را انجام 
داد؟ ایـن مبارزه را با دسـت خالی از سـاح، شـاید بشـود انجـام داد؛ امـا با دسـت خالی از علـم و معرفـت وایمان، 
نمی شـود. بـا بیـکاری و بیهودگـی و هرزگـِی - خـدای ناکـرده - نسـلهای روبه رشـد، نمی شـود انجـام داد. ایـن 
مبـارزه را با هشـیاری کامل، بـا ایمان کامـل، با تـاش همه جانبه از سـوی قشـرها - مخصوصـاً قشـرهای جوان و 

نوجـوان - بایـد انجـام داد و این، وظیفـه معلّمین اسـت.
امیدواریـم کـه خداونـد متعـال توفیـق دهـد و بتوانیـم هریـک از مـا، در هر نقطـه کـه هسـتیم، وظیفـه تعلیم و 
تربیت و رشـد معنوی جامعـه را - ان شـاءاللَّ - در حـّد الزم انجام دهیـم. خداوند به همـه معلّمین کشـورمان - در 

هرنقطـه که هسـتند - برکـت و کمـک معنـوی عنایـت فرماید.
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جهاد و مبارزه طوالنی معلمان 
در راه رسيدن به استقالل فرهنگی

معناى ملت مستقل
استقالل سياسی یعنی چه؟ 

بدست آوردن قدرت استقالل سياسی ملت
استقالل اقتصادى مشكل تر از استقالل سياسی

شرط رسيدن به استقالل اقتصادى در كشور:
1- محكم كارى

2- به فكر خود نبودن پولدارها
3- وجود ابتكار درمحيط كار و تالش اقتصادى كشور

موثر بودن كارگران در حيات انقالب و كشور 
استقالل فرهنگی، سخت ترین نوع استقالل 

اصل الزم و كافی براى جنگيدن و مقاومت
چگونگی انتقام گيرى دشمن از جوانان ما

هدِف تهاجم فرهنگی دشمن
وظيفه فرهنگيان در برار تهاجم فرهنگی
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جهاد و مبارزه طوالنی معلمان در راه رسيدن به استقالل فرهنگی*
 

 معناى ملت مستقل
این مطلب را شـاید هشـت یا ده سـال قبل از ایـن - بـه گمانم در نمـاز جمعـه - و عرض کردیـم که »مـردم توّجه 

کننـد چگونـه باید تـاش جامعـه را جهـت داد. این یعنی اسـتقال کـه برای یـک ملت مهم اسـت«.
 ملت مسـتقل، یعنـی ملتی کـه اربابهـای امریکایـی یـا انگلیسـی - یـا روزی، روسـی - و امثـال اینهـا نمی توانند 
در سرنوشـِت او دخالـت کننـد و هـر چـه را بـه نفع خودشـان اسـت انجـام دهنـد و آنچـه را که بـه نفع ایـن ملت 
اسـت دور بیندازنـد. کشـورهایی کـه مسـتقل نیسـتند، این گونه انـد. امـروز بـه بعضـی از کشـورهایی کـه اسـم 
نمی آوریـم، نـگاه کنیـد؛ خودتان متوّجـه می شـوید کجاهـا را می گوییـم. این کشـورها رؤسـایی دارنـد که گوش 
به فرمـان امریـکا هسـتند. وقتـی ملـت و کشـوری، رؤسـایش گوش بـه فرمـان امریـکا هسـتند، در ایـن مملکت 
چـه کار می کننـد؟ معلـوم اسـت؛ کارهایـی کـه بـه نفـع امریکاسـت، درآن کشـورتصمیم گیری و اجرا می شـود. 
ازخرید، از فـروش، از تبلیغـات، از بـاال آوردن، از کنار زدن، از عـزل و نصب و خاصـه هر کاری که به نفـع آن ارباب 
اسـت، در آن کشـور انجـام می گیرد. هـر کاری هـم به نفع مـردم اسـت، انجـام نمی گیرد. اسـتقال نداشـتِن یک 
ملـت، چنیـن مصیبتی اسـت؛ کـه در رژیم گذشـته هـم این طـور بـود. مهمترین مشـکل این کشـور در گذشـته، 
ایـن بـود کـه آن رژیـم - رژیـم منحـوس پهلـوی - وابسـته به امریـکا و قبـل از آن، وابسـته بـه انگلیس بـود! آنها 
می گفتنـد چـه کسـی بیایـد بـاال و نخسـت وزیـر، یـا مسـؤول، یـا وزیـر یـا مدیـر شـرکت نفـت شـود و یـا فان 
شـغل را داشـته باشـد. امریکاییها کـه می گفتنـد، آن کـس را مقام و مسـؤولیت بـاال می دادنـد. هرکـس را هم که 
دشـمنان خارجِی ایـن ملـت می خواسـتند از صحنه کنـار بـرود، اینهـا - رژیم پهلـوی - همـه قدرتشـان را به کار 

*. بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان  1372/02/15
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می انداختنـد که او را کنـار بزننـد. در این مملکـت، اگر کاری بـه نفع امریکاییهـا بود، به وسـیله آن دسـتگاه انجام 
می گرفـت. اگـرکاری به ضـرر آنهـا وبـه نفـع مـردم بـود، انجـام نمی گرفـت؛ بلکـه بـا آن کار، مقابله هم می شـد. 

اسـتقال نداشـتِن یـک کشـور، این گونه اسـت.

استقالل سياسی یعنی چه؟ 
ملـت مـا مبـارزه کـرد و اسـتقال را به دسـت آورد. ایـن اسـتقال چیسـت؟ ایـن، مسـأله مهمی اسـت. سـه نوع 
اسـتقال داریـم و ایـن سـه نوع، پشـت سـر همنـد. یکـی مشـکل اسـت؛ دومـی از اّولی مشـکلتر اسـت؛ سـومی 
از همـه مشـکلتر اسـت! آن کـه مشـکل اسـت و ملـت مـا آن مشـکل را حـل کـرد و نتیجـه اش را به دسـت آورد، 

»اسـتقال سیاسـی« اسـت؛ کـه به دسـت آوردیـم و خیلـی هـم مشـکل بـود.
 »اسـتقال سیاسـی« یعنـی چـه؟ یعنـی این کـه امـروز در ایـن کشـور، کسـانی کـه مسـؤولند - چه دولـت، چه 
مجلـس و چه قـّوه قضائّیـه - همـه خدمتگـزاران شـما مردمنـد. اینهـا زیر بـار هیچ کـس، جـز تکلیف الهی شـان 
نیسـتند. اسـتقال، یعنی ایـن. اگر همـه دنیا هـم جمـع شـوند - امریـکا، انگلیـس، اروپـا؛ حتـی آن روزی که در 
دنیـا دو قدرت شـرق و غرب بـود - و دسـت در دسـت هـم بگذارنـد و بخواهند ایـن ملت و ایـن کشـور را یک قدم 
به سـمتی که بـه ضرر مـردم و بـه نفـع آنهاسـت بکشـانند، مسـؤولین و رؤسـا و خدمتگـزاران ایـن کشـور، اجازه 
نخواهنـد داد. ایـن، اسـتقال سیاسـی اسـت. اسـتقال سیاسـی، یعنـی این کـه امـروز کسـانی بـر ایـن مملکت 
حکومت می کننـد که مـردم می خواهنـد. چندصبـاح دیگـر، انتخابات ریاسـت جمهوری اسـت. مـردم می گردند 
و آن چهـره ای راکـه بـه او عاقه و اعتمـاد دارنـد و او را بـرای کارهـای مملکـت قدرتمندوتوانـا می داننـد، انتخاب 

می کننـد. البتـه یاوه گو،یـاوه خـودش رامی گویـد. یاوه گـو، بـه خـدا هـم یـاوه می گویـد:
 هر درونی کو خیال اندیش شد

 چون دلیل آری، خیالش بیش شد

بدست آوردن قدرت استقالل سياسی ملت
 آنهایی کـه باطنشـان مریـض اسـت، هـر چـه در ایـن کشـور نـگاه کننـد، چشمشـان نمی بینـد. آحـاد مـردم را 
می بیننـد؛ شـور و شـوق مـردم را می بیننـد؛ عاقـه مـردم بـه مسـؤولین را می بیننـد؛ صفـا و خلـوص مسـؤولین 
کشـور را می بیننـد؛ می بینندکه مـردم، مسـؤولین کشـور را انتخـاب می کنند؛ اّما بـاز به یـاوه گویـی می پردازند؛ 

حـرف می زننـد؛ مّتهـم می کننـد؛ انتخابـات و مـردم را مّتهـم می کننـد؛ مسـؤولین را مّتهـم می کننـد.
 البتـه اینهـا، محـّل اعتنـا نیسـتند. بـه اینهـا اعتنایی نبایـد کـرد. واقـع قضیه ایـن اسـت که مـردم همـه چیز را 
، ایـن ملـت توانسـت باقـدرت خـود، اسـتقال سیاسـی را بـه دسـت آورد. امـروز کشـور ما،  می بیننـد. بحمـداللَّ
از لحاظ سیاسـی، یک کشـور مسـتقل اسـت؛ کشـوری اسـت که روی پـای خودش ایسـتاده اسـت. ایـن، چیزی 
نیسـت که مـن بگویـم. در مسـافرتهای خارجـی، بنـده با رؤسـای بسـیاری از کشـورها صحبـت کرده ام. رؤسـای 
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دهها کشـور دنیا، در طول سـالهای ریاسـت جمهـوری و بعـد از آن، بـا من صحبـت کرده انـد و همه، ایـن را قبول 
دارنـد؛ همـه ایـن را می گوینـد و همـه ایـن را می فهمنـد.

 یک روز شـرق و غرب دستشـان را در دسـت هم گذاشـتند، برای این که بتواننداین کشـور را به سـمتی بکشـانند. 
وقتی مـا از حّقـی دفـاع می کردیم، همـه، دستشـان را در دسـت هم می گذاشـتند تـا نگذارند مـا از آن حـق دفاع 
کنیـم؛ ولـی نتوانسـتند. امروزهم، همه دسـت در دسـت هـم گذاشـته اند کـه حـّق فلسـطینیها را از بیـن ببرند و 
نابودکننـد. ماهـم ایسـتاده ایم و می گوییم: »مـا مخالفیم.« فریادشـان بلند شـده اسـت کـه »چرا ایـران مخالفت 
می کنـد؟!« ایـن حـرف را در مجالـس خصوصـی می گوینـد، در مجالـس عمومـی می گوینـد، در تبلیغاتشـان 
می گوینـد و تهدیـد هـم می کننـد. بکننـد! ماآنچه راکـه فهمیده ایـم، آنچـه را کـه تکلیفمـان اسـت، آنچـه را کـه 
می دانیـم خـدای متعـال آن رامی خواهـد؛ آن رامی گوییـم، آن را انتخـاب می کنیـم و آن راه رامی رویـم. کسـی 
نمی توانـد روی ملـت و دولـت و نظـام جمهـوری اسـامی ایران وخدمتگـزاران شـمامردم، تأثیـری بگـذارد. این، 

اسـتقال سیاسـی اسـت و مـا، ایـن را به دسـت آورده ایم.

استقالل اقتصادى مشكل تر از استقالل سياسی
 از این مشـکلتر، »اسـتقال اقتصادی« اسـت. اسـتقال اقتصادی، یعنـی ملت و کشـور، در تاش اقتصـادی خود 
روی پای خـود بایسـتد و به کسـی احتیاج نداشـته باشـد. معنایش این نیسـت کـه ملتی کـه اسـتقال اقتصادی 
دارد، بـا هیچ کـس در دنیـا داد و سـتد نمی کند؛ نـه. داد و سـتد، دلیـل ضعف نیسـت. چیـزی را خریـدن، چیزی 
رافروختـن، معاملـه کـردن، گفتگـوی تجـاری کـردن، اینهـا دلیـل ضعف نیسـت. امـا باید طـوری باشـد که یک 
ملـت، اّوالً نیازهـای اصلـی خـودش رابتواند خـودش فراهـم کنـد. ثانیـاً، در معـادالت اقتصـادی دنیـا و مبادالت 
جهانـی، وزنه ای باشـد. نتواننـد او را بـه آسـانی کنـار بگذارند؛نتواننـد او را به آسـانی محاصـره کنند؛ نتواننـد او را 
به آسـانی فـرو دهند و هـر چـه می خواهند بـه او امـا کنند. امـروز کشـورهایی کـه از لحـاظ اقتصادی پیشـرفته 
هسـتند و قدرتـی دارنـد - و متأسـفانه اسـتعمار و اسـتکبار دنیـا را هـم در اختیـار دارنـد و دنبـال می کننـد اگـر 
بخواهنـد بـا کشـوری کاالیـی را مبادلـه کننـد و داد و سـتد و همـکاری داشـته باشـند، مـواردی را به آن کشـور 
تحمیـل می کننـد. اقتصـاد مسـتقل یـک کشـور، یعنـی آن چیـزی کـه کشـور الزم دارد، در داخـل کشـور قابل 
تأمیـن باشـد؛ کارخانه هـای کشـور، همـه کار کننـد و کارگـران کشـور، کار را وظیفـه انسـانی و دینـی و وجدانی 
خودشـان بدانند. کارگر هم فقط کسـی نیسـت کـه در کارخانه اسـت. هرکس کـه یـک کارمفید در ایـن مملکت 
انجـام می دهـد، یک کارگر اسـت. یـک نویسـنده، یـک هنرمند، یـک معلّـم، یک مبتکـر و یـک محّقـق، اینها هم 

کارگرنـد.
کارگـری افتخـار اسـت. افتخـار اسـت کـه کسـی کارگـر باشـد؛ چـه رسـد بـه آن بازوهـا و پنجه هـای توانـا و 
قدرتمنـدی کـه ایـن چرخهـای کارخانه هـا را بـه کارمی اندازنـد؛ کـه اگـر آن بازوهـا نباشـند، آن چرخها بـه کار 

نخواهـد افتـاد و ملتی کـه بـه چنیـن وضعـی دچـار شـود، روزگارش سـیاه خواهـد بـود.
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شرط رسيدن به استقالل اقتصادى در كشور:

1. محكم كارى
حاال مـا بـه اسـتقال اقتصـادی رسـیده ایم یانـه؟ مـن عـرض می کنم ایـن همـان اسـت کـه مشکلتراسـت. باید 
تـاش کنیـم. البتـه می توانیـم امـروز اّدعـای اسـتقال اقتصـادی کنیـم؛ امـا بـه شـرطها و شـروطها. ایـن، چند 
شـرط دارد: اّوالً این کـه در کشـور، هـر کـس، هـر کاری را کـه بـه عهـده دارد، خوب انجـام دهـد. فرمـود: »رحم 
اللَّ امـرء عمـل عمًا فاتقنـه1«؛ خـدا رحمت کنـد آن کسـی را کـه کاری انجـام دهـد و آن رامحکم و متقـن انجام 
دهـد؛ خـوب انجـام دهد. شـما اگـر یـک پیـچ را می گردانیـد و سـفت می کنیـد، اگـر یـک چـرخ را می چرخانید، 
اگـر جایی یـک بخیـه می زنید، اگـر ماشـینی را گریسـکاری می کنیـد، اگـر کتابـی را چـاپ می کنید، اگـر کتابی 
را می نویسـید، اگـر سـِر کاس درس می دهیـد، اگـر در بیمارسـتان بـه بیمـاران می رسـید، اگـر در شـهرداری 
مشـغول تمیزکـردن معابر شـهری مـردم خودتـان هسـتید، اگرگوینده ایـد، اگر نویسـنده اید، اگـر محّققیـد، اگر 
روحانـی هسـتید، اگـر مشـغول تحصیـل و درس خوانـدن هسـتید، اگـر در دانشـگاه یـا مدرسـه هسـتید، اگر در 
کار هنر مشـغولید، اگـر فیلمسـازید، اگـر داسـتان نویس هسـتید، اگـر روزنامـه نگارید؛ هر چـه هسـتید و هر که 
هسـتید و هر جـا کار می کنید، باید سـعی کنیـد کاری را کـه انجـام می دهید، درسـت انجـام دهید، کامـل انجام 
دهیـد، محکـم انجـام دهیـد، و کـم نگذارید. ایـن، یکـی از شـرایطی اسـت که اگـر محّقـق شـود، مابه اسـتقال 

اقتصـادی می رسـیم.

2. به فكر خود نبودن پولدارها
 شـرط دوم ایـن اسـت کسـانی که پـول و امکانـات دارنـد، فقـط به فکـر خودشـان نباشـند؛ چـون آن پـول هم از 
همیـن کشـور به دسـت آمـده، آن پـول هـم در سـایه همیـن ملـت و از همیـن آب و خـاك به دسـت آمده اسـت. 
چـه کسـی می توانـد بگویـد »مـن پـول دارم و در پولدارشـدِن خـودم، مرهـون خدمـات و کمکهای دولـت وملت 
نیسـتم«؟ مگـر چنین چیـزی می شـود؟ از آسـمان کـه بـرای انسـان پـول نمی ریزنـد! پـول در همیـن زندگـی و 
تـاش روزمـّره به دسـت می آیـد. هـزاران نفـر کار می کننـد؛ یک نفـر تصادفـاً پولـدار می شـود. کسـانی که پـول 
و امـکان دارنـد، ایـن پـول را فقـط بـرای اسـتفاده خودشـان مصـرف نکننـد. شـما اگـر می خواهـی در جایـی 
سـرمایه گذاری کنـی و بـه کاری بپـردازی، فقـط بـه فکرایـن نبـاش کـه ایـن کار چقـدر به من سـود می رسـاند؟ 
مـا نمی گوییـم هیـچ ماحظـه شـخص خودتـان را نکنیـد. می گوییـم ماحظـه کشـورتان را هـم بکنیـد. 
سـرمایه گذاری مضـر نکنیـد. سـرمایه گذاری بی فایـده نکنیـد. در کاری کـه تولیـد آن، مملکـت را بـه پیـش 
نمی بـرد سـرمایه گذاری نکنیـد. کسـانی که پـول و امکانـات دارنـد، وجـدان دینی و احسـاس مسـؤولیت داشـته 

باشـند.
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3. وجود ابتكار درمحيط كار و تالش اقتصادى كشور
 شـرط دیگـر ایـن اسـت کـه درمحیـط کار و تـاش اقتصـادی کشـور، ابتـکار وجـود داشته باشـد. مـن عـرض 
می کنـم چـه خـوب اسـت کارخانه هایـی کـه در کشـور مـا وجـود دارد؛ چـه آنهایـی کـه در اختیـار دولت اسـت 
و چـه آنهایـی کـه در اختیـار مـردم اسـت - امـروز تعـداد زیـادی از واحدهـای تولیـدی دراختیارمـردم و مـال 
خودمـردم اسـت - یـک مقـدار از درآمدشـان را بـرای تحقیـق، بـرای پیشـبرد کار و بـرای کیفّیـت بخشـیدن به 
کاالی تولیدیشـان صـرف کنند. چـرا ما باید بنشـینیم کـه دیگـری در اروپا، یـا در یک گوشـه دیگر دنیـا تحقیقی 
بکنـد و مـا از او یـاد بگیریـم؟! مگـر مـا کمتـر از آنهـا هسـتیم؟! مگر مـا کمتـر می فهمیـم؟! پـس بایـد تحقیقات 
کنند، ابتکار کننـد، تولیـد را جلو ببرنـد، صنعت را جلـو ببرند، تولیـد را از لحـاظ کیفّیـت و کمّیت بـاال ببرند. این 

هم یـک شـرط؛ ابتـکار داشـتن و نـوآوری.
چیـزی را بـه بـازار خواسـِت بشـر در سـطح جهـان عرضـه کنید کـه چشـمها را بـه طـرف شـما بگردانـد و به آن 
احسـاس احتیـاج کنند. فقـط اّدعـا نباشـد. در این میـدان بایـد واقعاً عمـل باشـد. این هم یک شـرط اسـت. بعد، 
دسـتگاههای علمی کشـور به کمک اقتصـاد کشـور بیاینـد. متفّکرین دانشـگاهها بیایند و بـرای دولـت کار کنند. 
دولـت تکیـه بـه متفّکریـن و علمایـی کنـد کـه در دانشـگاهها هسـتند و درس می خواننـد. خیـال هـم نکنند که 
تحقیق و حـرف فـان متفّکـر اروپایی که چیـزی گفته، همیشـه همین اسـت. امـروز چیـزی می گویند و بیسـت 
سـال دیگـر، ده سـال دیگـر، پنج سـال دیگـر، یک نفـر عالـم دیگـر می آیـد و آن حـرف راباطـل می کنـد و حرف 
دیگـری می زنـد. چرا مـا عـادت کرده ایم هر چـه غربیهـا گفتنـد، بی قید و شـرط قبول کنیم و دسـت روی دسـت 
بگذاریـم و از آنها گـوش کنیـم و بپذیریم؟! شـما باید درسـتش را پیـدا کنیـد. اقتصاددانان کشـور ما بایـد آنچه را 
که بـا اوضـاع سـرزمین ما، بـا عقاید مـا، بـا خصوصیـات مملکت مـا و متناسـب با مسـائل اقتصـادی ماسـت، پیدا 
کننـد. همین طـور کـه این جـا اظهـار شـد، امـروز مـا می بینیـم بحمـداللَّ طرحهـای جدیـد اقتصـادی از طـرف 
دولت و مسـؤولین کشـور در جریان اسـت. ایـن طرحهـای اقتصـادی - آن طور کـه مسـؤولین آنها بیـان می کنند 
- ان شـاءاللَّ در آینده نتایج شـیرین و خوبـی خواهد داشـت و امیدواریم کـه آن آینده، زودتر برسـد. امـا من این را 
می خواهـم عـرض کنـم کـه قشـرهای محـروم و فقیـر و کم درآمد، کـه گران شـدن یـک جنـس فـوراً در زندگی 
شخصی شـان اثـر می گـذارد، بایـد تحـت حمایـت و پوشـش قـرار گیرنـد. ایـن را عـرض می کنیـم تا مسـؤولین 
مسـائل اقتصـادی و بخشـهای مختلـف اقتصـادی و کسـانی که کار و تولید در اختیارشـان اسـت، روی ایـن قضایا 
درسـت فکر کنند و ایـن قشـرهای آسـیب پذیر و به اصطـاح مسـتضعفین و محرومین و کـم در آمدهـا، به نحوی 

کمک شـوند، تا ان شـاءاللَّ ایـن ملـت بتوانـد اقتصاد را شـکوفا کنـد. ایـن می شـود اسـتقال اقتصادی.

مؤثر بودن كارگران در حيات انقالب و كشور 
 کارگـران مـا در حیـات ایـن انقـاب و ایـن کشـور مؤثـر بودنـد. البـد می دانیـد در اّوِل انقـاب، بـرای این کـه 
کارخانه هـای مـا را بـه اعتصـاب بکشـانند چقـدر سـرمایه گذاری شـد! مـا در جریـان بودیـم. حـاال نمی خواهـم 
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جزئّیـات آن مسـائل را در ایـن جلسـه بگویـم؛ اینهـا مسـائل ریـزی اسـت کـه در جاهـای دیگـر و در فرصتهـای 
مخصـوص باید بیان شـود. بنده پیـش از پیـروزی انقـاب و در بحبوحه مبـارزات، دیدم کـه عّده ای قصد داشـتند 
دِر کارخانه هـا را خشـت بگذارنـد، تا وقتی جمهوری اسـامی تشـکیل شـد، ایـن کارخانه هـا مطلقاً جـواب ندهد! 
ایـن نّیت را داشـتند. امـا چه کسـی در مقابلشـان مقاومت کـرد؟ کارگـران. من همـان ایام بـه یک کارخانـه رفتم 
- شـاید کارگـران آن کارخانـه در همیـن جمعیـت حضور داشـته باشـند و یـا وقتـی این دیـدار پخش می شـود، 
بشـنوند - در آن کارخانـه، کمونیسـتها و چپهـا و به اصطـاح و بـه قـول خودشـان »طرفـداران طبقه کارگـر«، به 
سـر من ریختنـد بـرای این کـه بنـده را نابـود کننـد؛ چـون فهمیدند مـن به آنجـا رفتـه ام کـه جلـو خرابکاریهای 
آنهـا را بگیـرم. اما کارگـران کارخانـه، که چپهـا خیـال می کردند آنهـا را در مشـت دارند، از مـن دفاع کردنـد. بعد 

هـم کـه فـردای آن روز رفتیـم، دیدیم همـه آنهـا را از کارخانـه بیـرون کرده اند.
 کارگـران مـا این گونه انـد. دشـمن، امـروز هـم تـاش می کنـد؛ ایـن را بدانیـد. چـون می داننـد کـه جمهـوری 
اسـامی در مقابل امریـکا و در مقابل دشـمن، قـرص و محکم ایسـتاده اسـت؛ بـرای این که بـه زانویـش در آورند، 
امـروز هـم تـاش می کننـد تـا شـاید بتواننـد برنامه هـای کشـور را به کلّـی مختـل کننـد. اگـر غـرب و امریـکا و 
دشـمنان مـا و منافقیـن و دیگـران و دیگـران بتواننـد کارخانه هـای مـا را از کار بیندازنـد، ضربـه حسـابی زده اند 
و امـروز تـاش می کننـد کـه ایـن ضربـه را بزننـد. امـروز چـه کسـانی در مقابـل اینهـا ایسـتاده اند؟ کارگـران 
مسـلمان ما؛ کارگران بـا وجدان مـا. در گذشـته هـم - از اّوِل انقاب تـا امـروز - همین طور بوده اسـت؛ امـروز هم 
همین طور اسـت و به فضـل پـروردگار، در آینـده هم، همیشـه کارگـران ما به سـینه نامحرمانـی کـه بخواهند در 

محیـط کار ما اخـال کننـد، خواهنـد زد.

استقالل فرهنگی، سخت ترین نوع استقالل 
 سـومی کـه از همـه سخت تراسـت، »اسـتقال فرهنگـی« اسـت. ایـن، بسـیار سـخت اسـت و بسـیار خـون دل 
دارد. مبـارزه بـرای اسـتقال فرهنگـی، از همـه انـواع اسـتقالها سـخت تر اسـت. مـن یک وقـت گفتم دشـمنان 
»شـبیخون فرهنگـی« می زننـد. ایـن اّدعـا راسـت اسـت و خـدا می دانـد کـه راسـت اسـت. بعضـی نمی فهمند؛ 
یعنـی صحنـه را نمی بینند. کسـی کـه صحنـه را می بینـد، ملتفت اسـت که دشـمن چـه کار می کنـد و می فهمد 

که شـبیخون اسـت، و چـه شـبیخونی هم هسـت!

 اصل الزم و كافی براى جنگيدن و مقاومت 
 من در یـک جمله سـاده و کوتـاه عـرض کنم که یـک ملـت، با نیـروی ایمـان و اعتقـادش مبـارزه می کنـد. اصًا 
مبـارزه و جنگیـدن و مقاومـت کـردن، بـا ایمان اسـت، نـه با دسـت و چشـم و بـدن. دسـت و چشـم و بـدن ابزار 
اسـت. یک آدم سـالم و قـوی، یـک تیراندازماهـر و آگاه به همـه فنـون جنگـی را در نظر بگیریـد که بـه جنگیدن 
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ایمـان ندارد. یـک نفر نـاوارد را هـم در نظـر بگیرید که بلـد نیسـت چگونه تفنـگ را به دسـتش بگیرد؛ امـا معتقد 
اسـت که باید بـا چنگ و دنـدان جنگیـد. این دو نفـر، کدامشـان بهتر می جنگنـد؟ آن کـه جنگیدن بلد اسـت، اما 
معتقد نیسـت، نمی جنگد! درسـت اسـت کـه بلد اسـت، اما بلـدِی خـودش را بـه کار نمی انـدازد. یکی هم هسـت 
که جنگیـدن بلد نیسـت، امـا معتقد اسـت کـه بایـد جنگیـد. لذا بـا چنـگ و دنـدان می جنگـد و جنگیـدن را در 

اسـرع وقـت یـاد می گیرد.
مگر بسـیجیهای ماچـه کار کردند؟ بسـیجیهای ما مگـر دوره هـای آن چنانی دیده بودنـد؟ دوره های بیسـت روزه، 
دوره هـای چهـل و پنـج روزه، دوره هـای دوماهه و سـه ماهه دیدنـد؛ اما دیدیـد در میدان جنـگ چه کردنـد. چرا؟ 
چـون معتقـد بودند کـه باید دفـاع کـرد و جنگیـد. ملت مـا از وقتـی انقاب کـرد تا امـروز، معتقـد بوده اسـت که 
باید با دشـمنان اسـام بجنگـد؛ بـا متجاوزیـن، بـا زورگوها و بـا آنهایی کـه سرنوشـت ایـن مملکت را دهها سـال 
در دسـت داشـتند و خوردنـد و چاپیدنـد و از بیـن بردنـد، باید مبـارزه کند؛ بایـد همـه لّذتهـا را کنار بگـذارد و به 
میـدان مبـارزه بیایـد. ملت مـا ایـن عقیده را داشـت؛ بـه میـدان آمـد و انقـاب پیروزشـد، جنـگ پیروز شـد و تا 

، پیـش آمده ایم. امـروز، بحمـداللَّ
حال اگـر دشـمن با امـواج خبـری وارد کشـور ما شـود؛ بـا رادیوهایـش وارد کشـور مـا شـود و حرفهایـش را وارد 
کشـور ما کنـد و در ذهـن ملـت این طـور وارد کنـد کـه »مبارزه خـوب نیسـت؛ دفـاع از اسـام فایـده ای نـدارد؛ 
ایسـتادگی در مقابـل دشـمن ثمری نـدارد؛ هر چـه زحمـت بکشـید و مبـارزه کنید، ضـرر کرده ایـد« آیا بـاز هم 
در مملکـت ایـران، مبـارزه ای علیه دشـمنان اسـام باقـی خواهد بـود؟! معلوم اسـت کـه نـه! خیلی از مسـلمانان 
در دنیا هسـتند که بـا امریکا و دشـمنان اسـام مبـارزه نمی کننـد. خیلـی ملتهاهسـتندکه قـرآن هم می خوانند، 
نمازهـم می خواننـد، عبـادت هم می کننـد، امابادشـمن اسـام مبـارزه نمی کننـد کـه هیـچ، بـا آنها دوسـتی هم 
می کننـد! اگـر دشـمن بتوانـد ملت مـا را بـه ملتـی کـه اعتقـادی بـه مبـارزه نـدارد، امیـدی به پیـروزی نـدارد، 
زهـدی نسـبت بـه جلوه هـای شـهوانی و مـاّدی نـدارد، تبدیـل کنـد، پیـروز شده اسـت. این جاسـت کـه مبـارزه 

فرهنگـی، مبـارزه ای واجب تـر از واجـب می شـود.
امـروز ایـن کار را می کننـد. امـروز در جبهه هـای مختلـف، دشـمن کار می کنـد. یـک جبهـه، جبهـه جوانـان ما 
در مـدارس اسـت. ایـن جوانـان عزیـز مـا - دختـران و پسـران پاکیـزه مـا - بچه هـای همیـن ملتنـد. دل پاکیزه، 
جسـم پاکیزه و مغـز پاکیـزه آنهـا را بـا تحریـکات شـهوانی، بـا پخش کـردن عکسـهای مهّیـج شـهوت، بـا فیلم و 
ویدئـو و نـوار و انـواع و اقسـام خباثتهـا و رذالتها بـه جـوش می آورنـد و آنهـا را به فسـاد می کشـانند. ببینیـد این 

چـه جنایـت بزرگـی اسـت! ایـن، یکـی از کارهایـی اسـت کـه می کنند.

چگونگی انتقام گيرى دشمن از جوانان ما
عـّده ای خیـال کرده انـد که وقتـی ما بـه تهاجـم فرهنگـی غـرب حملـه می کنیم، فقـط مسـأله مان این اسـت که 
یک نفـر در خیابـان حجابـش را درسـت رعایت نکـرده اسـت. مـردم بحمـداللَّ حجابشـان را رعایت می کننـد؛ ااّل 
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افـرادی قلیل. مسـأله اینهـا نیسـت. این، فرعـی اسـت. اصل قضیـه آن اسـت کـه داخـل خانه هاسـت و از مجامع 
جوانـان سرچشـمه می گیـرد و دشـمنان آن جـا کار می کننـد. آن کـه آشـکار نیسـت، آن کـه پنهان اسـت، خطر 
آن جاسـت. جوانـان مـا شـهوات را دور انداختنـد، راحتـی و لـّذت را دور انداختنـد؛ رفتنـد در میـدان مبـارزه و 
توانسـتند دشـمن را به زانـو درآورند. حـال دشـمن از جوانان مـا انتقامـش را می گیـرد. انتقامش چیسـت؟ انتقام 
دشـمن این اسـت که جوانـان ما را بـه لـّذات و شـهوات سـرگرم کند. پـول خـرج می کننـد، عکس مبتـذل چاپ 
می کننـد و مّجانی بیـن جوانـان منتشـر می کننـد. ویدئو درسـت می کننـد و فیلمهـای مهّیـج شـهوت را مّجانی 
بـه ایـن و آن می دهنـد که نـگاه کننـد. البتـه، یک عـّده از ایـن طریق، پـول هـم دسـت می آورنـد؛ امـا آنهایی که 
سـرمایه گذاری می کننـد، بـرای پـول، سـرمایه گذاری نمی کننـد. می تواننـد آنهـا را در کشـورهای دیگـر، آزادانه 

پخش کننـد و پـول به دسـت آورنـد. این جـا می خواهنـد نسـل جـوان را ضایـع و نابـود کنند.
، اگـر دسـتگاه قضایـی این کشـور، کسـی را که بـه چنین  این، هجـوِم یـک مهاجم اسـت. حـال، بیننـا و بیـن اللَّ
فسـادی دامـن می زنـد، دسـتگیر کـرد، چـه مجازاتـی بـرای او مناسـبتر از همـه اسـت؟ کسـی که هـزاران جوان 
ایـن مملکـت را - جوانـان پـاك و پاکیزه مـا را؛ بچه هـای معصوم مـا را - بـه وادی فسـاد و شـهوترانی می کشـاند، 

مجازاتـش چیسـت؟ به نظـر مـن، اینهـا باید بـه شـدیدترین وجـه مجازات شـوند.

هدِف تهاجم فرهنگی دشمن
هـدِف تهاجم فرهنگی دشـمن این اسـت کـه ذهن مـردم را عـوض کنـد؛ از راه اسـام منصـرف نمایـد و از مبارزه 
ناامیـد سـازد. آن آقایی که خـودش - به حسـب آنچـه که مـا می بینیـم - خسـرالدنیا و اآلخره اسـت، بـر می دارد 
می نویسـد که »ملت ایـران خسـر الدنیـا و اآلخره شـده اند«! می نویسـند، و چـاپ هم می کننـد که »مسـلمانهای 
عالـم و از جملـه ملت ایران، خسـر الدنیـا واآلخره شـدند.« چرا؟ چـون با امریـکا جنگیدنـد؛ مقصودش این اسـت! 
این، خسـر الدنیا و اآلخـره بودن اسـت؟! ملت ایـران که توانسـت خـود را از ذلّـِت وابسـتگی نجات دهد؛ توانسـت 
خـود را از ذلّـت و ننـگ ارتبـاط و اتّصال بـا رژیم منحوس دسـت نشـانده فاسـد پهلـوی و ارتبـاط با امریـکا نجات 
دهد و این طـور شـجاعت و شـهامت و سـربلندی در دنیا از خـود به نمایـش بگـذارد و در جـاده آزادگـی گام نهد، 
خسـر الدنیا و اآلخره اسـت؟! ایـن جوانان مـا، ایـن خانواده هـای مؤمن مـا، ایـن زن و مـرد دلباخته دین و عاشـق 
راه خدا، خسـر الدنیـا و اآلخره اند؟! خودشـان خسـر الدنیـا و اآلخره اند! کسـی کـه ایـن را می گوید، حقیقتاً خسـر 
الدنیـا و اآلخره اسـت. نـه دنیـا دارنـد، نه آخـرت. دنیاشـان، دنیـای نکبـت؛ آخرتشـان هم باشـک، قهـر و عذاب 
الهـی اسـت. نسـبت به مـردم ایـن حرفهـا را می زننـد و پخـش هـم می کننـد. بـرای چـه پخـش می کننـد؟ برای 
این که مـردم رامتزلـزل کنند؛ بـرای این کـه ایمان مـردم را عـوض کننـد. ایـن، کار کیسـت؟ کار همان دشـمنی 

که اسـتقال اقتصـادی به ضرر اوسـت، اسـتقال سیاسـی به ضـرر اوسـت؛ اسـتقال فرهنگـی به ضرر اوسـت.
 اینهـا عوامـل دشـمنند. ایـن، تهاجـم فرهنگـی اسـت. ایـن، مبـارزه بـا ملـت ایـران اسـت، کـه دشـمنان انجـام 

می دهنـد. مخصـوص مـا هـم نیسـت؛ اینهـا بـا اسـام بدنـد و بـا اسـام دشـمنی می کننـد.
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وظيفه فرهنگيان در برار تهاجم فرهنگی
 حـال وظیفه مـا چیسـت؟ مـن می گویـم وظیفـه معلّـم و فرهنگـی و دانش آمـوز - کـه اینهـا در مرکز دایـره قرار 
دارنـد - و همچنین همه کسـانی که بـا امـور فرهنگی کشـور سـر و کار دارند، یـک جهاد و مبـارزه طوالنی اسـت.

این روزها روز بزرگداشـت معلّم اسـت و هیـچ بزرگداشـتی از این باالتر نیسـت که امـروز سـنگینترین بخش کار، 
که از غیر شـما بـر نمی آید، بـر دوش شماسـت. کارهای آسـان را دیگـران کردنـد. امروز روزی اسـت کـه معلّمین 
کشـور باید آن کار مشـکل را انجام دهند. آن کاِر مشـکل چیسـت؟ سـاختِن انسـانهاِی مسـلمان، مؤمن، متدیّن و 
سـالم از لحاظ روحـی و اعتقادی. سـاختِن جوانی کـه بتواند بـا دسـتهای نیرومند خود، چـرخ مملکـت را بگرداند 

و ایـن، بزرگترین کار اسـت.
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ثواب الهی و سهيم شدن در بناى آینده، 
دو دستاورد تعليم و تربيت

وابستگی دنيا و آخرِت هر اّمت به علم و كار 
علم و كار، دو بال براى یك ملت

چوب حراج خانواده قاجار و پهلوى به موجودى ملت 
ــت  ــد سرنوش ــتكبارى می خواهن ــاى اس قدرته

ملتها را در دست گيرند
محدودیتهاى استكبار در دوران جنگ براى نظام 

آنچه براى این مملكت الزم است 
یكی از كارهایی كه وجدان كارى الزم دارد 

بـا تعـارف نمی شـود بـا دشـمنان غـّدار و خونخوار 
روبه رو شد
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ثواب الهی و سهيم شدن در بناى آینده، دو دستاورد تعليم و تربيت*

وابستگی دنيا و آخرِت هر اّمت به علم و كار 
شـاید در بین روزهایی کـه در جمهوری اسـامی نام و عنوانـی پیدا کرده اسـت، هیـچ روزی مثل این روز نباشـد؛ 
چـون دو عنوان خیلـی مهم، حّسـاس، کارآمـد و خیلـی عزیز، با هـم در این روز مجتمع شـده اسـت. یکـی عنوان 
علم و دیگـری عنوان کار اسـت. هـم روز علم اسـت و هـم روز کار. واقعـاً هم اگر درسـت نـگاه کنیم، دنیـا و آخرِت 
هر اّمـت، جمعّیـت و همچنین هـر فردی، بـه این دو چیـز بسـتگی دارد. هر کـدام بـدون دیگری، خاصیـت کامل 
خـود را نـدارد. علـم بـی کار، همـان علم بی عمـل اسـت. »العالـم باعمـل، کالشـّجر بـا ثمـر.«1 درختـی روییده 
اسـت؛ مظهر قـدرت الهی اسـت؛ اّمـا میـوه نـدارد. از آن طرف هـم »المتعبِّـد با علـم کحمـار الطاحونـة.«2 وقتی 
کسـی بدون علـم کار کنـد، اگـر چـه آن کار عبـادت خدا باشـد، بـاز هـم فایـده ای نـدارد. مثـل حرکـت َدَورانی: 
کسـی بدون پیشـرفت، دور خودش چـرخ می خورد. کشـور، هم به علـم و هم بـه کار احتیـاج دارد. خـدای متعال 

هم، هـر دوی اینهـا را حسـنه قـرار داده و بـرای آنها اجـر و ثـواب معّین کرده اسـت.

علم و كار، دو بال براى یك ملت
 خـوب؛ وقتی کـه مـا از علـم تعریـف می کنیـم، ایـن در واقـع تعریـف از معلّم اسـت. چـرا؟ چون اوسـت کـه علم 
را بـه دیگـران می بخشـد. اگـر معلّـم نباشـد، علم بـه دسـت نمی آیـد: »هر کـه چیـزی یـاد گیـرد، باید از اسـتاد 
گیرد.« علـم بـدون معلّم، معنـی نـدارد. کار نیـز همین طور اسـت. هـر کـس از کار تعریف کنـد، از کارگـر تعریف 
کرده اسـت؛ چون کار بـدون کارگر، معنـی ندارد. درسـت توّجـه کنید، ببینیـد این مفاهیـم چقدر به هـم مرتبط 

*. بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان  1374/02/13
? .1
? .2
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اسـت! علـم و کار برای یـک ملـت، دو بال اسـت. ملـِت بی علم و بـی کار، پیـش نخواهـد رفت. بنـده، بدیـن خاطر، 
بارها عرض کـرده ام که ملـت ایران بایـد از اعمـاق دل به دو سلسـله پادشـاهی پهلوی و قاجـار، لعنت بفرسـتد که 
این دو سلسـله خبیث، دو بـاِل مملکـت و پیکره عظیـم این ملت کهـن، با هوش و بـا اسـتعداد را بریدند. نـه علم و 
نـه کار، هیچ کـدام را برای ایـن ملت فراهـم نکردنـد. کاری که بـود، کارهای بـی ارزش یا کـم ارزش بـود. علمی که 
بود، علـم تقلیـدی و دسـِت دوم بـود. آن کاری را کـه از دل می جوشـد و حقیقتاً پوشـش و حلیه حیات می بخشـد 
و کارهای اساسـی در مملکـت صـورت می دهد، ترویـج نکردند. هرچـه توانسـتند، قلع و قمـع هم کردند و بسـاط 
علمـی را کـه از دل می جوشـد و در آن ابتـکار هسـت، برچیدنـد. آن خاندانها ایـن جرائـم را دارند. نتیجه این شـد 
که ملّـت ایران کـه در مسـابقه علـم و پیشـرفت تمـّدن و دانش و تجربـه، یـا از دیگـران جلوتر بـود یا اّقًا کسـری 
نداشـت، سـالها عقـب مانـد. حـال مـا بایـد تـاش و کوشـش کنیـم کـه باالخـره گلیـم خودمـان را از آب بیرون 

بیاوریـم. ان شـاءاللَّ به هّمت شـما مـردم، ایـن کار را خواهیـم کرد؛ کـه نشـانه هایش االن هم پیداسـت.

چوب حراج خانواده قاجار و پهلوى به موجودى ملت 
اّول خانـواده قاجـار - از ناصرالّدیـن شـاه به بعـد - بعدش هـم خانـواده پهلوی - ایـن پدر و پسـر - حقیقتـاً چوب 
حـراج بـه موجـودی ایـن ملـت و کشـور و سـرمایه های معنـوی اش زدنـد. »تلـک اّمـة قدخلت لهـا ما کسـبت و 
لکم مـا کسـبتم.«3 آنهـا رفتند و سـر و کارشـان بـا خداسـت. سـزای اعمالشـان را هـم می بیننـد. حـاال نوبت من 
و شماسـت. »و لکـم ماکسـبتم.« البتـه از اّول انقاب تـا امـروز، حّقـاً و انصافـاً، در زمینـه علـم و کار، خیلی تاش 
شـده اسـت. اگر کسـی ایـن را انـکار کنـد، مثل ایـن اسـت کـه بگویـد »االن به چـه دلیـل روز اسـت؟« ایـن قدر 
واضح اسـت. اگر کسـی بـه سـطح کشـور نـگاه کنـد، افزایـش دانش آمـوز، معلّـم، اسـتاد، متخّصـص، دانشـجو و 
کارگاههـای فـراوان، کار کشـاورزی، صنعتی، کارهـای دقیـق و برجسـته، ابتکارهـا و اختراعهای زیـادی می بیند 
کـه در این پانزده سـال، اسـام بـرای ایـن ملت آورده اسـت. مـن و مـا هـم نمی توانیـم بگوییم »ایـن کارهـا را ما 
کردیـم.« این دسـتاوردها، مـاِل اسـام اسـت. خاصیت ایمـان، خاصیـت حضور مـردم و مردمـی بـودِن حکومت 

اسـت.

نمونه هایی از عمل صالح 
خوب؛ یـک مسـأله این اسـت که آیـا علـم و کار، یـا به تعبیـر دیگـر، معلّمـی و کارگـری، مثـل کاسـبیهای دیگر، 
فقـط بـرای نـان درآوردن اسـت؟ جـواب این اسـت کـه: نـه! معلّمـی و کارگری، اگـر هم بـرای افـراد، وسـیله نان 
درآوردن اسـت، اّمـا با معلّمـی و کارگـری، چیزهایـی را می شـود به دسـت آورد کـه حتی از نـان هم باالتر اسـت. 
یکـی از آن چیزهـا، اجـر الهی اسـت. باور کنیـد معلّمـی، ثـواب دارد. کارگـری، ثـواب دارد. شـما وقتی که پشـت 
دسـتگاه ایسـتاده اید و کاری را انجـام می دهیـد، یـا در مزرعـه کار کشـاورزی تان را انجـام می دهیـد، یـا در اتـاق 
طّراحـی نشسـته اید و طـرح یـک کار یـا کاالیـی را آمـاده می کنیـد، یـا بـه کاس درس رفته ایـد و می خواهید با 

3. بقره: 134
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عـّده ای دانش آمـوز، پنجـاه دقیقه سـر و کلّـه بزنیـد، یـا مقّدمـات کار معلّـم را فراهـم می کنیـد - مثـًا مطالعه یا 
تهیـه کتـاب - بدانید کـه عبـادت می کنیـد. ایـن، خیلی مهـّم اسـت. چیـزی کـه بعـد از دروازه مرگ - کـه همه 
بایـد از آن عبـور کننـد - گیر مـن و شـما می آیـد، آن پنج سـیر خوراکـی کـه روزانه بـرای خودمـان یـا زن و بچه 
مـان فراهـم کرده ایـم، نیسـت. آنچه کـه آن جا بـه درد مـا می خـورد، عمـل صالـح اسـت. »والّذیـن امنـوا و عملوا 
الصالحـات.«4 ببینید در قـرآن چقدر ایـن تعبیر »ایمـان« و »عمل صالح« تکرار شـده اسـت! یکی از ایـن عملهای 
صالح، همیـن اسـت کـه شـما در کاس، درس بگوییـد، یـا در کارگاه و مزرعـه، کار کنیـد. پراکندن علـم و فراهم 
کـردن کار هم مثـِل نمـاز و خوانـدن قرآن، عبـادت اسـت. ایـن، چیز کمی نیسـت. چـرا خـدای متعال یـاد دادن 
، کارهای خـدا که گزاف نیسـت! ایـن، بدین  و کار کـردن را برای بشـر موجـب ثـواب قـرار داده اسـت؟ العیاذبـاللَّ
خاطر اسـت که آن کمالی کـه خدای متعـال می خواهـد بشـر در دوران زندگی بـه آن نائل شـود، از جملـه به علم 
و کار بسـتگی دارد. جامعـه و مـردم بـی کار، یـا کـم کار، بـد کار، بی علـم و بی سـواد، نمی تواننـد آنچنان کـه باید، 
خودشـان را به مراحـل کمال بشـری برسـانند. زندگی دنیایشـان هـدر خواهد رفـت. در علـم کامل و شـامِل حِق 
متعـال عّزوجـل، این معنا روشـن اسـت. لـذا گفتـه اسـت: »اگـر کار کنید، ثـواب می بریـد.« هـر چـه کار مفیدتر 
و بهتـر باشـد، ثـواب آن بیشـتر اسـت. علمـی کـه یـاد می دهید، هـر چـه مفیدتر باشـد، ثـواب آن بیشـتر اسـت. 
این طور نیسـت که اگـر قرآن و علـوم دینـی را یاد دادید، ثواب داشـته باشـد، اّمـا یـاد دادن جبر، مثلثـات، فیزیک 
و هندسـه، ثواب نداشـته باشـد. شـما سـِرکاس، درس می دهیـد و بچه هـای مـردم را عالـم می کنید. هر درسـی 
که می توانـد یک انسـان را عالم، دانشـمند و مفیـد برای جامعـه کند، یـاد دادن آن ثـواب دارد. این، منطق اسـام 

اسـت.

قدرتهاى استكبارى می خواهند سرنوشت ملتها را در دست گيرند
 پـس، یـک دسـتاورد، ثـواب الهـی اسـت. یکـی دیگـر از دسـتاوردهای کار و تعلیم، این اسـت کـه شـما در بنای 
آینـده جامعه تـان سـهیم می شـوید. ایـن، خیلـی مهـّم اسـت. تمـام دعـوای دنیـا در امـروز و دیـروز، بر سـر یک 
کلمـه اسـت و آن این کـه، قدرتهـای اسـتکباری می خواهند سرنوشـت ملتهـا را در دسـت گیرنـد. ایـن امریکا که 
می بینیـد این قـدر امـروز در دنیـا جنجـال و هیاهو و غوغـا برپـا می کند - کـه غالباً هـم بی فایـده و بی ثمـر و پوچ 
اسـت - برای این اسـت کـه بـرای خـودش حـقِ ّ ابرقدرتـی قائـل اسـت و می خواهـد اختیـار و سرنوشـت دنیا در 
دسـت او باشـد. فان کس چـرا فـان معاملـه را کـرد؟ فـان دولت چـرا به فـان دولـت فـان چیـز را فروخت؟ 
فان کشـور چرا فان مسـأله مـورد عاقـه امریـکا را رد کـرد یا مسـأله غیر مـورد عاقـه امریـکا را تأیید کـرد؟... 
همـه ایـن حرفهـا بـرای دخالـت در امـور دنیاسـت. آیـا می تواننـد سرنوشـت دنیـا را در دسـت گیرنـد؟ عـّده ای 
می گوینـد: »می تواننـد.« آن عـّده، ملتهـای ضعیـف، ناتـوان و سـردمداران سسـت عنصـر بعضـی از کشـورها 
هسـتند. اّمـا نیروهـای پرشـور، بـا هیجـان و متحّمـس می گوینـد: »امریـکا غلـط کـرده اسـت! مگـر می توانـد 
سرنوشـت دنیـا را در دسـت گیـرد!« بنـده چـه عـرض می کنـم؟ مـن می گویـم کـه به یـک شـرط نمی توانـد، به 
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یـک شـرط می توانـد. اگـر آن ملتـی کـه طـرف امریکاسـت، دارای عـزم و اراده سیاسـی و زنـده، بـا نشـاط، اهل 
کار، تـاش و جدیّـت باشـد، امریـکا نمی توانـد؛ امـا اگـر ملتـی اهـل کار، تـاش و نشـاط نباشـد، بـاز هـم امریکا 
نمی تواند تسـلط پیـدا کنـد؟! چـرا؛ می توانـد. این همـه که بـر کشـورها تسـلّط پیـدا کردند، بـرای چه بـود؟ اگر 
سـردمداران کشـوری اهـل معاملـه با امریـکا باشـند و مـردم آن کشـور هـم افراد بی هـوش و حـواِس بـی کاره ای 
باشـند، می توانـد. اگـر دولتـی اهـل معاملـه و مذاکـره بـا امریـکا نباشـد؛ اّمـا مردمـش تنبـل باشـند، این جا هم 
امریـکا می توانـد تسـلّط پیـدا کنـد. چـرا؟ بـرای این کـه آن دولـت، مسـتأصل می شـود. مردمـی کـه کار نکنند، 
مردمی کـه ابتکار نداشـته باشـند، مردمی که خـود را موّظـف بـه اداره کشـور و تولید نیازهـای خودشـان ندانند، 
مردمی کـه فقط مصـرف را بلد باشـند و تولیـد را بلد نباشـند، کشـور و کسـانی را کـه در رأس کارنـد در وضعیتی 
بدی قـرار خواهنـد داد. ملتـی می توانـد در مقابـل پرروهـا، پرتوّقعهـا، گردنـه بگیرهـا و زیاده طلبهای دنیـا - مثل 
امریـکا - بایسـتد و مقاومـت و از حق خود دفـاع کند، کـه بگوید: »آقـا! مـا خودمـان، خودمـان را اداره می کنیم.« 
اگر دشـمن بگویـد به شـما فـان چیـز را نمی فروشـیم، بگوید: خـوب؛ بهتر! نفروشـید. شـما کـه به ما بفروشـید، 
مـا تنبـل می شـویم و خودمـان تولیـد نمی کنیـم. می گوییـم »آقـا؛ بسـته بندی شـده می آیـد.« شـما کـه بـه ما 
مّجانـی بدهید، پـول هم از مـا نگیرید، بـه ما خیانـت کرده ایـد. اگر شـما َدِر داد و سـتد را با مـا ببندیـد و بُنجلهای 
خودتـان را بـه طـرف مملکـت مـا سـرازیر نکنیـد، بـه نفـع ماسـت. بـرای این کـه مـا روحیـه کار، نشـاط، تاش 
و تولیـد پیـدا خواهیـم کـرد. بـاور کنیـد روزی کـه ایـن مـردك سـاده دِل بی تجربـه خـام اعـام کرده اسـت که 
می خواهـد روابـط اقتصـادی امریـکا را با ایـران ممنـوع کند )بعـد هم کـه رفـت در جلسـه صهیونیسـتها، بیچاره 
در واقـع بـازی خـورد. حال چه کسـی پوسـت خربـزه زیـر پـای ایـن آدم انداخـت، مـن نمی دانـم( بنده بـه چند 
جهت، از تـه دل خوشـحال شـدم. اینها تا به حـال گاهی بـا ریـا چیزهایـی می گفتند که بعضـی، در گوشـه و کنار 
عنـوان می کردنـد: »آقـا؛ اینهـا آن قدرها هم بـا ما دشـمن نیسـتند. آخر شـما می گوییـد مرگ بـر امریـکا، مردم 

می گوینـد مـرگ بـر امریـکا، بد اسـت! عیب اسـت! زشـت اسـت!«
 بعضـی از آدمهـای کم مسـؤولیت یـا بی مسـؤولیت، می خواسـتند این فریـاد مرگ بـر امریکا را کـه مردم مـا از ته 
دلشـان کنده می شـود، در گلوهـا خفـه کننـد و نگهدارند. حـاال مردم وقتـی کـه در مقابـل چنین صراحتـی قرار 

گرفتنـد، در هر جای کشـور هسـتند، راحـت فریـاد می زنند: »مـرگ بـر امریکا.«

محدودیتهاى استكبار در دوران جنگ براى نظام 
 اّمـا مهمتـر این کـه، مـا در دوران جنـگ، از جهـات گوناگـون، محدوّدیتهـای زیـادی از قبیـل سـاح، مهّمـات 
و ابزارهـای جنگـی داشـتیم. حـال هـم ایـن آقایـان می خواهنـد زحمـت بکشـند و بـرای مـا محدودیّـت ایجـاد 
کننـد. مگر مـا در هشـت سـال دوره جنـگ، محدودیّـت نداشـتیم؟! آن جـا چـه کار کردیم؟ من شـاید یـک وقت 
دیگر هـم ایـن را گفتـه باشـم: بـرادران و خواهـران! تعّجـب می کنیـد اگـر بدانید که مسـؤولین مـا، سـیم خاردار 
خریـده بودنـد؛ می خواسـتند از کشـور شـوروی عبـور دهنـد و بیاورند؛ اما شـوروی نمی گذاشـت! سـیم خـاردار 
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دیگـر چیسـت؟! چـه وسـیله ای، دفاعی تـر از سـیم خاردار؟! از خـودش هـم نخریـده بودنـد کـه مثـًا بگویـد 
»نمی فروشـم.« بلکـه از جـای دیگـر خریـده بودنـد.

 شـما ببینید با جمهوری اسـامی چـه کردنـد! گلوله آر.پی.جـِی. دم دسـتِی کـم اهمّیت را بـه مـا نمی فروختند. 
اصًا کسـی باور می کنـد؟! خوب؛ ایـن جمهوری اسـامی، همان کشـوری اسـت کـه در آن وقت ایـن محدودیّتها 
را داشـت. می دانیـد نتیجـه چـه شـد؟ نتیجـه این شـد کـه بـه فضـل پـروردگار و بـه حـول و قـّوه الهـی، جوانان 
مؤمـن این مملکـت، بـه گوشـه انبارهـا و کارگاههـا رفتند؛ درهـا را روی خودشـان بسـتند و مشـغول کار شـدند. 
مـا امـروز برخـی از پیچیده تریـن ابزارهـای جنگـی را که دشـمن بـه عقلش هـم خطـور نخواهـد کـرد، خودمان 
در داخـل تهّیـه می کنیـم. البته مـا را به سـاختن بمـب اتمـی و شـیمیایی مّتهـم می کنند کـه اینها دروغ اسـت. 
خودشـان هـم می دانند کـه دروغ اسـت. آنچـه را کـه واقعیـت دارد، آنهـا نمی داننـد و به عقلشـان هم نمی رسـد.

 چطـور ما توانسـتیم؟ در این مملکـت، خلبان بـا هواپیمـای آمریکایی پـرواز می کرد؛ همافر و افسـر فّنـی کارهای 
تعمیراتـی اش را انجـام می دادنـد؛ اّما هیـچ کدام جـرأت نداشـتند قطعات ایـن هواپیمـا را بـاز کننـد، ببینند چه 
شـکلی اسـت. اسمشـان هم تعمیرکار بـود! قطعـات هواپیمـا وقتی خراب می شـد، بایـد می بردنـد امریـکا، آن جا 
تعمیـر می کردند. اجـازه تعمیر قطعـات هواپیمـای امریکایی، بـه تعمیر کار مـا که با آن هواپیما سـروکار داشـت، 
داده نمی شـد. همیـن نیروهـای مسـلّح و مـردم ایـن کشـور، توانسـتند پیشـرفتی عظیـم در ایـن زمینـه ایجـاد 
کننـد. چـرا؟ بـه برکـت همـان تحریمهـا و جلوگیریهـا. حـال تهدیـد می کننـد کـه »مـا رابطـه تجاری مـان را با 
ایران قطـع می کنیـم.« خـوب؛ بـه درك، قطـع کنید! مگـر ما بدمـان می آیـد؟! ما خوشـحال می شـویم که شـما 
رابطه تـان را بـا ما قطـع کنیـد. امـا دنیـا از شـما تبعّیـت نمی کند. مگـر امریـکا کدخـدای یک ده اسـت کـه همه 
مجبـور باشـند از او تبعّیـت کننـد؟! خـوب؛ شـما بـرای خودتـان هـر کار می خواهیـد، بکنیـد. بعضـی از آدمهای 
ضعیـف، در بعضی از کشـورهای اسـامی، تـا این چیزهـا را می شـنوند، تنشـان بنـا می کند بـه لرزیـدن! مگر چه 
خبر اسـت؟! الحمـدللَّ در داخـل کشـور مـا، روحیه های مسـؤوالن کشـور - از رئیـس جمهـور تا رئیـس مجلس، 
رئیس قـّوه قضایّیـه و نماینـدگان مجلـس - و آحاد مـردم در همه جای این کشـور، قوی اسـت. مشـتها گره شـده 
اسـت. احسـاس نشـاط می کنند. هر کس که در مقابلشـان بایسـتد، با قـدرت و قاطعّیت بـا او مواجه می شـوند. از 

این جهـات، مشـکلی نداریـم. خداوند شـما را حفـظ کنـد. از این جهـت، نگرانـی نداریم.

آنچه براى این مملكت الزم است 
عزیـزان من! آنچـه الزم اسـت، »کار« و »تعلیم« اسـت. معلّمین عزیـز! باید جوانـان را بسـازید. باید نوجوانـان را با 
روحیـه کار، اسـتقال و علم طلبـی، پـرورش دهیـد، نه بـا روحیـه مدرك طلبـی. مدرك چیسـت؟ مـدرك به این 
عنوان که نشـان دهـد فـردی دارای ایـن معلومات اسـت، خوب اسـت؛ اما نمی تواند منشـأ اثـری شـود. آنچه مهم 
اسـت، علم اسـت. علـم و کار، بـرای جامعـه الزم اسـت. همـه مـردم و مسـؤولین بدانند: این کـه من عـرض کردم 
»وجـدان کاری«، یک تعارف نیسـت. بایـد برنامه ریـزی کنند. »وجـدان کاری« بایـد فرهنگ عمومی مردم شـود. 
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بایـد اگـر کسـی کاری انجـام می دهـد، فکـر کند کـه یک نفـر بـاالی سـرش ایسـتاده اسـت؛ حّتـی اگر تنهـا، در 
اتاقی خلـوت باشـد. کار بایـد کامل، محکـم، قـوی، ابتـکاری و همراه بـا نیاز انجـام گیرد.

یكی از كارهایی كه وجدان كارى الزم دارد 
 یکی از کارهایـی کـه وجـدان کاری الزم دارد، تعلیم و تربیت اسـت. معلّم در کاِس درِس مدرسـه ای کـه تَِه فان 
شـهر یا فان گوشـه دورافتـاده تهران یـا یک روستاسـت، بایـد آن طـور درس بگوید، زحمت بکشـد و تـاش کند 
کـه گویـا االن بـازرس در کاس نشسـته اسـت، کار او را نـگاه می کند، یـا یک سـاعت بعد می آیـد تا نتیجـه کار را 

ببینـد. وجـدان کاری یعنـی این. ما تعـارف کـه نمی کنیم!

با تعارف نمی شود با دشمنان غّدار و خونخوار روبه رو شد
 عزیـزان مـن! بـا تعـارف کـه یـک ملـت نمی توانـد آقایـی خـودش را حفـظ کنـد! بـا تعـارف کـه نمی شـود بـا 
دشـمنان غـّدار و خونخـوار روبـه رو شـد! عمـل، تـاش و برنامه ریـزی الزم اسـت. مـا گفتیـم: »وجـدان کاری«، 
»انضبـاط اجتماعی« یـا »انضباط اقتصادی«. مسـؤولین کشـور، دولـت، قـّوه قضایّیـه و نمایندگان مجلـس، باید 
برنامه ریـزی کنند تـا ایـن کارها انجـام گیـرد، و ااّل بـا این کـه تعریف کننـد فانی چـه حرف خوبـی زده، کـه کار 

نمی شـود! تمـام 
 آحاد مـردم هـم باید کمـک کننـد. یک یک مـردم، کننـدگاِن واقعـِی کار هسـتند. عزیـزان مـن! این خانـه، خانه 
شماسـت. ایـن مملکـت، مملکـت شماسـت. مملکـت عظیم،بـا برکـت و ثروتمندی اسـت. خیلـی ثـروت در این 
خاك نهفتـه اسـت کـه همـه اش متعلّق بـه شـما و نسـلهای آینـده این کشـور اسـت. ثـروت معنـوی زیـادی در 
ایـن کشـور وجـود دارد و همـه اش متعلّق به شماسـت. ایـن همـه علـم، اسـتعداد، آگاهـی و اخاقّیات خـوب، به 
برکـت اسـام، فرهنگ کهن اسـامی و سـوابق ایـن ملت در این کشـور هسـت کـه متعلّق بـه شماسـت. چه وقت 
می توانیـد اسـتفاده کنیـد؟ وقتی کـه این ملـت، آمـاده کار باشـد؛ کمر بسـته باشـد؛ هیچ کـس در کارهـای خود 
کوتاهـی نکنـد و بـی کاری را برای خـود مغتنم نشـمارد. هسـتند کسـانی که در حـال خسـتگی از کار هـم، وقتی 
کـه کاری وجـود دارد بـا کمـال شـوق کار می کننـد. کسـی از اینهـا نمی پرسـد »شـما چـرا کار نکردیـد؟« فکـر 
مؤاخـذه الهـی و نیـاز مـردم، اینهـا را بـه کار وادار می کند. ایـن روحیـه، باید همگانی شـود. ایـن، همـان »وجدان 

کاری« اسـت.
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قصد قربت، روح و جهت كار تعيين كننده در تعليم و تربيت

دو طریق براى انجام كارها
توجه اسالم به كار، در جهت رضاى الهی بودن 

ثمره كار كردن براى رضاى الهی 
تعيين كننده بودن روح كار نه نفس و ماده ى كار 

كارى كه عبادت است
قيام قدرتهاى شيطانی عليه بشریت



تحول در آموزش و پروش

 قصد قربت، روح و جهت كار تعيين كننده در تعليم و تربيت *

دو طریق براى انجام كارها
ترکیب علـم و کار، ترکیب زیبایی اسـت. شـاید بشـود این را بـه عنوان یک حرکـت نمادیـن تلّقی کرد؛ بـرای این 
که در جمهـوری اسـامی، مـا راه خـود را بهتر و بیشـتر پیـدا کنیم. یعنـی علـم، واقعیتر و بـا صحنـه کار نزدیکتر 
پیـش بـرود و کار، عالمانه تـر و از تجـارب و اندوخته هـای علمـی، بهره مندتر شـود. ان شـاءاللَّ هّمـت خواهید کرد 
و همچنـان که تـا امروز، شـما دو قشـر تـاش و مجاهـدت کردیـد و زحمـت کشـیدید، بعـد از این هم بـا حرکت 

سـریعتر و روانتـر، جامعـه را خواهید سـاخت؛ چـون این کشـور متعلّق به شماسـت.
در این جا نکتـه ای وجـود دارد و آن این اسـت که هـر کاری را - چه کارهـای معـدود در منطقه و حیطـه کارگری 
و چه کارهـای مربوط بـه حیطـه تعلیم و تربیـت - بـه دو طریق می شـود انجـام داد: یکـی، دارای جهـت و هدف و 
یکـی هم، بی هـدف و بی جهـت. فـرض کنید یـک نفـر می خواهـد کاری انتخاب کنـد. یک وقت اسـت کـه برایش 
فرقـی نمی کنـد چـه کاری باشـد و می خواهـد کاری بکنـد و درآمدی داشـته باشـد و صرفـاً حرکتی انجـام گیرد. 
یک وقت هـم می گـردد، کاری را انتخـاب می کنـد و می سـنجد که امـروز چـه کاری الزمتـر و مفیدتر و مـردم به 
آن نیازمندترنـد. ایـن دومـی، کاِر جهت دار می شـود. در شـرع مقّدس اسـام، به این جهـت کارهـا، توّجهی خاص 
شـده اسـت. البته، قصد من این نیسـت کـه بگویم هر کسـی می خواهـد کاری انتخـاب کند، بـرود بگـردد و ببیند 
چـه کاری الزمتر اسـت. ایـن، فعـًا از حـوزه تصمیـم و انتخـاب فـردی در بحـث ما خـارج اسـت. مـا می خواهیم 

بـرای جهت کلّـی کشـور و جامعه، صـاح اندیشـی کنیم.

*. بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان کشور 1375/02/12



ش"
ش و پرور

ضوع "تحول در آموز
شتر درباره مو

مطالعه بی
تحول در آموزش و پروش

44

توجه اسالم به كار، در جهت رضاى الهی بودن 
در اسـام، به جهـت کار خیلی توّجه شـده اسـت. مثـًا در عبـادات می گوینـد: باید قصد قربـت کرد. قصـد قربت، 
یعنی همـان جهتگیـری و این کـه انسـان کار را برای خـدا انجام دهـد و در جهـت رضای الهی باشـد. شـاید ظاهر 
و شـکل ماّدی کار، خیلـی هم فـرق نکنـد. روح کار فرق می کند. مثًا در شـرع مقّدس سـفارش شـده و مسـتحّب 
اسـت که روز جمعه، انسـان غسـل جمعـه کند.1به ذهن انسـان می رسـد کـه قاعدتـاً اصل تشـریع غسـل جمعه، 
بـرای نظافت اسـت و برای این اسـت کـه هر انسـانی، الاقـل هفته ای یـک بار، تن خـود را شستشـویی کنـد که به 
این وسـیله، نظافـت را که در اسـام خیلـی اهمیـت دارد، تأمین نمایـد. ولی اگـر شـما در روز جمعه، یک سـاعت 
در حـوض و یا اسـتخری برویـد و غوطـه بخورید و دسـت و پا تـکان دهیـد و بدنتـان را صابون هـم بزنید، امـا نّیت 
غسـل جمعـه نکنیـد؛ آن ثوابی را که شـارع مقـّدس برای غسـل جمعـه معّین کرده اسـت، به شـما نخواهنـد داد. 
صـورت کار، همـان صـورت کار - یعنـی شستشـو - اسـت. هـدف ظاهـری آن هـم، در هـر دو جـا - هم در غسـل 
جمعـه و هم در یـک غوطـه خـوری معمولـی - نظافت اسـت؛ اما غسـل جمعـه چیـزی اضافـه دارد که عبـارت از 

هدف وجهت اسـت. جهـت چیسـت؟ کار را بـرای خدا انجـام دادن.

ثمره كار كردن براى رضاى الهی 
اسـام می خواهـد در محیط مسـلمانی، هـر کاری کـه افـراد می کننـد، در راه خدا و بـرای خدا باشـد، تـا دو فایده 
ببرند: یـک فایـده، فایـده مـاّدی آن کار اسـت و یک فایـده هـم، فایده معنـوی و روحی اسـت کـه به خاطـر قصد 
قربت عایـد می شـود و بـدون آن، عایـد نمی گـردد. وقتـی که شـما مثًا غـذا می خوریـد، قصدتـان این اسـت که 
من ایـن غـذا را می خورم تـا بدنـم نیرو پیـدا کنـد و بتوانـم به وظایـف زندگی برسـم؛ چـون خـدا این را خواسـته 
اسـت. در این جـا، غذا همـان غـذا و همـان مـواد غذایی اسـت که به بـدن شـما می رسـد و همـان لـّذت در ذائقه 
اسـت؛ اما عـاوه بـر اینهـا، خـدای متعـال ثـواب هـم می دهد. چـرا؟ چـون شـما بـا ایـن کار، غیـر از اداره جسـم 

خویـش، دل و روح خودتـان را هـم اداره و برایـش جهـت معّیـن کرده اید.
وقتـی چنیـن روحیـه ای، در همـه چیـز بـر انسـان مسـلمان حاکـم باشـد، آن وقـت کار حـرام از او سـر نمی زند، 
غـذای حرام نمی خـورد، غـذای بـا چپـاول و زور و ظلم به دسـت آمـده را به لـب نزدیـک نمی کند، حرکت دسـت 
او حرکـت ظالمانـه نخواهد بـود و حرکت اندیشـه و فکر او هـم، حرکتـی در جهت زیان انسـانیت و برادر مسـلمان 
خـود نخواهـد بـود. یعنی همیـن چیـزی که بـه ظاهر خیلـی کوچـک به نظـر می آیـد، موجب می شـود کـه تمام 
مشـکات حیات بشـری - که همین جرائـم و گناهـان و تخلّفـات گوناگون انسـانها و شـهوترانیها و فـزون طلبیها 
و آزها و امثـال اینهاسـت - بتدریج از انسـان فاصلـه بگیـرد. ببینید چطـور حکمت دیـن و احکام شـرعی، از جای 
کوچـک و از نقطـه کمـی آغـاز می کنـد و ناگهان یـک پهنـه وسـیع را فـرا می گیـرد! بنابرایـن، قصد قربـت یعنی 

جهت دار کـردن کار.
حاال بـا دیـد وسـیعتری بـه یـک جامعـه نـگاه کنید کـه این هـم جـزو قصـد قربـت اسـت. ایـن را هم کـه مطرح 

1. من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 111
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می کنیم، از قصـد قربت بیرون نیسـت و یکـی از مصادیق آن اسـت. در یـک جامعـه، کار و تاش و تعلیـم و تربیت 
هسـت؛ اما جهـت این کارهـا چیسـت؟ ایـن کار یا ایـن آمـوزش و پـرورش، بـه چه سـمتی حرکـت می کند؟

تعيين كننده بودن روح كار نه نفس و ماده ى كار 
امـروز، در زّراد خانه هـای امریـکا، کار انجام می گیـرد. آن جا هـم کارگر هسـت؛ اما ایـن کاری که انجـام می گیرد 
- چـه کاِر کارگر سـاده، چـه کار کارگـر ماهـر، چـه کار سـرکارگر، چـه کار مدیر بخـش، چـه کار مدیـر کارخانه، 
چه کار طّراحـان و نقشه کشـان اصلی ایـن کارخانـه - در خدمت چیسـت؟ در خدمـت جنگ افـروزی؛ در خدمت 
کمک بـه غاصـب - مثـًا اسـرائیل - و در خدمـت بمبـاران اتمـی هیروشـیما در گذشـته. االن هـم اگر امریـکا از 
افکار عمومـی و از نابـودی درونـی خـودش نمی ترسـید و خاصـه اگـر مهارهـا و افسـارها، جلوگیر دولـت امریکا 
نبـود، حاضـر بود در هـر نقطـه ای از دنیـا که هـوس کند، بمـب اتـم بینـدازد؛ چون بـرای اینهـا که آدمکشـی کار 

نیست! مشـکلی 
امـروز، همچنیـن در دانشـکده علـوم اّطاعاتـی یـا جاسوسـی در سـازمان سـیای امریـکا هـم، معلّم و شـاگردی 
هسـتند که مشـغول درس دادن و درس خواندننـد. آیا آن معلّـم هم، همیـن ارزش واالیـی را که ما بـرای معلّمان 
قائلیـم، دارد؟ در آن جـا، محصـول تاش و نمـره آوردن شـاگرد، این نیسـت کـه از منافع ملـی امریکا دفـاع کند. 
اگر ایـن بود، ما حرفـی نداشـتیم. امریکاییهـا بروند برای خـود و منافع ملـی و در چارچوب کشورشـان، خـود را به 
شـکل معقولی اداره کنند؛ ما کـه بخیل و مانع نیسـتیم. امـا امروز، آن آمـوزش و پـرورش و آن تعلیـم و تربیت، در 
خدمت سـیاهروترین و آلوده ترین دسـتها و انسـانهای سیاسـی در دنیا و علیـه نهضتهای آزادیبخش و کشـورهای 
در حال حرکـت آزادیخواهانـه و هر کشـور اسـتقال طلب دیگـر و نیز به نفـع رژیمهـای مرتجع و علیـه رژیمهای 

مترّقی بـه کار مـی رود. جهـت کار آنها، این اسـت.
خواسـتم شـما عزیـزان مـن و جامعـه کارگـری و جامعـه فرهنگـی کشـور، ایـن نکتـه را توّجـه کنید کـه نفس و 
مـادهّ ی کار، تعیین کننـده نیسـت؛ روح کار تعیین کننده اسـت. صـرف این که بازویـی حرکت می کنـد و چرخی 
را می چرخانـد، ایـن ارزش آفریـن نیسـت. ارزش معنـوی و اخاقـی مهـم اسـت. بایـد دیـد ایـن چـرخ بـرای چه 
می گردد، بـرای کـه می گـردد و در خدمت چـه چیزی اسـت؟ صـرف این که کاسـی تشـکیل می شـود و معلّمی 
بـه آن جـا مـی رود و از جـان و دل خـود مایـه می گـذارد و بـا حلّـه تنیـده زدل و بافتـه زجـان، شـاگرد را تربیـت 
می کنـد و کلمه بـه کلمـه روح او را با معـارف و معلومـات آغشـته می نماید، کافی نیسـت کـه ارزش درسـت کند. 
باید دیـد آن مـاّده ای کـه آمـوزش داده می شـود، چیسـت، هـدف و جهت چیسـت و ایـن تعلیـم و تربیـت به چه 

سـمت و سـویی انجـام می گیـرد. عزیـزان مـن! این مهم اسـت.

كارى كه عبادت است
امـروز در بعضـی از مناطق دنیـا، برای نابـودی ارزشـهای انسـانی تعلیم علم داده می شـود. امروز کسـانی هسـتند 
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که علـم را فـرا می گیرنـد، برای ایـن که در پشـت مرزهـای کشـورهای بیگانه - کـه برای اهـداف شـیطانی کمین 
گرفته انـد - بـه آنها کمـک کننـد. ایـن، ارزش نیسـت. یـک روز، در همیـن آب و خـاك مقـّدس خود ما، کسـانی 
علـم را آموختند، بـرای این کـه جامعه ایرانـی و کشـور ایران را به سـمت فسـاْد بیشـتر و بهتر سـوق دهنـد. این، 

ارزش و اعتبـاری ندارد. جهـت و روح، مهم اسـت.
عزیزان مـن! کارگـران و معلّمان کشـور! امروز هـر حرکت علمـی و فرهنگـی و کاری کـه در خدمت نظام و کشـور 
جمهـوری اسـامی و بـرای نوسـازی و پیشـرفت و آبادانی این کشـور انجـام می گیـرد، یک عبـادت اسـت. فرقی 
هم بیـن ایـن کارخانـه و آن کارخانـه و این مدرسـه و آن مدرسـه نیسـت. اگر امـروز در ایران اسـامی، یـک معلّم 
یک کلمـه درس بدهـد و قصدش این باشـد کـه برای خدمـت به این کشـور - کـه امروز سـرزمین اسـام و عرصه 
عظمـت و درخشـش احـکام اسـامی اسـت - شـاگردی تربیـت کنـد؛ این یـک کلمه، یک حسـنه اسـت کـه اگر 

صد کلمه شـد، صد حسـنه می شـود. اگـر او را شـب و روز فـرا گرفت، شـب و روز او سرشـار از حسـنه اسـت.
آن کارگـری کـه در کارخانـه ای کار می کنـد، یـا طّراحـی و مدیریّـت و یـا هـر گونـه تاشـی می کنـد، بـرای این 
که ایـران اسـامی - که امـروز عرصـه جلوه هـای معنـوی و الهی اسـت - رشـد و پیشـرفت پیـدا کند و آباد شـود 
و از بیگانه هـا بی نیـاز گـردد و نگـران تحریـم اقتصـادی ایـن قـدرت و آن قـدرت نباشـد و اسـتغنا پیـدا کنـد، هر 
لحظـه ای کاِر ایـن کارگـر یـک حسـنه انجـام می دهد و یـک عبـادت می کنـد. هر کسـی به ایـن کار کمـک کند، 
در ایـن عبادت سـهیم اسـت و از سـهم آن کارگر هـم کم نمی شـود. آن کسـی که بـه او کمک کـرده اسـت، او نیز 
سـهیم می شـود. دسـتگاه خدا این گونـه اسـت. گاهی یـک عمـل انجـام می گیـرد، ده نفر سـهیمند و ده حسـنه 
انجـام می گیـرد. نه ایـن که یک حسـنه تقسـیم شـود؛ بلکه هر کـدام پیش خـدای متعـال ثـواب جداگانـه دارند. 

امروز، ایـن گونه اسـت. امروز، کشـور شـما ایـن خصوصیـت را دارد.
کمتـر جایـی در دنیاسـت کـه کاس درس و سـالن کارگاه و محیـط آزمایشـگاه و دانشـگاهش و حّتـی سـاعت 
اسـتراحت معلّـم و کارگـرش - که اسـتراحت می کنـد به قصد ایـن که فـردا بتوانـد کار بکنـد - این قدر مشـمول 
به لطـف و رضـای الهی باشـد. مگر ایران چیسـت؟ اسـاس قضیه، همین اسـت. عزیـزان من! امـروز ایران اسـامِی 
شـما، مظهر رهایی و نجات بشـریت اسـت. چرا؟ مـا که با بشـریت، این قـدر ارتبـاط و سـعه کاری نداریـم. مگر ما 

می خواهیـم چـه کار کنیـم؟ نکتـه این جاسـت.

قيام قدرتهاى شيطانی عليه بشریت
امـروز، قدرتهـای اهریمنـی و شـیطانی - یعنی همین که شـما بـه آن اسـتکبار می گوییـد و مظهرش امریکاسـت 
- علیه بشـریت و ارزشـهای انسـانی قیـام کرده انـد. برای اینهـا، جـان میلیونها انسـان اهمیـت ندارد. شـما دیدید 
کـه اسـرائیل در ظـرف پانـزده شـانزده روز، دههـا هـزار نفـر را کشـت و زخمـی و آواره و آشـفته کـرد و داغهایی 
آفرید؛ ولـی خم به ابـروی اسـتکبار جهانـی نیامـد. همینهایی کـه وقتی گربـه ای داخل چـاه فان خانـه می افتد، 
از روی ریـاکاری، دستگاههایشـان را بسـیج و پولهایـی را خـرج می کننـد کـه ایـن گربه را کـه یک حیوان اسـت، 
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از داخـل چـاه نجـات دهند! یـا گاهـی اوقـات، تظاهر به انسـان دوسـتی می کننـد که ماهـا هم کـه اینهـا را خوب 
می شناسـیم، گاهـی اوقـات واقعـاً شـک می کنیـم کـه عجب، آیـا ایـن همه اظهـار دلسـوزی راسـت اسـت؟! این 

قـدر اینهـا ریـاکاری می کنند!
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وظيفه سنگين معلمان درجنگ تبليغاتی دشمن*

همه بزرگان رهين مّنت معّلمند 
در مـورد معلّمـان عـرض می کنـم کـه معلّم هـم خود یـک کارگـر اسـت، بـا کاری از نـوع فرهنگـی و معنـوی که 
البته بسـیار هم بـاارزش اسـت. یـک نکتـه در بـاب معلّـم هسـت و آن این اسـت که همـه انسـانهای یـک جامعه 
پیشـرفته و یـک جامعـه اسـامی، رهیـن معلّمند. امـروز شـما در این کشـور ماحظـه کنید! هـر کس از کسـانی 
کـه بـه جایـی رسـیده اند و توانسـته اند کار بزرگـی بکننـد و خدمـت بزرگـی انجـام دهنـد - ایـن بـزرگان، ایـن 
سـرداران، این شـهدا، ایـن علمـا، ایـن برجسـتگان و فرزانـگان و مسـؤوالن عالی رتبـه، تا برسـید به شـخص امام 
بزرگوار راحـل - همه رهیـن مّنت معلّمنـد؛ چون معلـم اینهـا را تربیت کرده اسـت. معلّـم دوران کودکـی اینها را 

پوشـانده و شـخصیت آنها را شـکل داده اسـت.

مرتبه واال و بلند تعليم 
 ایـن معلّمـان چقـدر عزیزنـد! ایـن شـغل معلّمـی چقـدر ارزشـمند اسـت! ایـن مرتبـه تعلیـم چقـدر واال و بلند 
اسـت، کـه همـه انسـانهای فرزانـه، انسـانهای بـزرگ و برجسـته، هرجایـی کـه باشـند، خـود را پـرورده دسـت 
معلّـم می داننـد و سـایه معلّـم را بـر سـر خودشـان حـس می کننـد! سـام بـر شـما ای معلّمـاِن دوران جوانـی و 
نوجوانـی کودکـی ما! شـما چه حـّق بزرگی بر گـردن مـا دارید! چـه کار بزرگـی برای مـا انجـام دادید! بـرای همه 
انسـانهایی که مشـغول کار و تاشـند و خدمـت و حرکتی می کننـد، چه کار برجسـته ای انجـام دادید! ایـن، مقام 

معلّـم اسـت.

*. بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان 1377/02/09
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 معلّمـی کـه در دورتریـن نقطـه در یـک روسـتا، در یـک کاس ابتدایـی مشـغول تدریـس اسـت، بایـد بداند که 
بزرگتریـن کارهـا را انجـام می دهـد و انسـان می سـازد. عزیزتریـن فـرآورده عالـم خلقـت، انسـان خوب و انسـان 
پاکیزه اسـت. همین انسـان اگـر بد تربیـت شـود، از بدتریـن بدهـای آفرینـش، از حیـوان درنـده، از وحشـی و از 
جماد پسـت تر اسـت. معلّم کسـی اسـت که انسـان را آن چنـان پرداخـت می کند کـه گوهـر وجـود و نورانیت او، 

تأللؤ کنـد و خـود را نشـان دهـد. ببینیـد این شـغل چقـدر عظیـم و باارزش اسـت!

لزوم توجه معلمان به عظمت كار خود 
 هـم خـود معلّمـان بایسـتی بـه عظمـت کاری کـه دارنـد، توّجـه کنند و بـر ایـن شـغل، خـدا را سـپاس گویند و 
هم آحـاد مـردم بایـد با ایـن دیـد، قـدر معلّمـان را بشناسـند. معلّـم مقـام بسـیار بـاال و واالیـی دارد. هرچـه این 
مسـؤولیت بزرگتر اسـت، این مقام باالتـر، این شـأن رفیعتر، و احسـاس مسـؤولیت هم بایسـتی به همین نسـبت 

باشـد. باالتر 

وحشت دستگاه استكبار از انقالب اسالمی
 امروز ایـن انقاب عظیـِم توفـان واری که توانسـت کاخهـای ظلـم را در دنیا بلرزانـد - انقـاب کبیر اسـامی ما - 
در حّدی از رشـد رسـیده که دسـتگاه اسـتکبار را تا اعمـاق وجودش بـه طور جـّدی به وحشـت انداخته اسـت. از 
اّول هـم از ایـن انقاب وحشـت داشـتند؛ اما خـود را تسـّا می دادنـد و می گفتند ایـن انقـاب باقی نخواهـد ماند 
و از بیـن خواهـد رفـت؛ تجربه پشـت سـر تجربـه! اّول کـه انقاب پیـروز شـد، می گفتند شـش مـاه بیشـتر باقی 
نمی مانـد. بعد گفتنـد دو سـال بیشـتر باقـی نمی ماند. بعـد که جنـگ تحمیلی شـروع شـد، گفتند جنـگ طولی 
نمی کشـد کـه انقـاب را به زانـو درمـی آورد. بعد که هشـت سـال بـا همه وجـود و از همـه طـرف، مهاجِم بـه این 
کشـور را کمک کردنـد، دیدند که ایـران اسـامی محکم و اسـتوار مثـل کوه ایسـتاد و مهاجمـان را بـدون این که 
یک قـدم در خـاك ایران دسـتاورد داشـته باشـند، پـس رانـد و باافتخـار مرزهای خـودش را مسـتحکم و اسـتوار 

نگهداشـت. این، شـوخی نیسـت.
 آنها پـس از جنـگ، بـاز خـود را دلخـوش کردنـد و گفتنـد آن زمـان جنگ بـود، هیجـان و احساسـات داشـتند، 
نمی شـد کاری بکنیـم؛ امـا در دوران سـازندگی، آنهـا را بـه خودمـان وابسـته می کنیـم. کاری می کنیـم کـه در 
دوران سـازندگی، آنها را از آن طـرف برگردانیم و از انقاب، بیزار و بیگانه کنیم. هشـت سـال هم دوران سـازندگی 
گذشـت. مـردان سـازندگی، انسـانهای عاقه منـد و مؤمنـی کـه توانسـتند در این هشـت سـال بـرای کشـور کار 
کنند - کـه آنها هـم به جای خـود، در ایـن میـدان عظیـم، سـردارانی محسـوب می شـدند - کاری با اسـتحکام و 
باقدرت و بـدون اتّکاء بـه بیگانـگان انجام دادنـد. نتیجتاً در دوران سـازندگی هم نتوانسـتند این کشـور را وابسـته 

کننـد. از همه طـرف امتحـان و آزمایـش کردنـد؛ امـا از همه طـرف درمانده شـدند!
امروز دسـتگاه اسـتکبار حقیقتـاً با همـه وجـود، از هیمنـه و هیبت ایـن انقـاب عظیم و ایـن ملت بـزرگ، خائف 
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و لـرزان اسـت. ملتـی با ایـن عظمـت؛ همیـن ملتی کـه نوزده سـال بـا این همـه سـختیها مقاومـت کرده اسـت، 
دیدید کـه امسـال بیسـت ودوم بهمـن - سـالگرد انقـاب - را با چـه شـکوهی برگزار کـرد! دیدیـد که ایـن ملت، 
مظاهر انقـاب را چگونـه گرامی مـی دارد! دیدید کـه علی رغـم آن همه تـاش دشـمنان، جوانان ما، دانشـجویان 
مـا، کارگران ما و قشـرهای مختلف مـردم، چگونـه مظاهر مذهـب را، دیـن را و تعّبد را بـزرگ می شـمارند! اینها را 
دشـمن هم دید. دشـمن هم اعتکاف دانشـجویان در مسـجد دانشـگاه را دید؛ مسـاجِد پُـر از معتکفـان را که اکثر 
آنها جوانـان بودنـد، دیـد. دشـمن از اینهـا می لـرزد. همـه اینهـا ابعـاد مختلف عظمـت ایـن انقـاب، عظمت آن 

پیـام و عظمـت آن امام اسـت.

تنها راه باقی مانده براى دشمن 
 امروز تنها یـک راه برای دشـمن باقـی مانده اسـت - این را، هم شـما معلّمـان، هم شـما کارگران، هم مسـؤوالن، 
و هـم آحـاد مـردم توّجـه کننـد - آن راه، عبـارت اسـت از محاصـره تبلیغاتـی. ایـن تنها راهی اسـت که دشـمن 
می خواهـد بـا همـه تـوان و قـوای خـود، آن را آزمایـش کنـد. البتـه تـا االن صدهـا رادیـو و روزنامـه و مجلّـه و 
تلویزیـون و وسـایل گوناگون ارتبـاط علیه ایـن انقاب و مفاهیـم این انقـاب در همه دنیـا راه انداخته انـد و داخل 
ایـران هـم گسـترش داده انـد - در ایـن شـّکی نیسـت - امـا می خواهنـد همیـن را چنـد برابـر کننـد و می کننـد 
و همیـن االن مشـغولند. هـدف چیسـت؟ هـدف این اسـت کـه مـردم را نسـبت بـه ایـن پایـه مسـتحکم ایمانی 

متزلـزل کننـد؛ البتـه مهـم هم هسـت.

عامل ایستادگی ملت در تمامی ميدان ها 
 عزیـزان مـن! در جبهـه نبـرد، وقتی سـربازی پشـت به دشـمن می کنـد، علت شکسـت او، یـک شکسـت درونی 
اسـت. تا کسـی در قلـب و در روح خود شکسـت نخورد، جسـم او در میـدان شکسـت نمی خـورد. روح و قلب و دل 
چگونـه شکسـت می خـورد؟ آن وقتـی که نسـبت بـه ایمان خـود متزلـزل شـود. این ملـت بزرگ مـا که تـا امروز 
در همـه میدانها ایسـتاده اسـت، بـه خاطر آن بـوده که ایمان مسـتحکمی داشـته اسـت. جوانـان ایمان داشـتند، 
نوجوانان ایمـان داشـتند - همین حاال هـم بحمـداللَّ والمّنه دارنـد - پـدران و مادران و قشـرهای مختلـف ایمان 
داشـتند. بلـه؛ بعضـی از تفاله هـای بازمانـده دوران لجنـزار پهلـوی کـه آن روز هـم بـا دیـن و ایمـان سـر و کاری 
نداشـتند و غـرق در فسـاد بودنـد، خودشـان و بعضـی از بازماندگانشـان ایمانـی ندارنـد. غالبـاً هـم هرچـه شـما 
مطلبـی در مخالفـت دیدیـد و شـنیدید، از طـرف این طـور افـراد بـوده اسـت؛ ولـی در دل مردم کشـور مـا ایمان 

مسـتحکم اسـت.

ایمان، آماج تبليغات و محاصره تبليغاتی 
 آمـاج این تبلیغـات و ایـن محاصـره تبلیغاتی، همیـن ایمان اسـت. می خواهنـد این ایمـان را متزلـزل و مخدوش 
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کننـد. چگونه؟ بـا تبلیغات دروغ، بـا حرفهای غلـط، با تعلیمـات ناقـض و مغرضانه و خبیثانـه از دیـن و از انقاب و 
از شـخصیتها، حقایـق را دگرگـون کـردن و تحلیلهای نادرسـت به خورد مـردم بخصوص بـه خورد جوانـان دادن. 

امـروز برنامه این اسـت. ایـن، حدس نیسـت؛ ایـن، علم و یقین اسـت.
 مـن از کارهایـی کـه در دنیـا، پشـت پـرده انجـام می گیـرد، اّطـاع دارم. بحمـداللَّ دسـتگاههای خبررسـانی ما 
مجّهـز و قـوی اسـت و می توانیـم بفهمیـم در دنیـا چـه می گـذرد. در دنیـا ایـن می گـذرد. البتـه بعضیهایـش را 
خودشـان هـم اعـام کرده انـد و اّطـاع داده انـد کـه می خواهیـم ایـن کار را بکنیـم، آن کار را بکنیـم، کـه در زیر 

حرفهـای خودشـان، معلـوم و واضح اسـت اغـراض حقیقیشـان چیسـت.

مسؤوليت مضاعف آموزش و پرورش در مواجهه با آماج تبليغات دشمن 
 وظیفه شـما معلّمان در این جا خیلی سـنگین می شـود. شـما بـا عزیزتریـن، آسـیب پذیرترین و مؤثّرترین اقشـار 
مواجهید. شـما بـا خیل عظیـم جوانـان و نوجوانـان این کشـور مواجهیـد. آمـوزش و پـرورش در ایـن بخش، یک 
مسـؤولیت مضاعـف دارد. بایـد کاری کنیـم کـه این نوجـوان و جـوان کـه امـروز در ایـن دوران حّسـاس و مهم و 
تعیین کننـده انقاب و نظـام زندگی می کنـد، امـام را ندیده اسـت، جنـگ را ندیده اسـت، انقاب را ندیده اسـت، 
بـا آن ایمانی بـار بیاید کـه بتوانـد در مقابل مطامـع دشـمنان، در مقابـل تجـاوز بیگانـگان، در مقابل سـلطه گری 
امریـکا، در مقابـل نفوذطلبـی دسـتگاههای اسـتعمارگری کـه یـک عمـر ایـن کشـور و ایـن ملـت را چاپیدنـد و 
دسـتخوش و ملعبـه خودشـان کردنـد، مثل کـوه محکـم بایسـتد. ایـن، وظیفـه مهـّم ایـن روزگار اسـت. وظیفه 

رسـانه ها در جای خـود، همیـن اسـت. وظیفـه مطبوعـات هـم در جای خـود، همین اسـت.

عامل استحكام جبهه ایمان و حق
 عزیزان مـن! آنچـه کـه امـروز می توانـد جبهـه ایمـان و جبهـه حـق را مسـتحکم کنـد عبارت اسـت از تمّسـک 
بـه وحـدت کلمـه در زیـر سـایه اسـام، در زیـر سـایه حسـین بن علی، در زیـر سـایه معـارف عالیـه اسـام کـه 
شـخصیتهایی مثـل شـهید مطّهری - کـه ایـن روزها ملـت ما بـه یـاد آن بزرگـوار اسـت - آن را در کتابهـای خود 
برای آحـاد مردم تبییـن و تشـریح کردند. تمّسـک به وحـدت در پرتـو این خورشـیدهای فـروزان، به فضـل الهی 
ایـن کشـور را از ایـن مرحله هـم مثل مراحـل گذشـته خواهـد گذراند و دشـمن را نـاکام خواهـد کرد. ان شـاءاللَّ 
فـردای این کشـور و فـردای ایـن ملت، بـه برکت اسـتقامت ملـت ایـران و اسـتقامت جوانـان مـا و ایمان راسـخ و 
عمیق آنهـا، فردایـی خواهد بود کـه هم دشـمنان را نـاکام خواهـد کرد، هـم دوسـتان را شـاد خواهد نمـود و هم 

به فضـل پـروردگار ملتهـا را به سـوی ایـن الگو سـوق خواهـد داد.
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نقش معلمان در توسعه سياسی و فرهنگی كشور

معّلمان و كارگران جزو شریفترین اقشار هر جامعه 
یكی از اساسی ترین كارهاى كشور

پایه گذارى توسعه سياسی و فرهنگی توسط معلم 
ارزش و تأثير معلم

قدر دانی خدا و پيامبر از كار كارگر و معلم 
تأثير معلمان و كارگران در آینده كشور

نتایج كار متقن



تحول در آموزش و پروش

نقش معلمان در توسعه سياسی و توسعه فرهنگی كشور*

معّلمان و كارگران جزو شریفترین اقشار هر جامعه 
دربـاره معلّمـان و کارگـران بایـد عرض کنـم که ایـن دو قشـر، شـریفترین یـا الاقـل باید گفـت جزو شـریفترین 
اقشـار هـر جامعـه ای، بخصـوص جامعـه مـا هسـتند. معلّـم هـم در واقـع یـک کارگـر اسـت. یکـی از فاخرترین 
کارهـا را معلّمـان انجـام می دهنـد کـه کار تعلیـم و تربیـت و تولیـد انسـان کامـل اسـت. کارگـران هـم بـه نوبـه 
خـود، هم اهـل علمند، هـم اهل عملنـد؛ زیـرا اگر کارگـر به کار خـود عالـم و دانـا نباشـد، کاری انجـام نمی گیرد. 
مجموعـاً ایـن دو قشـر، مجموعـه ای از علـم و عملنـد؛ یعنـی دو ارزش واال. خدمـات ایـن دو قشـر هـم به کشـور 
مـا، خدمـات کم نظیـری اسـت. بنـده، هـم در دوران قبـل از انقـاب نقـش معلّمـان و نقـش کارگـران را بـه یـاد 
دارم و هـم در آن سـالهای اّول پیـروزی انقـاب کـه اگـر کارگـران مؤمن مـا نبودنـد، دههـا توطئه در این کشـور 
بـه وقـوع می پیوسـت کـه هـر کـدام آنهـا می توانسـت کشـور را بـه مشـکاتی دچـار کنـد. معلّمـان هـم عینـاً 
همین طـور بودنـد. در دوران جنـگ نیز، هـم معلّمـان و هم کارگـران، در ترتیـب صفوف مقـّدم جبهـه، در تقویت 
پشـت جبهـه و در اعزام اشـخاص بـه جبهـه، یکـی از باالترین نقشـها را داشـتند. دو قشـری کـه در حّساسـترین 
زمانهـای یـک کشـور این طـور نقـش آفرینـی می کننـد، دو قشـری هسـتند کـه خیلـی بایـد مـورد تکریـم قرار 
گیرنـد. امروز هـم همین طور اسـت؛ امروز هـم اگر ما دنبـال توسـعه اقتصادی هسـتیم، بایـد کار را تقویـت کنیم؛ 
بـدون کار نمی شـود. مرتّـب صحبـت از سـرمایه گذاری اسـت. بنـده نقـش سـرمایه گذاری را قبـول دارم؛ بـدون 
سـرمایه گذاری هـم کاری صـورت نمی گیـرد؛ امـا سـرمایه گذاری یک رکـن کار اسـت؛ رکـن اساسـی، کاِر کارگر 
اسـت. کاری کـه از روی دلسـوزی، از روی کاردانـی، با پیگیری و با قبول شـرایط دشـوار همـراه نباشـد، نمی تواند 

*. بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان 1378/02/15
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کشـور را نجـات دهـد. کشـور بـدون چنیـن کاری، بـه آن جایی کـه باید برسـد، نمی رسـد.

یكی از اساسی ترین كارهاى كشور
مـا امـروز دنبـال اسـتقال اقتصـادی هسـتیم؛ دنبـال رهـا شـدن کشـور از وابسـتگی بـه نفـت هسـتیم. امـروز 
می خواهیـم در وضـع اقتصـادی کشـور ترتیبـی داده شـود کـه پاییـن آمـدن فـان مقـدار از قیمـت یک بشـکه 
نفـت، نتوانـد در کشـور مـا این همـه تأثیـر بگـذارد. ایـن کارها چگونـه ممکن اسـت؟ اگـر مـا بخواهیـم خودمان 
را از نفـت بی نیـاز کنیـم، غیـر از این اسـت که بایـد به محیـط کار، بـه جامعـه کارگـری، به مسـأله کارگاههـا و به 
مسـأله آمـوزش کارگـران، اهتمام ویـژه ای بشـود؟ البتـه دولـت بحمـداللَّ در ایـن کارها مشـغول اسـت. حقیقتاً 
بـرادران مـا در دولـت، کارهـای با ارزشـی انجـام می دهنـد؛ امـا می خواهـم عرض کنـم که یکـی از اساسـی ترین 
کارهای کشـور این اسـت. هـم مجلس، هم دولـت، هم مسـؤوالن گوناگـون، باید بـه مسـأله کار و کارگر به چشـم 
موضوعـی کـه گاهـی بـا آن مواجـه می شـوند و یـک تنگنایی پیـدا می شـود، نـگاه نکننـد؛ به چشـم یک مسـأله 
اساسـی و حقیقی کشـور نگاه کنند. کارگـران ما البتـه نجیبند، مؤمننـد، هوشـیارند و متوّجه توطئه های دشـمن 
هسـتند. اگر ایـن خیـل عظیم کارگـری مـا، مردمـان هوشـیاری نبودند و بـه انقـاب و دیـن و دولت و نظامشـان 
عاقـه نداشـتند، امـروز دشـمنان مـا در محیطهـای کارگـری فاجعـه می آفریدنـد. االن هـم تـاش می کننـد، 
امـا اینهـا قوینـد. کارگـران مـا - این قشـر نجیـب، این قشـر مؤمـن، این قشـر زحمتکـش - بحمـداللَّ هوشـیار و 
متوّجهنـد و زیربـار توطئه هـای آنهـا نمی روند. بایـد این تاشـهایی کـه می شـود، ادامه پیـدا کند و تقویت شـود. 
توسـعه اقتصادی، بـدون تقویـت مسـائل کار و نـگاه بـه کار، امکانپذیر نیسـت. ایـن انسـانی که خـودش را صرف 

ایـن کار می کنـد، بایـد بدانـد کـه نظام پشـتیبان اوسـت.

پایه گذارى توسعه سياسی و فرهنگی توسط معلم 
 دربـاره معلّمـان عزیـز هـم یـک نکتـه اساسـی شـبیه ایـن وجـود دارد. این روزهـا صحبـت »توسـعه سیاسـی« 
می شـود. توسـعه سیاسـی و توسـعه فرهنگـی یعنـی چـه؟ توسـعه فرهنگی و سیاسـی این اسـت کـه انسـانها در 
جامعـه احسـاس کننـد کـه می تواننـد درسـت بیندیشـند، درسـت بفهمند و درسـت فـرا بگیرنـد. اگر کشـوری 
بتوانـد خـود را بـه این جـا برسـاند، توطئه هـا و گمراه گریهـا در آن اثر نمی کنـد. ایـن چیز خوبی اسـت، امـا این با 
جنجـال و غوغـا و هـای و هـوی و روزنامه بـازی و امثال اینها درسـت نمی شـود؛ به دسـت معلّم درسـت می شـود. 
توسـعه سیاسـی و توسـعه فرهنگی را معلّـم پایه گـذاری می کند. شـما هسـتید کـه در داخـل مـدارس خودتان، 
ایـن کـودك را از هفـت سـالگی تحویـل می گیریـد و در هجـده، نـوزده سـالگی تحویـل دانشـگاه می دهیـد. 
اساسـی ترین و مهمتریـن دوران عمـر ایـن کودك، بـا شـما معلّمان اسـت. باید کشـور و جامعـه روی این مسـأله 
حسـاب کنند. معلّـم، یعنی آن کسـی که می توانـد خصوصّیـات اخاقی خـوب را در بچه پـرورش دهـد؛ معلومات 
خـوب را به کـودك بیاموزد؛ فکر کـردن را به کـودك بیامـوزد؛ اسـتقال رأی را به کـودك بیاموزد؛ ایسـتادگی در 
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مقابـل باطـل و مجاهـدت در راه حـق را به کـودك تعلیـم دهد.

ارزش و تأثير معلم
 عزیـزان مـن؛ معلّمـان و معلّمـات عزیـز! در سـر کاس، نـه فقـط درسـی کـه شـما می دهیـد، بلکـه نگاهـی که 
می افکنیـد، اشـاره ای کـه می کنیـد، لبخنـدی کـه می زنیـد، اخمـی کـه بـه رو می آوریـد، حرکتـی کـه انجـام 
می دهیـد و لباسـی کـه می پوشـید، بـرروی دانش آمـوز اثـر می گـذارد. مـا در مراجعـه بـه خـود اگـر، عمیقترین 
احساسـات و عواطـف و حاالتمـان را ریشـه یابی کنیـم، در انتهـای خـط، یـک معلّـم را مشـاهده می کنیـم. معلّم 
اسـت کـه مـا را می تواند شـجاع یـا جبـان، بخشـنده یـا بخیـل، فـداکار یـا خودپرسـت، اهـل علـم و طالـب علم 
و فهـم و فرهنـگ، یـا منجمـد و بسـته و پایبنـد بـه تفّکـرات جامـد بـار بیـاورد. معلّـم اسـت کـه می توانـد مـا را 
متدیّـن، با تقـوا، پاکدامـن، یـا خـدای ناکـرده بی بندوبار بـار بیـاورد. معلـم چنیـن نقشـی دارد. ایـن ارزش معلّم 
اسـت؛ این تأثیـر معلّم اسـت؛ ایـن گره گشـایی معلّم در مسـائل عمـده زندگـی ما و نسـل آینده مـا و جامعـه ما و 
کـودکان مـا و تاریخ آینده ماسـت. حـال با این نقشـی کـه معلّـم دارد، جامعـه، کشـور، مـردم، دولت و نظـام باید 
دربـاره مسـأله معلّـم چگونه فکـر کننـد؟ مـا نمی خواهیـم در ایـن صحبتهایی کـه راجـع بـه کارگـران و معلّمان 
می کنیـم - تکلیـف را بـار بـردوش ایـن دو قشـر کنیـم؛ نـه، همه مـان تکلیـف داریم. مـردم عـاّدی هم کـه خارج 
از این دو قشـرند، نسـبت بـه اینها تکلیـف دارند؛ دولـت هـم تکلیـف دارد؛ کّل نظام تکلیـف دارد؛ مجلـس تکلیف 
دارد؛ همـه در قبـال این دو قشـر تکلیـف دارنـد. البته مـن نمی خواهـم مسـأله را فقط در بُعـد معیشـتی منحصر 
کنم. معیشـت، یک ضـرورت اسـت؛ اما همـه چیز نیسـت. آنچـه مهمتر از مسـأله معیشـت اسـت، قدرشناسـی و 
ارزشـگذاری اسـت. باید مقام معلّـم در جامعه به گونه ای باشـد کـه اگر از یـک جوان بپرسـند شـما می خواهید در 
آینده چـکاره شـوید، بگوید معلّـم. کارگـر باید مقـام و وضع و شـرافتش طوری شـود که اگـر به جوانی یـا کودکی 

گفتنـد شـما ارزش و مّنـت کـدام قشـر را بیشـتر می پذیریـد، بگویـد کارگر.

قدر دانی خدا و پيامبر از كار كارگر و معلم 
 مردم باید قـدر کاِر کارگـر را بداننـد. البته ایـن را بدانید که خـدا قدر می دانـد: »و سـیری اللَّ عملکم و رسـوله«1؛ 
خـدا و پیامبـر قـدر می داننـد؛ کرام الکاتبیـن قـدر می دانـد. بدانید کـه پیـش خـدا و در دیـوان الهی، لحظـه ای از 
لحظات رنجهـای شـما عزیـزاِن مـن مغفولٌ عنـه نمی مانـد. آن دقایـق آخـر کار که خسـته هسـتید، امـا به خاطر 
تکلیف قانونـی و دینـی ای که داریـد، همان دقایـق را هـم بـا جّدیـت کار می کنیـد، آن را صاحـب کار نمی فهمد، 
مدیـر نمی فهمـد، رئیـس آن کارخانه یـا آن مدرسـه ممکـن اسـت نفهمد؛ امـا خـدای متعـال آن لحظـات را هم 
برای شـما ثبـت می کنـد. اینها ارزش اسـت. خیـال نکنید کـه اینهـا حواله بـه آینده اسـت. البتـه حواله بـه آینده 
هم اگـر قیامت باشـد، خیلـی مهّم اسـت. وقتی شـب اّول قبر باشـد، همـان آینده هـم خیلی مهـّم اسـت؛ اما فقط 
هم آن نیسـت. همینهاسـت که کشـور و نظـام و جوانـان را می سـازد. همینهاسـت که مطّهـری درسـت می کند. 
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مطّهـری رضوان اللَّ تعالی علیـه در دامـان چنـد معلّـِم خـوب پـرورش یافته بـود کـه اّولین آنهـا پدر خـودش بود. 
بلـه؛ بعضـی پدرهـا معلّمنـد؛ بهتریـن معلّمنـد. آن معلّـم خـوب، ایـن مـرد بـزرگ را پدیـد آورد. شـهید مطّهری 
از پـدر خـود خیلـی باالتـر و بزرگتر بـود - من پـدر بزرگـوار ایشـان را هـم زیـارت کـرده بـودم - مطّهری انسـان 
اسـتثنایِی برجسـته ای در زمـان خـودش بـود کـه از مقـام پـدر خیلـی باالتـر بـود؛ امـا آن پدر بـود که توانسـت 
ایـن مـرد بـزرگ را به وجـود آورد و در دامـان تربیِت خـود پـرورش دهـد. معلّمـان او هم این گونـه بودنـد. مرحوم 
آقـای مطّهری از معاشـرت یک یـا دو مـاه رمضان خـودش با مرحـوم »آقانجفـی قوچانـی« آن مرد بزرگـواری که 
»سـیاحت شـرق« و »سـیاحت غرب« را نوشـت، بـرای مـن نقل می کـرد. معلـوم می شـد کـه مقامـات معنوی و 
تربیـت و ممشـا و منـش آن مـرد بـرروح مرحـوم مطهـری رضوان اللَّ علیـه تأثیـر گذاشـته بـود. مرحـوم »عّامه 
طباطبایـی« و مرحـوم »حـاج میرزا علـی آقـای شـیرازی« و دیگـران و دیگـران و در رأس همـه امام بزرگـوار نیز 

تأثیـرات زیادی بـر او گذاشـته بودنـد. معلّـم چنیـن کارهایـی می کند.

تأثير معلمان و كارگران در آینده كشور
 معلّمـان عزیـز! کارگـران عزیـز! کشـور بـه شـما احتیـاج دارد. بدانیـد کـه ممکـن اسـت هـزاران نفـر از شـما بـا 
نام و نشـان شـناخته نشـوید؛ امـا تأثیـر یکایکتـان در آینـده این کشـور - نـه آینـده دور؛ بلکـه همین ده سـال و 
بیسـت سـال دیگر - تأثیر نمایانـی خواهد بـود. همه شـما تأثیـر خواهیـد داشـت؛ بنابرایـن کار کنیـد. نبی مکّرم 
صلوات اللَّ وسـامه علیه بـه امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام فرمودند: »ایّـاك والکسـل والضجـر«2؛ از دو چیز 
پرهیز کـن: یکـی از مالـت و یکـی از کسـالت. مالـت، یعنی این کـه انسـان حوصله کار نداشـته باشـد؛ کسـالت 
هم یعنـی تنبلـی. همچنیـن از پیامبر اکـرم نقل شـده اسـت: »رحـم اللَّ امرء عمـل عمـًا فاتقنـه«3؛ رحمت خدا 
بـر آن انسـانی کـه کار خـود را - هـر کاری - محکـم و متقـن انجـام دهـد. بدانید کـه امروز دشـمنان این کشـور، 
که دیگـر تبلیغاتشـان علیـه اسـام، علیه ارزشـهای اسـامی، علیـه انقـاب، علیه امـام، علیـه شـخصیتها و علیه 
شـهید مطّهـری بـرای همه آشـکار شـده اسـت - حـاال مگـر کسـی نابینـا باشـد کـه محیـط فرهنگـی را ببیند و 
ایـن دشـمنیها را نبینـد - امید بسـته اند بـه این کـه جامعه معلّـم، جامعـه کارگـری، جامعـه دانشـجویی، جامعه 

روحانـی - ایـن جوامـع حّسـاس و مؤثّـر جامعـه - کار خودشـان را انجـام ندهند.

نتایج كار متقن
اگـر همه، کار خـود را درسـت، متقـن، کامـل و از روی علـم و دانایـی انجـام دهنـد، بدانید که ایـن کشـور و نظام، 
متقن تریـن و مسـتحکم ترین نظامـی خواهـد بـود کـه در ایـن قرنهایـی کـه مـا می شناسـیم، در ایـن کشـور بـر 
سـِر کار آمده اسـت و خواهـد توانسـت در مقابـل بزرگتریـن توطئه ها مقابلـه کند. ایـن حرفهـا، این گفتنهـا، این 
عملها، ایـن تبلیغـات، ایـن محاصره هـا و ایـن توطئه هـا، علیـه ملتی کـه با عـزم راسـخ ایسـتاده اسـت و می داند 

 2. ریاض السالکین، ج 2، ص 455؛ )حضرت موسی بن جعفر علیه الّسام(
 3. بحاراالنوار: ج 22 ص 157 
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چـه کار می کنـد و می فهمـد چـه کار می خواهد بکنـد و هوشـیارانه و بـا ایمـان در کار خود مشـغول عمل اسـت، 
نمی تواننـد کاری بکننـد.
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مشكالت مادى نباید یك معلِم دیندار و متعهد 
را از پایبندى به وظایف باز بدارد

ارتباط نزدیك عاطفی با مسأله تعليم و تربيت كرمان
نقش مهم جامعه معلمان

بوجـود آمـدن منزلـت معلمـان بـا یـك رونـد 
تدریجی به شرط اعتقاد به آن  

اعتقاد عميق و بنيادى به مسأله ى تعليم و تربيت
تشكيل هویت نسل جدید به دست معلم 

تأمين معيشت و كم كردن دغدغه  از زندگی معلمان
احتياج آمـوزش و پـرورش به اتـاق فكر بـراى حل 

مسائل اساسی
مدرسه و بچه هاى مردم محل آزمون و خطا نيست

چيزى كه می تواند آینده ى كشور را آباد كند



تحول در آموزش و پروش

مشكالت مادى نباید یك معلِم دیندار و متعهد را از پایبندى به وظایف  باز 
بدارد*

ارتباط نزدیك عاطفی با مسأله تعليم و تربيت كرمان
این که جلسـه ی دیـدار ما با معلمـان در کرمـان برگزار شـد، به نظـر من تصـادف عجیبی اسـت؛ زیرا مـن از لحاظ 
تعلیـم و تربیـت بـا کرمـان ارتبـاط ویژه یـی دارم. البتـه ارتباط مـن بـا کرمانی هـا در عرصه هـای مختلـف خیلی 
زیاد بوده؛ خیلـی از دوسـتان نزدیـک مـا در دوران مبـارزه و دوران طلبگی، رفقـای کرمانـی بوده انـد - مثل آقای 
هاشـمی رفسـنجانی، آقـای حجتـی کرمانـی، آقـای باهنـر و بعضـی دیگـر - دوسـتان کرمانـی از غیرطـاب هم 
داشـتم که بین مـن و آنهـا خیلی محبـت برقرار بـود - مثل مرحـوم اسـامیت و بعضی دیگـر - لیکـن در زمینه ی 
تعلیـم و تربیـت، ارتبـاط من بـا کرمـان از همـه ی اینهـا قدیمی تر اسـت. دبسـتانی کـه مـن در مشـهد می رفتم، 
معلـم آن، مرحـوم میـرزا حسـین تدیـن کرمانـی بـود. تنهـا مدرسـه ی دینی مشـهد هـم مدرسـه ی ایشـان بود، 
بـه نـام »دارالتعلیـم دیانتـی«. بنده شـش سـال در این مدرسـه زیـر دسـت آقـای تدیـن درس خوانـدم. مرحوم 
تدیـن واقعاً یـک مرد حسـابی بـود. نه تنهـا آن زمـان که من بچـه بـودم، این حـس را داشـتم، بلکه زمان ریاسـت 
جمهوری هـم که ایشـان در مشـهد به دیـدن من آمـده بـود، از نـو نگاهی به ایشـان کـردم؛ دیـدم مرد سـنگین، 
جاافتـاده، محتـرم و باشـخصیتی اسـت. ایشـان، هم معلـم بود، هـم ناظـم. بـا آن وقـار و هیمنه یی که داشـت، در 
حیـاط مدرسـه راه می افتـاد و چوبـی بـه دسـتش می گرفـت و البتـه گاهی هـم بچه هـا را فلـک می کرد؛ بنـده را 
هـم یک بـار فلـک کـرد. ایشـان مـرد محبوبـی بـود. در همـان دوره ی بچگی هـم بنـده و شـاید همـه ی بچه ها به 
ایشـان عاقه منـد بودیـم. وقتـی درسـم در آن مدرسـه تمـام شـد، یکـی از برادرانـم در آن جـا مشـغول تحصیل 

*. بیانات در دیدار جمعی از معلمان استان کرمان 1384/02/12
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شـد؛ ولی بـاز من با ایشـان سـام و علیک داشـتم. سـر مـاه وقتـی می رفتـم شـهریه ی بـرادرم را بدهم، ایشـان را 
می دیدم؛ بـاز هم با همـان منـش و چهره ی محتـرم و آقـاوار و واقعـاً مدیریتـی؛ آن هم نـه مدیریت یک دبسـتان. 
ایشـان در مدرسـه هیبت داشـت. ما در مدرسـه محلی داشـتیم به نـام قصـاص گاه، که بچه هـا در آن جـا مجازات 
می شـدند؛ بنـده هـم در همان جـا یک بـار قصـاص شـدم! آن جـا، هـم محـل مجـازات بچه هـا بـود، هـم نوعـی 
زباله دانـی؛ یعنـی بچه هـا خربـزه یـا هندوانـه می خوردنـد و پوسـت هایش را بایـد در آن جـا می ریختنـد. ایشـان 
وقتـی در مدرسـه راه می رفـت، با همـان لهجـه ی کرمانـی بـه بچه ها خطـاب می کـرد: هر کـس ِمْیـوه می خورد، 

پوسـتهایش را بریـزد قصـاص گاه. از آن سـال ها، ایـن صـدا هنـوز در گوش من هسـت.
غـرض، ایـن ارتبـاط نزدیـِک عاطفـی را مـن بـا مسـأله ی تعلیـم و تربیـت در کرمـان و بـا عنصـر کرمانـی از این 
سـابقه ی طوالنی دارم. ایـن هم تصـادف عجیبی اسـت که ایـن جلسـه ی تعلیـم و تربیتِی معلمـی، با این سـابقه، 
در کرمـان اتفـاق بیفتـد. البتـه بعـد از آن هـم من بـا بعضـی از معلمـان کرمانـی ارتبـاط داشـتم. سـال های آخر 
دهه 40 و شـاید اوایـل دهـه 50 وقتی بـرای سـخنرانی های مذهبی بـه کرمـان می آمدم، چنـد نفـر از جوان های 
فعـال، مبـارز و مذهبـی دور و بر مـا بودند؛ یکـی از آنها آقـای محمدرضـا مشـارزاده بود، که ایشـان هم معلـم بود. 

بنابرایـن بـا معلم هـا ارتبـاط خوبی داشـتیم.

نقش مهم جامعه معلمان
البته شـما جمـع حاضـر، نمونه یـی از معلمـان اسـتان هسـتید؛ جامعـه ی معلمِی اسـتان کرمـان خیلی وسـیع تر 
اسـت. چون نسـل جوان و نوجوان ما در جامعه گسـترده اسـت، نقش شـماها در پیشـبرد مسـائل عمومـی و ملی 

در سـطح اسـتان، بسـیار مهم است.
به هر حـال بـرای جامعه ی معلمـان - چه زنـان، چه مـردان - از اعمـاق قلب احتـرام قائلـم و نقش شـما را حقیقتاً 
مهـم می دانـم. آرزوی مـن ایـن اسـت کـه ایـن احسـاس و درك عمیـق تـا اعمـاق جامعـه ی مـا و بخصـوص در 

دسـتگاه های تصمیم گیرنـده وجـود داشـته باشـد و نقـش تعلیـم و تربیـت و معلـم را بدانند.
پـس از طـرح نظـرات و دیدگاه هـای گروهـی از فرهنگیـان و معلمـاِن حاضـر در جلسـه، بـار دیگـر رهبـر معظـم 

انقـاب اسـامی بیاناتـی ایـراد فرمودنـد کـه گزیـده ای از آن چنین اسـت:

بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم 
 از نظر من جلسـه ی بسـیار خوبی بـود. بعضـی از دوسـتان گفتند ایـن حرفها را مـا می دانیـم و آمده ایـم حرفهای 
شـما را بشـنویم. من عـرض می کنـم نه؛ ایـن کـه معلمـان ایـن حرفهـا را بداننـد، کافـی نیسـت. اینهـا حرفهای 
معلمان اسـت کـه دوسـتان دارنـد می گوینـد. ایـن حرفها منعکـس خواهد شـد؛ هم بـرای مسـؤوالن و هـم برای 
مـردم. بـرای من هـم شـنیدن ایـن حرفهـا مهـم اسـت؛ امیدواریـم مفیـد باشـد و بتوانیم اینهـا را منشـأ اثـر قرار 

دهیـم.



تحول در آموزش و پروش

63

یازده نفر از دوسـتان معلـم صحبـت کردند. ایـن را هم در حاشـیه عـرض کنیم کـه خیلـی از بـرادران و خواهراِن 
حاضـر در جلسـه حرفهایـی دارنـد که دوسـت دارنـد آنهـا را بزننـد. البتـه ممکـن اسـت این حرفهـا مهم باشـد، 
ممکن اسـت مهم نباشـد؛ اما خودشـان فکـر می کننـد این حرفهـا را بایـد بزنند؛ ولـی مجالـی پیـدا نمی کنند. در 
عین حـال اگر قرار باشـد همـه ی دوسـتان صحبـت کنند، جلسـه ی یـک سـاعته و دو سـاعته کافی نیسـت؛ یک 
جلسـه ی سـی وپنج شـش سـاعته یی باید تشـکیل دهیم و بشـنویم و یادداشـت کنیم؛ که آن هم میسـر نیسـت. 

بنابرایـن حرفهـا را - اگـر واقعـاً حرفهـای الزمی اسـت - بنویسـید؛ مـن می گویم بررسـی کنند.

بوجود آمدن منزلت معلمان با یك روند تدریجی به شرط اعتقاد به آن  
و امـا آنچه معلمـان عزیـز فرمودند. تحقـق برخـی از اینها تدریجی اسـت. منزلـت معلمان - کـه بعضـی از برادران 
فرمودند و بسـیار هم مهم اسـت - با بخشـنامه و دسـتور به دسـت نمی آیـد؛ اینها حکمی نیسـت. منزلـت معلمان 
با یـک رونـد تدریجـی به وجـود می آید؛ بـه شـرط این که بـه آن اعتقـاد وجـود داشـته باشـد. همیـن کاری که ما 
داریـم می کنیـم، یکـی از کارهایی اسـت که بـه این امیـد انجـام می گیرد کـه منزلـت معلـم و تعلیـم و تربیت در 
جامعه بـاال بـرود. بنابرایـن اینهـا دسـتوری و بخشـنامه یی نیسـت؛ اینهـا را باید تأمیـن کرد. یـک مقـدار به خود 
معلـم مربوط اسـت، یک مقـدار بـه مدیـران تعلیـم و تربیـت در آمـوزش و پـرورش مربوط اسـت، یک مقـدار هم 

البتـه بـه مسـؤوالِن تصمیم گیر کشـور ارتبـاط پیـدا می کند.
پیشـنهادهایی کـه دربـاره ی بازنشسـتگان و معلمـان و حقوق و امثـال این چیزهـا بیـان کردید، باید کارشناسـی 

شـود و به دولـت محول گـردد...
... حـق معلم بایـد طبق قاعـده و قانون و مقـررات داده شـود؛ منتهـا کاری که ما می کنیم، تسـهیل و زمینه سـازی 
اسـت؛ به پیشـرفت کار کمـک می کنیـم. مـا اجراکننـده نیسـتیم؛ بـه آمـوزش و پـرورش می گوییم، به سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی سـفارش می کنیـم، بـه خـود رئیس جمهـور محتـرم سـفارش می کنیـم، بـه مسـؤوالن 
ذی ربط سـفارش می کنیـم، بـه مسـؤوالن اسـتانی سـفارش می کنیـم؛ وااّل دسـتگاه رهبـری کار اجرایی بـه این 
معنا مطلقـاً انجـام نمی دهد؛ دولـت بایـد انجام دهـد؛ وظیفه ی دولت اسـت؛ درسـتش هم همین اسـت کـه اینها 

را دولـت انجـام دهد.
البتـه پیشـنهادهایی کـه شـد، عمدتـاً پیشـنهادهای مهـم و خوبـی اسـت؛ حاکـی از خبرویـت در کار آمـوزش و 
پرورش اسـت. مـن این پیشـنهادها را بـه مجموعـه ی خودمان می دهـم تا بررسـی کنند و ان شـاءاللَّ آنچـه عملی 

و ممکـن باشـد، بـه توفیق الهـی انجـام خواهـد گرفت.

اعتقاد عميق و بنيادى به مسأله ى تعليم و تربيت
امـا آنچه مـن می خواهـم عـرض کنـم. اعتقاد بنـده بـه مسـأله ی تعلیـم و تربیـت و مسـأله ی معلـم، یـک اعتقاد 
عمیـق و بنیانـی و اصولـی اسـت؛ بـه تعبیـر فرنگی مآبهـا، یـک اعتقـاد ایدئولوژیـک اسـت. این طـور نیسـت کـه 
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مثًا فکـر کنیـم سیاسـت جـاری اقتضـاء می کند مـا معلـم را تقویـت یـا تضعیـف، کمک و یـا ترویـج کنیـم؛ نه، 
مسـأله این اسـت که هیـچ تحولـی - چه مثبـت، چـه منفـی - در جامعه صـورت نمی گیـرد، مگـر این کـه معلم و 
دسـتگاه تعلیم و تربیـت در آن نقش اساسـی دارد. اگر جامعـه ی آموزش و پـرورش، یک جامعه ی فعال، پُرنشـاط، 
متعهد، دارای احسـاس مسـؤولیت، مبتکر، عالم و پُرانگیزه باشـد، در سـطح کشـور تأثیـر بنیانی خواهد گذاشـت. 
البتـه احـزاب و جناح هـا و جمعیت های سیاسـی همیشـه برای اهـداف کوتاه مـدت - بـرای فان خواسـت، فان 
انتخابـات، فـان گزینش - به آمـوزش و پـرورش توجـه ویژه یی دارنـد؛ اینهـا چیزهای بسـیار کم اهمیتی اسـت؛ 

اینها کوچـک کـردن نقش آمـوزش و پـرورش و معلم و مدرسـه اسـت.

تشكيل هویت نسل جدید به دست معلم 
تشـکیل هویـت نسـل جدیـد بـه دسـت معلـم اسـت؛ یعنـی حّتـی نقشـی پُررنگ تـر از نقـش خانـواده و پـدر و 
مـادر. خود شـما هـم فرزنـدان مدرسـه یی داریـد و می بینیـد که گاهـی اوقـات فرمایـش آقا معلـم یا خانـم معلم 
برای بچـه وحـی ُمنـزل اسـت؛ بـه خانـه می آیـد، کاری را انجـام می دهـد یـا کاری را انجـام نمی دهد، یا سـاعتی 
می خوابـد یـا سـاعتی ورزش می کنـد، یـا کار دیگـری می کند؛ چـون اینهـا را معلـم گفتـه. پدر و مـادر کـه بارها 
ایـن حرفهـا را می گویند، تأثیـر ندارد؛ امـا حرف معلـم تأثیـر دارد. در اکثر مـوارد حرف معلـم بر حرف پـدر و مادر 
در ذهـن کـودك و نوجـوان ترجیح پیـدا می کنـد. این اسـت نقـش معلم. اگـر مـا می خواهیـم این هویـت، خوب 
شـکل بگیرد؛ اگـر می خواهیـم نسـلی به وجـود بیایـد کـه اعتمادبه نفـس و انضبـاط اجتماعی داشـته باشـد؛ یک 
نسـل مسـؤولیت پذیر و باعرضـه و باکفایـت بـرای کارهـای بـزرگ، یـک نسـل دارای ابتکار، یـک نسـل مهربان و 
بـدون احسـاس انتقام گیـری در درون خانـواده ی بـزرگ جامعـه، یک نسـل فـداکار، یک نسـل پُرکار، یک نسـل 
کم اسـراف و دور از اسـراف؛ اگـر می خواهیـم فرهنـگ عمومی جامعـه به این سـمت حرکـت کنـد، راه و کلیدش 

آموزش و پـرورش اسـت. بـرای تربیت چنیـن نسـلی، آمـوزش و پـرورش باید مهیا و مناسـب باشـد.

تأمين معيشت و كم كردن دغدغه  از زندگی معلمان
البته دوسـتانی کـه صحبت کردنـد، نگاه بـه نیروی انسـانِی آمـوزش و پرورش، نـگاه به سـازماندهی و تشـکیات 
آموزش و پـرورش و نـوع مدیریت هـا را بدرسـتی تبییـن کردنـد؛ اینها بسـیار مهـم اسـت؛ تأمین معیشـتی و کم 
کردن دغدغـه ی زندگـی از معلمان هم یکـی از شـرایط حتمی و الزم اسـت؛ در این هیـچ تردیدی نیسـت؛ همین 
پیشـنهادهایی که شـده و همیـن کارهایی کـه دارد انجـام می گیـرد، اینها هم ان شـاءاللَّ بایـد دنبال شـود؛ منتها 
من به شـما معلمان عزیـز - خواهـران و بـرادران - می گویم مشـکات مـادی نمی تواند و نبایـد یک معلـِم دیندار 
و متعهـد را از پایبنـدی بـه وظایـف معلمی بـاز بدارد. ایـن حـرف، توجیهی بـرای کم گذاشـتن در کفـه ی زندگی 
معلمان نیسـت؛ باالخـره هر مقـدار که در تـوان دولـت و مسـؤوالن هسـت، باید انجـام گیرد؛ امـا از طرف شـما - 
که معلم هسـتید - می خواهـم عرض کنم کـه این مشـکات نباید بتوانـد در عزم و تصمیـم و احسـاس و انگیزه ی 
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شـما نسـبت به این شـغل پُرخطـورت و مهـم اثر بگـذارد. آنهـا بایـد وظیفه شـان را انجـام دهنـد و ان شـاءاللَّ هم 
انجـام می دهنـد؛ اما شـما هـم توجه کنیـد که آینده ی کشـور دسـت شـما جامعـه ی بـزرگ معلمان اسـت. آنچه 
مهم اسـت، این اسـت کـه ایـن جامعه بـه حقیقـِت معنـای معلمـی - کـه در واقع همـان منزلـت معلمی اسـت - 
خودش پایبنـد بمانـد. منزلت معلمـی فقط این نیسـت که یکـی را تکریـم و احتـرام کنند و دسـتش را ببوسـند؛ 
منزلت معلمـی یعنی تأثیرگـذاری در رونـد تاریخـی و مرزبندی فرهنگـِی یک ملت. اگـر جامعه ی معلمـان بتواند 

ایـن کار را انجـام دهـد، منزلت معلمـی - به معنـای حقیقـی کلمه - حفظ شـده.

احتياج آموزش و پرورش به اتاق فكر براى حل مسائل اساسی
اعتقاد مـن این اسـت که آمـوزش و پـرورش بـرای حل مسـائل اساسـِی ایـن بخش عظیـم - بـه تعبیـر فرنگی ها 
- یک اتـاق فکـر احتیـاج دارد. تصمیم هـا در آمـوزش و پـرورش نبایـد سـلیقه یی گرفته شـود. یک وقت بخشـی 
از آمـوزش و پـرورش مثـًا احسـاس می کند که بایـد بـه جوانـان آموزش هـای جنسـی داد - تقلیـد کورکورانه ی 
از غـرب - ناگهـان می بینیـم از یـک گوشـه، نوشـته و کتـاب و جـزوه در ایـن زمینـه منتشـر می شـود! روی ایـن 
مسـأله، کجا فکر شـده؟ کجـا تصمیم گیری شـده؟ کجا سـنجیده شـده؟ چقـدر ما بایـد دنبالـه رو غرب باشـیم؟! 
چقدر بایـد تجربه هـای شکسـت خورده و ناکام غربی ها را چشـم بسـته دنبـال و تقلیـد کنیـم؟! مگر آنهـا از دامن 
زدن بـه احساسـات جنسـی سـود بردنـد؟ در ایـن مسـأله، در مانده انـد. پـرده ی عفـاف و حفـاظ و معصومیتی از 
دین و تعلیمـات دینـی روی زن و مـرد و جـوان و پیر ما گسـترده شـده اسـت؛ بیاییم با دسـت خودمان ایـن پرده 
را بدریـم! این بـا کـدام فکـر و منطق تطبیـق می کنـد؟ البتـه این بـه شـماها ارتباطی نـدارد؛ بـه اصل آمـوزش و 

پـرورش ارتبـاط دارد؛ لیکـن تذکـر آن را در محضر شـما عزیـزان مفید دانسـتم. 

مدرسه و بچه هاى مردم محل آزمون و خطا نيست
یـا ناگهـان از گوشـه یی یـک نفـر تشـخیص داده کـه بایـد مـا بـه کـودکان دبسـتانی، از کاس اول - یـا حّتـی 
پیش دبسـتانی - زبان انگلیسـی یـاد بدهیم؛ چـرا؟ وقتی بزرگ شـدند، هر کـس نیـاز دارد، می رود زبان انگلیسـی 
را یـاد می گیـرد. چقـدر دولـت انگلیـس و دولـت امریـکا بایـد پول خـرج کننـد تـا بتواننـد این طـور آسـان زبان 
خودشـان را در میان یـک ملت بیگانـه ترویـج کنند؟ ما بـرای ترویـج زبان فارسـی چقـدر در دنیا مشـکل داریم؟ 
خانـه ی فرهنـگ مـا را می بندنـد، عنصـر فرهنگـی مـا را تـرور می کننـد، ده جـور مانـع در مقابـل رایزنی هـای 
فرهنگـی ما درسـت می کننـد؛ چرا؟ چـون در آن جـا زبان فارسـی یـاد می دهیـم. ولی مـا بیاییـم به دسـت خود، 
مفت و مجانـی، به نفـع صاحبان ایـن زبان - کـه مایـه ی انتقال فرهنـگ آنهاسـت - ایـن کار را انجام دهیـم! البته 
بنده بـا فراگرفتن زبـان خارجـی صددرصـد موافقم؛ نـه یک زبـان، بلکـه ده زبان یـاد بگیرنـد؛ چه اشـکالی دارد؟ 

منتها ایـن کار جـزو فرهنـگ جامعه نشـود.
امـروز کشـورهایی هسـتند کـه متأسـفانه زبـان ملـِی خودشـان، زبـان رسمی شـان نیسـت. امـروز زبان رسـمی 
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هند و پاکسـتان، زبان انگلیسـی اسـت؛ زبـان دیوانی شـان، زبان انگلیسـی اسـت؛ در حالی کـه زبان هنـدی و زبان 
اردو و چنـد صد زبـان دیگر هـم دارنـد. در پاکسـتان، زبـان اردو؛ و در هندوسـتان، زبان هنـدی، زبان رایج اسـت؛ 
اما آنهـا بکلـی مغفولٌ عنـه اسـت. چگونه زبـان خارجـی آمد جـای زبـان ملِی یـک ملـت را گرفـت؟ همین طوری 
وارد می شـوند. انگلیسـی ها در هنـد سـرمایه گذاری کردنـد تا توانسـتند وضعیـت را به این جـا برسـانند. بعضی از 
کشـورهای آفریقایـی، زبانشـان پرتغالـی یا اسـپانیولی اسـت؛ بـه زبان رسـمِی خودشـان اصـًا توجـه نمی کنند؛ 
ایـن خوب اسـت؟ تسـلط زبـان بیگانه بـر یک ملـت، خوب اسـت؟ زبـان، اسـتخوان فقـرات یـک ملت اسـت؛ این 
را مـا این طـور تضعیف کنیـم؟ چرا؟ چـون آقایـی سـلیقه اش ایـن اسـت و این طـور فهمیـده! مدرسـه و بچه های 
مردم که محـل آزمون و خطا نیسـتند؛ آزمایشـگاه نیسـتند که ما ایـن مسـأله را تجربه کنیـم، بعد ببینیـم تجربه 
غلـط از آب درآمـد. با بچه هـای مردم کـه نمی شـود این طـوری رفتار کـرد. بنابرایـن اتاق فکـر - یعنی یـک مرکز 
اندیشـمند و آگاه - الزم اسـت. چیزهـای فـراوان دیگـری هـم در آمـوزش و پـرورش وجـود دارد، که باید بـه آنها 

هـم توجـه کرد.

چيزى كه می تواند آینده ى كشور را آباد كند
آنچه مـن بجد طرفـدار آن هسـتم، همان چیزی اسـت کـه بعضی از دوسـتان هـم گفتنـد: ارتقاء سـطح تحصیلی 
معلمـان، تـا آن جایـی کـه ممکـن باشـد. در ایـن زمینـه، راه هایـی هـم پیشـنهاد شـد - مثـل کار تحقیـق میان 

معلمـان - کـه بایـد بررسـی و پیگیری شـود.
از همـه ی اینهـا مهمتر، مسـأله ی دیانـت اسـت. اگـر می خواهیـد کار معلمِی شـما مورد رضـای خدا و نسـل های 
آینـده قـرار گیـرد و در انجـام وظیفه تـان از شـما بـه نیکـی یـاد شـود، بچه هـا را متدیـن بـار بیاوریـد. متدیـن 
بارآوردن بچـه فقـط کار معلـم تعلیمات دینی نیسـت؛ یـک معلـم ریاضی، یـک معلم فیزیـک، یک معلم فارسـی 
و ادبیـات هـم بـا یـک نکته گویـِی بجـا و بـا یـک تـک مضـراب می توانـد تفکـر دینـی را در اعمـاق دل شـاگرد و 
مخاطِب خـود جـا دهد تـا یـادش نـرود. گاهی حّتـی بیـش از معلـم دینـی می تواننـد اثـر بگذارنـد. وقتـی معلم 
دینی سـر کاس می آید، یـک تکلیف اسـت و بچه هـا و همه ی انسـان ها نسـبت بـه تکلیف، حالـت امتنـاع دارند. 
ایـن آقا می خواهـد بیایـد تکلیف بدهـد؛ اگـر خیلـی خوش بیـان و خوش برخـورد و خوش اخـاق و خوش تدریس 
باشـد، یـک مقـدار حرفش قابـل قبول اسـت؛ اگـر اینهـا هم نباشـد، کـه دیگـر هیچ. امـا یـک معلم فیزیـک، یک 
معلـم ریاضی، یـک معلم شـیمی، یک معلـم ادبیـات فارسـی، یک معلـم تاریـخ، گاهی در خـال صحبـت، با یک 
کلمـه ی بجا - حقیقتـاً یک کلمـه - می تواند تأثیـری در روح کـودك و نوجـوان و جوان بگـذارد که او را بـه معنای 
واقعی کلمـه متدین و پابنـد کند. شـماها می توانیـد ایـن کار را بکنید؛ هم در دبسـتان، هـم در راهنمایـی، هم در 
دبیرسـتان. بچه هـا را متدیـن بـار بیاوریـد. متدیـن بـار آوردِن بچه ها همـان چیزی اسـت کـه می توانـد آینده ی 
ایـن کشـور را آباد کنـد. اگر مـا می خواهیـم این کشـور پیشـرفت صنعتـی کند، پیشـرفت مـادی کند، پیشـرفت 
فرهنگـی کنـد، رتبـه ی اول منطقـه را - همان طـور کـه در سـند چشـم انداز آمـده - حائـز شـود، این در سـایه ی 
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انگیـزش دینـی و ایمـان امکان پذیـر اسـت. وقتـی ایمان بـود، انسـان دنبـال ایمـان حرکـت می کند و بـا همه ی 
سـختی ها هـم می سـازد.

بنـده در دوره ی مبـارزه، گاهـی کـه در سـلول خیلـی فشـار می آمـد، دلـم بـه حـال بچه هـای کمونیسـت 
می سـوخت؛ می گفتـم چـون اینهـا خـدا ندارنـد. وقتـی اوضـاع بـر مـا خیلـی تنـگ می شـود و فشـار می آیـد، با 
خـدا درد دل می کنیـم؛ حرفـی می زنیـم و قطـره ی اشـکی می ریزیـم و چیـزی می خواهیـم و امیـدی در دل مـا 

می درخشـد؛ امـا اینهـا آن را ندارنـد. انسـان وقتـی خـدا را داشـته باشـد، امیـد و افـق روشـنی دارد.
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ضرورت نگاه بنيانی و اساسی به آموزش و پرورش و مسئله عقب نماندن از 
قافله حركت جهانی*

آموزش و پرورش سنگ بناى آینده ى كشور
آنچـه که مهم اسـت و همه ی شـما بـه آن توجـه داریـد و در بیانـات دوسـتان تکرار شـد، این اسـت کـه آموزش و 
پرورش سـنگ بنای آینده ی کشـور اسـت. مـا اگـر مشـکاتی در زمینه هـای اخاقـی و رفتـاری، علمـی، اعتماد 
بـه نفـِس ملـی و عمومـی و در زمینه هـای گوناگـون دیگـر داریـم، در ریشـه کاوِی اینهـا بـه آمـوزش و پـرورش 
می رسـیم. همان طـور کـه بعضـی دوسـتان گفتنـد، آمـوزش و پـرورش از مراکـز دیربـازده اسـت، لیکـن بـازده 
آموزش و پـرورش یک بـازده حیاتـی، تعیین کننـده و ماندگار اسـت. اگر آمـوزش و پـرورش در یک کشـور ارتقاء 
پیدا بکنـد و اصاح شـود، در اقتصـاد، سـامت و بهداشـت، محیط زیسـت، مرگ و میـر، بـاروری، زیبایـی و هنر، 
رفتارهـای گوناگون مـردم در سـطح جامعه بـا یکدیگـر، و فراتـر از همـه ی اینهـا، در دین، فلسـفه و اخـاق تأثیر 
خواهد گذاشـت. امـروز در دنیـا به زبـان کودکی بـه کـودکان فلسـفه می آموزنـد؛ یعنی چیـزی که از نظـر بعضی 
از طراحان کشـور مـا بی معنی اسـت؛ فکر می کنند فلسـفه مخصـوص آدمهای ریش و سـبیل دار و کسـانی اسـت 
که یک سـنی از آنها گذشـته باشـد. نگاه مـدرن به مسـائل حیات، امـروز پیشـروان علمی دنیـا را به اینجا رسـانده 
که بایـد فلسـفه را از دوره ی دبسـتان بـه کـودکان تعلیـم داد؛ البتـه با زبـان کودکـی. این را بـه عنوان یـک مثال 
عرض کـردم برای روشـن شـدن ایـن مطلب کـه آمـوزش و پـرورش چقـدر می توانـد در آینـده ی یک کشـور اثر 

بگـذارد، کـه البته برای شـما هم روشـن اسـت.

*. بیانات در دیدار معلمان سراسر کشور 1385/02/12
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راه عقب نماندن از قافله ى حركت جهانی
اکنـون اقتصـاِد مبتنی بـر علـم، سیاسـِت مبتنی بر علـم و جامعـه ی علم محـور، جـزِو شـعارهای امروز دنیاسـت. 
ما اگـر بخواهیـم از قافلـه ی حرکـت جهانـی عقـب نمانیـم - چه برسـد بـه اینکـه بخواهیـم نقـش تعیین کننده، 
پیش رونـده و پیش برنده ایفـا کنیم - چـاره ای نداریـم جز اینکه یـک نـگاه بنیانی و اساسـی به آمـوزش و پرورش 
بیندازیـم. در زمینه ی عدالـت هم همین طور اسـت. بعضی از دوسـتان به مسـئله ی عدالـت در آمـوزش و پرورش 
اشـاره کردند؛ اگـر مـا در مدیریـت آمـوزش و پرورش بـه مسـئله ی عدالـت توجه کنیـم، نتیجـه این خواهد شـد 
کـه در آینـده ی کشـور، عدالت نسـبی بیـن قشـرها و مناطق کشـور برقـرار خواهد شـد. اگر مـا امـروز در آموزش 
و پـرورش نـگاه عدالـت محـور نداشـته باشـیم، نتیجه ایـن خواهد شـد کـه اختـاف طبقاتـی در آینده ی کشـور 

روزبـه روز بیشـتر خواهد شـد؛ تأثیـرات آمـوزش و پـرورش را ببینید!

معناى نگاه غير عدالت محور در آموزش و پرورش 
نـگاِه غیـر عدالت محـور، این اسـت کـه مـا در کشـور مـدارس پیشـرفته ی مجهـز بـه بهتریـن تجهیـزات در یک 
جاهایـی، و مـدارس محـروِم کپری یا شـبیه کپـری در یـک مناطـق دیگر داشـته باشـیم؛ معلـم ممتاز برجسـته 
بـرای تعـدادی از مـدارس، و معلمـان خسـته یـا کم سـواد بـرای تعـداد دیگـری از مـدارس داشـته باشـیم. ایـن 
درسـت ضد نـگاه عدالت محور اسـت. نتیجه چـه خواهد شـد؟ نتیجـه اینکـه: جمعـی از کـودکان امروِز مـا بدون 
هیـچ دلیلی )جـز اینکه یـا پول دارنـد یا در یـک منطقـه ی برخـوردار زندگـی می کننـد( از عالی تریـن تحصیات 
برخـوردار خواهنـد شـد و یـک عـده ی دیگـر در سـطوح بسـیار پایینـی خواهنـد مانـد، پیـش نخواهنـد رفـت و 
استعدادهایشـان رشـد نخواهـد کـرد. البتـه عدالـت بـه معنـای ایـن نیسـت که مـا بـا همـه ی اسـتعدادها با یک 
شـیوه برخـورد کنیـم؛ نـه، اسـتعدادها باألخـره مختلـف اسـت؛ نبایـد بگذاریـم اسـتعدادی ضایـع بشـود و برای 
پرورش اسـتعدادها بایسـتی تدبیـر بیندیشـیم؛ در این تردیدی نیسـت. اما مـاك، باید اسـتعدادها باشـد، الغیر. 

عدالـت، این اسـت.

آموزش و پرورش قاعده ى اساسی، براى ساخت بناى رفيع آینده كشور 
بنابرایـن نتیجه این شـد کـه آمـوزش و پـرورش آن قاعده ی اساسـی، )بـه قـول معمارها و بّناهـا( آن فونداسـیون 
اساسـی برای بنای رفیعی اسـت کـه مـا می خواهیم بـرای آینـده ی کشـورمان داشـته باشـیم. این یـک واقعیتی 
اسـت که ما را ده ها سـال عقب نگـه داشـته اند و ایـن ده هـا سـال، تصادفـاً در دوران شـکوفایی و پیشـرفت علمی 
بوده اسـت. ما بدون اینکه خودمـان بخواهیم و اراده ای داشـته باشـیم، ده ها سـال - از اواخـر دوران قاجـار تا تمام 
دوران پهلـوی - مـا را عقـب نگه داشـتند؛ ایـن واقعیتی اسـت. ما امـروز باید عـرق بریزیـم، تاش کنیـم و همه ی 
توانمـان را مصرف کنیـم تا ایـن فاصله را تـا آن جایی کـه ممکن اسـت، کم کنیـم. اعتقاد بنـده بر اسـاس تجربه و 
نگاه های علمـی کارشناسـانی کـه در ایـن زمینه ها نظـر داده اند، این اسـت کـه »می توانیـم«؛ این چیزی نیسـت 
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کـه ممکن نباشـد. در سـنن الهـی و قوانیـن آفرینـش، راه هـای میانبـر، فراوان اسـت؛ هنـر این اسـت که ایـن راه 
میانبر را کسـی پیـدا کنـد؛ بنابرایـن می توانیـم ؛ منتها تـاش الزم دارد.

لزوم مایه گذاشتن براى آموزش و پرورش 
با این مقدمـه، آنچـه که ثابت می شـود، حرفی اسـت کـه چند نفـر از شـما برادرهـا و خواهرهـا گفتیـد و بنده هم 
عمیقاً بـه این حـرف معتقـدم کـه آمـوزش و پـرورش، مهمتریـن دسـتگاه مولّـد ماسـت؛ دسـتگاه مولّـد، نه یک 
دسـتگاه مصرف کننده. ما بایسـتی بـرای آموزش و پـرورش مایـه بگذاریم. ایـن مایه گذاشـتن، فقط پول نیسـت؛ 
پول فقـط جزئـی از مایه هایی اسـت که بایـد گذاشـت؛ مهمتر از پـول، فکر اسـت. بهتریـن و برجسـته ترین فکرها 
باید بنشـینند بـرای آموزش و پـرورش طراحـی کننـد؛ باید فلسـفه ی آمـوزش و پرورش اسـامی، واضح باشـد و 
بر اسـاس این فلسـفه، افـق آینـده ی آمـوزش و پرورش کشـور روشـن باشـد؛ معلوم باشـد مـا دنبال چه هسـتیم 
و کجـا می خواهیـم برویـم و بـر اسـاس آن خطکشـی بشـود، برنامه ریـزی بشـود و راه هـا مشـخص بشـود؛ مـا به 
این احتیـاج داریـم. آمـوزش و پـرورش بایـد از روزمّرگـی بیـرون بیایـد؛ این اسـاس حرف اسـت. البتـه مخاطب 
این حـرف در درجـه ی اول، وزیر محتـرم و مسـئوالن عالـی آمـوزش و پرورش اند و سـپس همه ی کسـانی که در 
سلسـله مراتب آموزش و پـرورش و در هـر نقطه ای کـه می تواننـد در خارج کـردن آمـوزش و پرورش مـا از حالت 

روزمّرگـی و اسـارت در چهارچـوب روشـهای متحجر و منسـوخ تأثیـر بگذارند.

معاونت پرورشی، امرى الزم براى آموزش و پرورش
من دو، سـه نکتـه ی کوتـاه هـم در اینجا عـرض بکنم؛ یکی مسـئله ی »پرورشـی« اسـت. حـاال معاونت پرورشـی 
یـا مرکـز پرورشـی - بـه هـر شـکلی - سـازماندهی اش بـه عهـده ی خـود مسـئوالن محترم اسـت. بـه ایـن معنا 
کم اعتنایـی و بی اعتنایـی شـد. آن روزی کـه معاونتهـای پرورشـی را از سـطوح مختلـف حـذف کردنـد، بنـده 
صریحـاً بـا ایـن کار مخالفـت کـردم؛ به مـن هـم نگفتنـد کـه بنـا ندارند ایـن حـرف را گـوش نکننـد؛ امـا گوش 
نکردنـد. مهمتریـن کاری که باید امـروز در کنـار آن قاعده سـازی انجام بگیـرد، این اسـت که به مقولـه ی پرورش 
- به هر شـکلی - اهمیـت داده شـود ؛ نه چـون ما مسـلمانیم، مسـئله فقـط این نیسـت. امـروز در دنیای غـرِب از 
لحـاظ دانش و فناوری پیشـرفته، مسـئله ی پـرورش در بسـیاری از کشـورها جزِو آن مبانی اصلی اسـت؛ مسـئول 
و مأمـور پرورشـی وجـود دارد. بـه پـرورش اهمیـت می دهند. پـرورش فقـط دیندار شـدن و عمـق ایمـان یافتن 
نیسـت که ما دنبالش هسـتیم. پـرورش تأثیـر خـودش را در رفتارها، برخوردها، رشـد شـخصیت، تقویـت اعتماد 
به نفس و جوشـاندن چشـمه ی اسـتعداد نشـان می دهد. بنابراین مسـئله ی پرورشـی، یک مسـئله ی مهم اسـت.

مهجور واقع شدن قرآن در آموزش و پرورش
مسـئله ی دیگـری کـه مـن می خواهـم بـه عنـوان یـک نکتـه عـرض بکنـم، مسـئله ی »قـرآن« در آمـوزش و 
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پـرورش اسـت. قـرآن در آمـوزش و پـرورش حقیقتـاً مهجـور واقع شـده اسـت. یـک وقتـی - چنـد سـال قبل از 
ایـن - یکـی از روحانیـون محتـرم و مطلـع از بسـیاری از مسـائل تبلیغـی، یـک نکتـه ای را بـه مـن گفـت و مـن 
دقت کـردم دیـدم درسـت اسـت و بـا تجربه هـای خـود من هـم کامـًا سـازگار اسـت. ایشـان گفـت که مـن در 
کشـورهای اسـامِی عمدتـاً عربـی بـا روشـنفکرها کـه برخـورد می کنـم، حّتـی روشـنفکرهایی کـه اهـل دین و 
دینـداری نیسـتند، می بینم اینهـا با قـرآن آشـنایند. روشـنفکرهای کشـور خودمـان را که نـگاه می کنـم )غیر از 
روشـنفکران دینی؛ کـه حاال یـک عـده روشـنفکران دینی انـد؛ کم هـم نیسـتند و بحمـداللَّ بیشـتر هم شـده اند 
و بـا مفاهیـم اسـامی و بـا قـرآن آشـنایند( بسـیاری از آنهـا ما بـا قـرآن اصـًا آشـنا نیسـتند و مفاهیـم قرآنی را 
نمی داننـد؛ امـا در کشـورهای عربـی می داننـد. ایـن نکتـه را آن آقـا به مـن گفت. مـن دیدم راسـت می گویـد؛ ما 
با ایـن سیاسـتمداران، نخبگان سیاسـی و نخبـگان فرهنگی و روشـنفکری کشـورهای عـرب از سـالهای متمادی 
قبل تـا امـروز ارتبـاط داشـته ایم. اینهـا در اظهـارات و حرفهایشـان از آیـات قـرآن اسـتفاده می کنند؛ مثـًا ما در 
حرفهایمـان چطـور از شـعر سـعدی اسـتفاده می کنیـم؛ همـه ی مـردم »توانا بـود هر کـه دانـا بـود« را می دانند، 
از اشـعار سـعدی و حافـظ در محـاورات خودمـان، در سیاسـت، مسـائل گوناگـون و اظهارنظرهـای روشـنفکری 
اسـتفاده می کنیـم؛ آنهـا از قـرآن همین طـور اسـتفاده می کننـد؛ ولـی مـا اسـتفاده نمی کنیـم. علـت این اسـت 
کـه در دورانی طوالنـی، قـرآن در آمـوزش و پرورش مـا، به خصـوص در آن سـنین یادگیـری مهجور بوده یـا اصًا 
وجود نداشـته اسـت. آن قدیـم - زمـان کودکـی ما - یـک چیزهـای مختصـری بـود و بعد بـه تدریـج همین طور 
کمرنگ شـد و باألخـره حذف شـد. بعـد از پیـروزی انقـاب، توقع ایـن بود کـه یـک کاِر کارسـتانی انجـام بگیرد. 
کارهایـی هم شـده اسـت، لیکن جـای حضور قـرآن در دوره هـای گوناگـون - چه دبسـتان، چـه دبیرسـتان و چه 
راهنمایـی - واقعـاً خالی اسـت. باید فکر بشـود. نه به شـکل تحمیلـی، نه به شـکل بیزارکننـده و دورکننـده؛ بلکه 

بـه شـکل صحیح.
امـروز پیـش از اینکـه بـه ایـن جلسـه بیایـم، از یک کشـور عربـی کتابـی برای مـن آوردنـد، کـه یک کتـاب لغت 
عربی اسـت. بـا سـلیقه ی خوبـی بخشـهایی از آیـات قـرآن را بـه مناسـبت ادبیـات عـرب آورده اسـت. البتـه این 
بخت عرب زبانهاسـت کـه بـرای ادبیاتشـان می توانند از قـرآن اسـتفاده کنند؛ مـا البتـه نمی توانیم؛ چـون ادبیات 
فارسـی با قـرآن ارتبـاط مسـتقیمی نـدارد؛ بایـد قـرآن را بـرای مـا ترجمـه کنند. امـا به هـر حـال این یـک نیاز 
اسـت. امروز خوشـبختانه حرکـت قرآنی در کشـور خیلـی خوب اسـت؛ لیکـن در آموزش و پـرورش بایـد نهادینه 

شـود.

توجه به مراكز تربيت معلم 
نقش معلمـان، نقش مهمی اسـت. یکـی از چیزهایـی که من خیلی خوشـحال شـدم و دیـدم تقریباً تعـداد زیادی 
از دوسـتان رویش تکیـه کردند، مراکـز تربیت معلم اسـت. مـن هم به مسـئوالن قبلی و مسـئوالن فعلـی راجع به 
مراکـز تربیت معلم سـفارش کـرده ام؛ خیلی مهم اسـت. مـا معلم باسـواد، معلـم مطلـع و معلـم کاردان و حرفه ای 
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در کار خـود نیـاز داریـم. نمی شـود ما نـگاه کنیم هـر کسـی بیـکار بـود، بگوییم آقـا تو بیـا اینجـا درس بـده، آن 
هـم در رشـته هایی که خیلـی اوقات اصـًا از آنهـا اطاعـی ندارنـد. مـا درس دینی مـان را در خیلی از مـدارس، به 

کسـانی می دهیم کـه هیـچ مهـارت و خبرویتـی در ایـن کار ندارند؛ این که درسـت نیسـت.

احتياج به تحول در آموزش و پرورش 
بـه هـر حـال، دوره ی خوبـی اسـت. دولـت کار و تـاش خوشـبختانه بـر سـر کار اسـت. اهـداف انقاب و مسـائل 
گوناگـون اساسـی مـورد توجـه اسـت. حداکثـر اسـتفاده را بایـد کـرد. همـه ی کسـانی کـه در مقولـه ی آموزش 
و پـرورش یـک دسـتی و مهارتـی دارنـد، بایـد در ایـن زمینـه همـکاری کننـد. البتـه مسـئوالن محتـرم بایـد از 
ایـن امکانـات و تواناییهـا اسـتفاده کننـد تـا بتـوان یک بنـای مسـتحکمی بـرای آمـوزش و پـرورش سـاخت و با 
توجه به تحولـی که امـروز کشـور دارد و آینـده ای کـه خودمان بـرای کشـورمان ترسـیم کرده ایم، )کـه معیارش 
هـم همیـن چشـم انداز بیست سـاله اسـت و ایـن سـند چشـم انداز، بسـیار چیـز باارزشـی اسـت.( باید آمـوزش و 

پرورشـمان را تحـول بدهیـم؛ مـا در آمـوزش و پـرورش احتیـاج بـه تحـول داریم.
به هـر حـال، دیـدار خوبـی بـود، بـرای مـا روز خوبـی بـود و همین طـور کـه عـرض کـردم، اگرچـه کـه از بیانات 
دوسـتان اسـتفاده کردیم، نکاتـی را هم عـرض کردیـم؛ لیکن هدف اصلـی از ایـن دیدار، اظهـار ارادت بـه معلمان 

و خانـواده ی بـزرگ آمـوزش و پـرورش بود کـه حق آنهـا تکریـم و احترام گذاشـتن اسـت.
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اهميت روز معلم، ناشی از اهميت مقام معلم 
تعليم، نقش وجود مقدس بارى تعالی

نقش استثنائی معلمان آموزش و پرورش 
بـراى  آموزشـی  عمومـِی  كارگاه  یـك  مـدارس، 

همه ى افراد یك جامعه
تربيـت انسـانها بـا خصوصيـاِت مثبـت در دوران 

قرنطينه مدرسه
معلم، مياندار مجموعه ى آموزش و پرورش

طراحی نظـام آموزشـی كشـور در دوران حاكميت 
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اصلی مهم و درجه ى اول در نظام اسالمی
تكریم معلم وظيفه اى همگانی 

لزوم توجه معلمين به جایگاه خود 
جامعه ى معلمين، یكی از آماج هاى توطئه هاى دشمن

رفتار دیكتاتورمآبانه ى استكبار
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اهميت ویژه معلمان آموزش و پرورش نسبت به دیگر معلمان جامعه*

اهميت روز معلم، ناشی از اهميت مقام معلم 
در بیـن نامگذاریهـای نمادینـی کـه در طـول سـال، روزهایی بـه نامهـای گوناگونـی نامیده می شـوند، بـه اعتقاد 
مـن روز معلم یـک امتیـاز و اهمیـت ویـژه ای دارد؛ و ایـن اهمیت ناشـی از اهمیـت مقام معلـم اسـت. هنگامی که 
درباره ی معلـم صحبـت می کنیم، یـک وقت معنـای عـام معلـم را در نظر می گیریـم که بسـیار معنای بـا عظمت 
و بـا اهمیتی اسـت. معلم یعنی کسـی که در دل انسـان یک چراغـی را روشـن می کنـد و او را از جهالتی بـه دانایی 
و معرفتـی رهنمـون می شـود؛ ایـن معنـای معلـم اسـت. ایـن بزرگترین چیزی اسـت کـه در حیـات انسـان قابل 

اسـت. تصور 
نمونـه آن، معلـِم شـهیِد عزیِز امـروز مـا، یعنی شـهید مطهری اسـت که بـا دانش خـود، با فکـر عمیـق و نیرومند 
خود، ابعادی از مسـائل اسـامی را در بخشـهای مختلـف حاجی کرد، بررسـی کرد، روشـن کـرد و در خال دهها 
کتـاب بـا ارزش، اینهـا را در اختیار ما قـرار داد. وقتـی محاسـبه می کنیم، هر کـدام از این بخشـهایی را که شـهید 
مطهـری بـه آن وارد شـده اسـت و بررسـی عمیـق و عالمانـه کـرده اسـت و در اختیـار ما گذاشـته اسـت، چراغی 
اسـت که این مرد بـزرگ در ذهـن مـا و در دل ما روشـن کرده اسـت. چـه چیزی بـا این قابل مقایسـه اسـت؟ این 

یک نـگاه بـه معنـای معلم.

تعليم، نقش وجود مقدس بارى تعالی
همان طـور کـه امـام بزرگـوار مـا فرمودنـد و مکـرر همـه گفته ایـم و شـنیده ایم، تعلیـم، نقـش انبیـاء اسـت - 

*. بیانات در دیدار معلمان 1386/02/12
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»یعلّمهـم الکتـاب والحکمـة« - بلکـه نقـش خود وجـود مقـدس باری تعالـی اسـت - »علّم االنسـان ما لـم یعلم« 
- و در مرتبـه ی نازلتـر، افراد بشـر هسـتند که بـه یکدیگـر تعلیـم می دهند: یکـی معلم اسـت، یکی متعلم اسـت. 
شـما و هرکسـی در هر نقطـه ای - چه در آمـوزش و پـرورش، چـه در دانشـگاهها، چـه در حوزه ها، چـه در محافل 
تعلیمـِی گوناگـون - کارش ایـن باشـد کـه بـه مـردم چیـزی یـاد بدهـد، حقیقـت باارزشـی را بـرای آنها روشـن 
کنـد یا معرفتـی بـر معرفتهـای مـردم بیفزایـد، او دارای همین شـأن معلمی اسـت؛ این خیلـی محتـرم و معتبر و 

ارزشـمند اسـت.

نقش استثنائی معلمان آموزش و پرورش 
نـگاه دوم کـه در این دیـدار، مـن دربـاره ی آن می خواهـم عرایضـی را به شـما عزیـزان عرض کنـم، نگاه بـه معلم 
بـه معنای معلـِم آمـوزش و پـرورش اسـت؛ این معلـم بـا معلمهای دیگـر فـرق دارد. همـه ی معلمهـا عزیزنـد، اما 
معلم آمـوزش و پـرورش، یـک نقـش اسـتثنائی دارد کـه هیچکـدام از معلمـان دیگـر - چه پـدر و مادر کـه معلم 
فرزندشـان در خانه اند، چه اسـاتید بـزرگ و دانشـمندی که در مراحـل علمی انسـانها را ارتقـاء می دهنـد - با این 
مجموعه ی معلمـان آموزش و پـرورش، از ایـن جهـت نمی توانند همدوشـی کنند؛ معلـم آموزش و پـرورش، یک 

اهمیت ویـژه دارد.

مدارس، یك كارگاه عمومِی آموزشی براى همه ى افراد یك جامعه
ایـن اهمیـت ویـژه از کجاسـت؟ از اینجاسـت کـه آمـوزش و پـرورش و مـدارس - دوازده سـاِل از پیش دبسـتانی 
تا انتهـای دبیرسـتان - یـک کارگاه عمومِی آموزشـی اسـت بـرای همـه ی افراد یـک جامعـه؛ مثل یـک قرنطینه 
اسـت که همه ی افراد جامعـه از یک نقطـه ای وارد ایـن مجموعـه و ایـن کارگاه می شـوند و از یک نقطـه ای خارج 
می شـوند. آن هم در چـه دورانـی؟ در دورانـی کـه در عمر هفتاد سـاله و هشـتاد سـاله و صد سـاله ی یک انسـان، 
هیچ دورانـی از لحـاظ فراگیری، بـه اهمیـت ایـن دوران نیسـت؛ دوران طایـی فراگیری، یعنی از شـش سـالگی 
تا هجـده سـالگی. آمـوزش و پـرورش و معلم را بـا این نـگاه ببینیـد. سلسـله ی عظیـِم میلیونـِی آحاد یـک ملت، 
در بهتریـن دوره هـای زندگی بـرای فراگیـری - یعنـی در همـان دوازده سـال - وارد کارگاه عظیمی می شـوند که 
اسـمش آموزش و پـرورش اسـت. سـرو کار اینهـا با کیسـت؟ بـا معلـم. بنابرایـن معلـم، نقش آفریـِن ایـن کارگاه 

عظیم و دوازده سـاله اسـت.
حـاال شـما نـگاه کنید بـه یـک کشـور. شـما به عنـوان یـک انسـان، به عنـوان یـک مدیـر، به عنـوان یـک رئیس و 
به عنـوان یـک دلسـوز، می خواهید کشـوری داشـته باشـید کـه افـراد آن از لحـاظ اسـتعداد، برجسـته باشـند؛ از 
لحاظ اخـاق، پاکیزه باشـند؛ از لحـاظ اقدام، شـجاع باشـند؛ از لحـاظ فکـر، دارای تدبیر باشـند؛ افراد این کشـور 
مردمانـی مسـتقل، دارای فکـر، دارای ابتـکار، دارای روح خاقیـت، پرهیـزگار، پاکدامـن، نظم پذیـر، قانون پذیـر، 
اهِل اقدامهـای بـزرگ و آرمان طلـب باشـند؛ می خواهیـد یک چنیـن کشـور و جامعه ای بسـازید. کیسـت که در 
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دنیا آرزویـش این نباشـد که کشـور و جامعـه اش از مردان و زنانی تشـکیل شـده باشـد کـه دارای ایـن روحیات و 
خصوصیات باشـند؟ یعنـی ظرفیتهای اسـتعدادی را بـه کار ببندنـد، شـجاعت در اقدام داشـته باشـند، آرمانهای 
بلند را دنبال کنند، خسـته نشـوند، شـوق و نشـاط داشـته باشـند، نظم و انضباط داشـته باشـند، در آنها ولنگاری 

و بی انضباطـی و تن پـروری وجـود نداشـته باشـد.

تربيت انسانها با خصوصياِت مثبت در دوران قرنطينه مدرسه
حـاال می خواهیـم کشـوری بـا ایـن خصوصیات درسـت کنیـم. شـما نـگاه کنیـد و ببینیـد جـای تربیت انسـانها 
کجاسـت؟ از اول والدت تـا وقـت مـرگ، کـدام نقطـه و کـدام منطقـه و محیـط، بـرای تربیـت چنین انسـانهایی 
مناسـب تر از آموزش و پـرورش اسـت؟ همین قرنطینـه ی دوازده سـاله می توانـد انسـانها را با همیـن خصوصیاِت 
مثبـت تربیت کنـد. یعنی اگـر کارخانه ی آمـوزش و پرورش خـوب کار بکنـد، در جهت درسـت کار بکنـد، همه ی 
اجزائـش کار بکنـد، طراحـی و مدلسـازی و مدیریتش خـوب کار بکنـد، بـدون تردید یک کشـور در هـر نقطه ای 
که قـرار داشـته باشـد، بعـد از بیسـت سـال، بیسـت و پنـج سـال بـه نقطـه ای می رسـد کـه مردمـش دارای این 
خصوصیـات برجسـته اند. ایـن نقـش آمـوزش و پرورش اسـت؛ ایـن نقـش معلم آمـوزش و پـرورش اسـت؛ این را 
دسـِت کم نمی شـود گرفت. کـدام بخـش از مجموعـه ی اداری و آموزشـی کشـور غیـر از آمـوزش و پـرورش، این 
اهمیـت عظیم را دارنـد که ایـن حجم وسـیع از انسـانها در بهتریـن اوقات عمرشـان، به صـورت مسـتمر - دوازده 
سـال - زیر دسـت آنها باشـند؟ اهمیت آمـوزش و پرورش این اسـت. ایـن که ما بـرای معلم احتـرام قائلیـم و بنده 
بـه معنـای حقیقـی کلمـه معلـم را تجلیـل و تکریـم می کنم، تعـارف نیسـت؛ ایـن بـرای خوشـایند زیـد و عمرو 
نیسـت؛ این واقعیـت اسـت و مبتنی بـر این فلسـفه اسـت. معلـم - چـه بخواهنـد، چـه نخواهنـد - رتبـه ی باال و 

عالـی ای دارد و در حسـاس ترین نقطـه ایسـتاده اسـت.

معلم، مياندار مجموعه ى آموزش و پرورش
اهمیت آمـوزش و پـرورش را عـرض کردیـم. در مجموعه ی آمـوزش و پـرورش، البته نیروهای سـتادی هسـتند، 
طراحـان هسـتند، فکرسـازان هسـتند، کتاب نویسـان هسـتند و همـه ی آنها در ایـن اهمیـت و ارزش سـهیمند؛ 
امـا میدانـدار، معلـم اسـت. همـه ی طراحی هـا و مدلسـازی ها بـرای ایـن اسـت کـه معلـم بتوانـد کارش را خوب 
انجـام بدهـد. وسـط میـدان، معلـم اسـت؛ صـف مقـدم، معلـم اسـت؛ بقیـه کمک کننـده و پشـتیبانی کننده و 
تدارك کننـده ی بـه او هسـتند تـا او بتواند ایـن عنصـر و ایـن مـاده ی طبیعـی را کـه در اختیـار او قـرار داده اند - 
یعنی کـودك و نوجـوان - با هنرمنـدی خود، بـا جهاد خـود، بـا دلسـوزی و کاردانی خود بـه یک ماده ی بـا ارزش 
تبدیل کنـد و ارزش افـزوده ی او را باال ببـرد. این ارزش افـزوده، دیگر قابل مقایسـه بـا ارزش افـزوده ی تولید هیچ 
مصنوع و هیـچ شـی ء دیگری نیسـت؛ حتـی اگـر مـا از خـاك طـا بسـازیم، ارزش ایـن از آن باالتـر اسـت؛ اگر با 
اسـتخراج معدن، انرژی هسـته ای به وجـود بیاوریـم، این از آن باالتر اسـت. شـما انسـان تربیت می کنید و انسـان 
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تولیـد می کنیـد؛ آن هـم انسـانی بـا آن خصوصیات.

طراحی نظام آموزشی كشور در دوران حاكميت طواغيت
حاال اگـر معلمیـن یـک کشـوری تصمیـم بگیرنـد کـه نقطـه ی مقابـل ایـن عمـل کننـد؛ یعنی بـه جای انسـان 
شـجاع، انسـان ترسـو بسـازند؛ به جـای انسـان مسـتقل، انسـان توسـری خور و ضعیـف بسـازند؛ به جای انسـان 
عاشـق میهـن خـود و مفاخـر ملـی خـود، انسـاِن دلبسـته ی بـه بیگانـگان بسـازند؛ بـه جـای انسـان پاکدامـن و 
پرهیزگار و مؤمـن، انسـان الابالـی و بی ایمان و بی دین بسـازند؛ بـه جای انسـانهای بـا اسـتعداد و دارای اعتماد به 
نفـس و خودباور، انسـانهای بهـت زده و دلباخته ی قدرتهـای علمی و غیـر علمِی دیگران بسـازند، شـما ببینید چه 
فاجعـه ای در کشـور رخ خواهـد داد. طراحی نظام آموزشـی کشـور در دوران حاکمیـت طواغیت - یعنـی از دوران 
ایجـاد آمـوزش و پرورش جدیـد در زمـان رضاخـان - این نـوع دوم بـود. ممکن بـود مدیراِن مسـتقیم، خودشـان 
هـم نداننـد چـه کار می کننـد؛ امـا هـدف ایـن بـود؛ طراحـی ایـن بـود، تربیـت شـده های آنهـا هـم کـم و بیش 
همین جـور شـدند. البته در بیـن معلمیـن و کارمنـدان آموزش و پـرورش، آدمهـای متدیـن و مسـتقل و مؤمن و 

پاکدامنـی وجـود داشـتند - کم هـم نبودنـد - آنهـا کار خودشـان را کردنـد؛ اما نقشـه، ایـن بود.

اصلی مهم و درجه ى اول در نظام اسالمی
در نظام اسـامی، نقشـه بعکس اسـت؛ نقشـه این اسـت که در ایـن کارگاه عظیـم، انسـانهایی بـا آن خصوصیاتی 
کـه گفتـم، تربیـت شـوند. جـوان، دوران بلوغـش در اختیـار شماسـت. دوران بلـوغ یـک انسـان، دوران تحـول و 
شـکل یابی شـخصیت مانـدگار و طوالنـی اوسـت؛ جـوان در ایـن دوران در اختیـار معلـم اسـت. معلـم نـه فقط با 
درس خـود، بلکـه بـا شـخصیت خـود روی دانش آموز اثـر می گـذارد. یک معلـم عاقـل، عالـم، خویشـتندار، نافذ، 
خوشـبین، بـا امید بـه آینده و اهـل کار جمعـی، دانش آمـوِز خـود را هـم این گونه بـار مـی آورد؛ اما معلم خشـن و 
بی حوصلـه، جـور دیگـری دانش آمـوز را بـار مـی آورد؛ درس هر چـه باشـد. لـذا پرداختن به آمـوزش و پـرورش و 

اهمیـت دادن بـه معلـم، یک اصـل مهـم و درجـه ی اول در نظام اسـامی اسـت.

تكریم معلم وظيفه اى همگانی 
آنچـه کـه مـا در بـاب معلم مـا عـرض کردیـم و عـرض می کنیـم، مخاطـب آن عمـوم مـردم کشـورند؛ هـم 
دانش آموزهـا بایـد قـدر معلمشـان را بداننـد، هـم خانواده هـا بایـد قـدر معلـم فرزندشـان را بداننـد، هـم 
دسـتگاههای دولتـی و مسـؤولین باید اهمیـت معلـم را درك کننـد. پـس مخاطـب اول، مخاطب عمومی اسـت؛ 
یعنـی همه ی مـردم بایـد بداننـد معلـم یـک چنیـن شـرافتی دارد؛ یـک چنیـن اهمیتـی دارد. در درجـه ی اول، 
تکریـم معلـم برعهـده ی همه اسـت - یعنـی مـردم، خانواده هـا، اولیـاء و مسـؤولین - لیکـن مخاطب ویـژه ی این 

حـرف، خـود معلمیننـد.
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لزوم توجه معلمين به جایگاه خود 
معلمیـن در واقـع بایـد توجـه کننـد کـه در چـه جایـگاه حساسـی ایسـتاده اند. شـما یـک صنفـی مثـل بقیـه ی 
اصناف نیسـتید. نبایـد با این چشـم به این شـغل نـگاه کنید کـه یک شـغلی انسـان به دسـت آورده و نانـی از این 
راه به دسـت می آیـد. بلـه، نان هـم به دسـت می آیـد، یـک راه اعاشـه ای هـم محسـوب می شـود؛ لیکن مسـأله ی 
معلم، بـرای خوِد معلـم باید آن رسـالت و مسـؤولیت عظیمی باشـد کـه به اجمـال، آن را شـرح دادم. معلـم توجه 
کند که کجـا ایسـتاده اسـت و در چـه جایگاه حساسـی اسـت. اگـر بخواهیـم یک تشـبیه معقـول به محسوسـی 
بکنیم، ممکن اسـت نقـش یک سـوزنبان در مسـیر یـک قطـار، کم اهمیت بـه نظر برسـد، لیکـن مـرگ و زندگِی 
کاروانـی کـه در ایـن قطـار نشسـته اند، بـه کار ایـن سـوزنبان و دقـت او بسـتگی دارد؛ اگـر غفلـت کنـد، فقط در 
حرفـه و شـغلش غفلـت نکرده اسـت؛ مسـأله ی جـان و سرنوشـت یـک مجموعـه ی مردمـی به او وابسـته اسـت. 

نقش معلـم هـم چنین نقشـی اسـت، کـه خـود معلمین بایـد بـه آن توجـه کنند.
البتـه واقعیت جامعـه ی معلمیـن ما یـک واقعیـت دلپذیری اسـت؛ ایـن را مـن از روی اطـاع عـرض می کنم. در 
سرتاسـر کشـور، جامعـه ی معلمین، یـک جامعـه ی پاکیـزه، پاکدامـن، متعهد، کوشـا، صبـور و غالبـاً عاقه مند و 
معتقد به کار خود اسـت. عامتـش هم همین اسـت که مـا در همه ی دورانهای حسـاس کشـور - از جملـه دوران 

دفاع مقـدس و جنـگ تحمیلـی - ایفـای نقـش معلمیـن را در جهت دهـی بـه دانش آمـوزان، دیده ایم.

جامعه ى معلمين، یكی از آماج هاى توطئه هاى دشمن
در طـول ایـن سـالها و از بیسـت و پنـج سـال پیـش بـه این طـرف، از همـان زمانـی کـه بنده مسـؤولیت ریاسـت 
جمهوری داشـتم و در شـورای عالـی انقـاب فرهنگی مشـغول خدمـت بـودم و از نزدیک شـاهد جریانـات بودم، 
یکـی از آماج هـای توطئه هـای دشـمن، جامعـه ی معلمیـن بودنـد. مـن اول امسـال عـرض کـردم کـه دشـمن، 
سـه هـدِف عقب ماندگـی علمـی، عقب ماندگـی اقتصـادی و شکسـتن یکپارچگی ملـی را بجـد تعقیـب می کند؛ 
دالر خـرج می کنـد؛ مـزدور می گیـرد و ورزیده تریـن کارشناسـهای سـرویس های امنیتـی را بـه کار می انـدازد تا 
این سـه کار در کشـور انجام بگیـرد؛ یعنـی از لحاظ اقتصـادی عقـب بمانیم و شکسـت بخوریـم؛ از لحـاظ علمی، 
پیشـرفتی را که شـروع شـد اسـت متوقـف کنیـم؛ از لحـاظ یکپارچگـی ملی هـم ایـن وحدتـی را که وجـود دارد 
بشـکنیم و به جـان هـم بیفتیـم. دشـمن دارد ایـن سـه هـدف را دنبـال می کنـد. در دو بخـش از این سـه هدف، 
یکـی از آماج هـای مهـم، معلمینند؛ هـم در بخش پیشـرفت علمی، هـم در بخـش وحـدت اجتماعی. البتـه امروز 
اوج فعالیتهای دشـمن اسـت؛ اما از همین بیسـت سـال، بیسـت و پنج سـال قبـل هم ایـن توطئه ها وجود داشـته 
اسـت که بنـده از نزدیـک شـاهدش بـوده ام. در مقابـل این مـوج توطئـه و فشـار توطئه، جامعـه ی معلمیـن مثل 
کـوه ایسـتاده اند. ایـن کـه عـرض می کنـم جامعـه ی معلمیـن مـا پاکیزه انـد، یک شـاهد بزرگـش همین اسـت. 
خیلی سـعی کردند و تـاش کردنـد از طریق معلمیـن یک اختـاف و دلخـوری بزرگی بیـن آحاد مردم بـه وجود 

بیاورنـد، اما نتوانسـتند؛ بـاز هـم نمی تواننـد و بـاز هم معلمیـن ایسـتاده اند.

... 
 به

ت
سب

ش ن
ور

 پر
ش و

وز
 آم

ان
لم

 مع
ژه

 وی
ت

مي
اه



ش"
ش و پرور

ضوع "تحول در آموز
شتر درباره مو

مطالعه بی
تحول در آموزش و پروش

80

بـرادران و خواهـران عزیـز! کشـور در حـال یـک تحـرك جدی بـه سـمت جلوسـت؛ هـم از لحـاظ علمـی، هم از 
لحاظ سیاسـی، هـم از لحـاظ نظامی و هـم از لحـاظ اسـتحکام بنیه هـای اقتصـادی. نظام اسـامی در عمـل دارد 
نشـان می دهد که یک نظـام ریشـه دار، اثرگـذار و دارای اقتـدار درون زاسـت؛ نه اقتـداری که بعضی از کشـورهای 
بیچـاره و سیاسـتمداران نگون بخـت دارنـد، که ناشـی از حمایـت فان قـدرت و بهمـان قدرت اسـت؛ نـه، اقتدار 
نظـام سیاسـی جمهـوری اسـامی، اقتـدار درون زاسـت؛ مثل یک کـوه کـه بیـش از آن مقداری کـه از کـوه دیده 
می شـود و در زیِر زمیـن، ریشـه های آن کـوه اسـت؛ نظام اسـامی دارد نشـان می دهـد کـه این گونه اسـت و روز 
بـه روز هـم در ایـن جهـت جلـو رفتـه اسـت. مـا داریم بـه سـمت جلـو حرکـت می کنیـم و حرکـت هـم حرکت 

آرامـی نیسـت؛ حرکت سـریعی اسـت.

رفتار دیكتاتورمآبانه ى استكبار
این ایسـتادگی را مسـتبدین عالم نمی پسـندند. فان پادشـاِه دورافتـاده ی فان کشـور، در ردیف این مسـتبدین 
محسـوب نمی شـود. مسـتبدترین مسـتبدان عالم، آن کسـانی اند که در رأس نظـام اسـتکبار جهانی نشسـته اند. 
ظاهر قضیـه در کشـور آنهـا، ظاهِر دموکراسـی اسـت - کـه آن هـم باطناً دموکراسـی نیسـت - امـا رفتـار آنها در 
سـطح بین المللـی، رفتـار دیکتاتورمآبانه ی یـک دیکتاتور خشـن اسـت. اینها نمی پسـندند کـه یک ملتـی، نظام 
سیاسـی ای را بر سـر کار بیـاورد کـه اینجـور در مقابـل مطامـع آنهـا و در مقابـل دسـت اندازی های آنها بایسـتد؛ 
ولـی می بینند کـه ملتهـای مسـلماِن دیگـر، تحـت تأثیر ایـن حرکـت عظیـم و نیرومنـد اسـامی در ایـران قرار 

گرفته انـد.

توسعه ى نفوذ معنوى
شـما ببینید، امـروز رئیس جمهـور اسـامی ایـران و مقامات درجه ی اول کشـور به هر کشـور اسـامی برونـد و به 
آنها ایـن فرصت داده شـود که به میـان مـردم بروند، احساسـات مردم، احساسـات پُرجـوش و خـروش طرفدارانه 
اسـت! علت چیسـت؟ چرا وقتـی رؤسـای جمهور مـا به هـر کشـوری رفته انـد و به آنهـا فرصـت داده شـده که به 
میان مـردم بروند، مـردم چندیـن برابِر رؤسـا و شـخصیتهای محبوب خودشـان بـه آنها عشـق می ورزنـد و اظهار 
عاقـه می کننـد؟ چـرا؟ ایـن بـه خاطـر آن اسـت کـه حرکـت عظیـم ملـت ایـران کار خـودش را، تأثیـر خودش 
را، نفـوذ خـودش را در سـطح افـکار عمومـی دنیـای اسـام نشـان داده و بـه مرحلـه ی بُـروز رسـانده. شـجاعت، 
ایسـتادگی، فـداکاری و صداقت در قـول و عمل، اثر می گـذارد و آثار طبیعی دارد. ممکن اسـت رؤسـا و مسـئولین 
سیاسـِی خیلی از کشـورها بخواهند سـر به تـن جمهوری اسـامی نباشـد؛ امـا مردمشـان صددرصـد در نقطه ی 
مقابـل آنها، عاشـق و دلبسـته ی بـه نظام جمهـوری اسـامی اند. مـا از ایـن قبیـل کشـورها در اطـراف خودمان و 
در همیـن منطقـه ی عظیم و حساسـی کـه در آن قـرار داریـم، می شناسـیم. اسـتکبار جهانـی ایـن را می بیند. ما 
ایـن گونه داریـم پیشـرفت می کنیـم؛ این توسـعه ی نفـوذ معنـوی را هم داریـم؛ اما اگـر این حرکـت را بـا عقل، با 
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شـجاعت، با تـوکل به خـدا و بـا احسـاس مسـؤولیت جمعی ادامـه ندهیـم، ضـرر خواهیم کـرد؛ هم در آمـوزش و 
پرورش، هـم در همـه جـای دیگر.

لزوم تطبيق روز به روز آموزش و پرورش با هدفهاى كالن و بسيار مهمش
آمـوزش و پـرورش باید روزبـه روز با هدفهـای کان و بسـیار مهمی کـه برای او وجـود دارد و مـن به بعضـی از آنها 
اشـاره کـردم، خـود را بیشـتر تطبیـق دهد. نظـام آمـوزش و پـرورش بایـد در همیـن جهت، یـک تحول اساسـی 
پیـدا کنـد. االن دارنـد خـوب کار می کننـد و مـا از مجموعـه ی شـما آمـوزش و پرورشـی ها ِشـکوه ای نداریـم؛ 
امـا معتقدیـم احتیـاج بـه یـک حرکـت تحول گونـه ای وجـود دارد. طراحـان فکـور و اندیشـمند، در زمینه هـای 
سـازماندهی و شـکل دادن به محیطهای درسـی و کاسـهای درسـی و محتـوای آنها و تربیـت معلمین و ترسـیم 
خطـوط مهـم و روشـن در مجموعـه ی آمـوزش و پـرورش، بایـد کارهـای تحول آمیز و مهـم بکننـد؛ ایـن البته به 
همـکاری خود بدنـه ی آمـوزش و پـرورش احتیـاج دارد؛ بیرون از آمـوزش و پـرورش، کار زیـادی بـرای آموزش و 
پـرورش نمی شـود کـرد. در خـود مجموعـه ی آمـوزش و پـرورش، افـراد فرزانـه، برجسـته، باهـوش و بااسـتعداد 
فراوانند کـه می شـود از اسـتعداد آنها بـرای پیشـبرد آمـوزش و پـرورش و رفع خألهـا و کمبودهـا اسـتفاده کرد.

آینده ى روشن نظام آموزشی
بنده آینـده ی این نظـام آموزشـی را آینـده ی روشـنی می بینم. نقطـه ی اساسـی و قابل اتـکاء، همین دلسـوزی و 
تدیـن و عاقه منـدی و دلبسـتگی شـماها به منافع کشـور اسـت؛ ایـن، آن نقطه ی اساسـی اسـت. از ایـن روحیه، 
خیـرات و بـرکات زیـادی برمی خیـزد و دشـمن هـم کاری نمی توانـد بکنـد. ان شـاءاللَّ بـه لطـف الهـی و بـه مدد 
دعـای ولی عصـر )ارواحنافـداه( و بـه برکـت ارواح طیبـه ی شـهدای عزیزمـا و روح مطهر امـام بزرگـوار، آموزش و 
پـرورش در جهت تعالـی و تکامـِل هرچه بیشـتر خود، پیـش خواهـد رفـت. امیدواریم کـه در آینده ی نـه چندان 
دوری، شـاهد همان وضعی باشـیم کـه حقیقتاً متناسـب با پیشـرفت زمانـه و نیاز نظام جمهوری اسـامی اسـت.
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آسيب شناسی نظام آموزش و پرورش پيش از انقالب و 
الزامات تحول حقيقی در آن

لـزوم پرداختـن بـه آمـوزش و پـرورش بـه عنوان 
یك كار بنيادى 

آمـوزش و پـرورش، توليـد كننـده ى مهمتریـن و 
اساسيترین عنصر براى پيشرفت كشور

دو عيب آموزش و پرورش كشور در دوران پهلوى: 
1-جنبه ى اعتقادى و ایمانی

2-جنبه ى سياسی و مدیریتی كشور و ضد ملی
تحول نيافتن آموزش و پرورش در دوران انقالب 

شرط دستيابی به تحول حقيقی و بنيانی
ویژگـی هـاى افـرادى كـه از آمـوزش و پـرورش 

خارج می شوند 
 فلسفه ى آموزش و پرورش

راه خالص شدن آموزش و پرورش از روزمرگی 
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آسيب شناسی نظام آموزش و پرورش پيش از انقالب و الزامات تحول حقيقی 
در آن*

لزوم پرداختن به آموزش و پرورش به عنوان یك كار بنيادى 
تحول یـک کلمه اسـت، لکن در پشـت این وجـوِد لفظی، در پشـت ایـن کلمه یـک دنیـا کار نهفته اسـت. اوالً این 
کارها چیسـت؛ ثانیاً بـا چه هدفـی این کارهـا قرار اسـت انجام بگیـرد؛ ثالثـاً چگونـه باید ایـن کارها انجـام بگیرد.

پاسـخ بـه ایـن سـه تـا سـؤال، یـک عمـر کار اسـت. مـا همـه ی اینهـا را در زیـر کلمـه ی تحـول قـرار میدهیـم و 
میگوئیـم: تحول. خـوب، اصـِل اینکه شـما به فکـر تحـول افتاده ایـد و میخواهیـد یک دگرگـون سـازِی عمیق در 
کار آمـوزش و پرورش کشـور انجـام بدهیـد، حقیقتـاً جـای تشـکر دارد؛ همتی به خـرج دادیـد، جرأتـی به خرج 
دادید، اسـم تحـول آوردیـد؛ چـون گاهـی نظامهـا آنچنان بـه نظر مانـدگار و بـه هـم جوشـیده و غیر قابـل تغییر 
به نظـر میرسـند کـه انسـان جـرأت نمیکند بـه آنها بـه قصـد تغییـر و تبدیـل نزدیک شـود. خـوب، شـما جرأت 

کردیـد، گفتیـد میخواهیـد در نظـام آموزشـی کشـور تحـول ایجـاد کنید. خـوِد ایـن خیلی مهم اسـت.
اوالً جـزو مطالبـی که بـرای شـما و بـرای بنده و بـرای هر کسـی کـه بـه مسـئله ی آمـوزش و پـرورش عاقه مند 
اسـت، واضح اسـت - در عین حـال باید تکرار بشـود - این اسـت کـه آمـوزش و پـرورش مهمترین کار یک کشـور 
اسـت. اگر کشـوری بخواهد بـه عزت مـادی، بـه سـعادت معنوی، بـه سـیطری سیاسـی، به پیشـروی علمـی، به 
آبادانـی زندگـی دنیا، بـه هـر آرزوئـی، بخواهد دسـت پیـدا کنـد، باید بـه آمـوزش و پـرورش بـه عنوان یـک کار 
بنیـادی، مقدماتـِی الزم بپـردازد؛ چـرا؟ چون همـه ی این کارهـا به نیـروی انسـانی احتیـاج دارد. نیروی انسـانی 
هـم عمدتـاً در آمـوزش و پـرورش شـکل میگیـرد و صـورت میبنـدد؛ بطوری کـه اگـر آمـوزش و پرورش مـا، که 

*. بیانات در دیدار مسئوالن آموزش و پرورش سراسر کشور 1386/05/03 
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تقریباً دوازده سـال از بهتریـن فصل عمر یـک انسـان را در اختیار دارد، به شـکل مطلوبـی کار کند، باعث میشـود 
کـه جوانی کـه در ایـن جـا سـاخته شـده و قالب گیـری شـده و صورت بنـدی شـده، دیگـر کمتـر احتمـال تغییر 
بنیانـی در حـوادث آینـده در او بـرود. اگـر آن جـوان شـکِل خوبـی گرفت، بـه همیـن شـکل کمابیـش زندگی را 
ادامـه خواهد داد. پـس آموزش و پـرورش کانـون اصلِی سـاختن و پـرورش دادن و تولیِد آن عامِل اساسـی اسـت؛ 
که چیسـت؟ انسـان اسـت؛ انسـان کارآمد، نیـروی انسـانی. بنابرایـن در زمینه ی مسـائل انسـانی که نـگاه کنیم، 
هیـچ مسـئله ای، هیـچ نهـادی باالتـر، مهمتـر از آمـوزش و پـرورش نیسـت. ایـن یـک مطلب کـه خیلـی مطلب 

اسـت. مهمی 

آموزش و پرورش، توليد كننده ى مهمترین و اساسيترین عنصر براى پيشرفت كشور
البته همـه هم همین طـور که گفتیـم، ایـن را میدانیم - حرف تازه ای نیسـت؛ مسـئوالن کشـور هـم میدانند - در 
عین حال به لـوازم این اطـاع و دانائـی چندان عمل نمیشـود! فـرض بفرمائیـد در نـگاِه کاِن برنامه ریزی کشـور 
- برنامـه و بودجه و تقسـیم منابـع مالی و اینهـا - آموزش و پـرورش را به عنـوان یک مصـرف کننده نبایـد در نظر 
گرفت، بـه عنوان یـک تولید کننـده، آن هم تولید کننـده ی مهمترین و اساسـیترین عنصر برای پیشـرفت کشـور 
بایـد در نظـر گرفـت. آنچـه مـا بـه آمـوزش و پـرورش از امکانـات، از پـول، از فرصتهـای گوناگـون، از حمایتهای 
مختلـف میدهیـم، در واقـع کمـک بـه ذخیره سـازی یـک ثـروت عظیـم معنـوی اسـت؛ کـه ایـن ثـروت بتدریج 

بایسـتی برای آینـده ی کشـور و ملت خرج شـود. ایـن را بایـد در نظر داشـت.

دو عيب آموزش و پرورش كشور در دوران پهلوى: 
مطلب دیگـری که بایـد در نظر داشـت، این اسـت که آمـوزش و پـرورش کنونِی کشـور مـا، سـاخته و پرداخته ی 
فکـر مـا و برنامه های مـا و فلسـفه ی ما نیسـت؛ این یـک امـر واضحی اسـت؛ این هـم جزء مسـلمات اسـت، منتها 
بـه آن توجـه نمیکنیـم! از روزی که نظامـی به نـام نظام آمـوزش و پـرورش در این کشـور به وجـود آمـد - از آغاز 
کار - بنـای کار بـر آن فلسـفه ای نبـود که ما امـروز دنبـال آن فلسـفه هسـتیم. دو عیب بـزرگ وجود داشـت. یک 

عیـب از جنبـه ی اعتقـادی و ایمانی، یـک عیـب از جنبه ی سیاسـی و مدیریتی کشـور.

1. جنبه ى اعتقادى و ایمانی
عیـِب جنبه ی ایمانـی این بود که آن کسـانی کـه آموزش و پـرورش جدیـد را وارد کشـور کردند، نه فقط نیتشـان 
متدین کـردن مـردم و جوانها نبـود، بلکـه بعکس، نیتشـان دور کـردن مـردم از عقایـد دینی بـود. به طور مسـلم 
این اسـت. البته آن کسـانی که طراحـان اولیـه ی وزارت آمـوزش و پرورش در کشـور بودنـد، برنامه هـا را ریختند، 
کتابهای درسـی را نوشـتند، بعضی شـان کامـًا جـزو آدمهـای بی دین نبودنـد؛ نـه، در بین آنهـا آدمهـای متدین 
هم بودنـد، لکـن کاِن برنامه ایـن بود. همـان برنامـه ای بود کـه در آمـوزش و پرورش به یک شـکل، در مسـئله ی 
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کشـف حجاب بـه یک شـکل، در مسـئله ی کوبیـدن مراکـز مذهبی بـه وسـیله ی رضاخان بـه یک شـکل خودش 
را نشـان میـداد؛ یعنـی توسـعه ی تفکرات غیـر دینـی، بلکه ضـد دینـی. آمـوزش و پرورش بر اسـاس یـک چنین 
فکری بـه وجود آمـد. و آن کسـانی کـه از اول، آمـوزش و پـرورش را درسـت کردند - عـرض کردیم - بعضی شـان 
آدمهـای بـی دینی هـم نبودنـد، متدیـن هـم بودنـد؛ نشـانه های تدینشـان هـم بعضـاً گوشـه و کنـار در آن نظام 
قدیمـِی آمـوزش و پـرورش و کتابهـای قدیمـی پیداسـت؛ کـه مـا بعضـی را از گذشـته در زمـان نوجوانـی دیـده 
بودیـم و یـک چیزهائی پیـدا بـود، لکن اسـاس، اسـاِس ضـد دینی بـود، نه غیـر دینـی؛ بر اسـاس ضدیت بـا دین 

بـود. هر چه هـم گذشـت، این جنبـه ی ضـد دینی، پیوسـته و تـا آخـِر دوران پهلوی بیشـتر و بیشـتر شـد.

2. جنبه ى سياسی و مدیریتی كشور و ضد ملی
آن جنبـه ی سیاسـی و مدیریتـی، جنبـه ی ضـد ملی آمـوزش و پـرورش بـود. اگر چـه کـه آن رژیم دعـوی ملیت 
داشـت، واقعاً هـم دنبـال ملیت میگشـت؛ چـون ایدئولـوژی که نداشـتند؛ ناچـار بودنـد - وقتـی ایدئولـوژی کنار 
زده میشـود، دیـن کنـار زده میشـود، یـک جایگزیـن الزم دارد. ایـن جایگزیـن را ملیـت قـرار داده بودنـد؛ مثـل 
خیلـی از کشـورهای دیگر. لـذا ملیت را دنبـال میکردنـد - لکـن آن ملیتی کـه دنبال میکردنـد، به معنـای واقعی 
بـه معنای حفـظ هویـت ملی نبـود. به چـه دلیل؟ بـه دلیـل اینکـه وابسـتگیهای سیاسـی آنهـا روز به روز بیشـتر 
میشـد و همیـن در کیفیـت تعالیـم و آموزشـهای آمـوزش و پـرورش خـودش را نشـان میـداد؛ همچنانیکـه در 
تدوین دسـتگاههای حقوقی مـا و قضائی مـا خـودش را نشـان میـداد؛ همچنانیکـه در سـاخت ادارات دولتی ما و 
تشـکیات عمومی دولت خـودش را نشـان میداد؛ یعنـی غرب زدگـِی مطلق. ایـن، در آمـوزش و پرورش هـم بود.

نظام آمـوزش و پرورش ما یـک نظام غـرب زده، تقلیـدی، مبتنی بـر باورهـا و مبانی پذیرفتـه ی در اروپا بـود. حاال 
یکـی بلژیـک را ترجیح میـداد، یکـی انگلیـس را ترجیـح میـداد، یکـی فرانسـه را ترجیح میـداد؛ باالخـره مربوط 
به آنها بـود. در بخشـهای مختلـف اداری و تشـکیات دولتـی ما، این محسـوس بـود. آمـوزش و پرورش هـم عیناً 
به همیـن کیفیت شـکل گرفـت و همینطـور ماند. حـاال نکتـه ی قابل توجـه این اسـت که آن کسـانی کـه الگوی 
آمـوزش و پـرورش سـنتی و قدیمـی مـا بودنـد، آنهـا بـه همـان شـکلها و قالبهـای آن روز بسـنده نکردنـد؛ مرتباً 
تحـوالت به وجـود آوردنـد و خودشـان را پیـش بردنـد؛ اما ایـن مقلـدان آن تحـوالت را دیگـر نفهمیدنـد و همان 

شـکل سـنتی را نگه داشـتند.
ایـن، آمـوزش و پـرورِش شـکل گرفتـه ی سـنتی کشـور مـا بـود. البته ایـن، خطـوط اساسـی اش بـود؛ نـه اینکه 
بخواهیـم یک تعریـف کاملی از آمـوزش و پـرورش کرده باشـیم. این دو عیـب بـزرگ؛ یعنی اول، جنبـه ی ضدیت 
با دیـن - حداقـل مغایـرت با مبانـی دینـی و اخاق دینـی و تربیـت دینـی - و دوم هـم بشـّدت ترجمـه ای بودن، 
وابسـته بودن، تقلیدی بـودن، از نیازهـای حقیقی کشـور و ملـت ایران نجوشـیده بـودن، عیب اساسـی آموزش و 

پـرورش ما بـود کـه مانـد تـا دوره ی انقاب اسـامی.
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تحول نيافتن آموزش و پرورش در دوران انقالب 
در دوره ی انقـاب، خیلـی کارها در آمـوزش و پرورش انجـام گرفته اسـت؛ اما نظام آمـوزش و پـرورش تحول پیدا 
نکـرده و همان نظـام قدیمی اسـت! ایـن عیوبی که شـما بخصـوص معلمان قدیمـی، کارُکشـته، مدیـران آموزش 
و پـرورش و پرورشـیهای آگاه و قدیمـی معمـوالً میشـمرند، میگوینـد درسـها حفظی اسـت، قـدرت ابتـکار را در 
جوانها به وجـود نمـی آورد، تأمـل نیسـت، کار متراکم و انبـوه اسـت و ...، اینهـا همه ناشـی از همان نظـام قدیمی 
اسـت که از آن وقـت مانده اسـت و همانطـور که قبلهـا عـرض کردیم، کهنـه، متراکـم، غبـار گرفتـه، متصلّب، در 
 » نظام مـا باقـی مانـده اسـت. البتـه بیشـتر در مسـائل روبنائـی کارهـای زیادی شـده اسـت: کتابهـا با »بسـم اللَّ
« شـروع میشـود؛ آیه ی قرآن نداشـت، حـاال دارد. کارهای خـوب انجـام گرفته؛  شـروع نمیشـد، حاال با »بسـم اللَّ
نه، من حقـاً و انصافـاً منکر کارهای خـوب نیسـتم. بنده کتابهـای درسـی را می بینم کـه در زمینه هـای گوناگون، 
مبانی اسـامی و مبانی ملـی - با اختاف در این سـالها و بسـته بـه نوع سـائق مدیرتهـای مختلـف در دوران این 
بیسـت و هشـت سـال - وارد آنها شـده و هر وقتـی یـک کاری انجام گرفتـه. ایـن کاری هم کـه االن اشـاره کردند 
- گنجانـدن مفاخر علمـی در کتابهـای درسـی - آوردند مـن دیـدم؛ کار بسـیار خوبی هم هسـت. باالخـره جوان 
ما الزم اسـت در کتاب درسـی، دانشمندان کشـورش و گذشـته ی کشـورش و مفاخر علمی کشـورش را بشناسد. 
جوان مـا فـان بازیکن تیم فان کشـور را خیلی بیشـتر میشناسـد تـا ابن سـینا را! تا محمد بـن زکریـای رازی را! 
آنهائی که اهـل سـینمایند، فان هنرپیشـه ی معروف فرانسـوی یـا امریکائـی را خیلی خیلی بیشـتر میشناسـند 
تا فـان دانشـمند ریاضـی دان یا مثـًا فرض کنیـد که ادیـب بـزرگ فارسـی را! اینهـا در کتابهای درسـی می آید؛ 
خیلی هـم خـوب اسـت. ایـن کارهـا را مـا قدردانیـم. منتهـا اینهـا هیچکـدام تحـول نیسـت. تحول یـک حرکت 
ریشـه ای اسـت و شـماها میتوانیـد بکنیـد. ایـن مجموعـه ای کـه امـروز، مسـئولیتهای مهـم کشـور و آمـوزش و 

پـرورش و تعلیـم و تربیت را بـر عهده دارنـد، اینهـا انگیـزه ی کافی بـرای ایـن کار دارنـد. و باید این کار بشـود.

شرط دستيابی به تحول حقيقی و بنيانی
ببینیـد ما چـه میخواهیـم؟ محصـول و خروجی آمـوزش و پـرورش را چـه میخواهیم باشـد؟ اول این را مشـخص 
بکنیـم؛ ترسـیم بکنیـم؛ بعد ببینیـم که بـرای سـاختن یک چنیـن موجـودی، یـک چنین مـردی، زنـی، جوانی، 
چه کارهـای مهـم و اساسـی، چـه تعالیـِم الزم، در خال چـه برنامـه ی آموزشـی بایـد داده شـود، تا ایـن موجود 
پرورش پیـدا کنـد. آن وقت آدمهـای کارآمدمـان بنشـینند آن نظـام را تعریـف و تدوین کننـد و با شـجاعت الزم 
وارد میـدان شـوند و تشـکیات آمـوزش و پـرورش را بـر طبـق آن نظـام تعریـف کننـد و تحقـق ببخشـند. این، 

میشـود تحـول حقیقـی و بنیانی.

ویژگی هاى افرادى كه از آموزش و پرورش خارج می شوند 
مـا میخواهیم آن کسـی کـه از آمـوزش و پـروش خـارج میشـود بعـد از سـیزده سـال - حاال کـه پیش دبسـتانی 
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هم هسـت، میشـود سـیزده سـال - انسـانی باشـد با برجسـتگیهای اخاقی، برجسـتگیهای فکـری و مغـزی، و با 
تدین؛ یـک چنیـن انسـانی میخواهیـم. از نظـر اخاقـی: انسـانی باشـد شـجاع، خوشـخو، خیرخـواه، خوش بین، 
امیدوار، بلندهمـت، مثبـت در قضاوتها و سـایر خصوصیـات اخاقی ای که بـرای یک انسـاِن مطلوب شـما در نظر 
میگیریـد. از لحـاظ خصوصیـات فکری: خـّاق، پرسشـگر، اهل فکـر، اهـل نـوآوری، مایـل بـه ورود در میدانهای 
بسـیار وسـیِع نادانسـتنیهای بشـر برای کشـف دانسـتنیها و افکندن نور علم بـه وادی مجهـوالت، و صاحـب فکر. 
از جنبـه ی رفتـاری: آدم منضبـط، قانون شـناس. مـا چنیـن موجـودی میخواهیـم. آیا میشـود چنیـن موجودی 
را تربیـت کـرد؟ البتـه؛ البتـه که میشـود. درسـت اسـت که انسـانها یکسـان نیسـتند؛ درسـت اسـت کـه ژنهای 
گوناگـون و مؤثـرات گوناگـون خلقتـی، آدمهـا را بـا اختافاتـی بـه وجـود مـی آورد؛ امـا بـه طـور معمـول و عام، 

همـه ی انسـانها نقـش پذیرنـد. گفت:
من که لوحی ساده ام، هر نقش را آماده ام      دست نقاشان قدرت تا چه تصویرم کنند

این دسـت هنرمند شماسـت که ایـن صفحه ی سـفید را نقاشـی میکنـد؛ این موجـود، ایـن جسـم را قالب دهی و 
صورت بنـدی میکنـد. 

فلسفه ى آموزش و پرورش
البتـه هـر صورت بنـدی شـده ای، هـر جسـم قالب بنـدی شـده ای ممکـن اسـت بعـداً بـا یـک سـوهانی - مثـًا - 
کنارش را بتراشـند؛ بـا یـک پتکـی - مثـًا - او را درهم بکوبنـد؛ اینهـا را منکـر نیسـتیم؛ نمیگوئیم عوامـل بعدی 
هیچ اثـری ندارنـد؛ امـا بسـیار بنـدرت اتفـاق می افتد؛ غالـب، وجـه عمومـی، این چیـزی خواهـد بود کـه تربیت 
شـده ی اینجاسـت. بنابرایـن میشـود از لحـاظ اخاقـی، از لحـاظ رفتـاری، از لحـاظ فکـری و روحـی، انسـانها را 
اینجـوری بـار آورد. کی  بـار خواهـد آورد؟ عمدتـاً آمـوزش و پـرورش. البته صدا و سـیما هـم عامل مؤثری اسـت؛ 
خانـواده هـم عامـل مؤثـری اسـت؛ عوامـل گوناگـون جنبـی هـم کـه البتـه اهمیتشـان کمتـر هسـت، آنهـا هم 
هسـتند؛ لکن مـن عقیـده ام این اسـت کـه یـک آمـوزش و پـرورِش خـوب، میتوانـد صـدا و سـیما را هـم مقهور 
خـودش بکند. مـا امـروز میتوانیـم بگوئیـم صدا و سـیما یـک برنامـه بگذارد بـرای آمـوزش و پـرورش کـه بیایند 
آنجـا، برنامـه اجرا کننـد. آمـوزش و پـرورِش تحـول یافتـه ی مطلـوِب صددرصد درسـت، تأثیـر دیگـری میتواند 

بگـذارد. دنبـال آن هسـتیم.
آمـوزش و پـرورش میتوانـد خانواده هـا را هـم تحـت تأثیـر قـرار دهـد. بنابرایـن، مهمتریـن و مؤثرتریـن عامـل، 
آمـوزش و پـرورش اسـت. پـس، ایـن توانائـی در آمـوزش و پـرورش هسـت کـه انسـان ایـن چنینـی را تربیـت 
کند. این، میشـود فلسـفه ی آمـوزش و پـرورش. البتـه همانطور کـه گفتند، افـراد صاحب نظـر و عمیق بنشـینند 
همیـن را تدوین کننـد؛ معلوم بشـود که مـا میخواهیـم بیاموزیـم، تعلیم بدهیـم و پـرورش بدهیم، تا چـه اتفاقی 
بیفتـد. ایـن فلسـفه ی آمـوزش و پرورش اسـت؛ ایـن را مشـخص بکننـد؛ تدویـن بکننـد. آن وقـت بر اسـاس این 
فلسـفه، نظام مطلـوب آمـوزش و پرورش بـه دسـت خواهد آمـد. آن نظام بایسـتی مثـل یک جـدول، پُر بشـود از 
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برنامه های گوناگـون، و البتـه بخش مهم و اساسـِی آن، اِجراسـت. اجرا، به انسـانهای مسـتعد و الیـق احتیاج دارد 
کـه ایـن را هم بـاز بایـد تربیـت کنیم.

راه خالص شدن آموزش و پرورش از روزمرگی 
اینهـا کارهائی اسـت که در ظـرف یک سـال و دو سـال انجـام نمیگیـرد. شـما هّمتتـان را بگذارید که مثـًا فرض 
کنیـد در ظـرف پانـزده سـال ایـن کار انجـام بگیـرد. پانزده سـال زمـان زیـادی اسـت؛ امـا بـرای ایـن کار، زمان 
طوالنی ای نیسـت؛ مـی ارزد. قاعده ی کار را شـما فراهـم بکنید؛ زمینـه ی کار را فراهم کنیـد؛ به قـول فرنگی مآبها 
فونداسـیون این بنا را شـما کامـًا بریزید؛ آمـاده بکنید تا دیگـران بیایند بـر روی آن، بنـا کنند. آن وقـت، آموزش 
و پـرورش از روزمرگـی خاص خواهد شـد. روزمرگی ای کـه ما گفتیـم، اینجوری میشـود از آن خاص شـد. البته 
تـا آن روز نباید بیـکار بمانیـد؛ همین کارهائـی که آقـای وزیر محتـرم گفتنـد، اینها کارهای بسـیار خوبی اسـت؛ 

من، ایـن گـزارش را هم قبـًا دیـده بودم.
فنی حرفه ای هـا، تربیت معلم هـا، شـبانه روزی ها، پرداختـن بـه نقـاط محـروم و ...، اینهـا خیلـی کار خوبی اسـت؛ 
اینها کارهـای الزمی اسـت؛ اینها بایـد انجام بگیـرد؛ لکن اینهـا هیچکـدام آن تحول مـورد نظر نیسـت؛ آن تحول 

مورد نظر، چیـزی اسـت عمیقتـر و بنیانیتـر؛ آن باید انجـام بگیرد.
البته شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی، مسـئولیت مهمـی دارد. کما اینکـه خود شـورای عالـی آمـوزش و پرورش 
هم مسـئولیت دارد. همـه ی نیروهـای فکـری و زبده ی کشـور با همدیگر دسـت به دسـت هـم بدهند و هـر کدام 

در جای خـود و به سـهم خـود، ایـن کار بـزرگ را ان شـاءاللَّ بتوانند انجـام بدهند.
ما دعـا میکنیـم که خداونـد ان شـاءاللَّ شـماها را موفق و مؤیـد بـدارد و یکـی از کارهای بسـیار خوبی هم که شـد 
در ایـن دوره، احیـای معاونت پرورشـی اسـت کـه بر اثـر سـوء سـلیقه ی بعضـی از گذشـتگان، از بین رفتـه بود یا 
تقریبـاً از بین رفتـه بود. این احیا شـد که بسـیار چیـز الزم و مهمی اسـت. شـما هم در بخشـهای مختلف کشـور، 
ایـن را حتماً مـورد توجه قـرار بدهیـد و اهتمـام الزم بـه مسـئله ی پرورشـیها و معاونت پرورشـی و بخشـهائی که 

مربوط بـه این کار اسـت، بشـود.
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ارزش معلم در اسالم و مسائل امروز آموزش و پرورش

مسئله ى تعليم و تربيت، زندگی بخشيدن به یك انسان
دست اندازى هاى فرهنگ غربی به ارزش واالى معلمی

باید ارزشگذارى معلم، همان ارزشگذارى اسالمی باشد
شأن معلم، رساندن انسان به هدف

تكریم متعلم، یك جنبه ى پرورشی بسيار عميق
احتياج آموزش و پرورش به یك كار عميق

رعایت دو نكته در تحول بنيادین آموزش و پرورش 
1- ارزیابی آنچه ما از دیگران ميگيریم

2- نباید ماجراى »شاگرد، استادى« تا ابد طول بكشد
حفظ محورى بد است

متولی اصلی انجام اصالحات از دوران استحاله ى 
فرهنگی در آموزش و پرورش

اهميت مسئله ى تربيت معلم و آموزشگر
وسـعت زیاد دایـره ى آمـوزش و پرورش نسـبت به 

دانشگاه 
و...



تحول در آموزش و پروش

   ارزش معلم در اسالم و مسائل امروز آموزش و پرورش*

امسـال اینجور اتفـاق افتاده اسـت که مـا در این دیـدار معلمیـن، در شـیراز باشـیم و این توفیـق را پیـدا کنیم که 
با شـما برادران و خواهـران عزیز معلِم شـیرازی و فارسـی، دیدار داشـته باشـیم. این اتفـاق خوبی اسـت و حقیقتاً 
بایـد گفت که اسـتان شـما و شـهر شـما در مـوارد بسـیاری، نقش معلـم را بـرای دیگـران ایفا کـرده اسـت. کمتر 
عالِـم برجسـته ای را میشـود نشـان داد کـه از بـرکات دانشـمندان شـیراز و معلمـان شـیراز چـه در فقـه، چـه در 

فلسـفه، چه در ادبیـات و شـعر و هنـر و چـه در بعضـی از رشـته ها و علـوم و فنـون دیگر بهره مند نشـده باشـد.
هویت جمعی داشتن معلم 

مسئله ى تعليم و تربيت، زندگی بخشيدن به یك انسان
روز معلـم، روز شماسـت و به یـک معنـا روز همـه ی ملت ایران اسـت؛ چـون معلـم، غیـر از هویت شـخصی خود، 
یـک هویـت معلمـی دارد کـه متعلـق بـه همـه ی کسـانی اسـت کـه میتواننـد از او بیاموزنـد و فرابگیرنـد. معلم، 
هویـت جمعـی دارد. ارزش معلـم هـم بـه خاطـر همیـن هویـت معلمِی اوسـت که مـا بایـد اقـرار کنیم کـه روی 
ایـن مسـئله کـم کار کردیـم و عمـًا تسـلیم آن فرهنـگ و جـوی شـدیم کـه بـرای معلـم غیـر از جنبـه ی مادی 
قضیـه - یعنـی قابلیـت ارزش درس بـه پـول - ارزش دیگـری قائـل نبودنـد. فرهنـگ تمـدن مـادی ایـن اسـت؛ 
معیار ارزشـگذاری عبـارت اسـت از قابلیـت تبدیل هـر چیزی بـه پول. معلـم هم بـه همان انـدازه ای کـه میتواند 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم پول سـاز باشـد، در آن فرهنگ به همـان اندازه محترم اسـت. مـا - مجموعـه ی فرهنگی 
ملت ایـران - تسـلیم این فرهنـگ غلـط شـدیم، در حالی کـه در منطق اسـام، مسـئله فراتـر از این حرفهاسـت. 

*. بیانات در دیدار معلمان استان فارس 1387/02/12
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مسـئله ی تعلیـم و تربیـت، مسـئله ی زندگـی بخشـیدن و والدت بخشـیدن به یـک مخاطب و یک انسـان اسـت. 
اسـام بـا این چشـم نـگاه میکنـد. شـما تـاش کنید، سـعی کنیـد یـک بخشـی از زمینـی را که خشـک بـه نظر 
میرسـد، بکاویـد و از آنجا چشـمه ای جاری شـود؛ شـما یک بـذری را کـه خیلی ناچیـز به نظـر میرسـد، در زمین 
مسـتعدی بکاریـد و آن را آبیـاری کنید، تـا نهـال سرسـبزی از آن متولد شـود؛ مسـئله این اسـت. حاال چـه قابِل 
تبدیل بـه پـول باشـد، چـه نباشـد. اسـام با ایـن چشـم بـه تعلیـم و تربیـت و بـه معلـم نـگاه میکنـد. نـه اینکه 
بنـده بخواهـم مطالبات مـادی معلمیـن را در کشـور خودمـان در حال و در گذشـته مـورد تغافـل قرار بدهـم؛ نه، 
بحِث این نیسـت. توقعاتـی هسـت، مطالباتی هسـت، اکثر هم درسـت اسـت. مسـؤولینی هـم دارد، بایـد بگوئیم 

مسـئولین برسـند.

دست اندازى هاى فرهنگ غربی به ارزش واالى معلمی
این وزیـر محترم جدیـد که بیاناتشـان را شـنیدید، ایشـان هم آنطـور که من دیـدم و فهمیـدم، یک عنصـر فعال، 
پیگیر و پـرکاری هسـتند و امیدواریـم ان شـاءاللَّ در آن زمینه ها هم بـه وظائفی که هسـت، عمل شـود. من حرفم 
فراتـر از ایـن اسـت. مخاطب ایـن حرف هـم فقط شـما معلمیـن نیسـتید؛ مخاطب ایـن حـرف ملت ایران اسـت؛ 
مجموعه ی مردمی اسـت که شـما دایـره ی تعلیـم و تربیت را بـرای آنها گشـوده اید تـا آنهـا وارد این دایره شـوند. 
ارزشـگذاری بـرای یک عملـی، یک اقدامـی، یک هویتی اسـت کـه به نظـر مـا ارزش آن، آنچنـان که باید و شـاید 
در دوران کنونی شـناخته نیسـت. در گذشـته، چـرا. در گذشـته قبل از آنـی کـه دسـت اندازی های فرهنگ غربی 
در کشـور ما اینقـدر توسـعه پیـدا کنـد؛ یعنی هـزار و صد سـال، دویسـت سـال از بعد از اسـام کـه بسـاط علم و 
تحصیـل و تدریس به فراخـور زمانهای مختلف در کشـور مـا فراهم بـود، چرا، معلـم از لحاظ معنـوی ارزش واالئی 
داشـت. روش تعلیـم و تربیـت در حـوزه ی تعلیـم و تربیت اسـامی اینجـوری بود کـه دیده نشـد کـه متعلمی در 
مقابـل معلم خـود پایـش را دراز کنـد. ماها هـم اینجور بودیـم، متعلمیـن ما هـم آن وقتی کـه تعلیـم میکردیم، با 
مـا همینطـور رفتـار میکردنـد. معلـم در مقابل متعلـم، یـک حرمـت و کرامت حقیقی داشـت کـه هنوز نشـانه ی 
آن در حوزه هـای علمیـه ی مـا باقی اسـت؛ چـون حوزه هـای علمیـه کمتـر از روشـهای غربـی در حـوزه فرهنگ 
متأثـر شـده اند. بنابرایـن، هنـوز آن شـیوه ها در حوزه هـای علمیـه هسـت و معلـم از یک حرمـت، از یـک کرامت 
و ارزش در نظـر متعلـم برخـوردار اسـت. هیبـت او - هیبتی نـه ناشـی از تـرس، ناشـی از عظمـت - در دل متعلم 
هسـت. حاال ایـن متعلـم در درس اشـکال هـم میکنـد. در درسـهای طلبگی مـا، آنقـدری کـه طلبه ی شـاگرد به 
اسـتاد اشـکال میکنـد، در کاسـهای دانشـگاه های مـا آنقدر معمـول نیسـت. اجـازه هـم الزم نیسـت بگیرند که 
اسـتاد! اجـازه میفرمائید. نـه، معلم دارد حرف میزند، اسـتاد مشـغول حـرف زدن اسـت، از آن طرف یـک طلبه ای 
بنـا میکند اشـکال کردن، اسـتاد هم اشـکال او را گـوش میکنـد. گاهی تندی هـم میکنـد؛ یعنی متعلم بـا جرأت، 
با گسـتاخی با معلم حـرف میزند بر سـِر مسـئله ی علمـی؛ اما همیـن متعلـم در مقابل ایـن معلم خاضع و خاشـع 
اسـت، دسـت او را میبوسـد، در مقابل او پایـش را دراز نمیکند، به او »تو« نمیگوید. هزار و دویسـت، سـیصد سـال 
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ما رابطـه ی معلـم و متعلـم را اینجـوری در کشـورمان پیگیـری میکردیم، تـا فرهنگ غربـی و ارزشـگذاری غربی 
داخل کشـور مـا میشـود. شـما ببینیـد در ایـن مـدت چقـدر معلم از دسـت شـاگرد کتـک خـورده اسـت! چقدر 
معلـم در کاس بـه وسـیله ی شـاگرد مسـخره شـده! چقـدر حـرف درشـت شـنیده! چـه تعـداد معلـم به دسـت 
شـاگرد کشـته شـدند؛ چون معلم نمـره کـم داده. ایـن را داشـتیم. حـاال در کشـور مـا و بـا آن سـابقه ی تاریخی، 
ایـن معضل ضعیـف بوده اسـت. یـک جاهائـی بسـیار شـدیدتر و وقیح تـر و خشـن تر هسـت؛ آنجاهائی کـه مراکز 

فرهنـگ غربی اسـت.

باید ارزشگذارى معلم، همان ارزشگذارى اسالمی باشد
مـن همتم ایـن اسـت کـه ارزشـگذاری معلـم، همـان ارزشـگذاری اسـامی باشـد. جامعـه ی مـا نیـاز دارد که به 
معلـم احتـرام کنـد و معلـم را تکریـم کنـد. اگـر ولـی دانش آمـوز بـرای معلـم بـه معنـای واقعـی کلمـه احتـرام 
قائـل شـد، آن دانش آموز هـم سـر کاس و بعـد از کاس نسـبت بـه معلـم همیـن احسـاس را خواهد داشـت. ما 
ایـن را الزم داریـم. این بـرای شـما از همـه ی امتیازات مـادی باالتر اسـت. امـام بزرگـوار ما حکیـم بـود. امام یک 
حکیم بـه معنـای قرآنی بـود. حکیـم یعنی آن کسـی کـه حقائقـی را مشـاهده میکنـد کـه از چشـمهای دیگران 
مغفولٌ عنـه اسـت؛ پوشـیده اسـت. کلمـات او، کلماتی ممکن اسـت سـاده بـه نظر بیایـد، اما هـر چه میشـکافید، 
می بینیـد الیه هـا و عمقهـای بیشـتری دارد. امـام اینجـوری بـود. و شـما نـگاه کنیـد بـه قـرآن، آنجاهائـی کـه 
حکمـت بـه کار رفته اسـت: »ذلـک مّمـا اوحی الیـک ربّـک مـن الحکمـة«، ببینید اینهـا چـه اسـت. می بینید به 
حسـب ظاهر توصیه هـای معمولی اسـت. همین اسـت که ما بـه همدیگـر دائـم میگوئیم؛ امـا هر چه میشـکافید، 
می بینیـد عمقـش زیادتر اسـت. فرض کنیـد احتـرام به پـدر و مادر یکـی از حکمتهاسـت. نمیشـود بـرای احترام 
به پدر و مـادر از لحـاظ منافـع و برکاتی که احتـرام به پـدر و مـادر دارد، برایـش آخر پیدا کـرد. هرچـه آدم تعمق 
میکنـد در ایـن مسـئله، می بیند ایـن مسـئله هنـوز عمیق تر اسـت؛ حکمـت این اسـت. امام کـه یک حکیـم بود، 

گفتنـد: »معلمـی شـغل انبیاسـت.« ایـن، خیلی حـرف بزرگی اسـت.

شأن معلم، رساندن انسان به هدف
یک حدیثـی از پیغمبـر اکـرم - غیـر از آیات قـرآن کـه: »یزّکیهـم و یعلّمهـم الکتـاب و الحکمـة« که چنـد جای 
قرآن تکرار شـده - اسـت کـه تعلیـم را به پیامبـر نسـبت میدهـد. آن حدیـث این اسـت کـه: »اّن اللَّ لـم یبعثنی 
معّنتـا و ال متعّنتـا ولکـن بعثنـی معلّمـا میّسـرا«؛ خـدا مـن را معلـم مبعـوث کـرده اسـت؛ معلـِم میّسـر، یعنـی 
آسان سـاز. زندگـی را بـرای متعلمیـن خودم بـا آموزشـهای خـودم آسـان میسـازم و کار را بـر آنها آسـان میکنم. 
این آسان سـازی، غیـر از آسـان گیری اسـت؛ یعنی سـهل انگاری نیسـت. مـن معّنـت و متعّنت نیسـتم. نـه خودم 
را دچـار پیچ و خمهای دشـوار زندگـی میکنم، نه مـردم را؛ بلکـه با تعلیم خـود، مردم را بـه راه راسـت، راه صحیح، 
راه آسـفالته، صـراط مسـتقیم هدایـت میکنـم. آسان سـازی یعنـی ایـن. انسـان گاهـی به یـک هدفـی میخواهد 

ش
ور

 پر
ش و

وز
 آم

وز
مر

ل ا
سائ

 و م
الم

 اس
 در

لم
 مع

ش
رز

   ا



ش"
ش و پرور

ضوع "تحول در آموز
شتر درباره مو

مطالعه بی
تحول در آموزش و پروش

94

دسـت پیـدا کنـد، راه را بلـد نیسـت. سـنگ و خـاك و خاشـاك و بلندی هـای نفسـگیر؛ دائـم بـرو بـاال، دائـم بیا 
پائین، آخـرش هم یـا میرسـد، یـا نمیرسـد؛ ایـن تعّنت اسـت. یـک وقـت نـه، یـک آدم آشـنا و واردی همراهش 
میـرود و آن انسـان وارد میگویـد آقـا! از اینجا بـرو، هـم راه هموار اسـت، هـم نزدیک اسـت، هـم حتماً شـما را به 
هدفـت میرسـاند. »معلّمـاً میّسـرا« یعنـی این. شـأن معلـم این اسـت. ایـن مطلـب اصلی ماسـت. مـن میخواهم 
هم به شـما کـه معلمیـد، ایـن را عرض کنـم، تا شـأن خـود، قدر خـود و جایـگاه خـود را خـوب بشناسـید، هم به 
مردم. البتـه بیشـتر به مـردم میخواهـم بگویم؛ چـون معلم غالبـاً قـدر خـودش را میدانـد. معلـم آگاه، معلمی که 
واقعـاً علـم دارد و آن را بـه کسـی میدهـد، میفهمـد چـه کار دارد میکنـد. یک قفل بسـته ای اسـت، یـک کلیدی 
دارد. معلـم این کلیـد را بـه متعلـم میدهـد و می گویـد آقاجان! ایـن کلیـد را اینجـوری در ایـن قفل می انـدازی. 
ایـن کار تعلیم اسـت. این یـک معادله اسـت که به هیـچ قیمتـی قابل حل نیسـت و راه حلـش همین اسـت. معلم 
راه حـل را نشـان میدهـد. در هـر بخشـی، معلـم کارش این اسـت، لذا معلـم - حـاال با مراتـب مختلـف - خودش 
میدانـد چـه کار دارد میکند، لکن آحـاد مـردم مخاطبین بیشـتِر من هسـتند. من میخواهـم در جامعه ی ما شـأن 
تعلیـم و تربیت همان شـأنی بشـود که اسـام قـرار داده اسـت. اینی که نقل شـده اسـت کـه فرمود: »مـن علّمنی 
حرفاً فقـد صّیرنـی عبـداً« - البته مـن نمیدانم سـند ایـن روایت چـه هسـت و چگونه اسـت و چقدر متقن اسـت، 
امـا حرف، حرف درسـتی اسـت - همین اسـت کـه انسـان بـا آموختـِن از کسـی، در واقع یـک مرحله ای را پشـت 
سـر میگذارد که جـا دارد بـه خاطر آن مرحلـه خود را بنـده و خدمتگـزار آن هدایـت کننـده و راهنما بدانـد و قرار 

بدهد. حـرف اصلـی این اسـت.

تكریم متعلم، یك جنبه ى پرورشی بسيار عميق
یک نکتـه ی دیگـری در اینجا وجـود دارد کـه آن هم بـاز جنبه ی ارزشـی دارد. ایـن را هم مـن عرض بکنـم - این 
دیگـر خطاب بـه شـما معلمین اسـت - کـه از نظـر اسـام همانطـور کـه معلـم احتـرام دارد و بایـد تکریم شـود، 
متعلـم هـم باید تکریـم شـود؛ شـاگرد را هـم بایـد تکریم کـرد. بـه شـاگرد اهانـت نبایـد کـرد. این یـک جنبه ی 
پرورشـی بسـیار عمیقـی دارد. اینجـا هم یـک روایتی اسـت که اینطـور نقـل شـده: »تواضعوا لمـن تعلّمـون منه 
و تواضعـوا لمـن تعلّمونـه«؛ از کسـی کـه فرامیگیریـد، تواضع کنید و کسـی هـم که از شـما فـرا میگیـرد، تواضع 
کنیـد. »و ال تکونـوا جبابـرة العلمـاء«. جبـار دو نـوع اسـت: جبـار سیاسـی، جبـار علمـی. جبـار علمـی نباشـید؛ 
جبـاران عالِم نباشـید؛ مثل فرعـون. بنـده اینجور اسـتادی را در یکی از دانشـگاه های کشـور، سـالها پیش، شـاید 
چهل سـال، چهل و پنج سـال قبـل دیده بـودم که جوری بـا شـاگردهایش حرف میـزد و تعلیـم میـداد و برخورد 
میکرد، کـه برخـوردش فرعونی بـود، نه برخـورد پدر بـا فرزند. معلم ممکن اسـت درشـتی هـم بکند، اما درشـتی 
غیـر از تحقیر اسـت؛ غیـر از اهانت اسـت. شـاگرد را بایـد تکریم کـرد. شـما هر کدامـی یقینـاً تجربه هـای زیادی 
دارید از شـاگردانی کـه شـما تکریمشـان کرده اید و ایـن کار جـواب داده اسـت؛ تربیـِت او را آسـانتر کرده اسـت. 
دشـنام دادن، تحقیـر کـردن، حتی زدن، خـوب نیسـت - که حـاال »الضـرب لتأدیب« جـزو حرفهائی اسـت که از 



تحول در آموزش و پروش

95

قدیـم معـروف و معمـول هم بـوده، بعدهـا نشـان دادند کـه نه، ضـرب خـوب نیسـت - بنده هـم عقیـده ام همین 
اسـت. باید شـاگرد را مثـل مومی در دسـت چرخانـد و شـکل داد؛ منتهـا با مایمـت. هنر معلمـی این اسـت. این 

هم یک بخـش دیگـر از ایـن قضیـه ی ارزشـی در بـاب معلم.

احتياج آموزش و پرورش به یك كار عميق
مسـائل آمـوزش و پـرورش، مسـائل زیـادی اسـت. بنـده هـم در سـالهای گوناگـون بـه همیـن مناسـبِت دیـدار 
معلمیـن مطالبـی را گفتـه ام و هـم گاهـی در دیـدار شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی و گاهـی هـم در دیـدار بـا 
وزرای آمـوزش و پـرورش نکاتـی را گفته ام که سـائق شـخصی بنده نیسـت و همـه ی اینهـا تقریباً بدون اسـتثنا 
پشـتوانه ی کار کارشناسـی دارد و خـود کسـانی کـه دسـت اندرکار آمـوزش و پرورشـند، اینهـا را تأییـد کرده اند. 
اینهـا را مـا مطالبـه کرده ایـم. حـاال خوشـبختانه دیـدم کـه آقـای وزیـر در این گزارشـی کـه حـاال دادند، اشـاره 
میکننـد که بعضـی از ایـن کارهـا را یا شـروع کرده انـد یا پیشـرفت کرده انـد یا اقـدام کرده انـد؛ خوب اسـت، لکن 

بـه ایـن اندازه هـا نمیشـود اکتفا کـرد؛ مـا احتیـاج داریم بـه یـک کار عمیـق در آمـوزش و پـرورش.

رعایت دو نكته در تحول بنيادین آموزش و پرورش
من سـال گذشـته در همین دیـدار با معلمیـن در تهـران، مسـئله ی تحول عمیـق در آمـوزش و پـرورش را مطرح 
کـردم. این تحـول عمیـق یعنی چـه؟ بارهـا گفتـه ام کـه مـا از یـاد گرفتـن از غربی هـا و غیـر غربی هـا و بیگانه ها 
خجالت نمیکشـیم، امتنـاع نمیکنیـم. اینی که مـا یـک روش اداری را، یـک روش آموزشـی را، یک دانـش را، یک 
اختـراع را از کشـورهای دیگـر یـاد بگیریم، هیـچ خجالـت نمیکشـیم، کوتاه هـم نمی آئیـم، دنبالش هـم میرویم؛ 
شـاگردی میکنیم. منتهـا دو نکتـه اینجا وجـود دارد در کنـاِر این شـاگردی کـردن، که ایـن دو نکته را متأسـفانه 
در دوران اسـتحاله ی فرهنگـی - یعنی دوران پهلوی، که دوران پهلوی، دوران اسـتحاله ی فرهنگی کشـور ماسـت 

- رعایت نکردنـد. چشمشـان را بسـتند، آغوششـان را بـاز کردند؛ هـر کس آمد، هـر چه دادنـد، اینهـا گرفتند.

1- ارزیابی آنچه ما از دیگران ميگيریم
 یکـی از ایـن دو نکته این اسـت کـه مـا آنچـه را کـه میگیریـم، ارزیابـی کنیـم، ببینیم بـه درد مـا میخورد یـا نه. 
اگـر صددرصـد بـه درد مـا میخـورد، صددرصـد قبـول کنیـم؛ اگـر صددرصد بـه درد مـا نمیخـورد و مضر اسـت، 
صددرصـد رد میکنیم. اگر بیـن این دوتاسـت، به همـان اندازه ای کـه بـه درد میخورد، قبـول کنیـم، مابقی اش را 

رد کنیـم. این نکتـه ی اول.
مـن مثـال زدم و گفتـم فرق اسـت بیـن آن کسـی که یـک جسـمی، یـک میـوه ای، یـک غذائی، یـک داروئـی را 
می بینـد، میشناسـد، میخواهد با دسـت خـود، بـا میـل خـود آن را بگـذارد در دهانـش و فرو بدهـد، بـا آن آدمی 
که دسـت و پایـش را میگیرنـد و یک چیـزی را بـا آمپـول در بـدن او تزریـق میکننـد. اینها با هـم فـرق دارد. نوع 
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اول درسـت اسـت، نوع دوم غلط اسـت. بـه ما نبایـد تزریق کننـد؛ ما بایـد انتخـاب کنیم. ایـن یک نکته کـه مورد 
غفلت قـرار گرفـت. هر چـه آوردند، مثـل آدمهائـی که بی حـس و حـال و بی هـوش افتاده انـد و همینطـور چیزی 
را یا در جسمشـان فـرو میکنند یـا از دهانشـان به حلقشـان میریزنـد، نباشـیم. مـا در دوران اسـتحاله ی فرهنگی 

منتظـر ماندیم کـه بریزنـد بـه حلقمان.

2- نباید ماجراى »شاگرد، استادى« تا ابد طول بكشد
نکتـه ی دوم اینکه باالخـره این ماجرای »شـاگرد، اسـتادی« تـا ابد نباید طول بکشـد. بلـه، ما حاضریم شـاگردی 
کنیـم پیش کسـی که بلد اسـت آن چیـزی را که مـا بلد نیسـتیم؛ امـا دیگر تـا ابد کـه نباید انسـان شـاگرد بماند. 

ما بایـد خودمان اسـتاد بشـویم. ایـن دو نکته مـورد توجه قـرار نگرفت.
یکـی از چیزهائی کـه یـاد گرفتیـم، مسـئله ی آموزش پـرورش اسـت. آنهـا شـیوه های آمـوزش پرورشـِی خوبی 
داشـتند و مـا هـم از آنهـا یـاد گرفتیـم. اینکـه دبسـتانها از مکتبخانه های قدیـم بهتر بـود؛ دبسـتان، دبیرسـتان، 
تقسـیم بندی ها، خـوب بـود، اینهـا را که مـا رد نمیکنیـم؛ اینهـا مفید اسـت؛ امـا باالخـره چقـدرش، چه جورش، 
با کـدام رویکـردش، ما دیگـر به ایـن توجـه نکردیـم و یکپارچه گرفتیـم. آنهـا گفتند شـش کاس اینجور باشـد، 
شـش کاس آنجوری باشـد، مـا همـان را آوردیم. بعـد، آنهـا روششـان را تغییـر دادند، پنـج کاس و سـه کاس 
و فـان، مـا هـم ایـن را یـاد گرفتیـم، آوردیـم. خـوب، اینکـه نمیشـود. آنهـا کتـاب درسـی بـا درسـهای مختلف 
داشـتند، گفتند اینهـا را تعلیم بدهید، مـا هم همینطور ایـن تراکـم تعلیمات را فرا گرفتیم. شـیوه ی سـازماندهی 
آمـوزش پـرورش هـم از لحـاظ قالـب، هـم از لحـاظ محتـوا یـک شـیوه ی تقلیـدی محـض اسـت. ایـن درسـت 
نیسـت. ما بایـد نـگاه کنیم ببینیـم چـه الزم داریـم، این شـیوه ای که هسـت، کجایـش معیوب اسـت. این شـیوه 
عیوبـی دارد کـه یکـی از عیبهایـش همیـن حافظه محـوری اسـت بـه جـای فکرمحـوری. آمـوزش و پـرورش مـا 

حافظه محـور اسـت. بچه هـا بایـد همینطـور دائـم محفوظـات درسـت کنند.
بـه شـما در بین الهالیـن عـرض کنـم کـه حافظـه بـرای حفـظ کـردن بـد نیسـت. حفـظ کـردِن بچه هـا، کتاب 
خوانـدِن بچه ها، زیـاد خوانـدِن بچه ها هیـچ اشـکالی نـدارد؛ این چیـز خوبی اسـت؛ چون ایـن معلومـات میماند. 
البتـه ممکن اسـت بعضـی اش را هـم نفهمنـد. ما دبسـتان کـه میرفتیـم، یـک دبسـتانی بـود کـه برنامه هایش با 
برنامه هـای متعـارف در آمـوزش و پرورش فـرق داشـت. در آنجا به مـا گلسـتان درس میدادنـد. بعضـی از عبارات 
و اشـعار گلسـتان را بنده از آن وقت به یـاد دارم. آن وقت کـه ما گلسـتان را میخواندیـم، معنایـش را نمیفهمیدیم؛ 
بعدهـا یـواش یـواش در طـول زمـان، معنـای آن اشـعار و آن جمـات را فهمیدیـم. این خوب اسـت. انسـان یک 
چیزهائـی را ممکـن اسـت درسـت نفهمـد، لکـن ایـن محفوظـات بـرای فعالیـت ذهـن زمینـه درسـت میکنـد. 
محفوظـات خوب اسـت؛ امـا حفظمحـوری بد اسـت که محـوِر تـاش، عبـارت باشـد از حفظ. محـوِر تـاش باید 
عبـارت باشـد از فکـر، ولو بـا حفظ هـم همراه باشـد. خـوب، این یـک عیـب بزرگی اسـت؛ ایـن باید اصاح شـود.
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متولی اصلی انجام اصالحات از دوران استحاله ى فرهنگی در آموزش و پرورش
ما اگـر امـروز آن را اصاح نکنیم، چه کسـی اصـاح کنـد؟ آن دوران اسـتحاله ی فرهنگـی، دوراِن به قـول مرحوم 
آل احمـد غربزدگـی، دوران بهـت و حیـرت در مقابـل خیرگی هـای تمـدن غربی سـپری شـد. امـروز آن چهره ی 
بـراِق شـفاِف زینت کـرده ی آرایـش غلیظ بـه خـود بسـته، بواطنش بـرای ما و بـرای خیلـی از مـردم دنیا آشـکار 
شـده؛ زشـتی هایش، بی صفتی هایـش، بدچهرگی هایـش روشـن شـده. امـروز مـا خیلـی از چیزهائـی را میدانیم 

کـه در پنجاه سـال پیـش نمیدانسـتیم. ملت ایـران امـروز با خیلـی از ایـن حقایق آشناسـت.
ما بایـد امـروز ایـن کار را درسـت کنیـم. چه کسـی باید درسـت کنـد؟ متولـی اصلـی، آمـوزش و پرورش اسـت. 
البتـه مـن ایـن را بگویـم، درسـت اسـت سـتادی در آمـوزش و پـرورش درسـت کردنـد، الزم هـم اسـت آموزش 
و پـرورش بـه ایـن کار کمـر ببنـدد، لکـن - اولیـای آمـوزش و پـرورش! - اصـل، کارشناسـی کارشناسـان اسـت. 
خودتـان را از صاحب نظرانـی کـه در شـورای عالـی انقـاب فرهنگی یـا در جاهـای دیگر هسـتند، مطلقـاً محروم 
نکنیـد؛ از اینها اسـتفاده کنید و یـک کار سـنجیده ی پختـه، تحویل ملت ایـران و تحویل نسـلهای آینـده بدهید، 

تـا بـه عنـوان باقیـات الصالحـات بماند. ایـن یـک نکته اسـت که بـه نظـر من بسـیار مهم اسـت.

اهميت مسئله ى تربيت معلم و آموزشگر
مسـئله ی دیگـر، مسـئله ی تربیـت معلـم و آموزشـگِر آموزشـگاه های آمـوزش و پـرورش اسـت، کـه خیلـی مهم 
اسـت. اینجا هم مـن معتقدم - البتـه امروز خوشـبختانه وزارت آمـوزش و پـرورش ظرفیت خوبـی در تربیت معلم 
دارد، که از ایـن ظرفیت بایـد حداکثر اسـتفاده را کـرد - کـه از ظرفیتهای دانشـگاهی هم اسـتفاده شـود. در را به 

بیـرون نبندیـد؛ از همه ی ظرفیتها اسـتفاده شـود.
گاهـی ممکن اسـت یـک کسـی مـدرك دانشـگاهی هـم نداشـته باشـد، امـا خبـره باشـد در یـک رشـته ای، در 
یـک کاری. مـا در مشـهد تعـدادی از ایـن اهـل ادب و شـعر را داشـتیم کـه هیـچ تحصیـات دانشـگاهی - بلکـه 
بعضی شـان پائین تر از دانشـگاهی - نداشـتند، اما اسـتاد بودند؛ ناصرخسروشـناس، مسـعود سـعد سلمان شناس، 
سعدی شـناس، حافظشـناس، صائب شـناس، بهتـر از خیلـی از اسـاتیدی کـه در دانشـگاه تحصیـل کردنـد در 
رشـته ی ادبیات! عیـن همیـن مطلـب در بخشـی از دانشـهای دیگر ممکن اسـت وجود داشـته باشـد کـه از اینها 

نبایـد خـود را محـروم کرد.

وسعت زیاد دایره ى آموزش و پرورش نسبت به دانشگاه
همچنانـی کـه مـن متقابـًا از آن طـرف میخواهـم بگویـم آمـوزش و پـرورش مسـئول تحویـل دادِن آدمهـای 
درس خوانده و کارامد در همه ی سـطوح اسـت، اشـتباه اسـت اگر خیال کنیـم آموزش و پـرورش لزومـاً مقدمه ی 
دانشـگاه اسـت؛ نه. بعضی دنیـا و آخرت خودشـان را بـه راه یافتن بـه دانشـگاه وصل کرده انـد. شـنیده اید، جوانی 
کـه در کنکور رد شـده، فـرض کنید بائی سـر خـودش آورده، یا افسـردگی پیـدا کرده، یا پـدر و مادرش توسـری 
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بـه اش زده انـد! نـه آقـا! دانشـگاه راه رشـد علمـی و راه رشـد تحقیق اسـت، بسـیار خـوب؛ این بـرای کشـور الزم 
اسـت. شـما میدانید من مـروج گسـترش و عمـق دانش هسـتم و بـر این معنـا اصـرار دارم؛ امـا ایـن معنایش این 
نیسـت که ما فروشـنده ی خـوب نمیخواهیـم، راننده ی خـوب نمیخواهیم، کاسـب خـوب نمیخواهیم، تکنسـین 
خوب نمیخواهیـم. در همـه ی سـطوح کشـور از زن و مرد کـه لزوماً الزم نیسـت دانشـگاه برونـد؛ اما بـه تعلیمات 
آمـوزش و پـرورش نیازمندنـد. پس آمـوزش و پـرورش اینجور نیسـت کـه فقـط مقدمه ای باشـد و نیم خـورده ای 
برای دانشـگاه درسـت کنـد؛ نه. دانشـگاه هـم خیلی خوب اسـت؛ دانشـگاه هم الزم اسـت؛ امـا دایـره ی آموزش و 
پرورش خیلی وسـیعتر از دانشـگاه اسـت. همت شـما باید این باشـد کـه در آمـوزش و پـرورش کسـانی را تربیت 
کنیـد کـه اینهـا بـه حـد الزمـی از فرزانگـی و دانائـی و معلومات دسـت پیـدا کننـد کـه در هر جائـی که انسـانی 
مشـغول کار هسـت، از این حـد از دانـش و فرزانگی برخـوردار باشـد. حاال بعضی هـا اسـتعداد دارند، شـوق دارند، 

میرونـد دانشـگاه، بعضی ها نه، یـا شـوقش را ندارنـد، یـا اسـتعدادش را ندارنـد، نمیروند.

لزوم عدالت محور بودن آموزش و پرورش 
البتـه ایـن از مقولـه ی رعایـت عدالـت جداسـت. آنجا مـا بایـد کاری کنیم کـه عدالـت محفـوظ بماند؛ یعنـی اگر 
کسـی شـوقش را دارد، اسـتعدادش را هم دارد، امـکان مادی نـدارد، باید کمـک کنیم تـا بتواند برود. ایـن، عدالت 
اسـت؛ یعنی امـکان را در اختیار همـه باید قـرار داد. یک وقتی مـن به جوانـی که تحصیاتـش را ادامه نـداده بود، 
بر حسـب عادت گفتم: چـرا تحصیاتت را ادامه ندادی و مشـغول کسـب و کار شـدی؟ جـواب سـرباالئی داد؛ من 
یک خـرده اصرار کـردم - شـغلی که او داشـت، شـغل خوبی هـم هسـت - با همـان لهجه ی مشـهدی گفـت: این 
کار، تو خونِـَم. جزو خونش اسـت؛ جـزو وجودش اسـت. بگـو خیلی خوب، کسـی که فان شـغل، فروشـندگی در 
خونش اسـت، بگـذار بـرود آن کار را بکند، چـه لزومـی دارد حتماً به دانشـگاه بـرود. چه اصـراری بنده داشـتم که 

این حتمـاً بایـد به دانشـگاه بـرود؟ این، نگاِه درسـت به مسـئله اسـت.

یكی از بهترین سنتها در آموزش و پرورش بعد از انقالب
مسـئله ی دیگـر، مسـئله ی فعالیتهـای پرورشـی اسـت که اشـاره کردیـم. یکـی از بهتریـن سـنتهائی کـه در این 
کشـور بعد از انقاب گذاشـته شـد - مرحوم شـهید باهنـر که رحمـت و رضـوان خدا بـر او بـاد، پایه گـذار این کار 
بـود - همین معاونت پرورشـی اسـت. آمدند بـه بهانه هائی ایـن را تعطیـل کردند. حـاال نمیخواهیم سـوءظن گونه 
به این مسـئله نـگاه کنیم، امـا به هرحـال کج سـلیقگی بود. بـه این عنـوان که پـرورش باید بـه وسـیله ی معلمین 
متنـوع در کاسـها انجـام بگیـرد و نباید جـدا باشـد، ایـن کانونـی را که مخصـوص اقـدام پرورشـی بـود، تعطیل 
کردند. بلـه، من هـم عقیـده ام همین اسـت. من هـم عقیده ام این اسـت کـه شـمای معلم فیزیـک یـا ریاضیات یا 
هندسـه یا ادبیات یا علـوم اجتماعـی یا هرچـه، میتوانید معلـم دین و معلـم اخـاق و پرورش دهنـده ی اخاق در 
دانش آمـوز خودتان باشـید. گاهی یـک معلـم ریاضـی در هنگام حـل یک جـدول ریاضی یـک کلمـه میگوید که 
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آن کلمه در اعمـاق قلب دانش آمـوز اثر مانـدگاری میگـذارد. این را همـه ی معلمین بایسـتی وظیفه ی خودشـان 
بداننـد. و مـن به شـما عزیزانـی کـه اینجا حضـور داریـد و به همـه ی معلمهـا - هرچـه تدریـس میکنیـد - عرض 
میکنم کـه از این مسـئله غفلـت نکنیـد که تربیـت کردن هم جـزو کار شماسـت؛ و چـه بهتر کـه با نفـوذ معلمی، 
بـا تأثیـر روحـِی معلـم بـر متعلـم - از ایـن امـکان - اسـتفاده کنیـد و یـک نقطـه ی روشـن و نورانـی ای در قلـب 
دانش آمـوز باقـی بگذارید. یـک کلمـه از خدا، یـک کلمـه از پیغمبر، یـک جملـه از قیامت، یـک کلمـه از معنویت 
و سـلوك الـی اللَّ و محبت بـه خـدا، گاهی ممکن اسـت از شـما بـه عنـوان دبیـر ریاضی یـا دبیـر ادبیات یـا معلم 
کاس اول دبسـتان یـا دوم دبسـتان صـادر شـود کـه شـخصیت این کـودك یا ایـن نوجـوان، ایـن انسـانی را که 
مخاطب شماسـت، شـکل مطلـوب بدهـد کـه از صـد سـاعت حـرف زدن در شـکلهای دیگر اثرش بیشـتر باشـد. 

این بـه جای خـود محفـوظ؛ ایـن وظیفه اسـت.

آموزِش بدون پرورش راه به جائی نخواهد برد
 لکـن نافی ایـن نیسـت که مـا در آمـوزش و پـرورش یک بخشـی داشـته باشـیم کـه بـه طـور متعهد و مسـئول، 
نگـران قضیه ی پـرورش باشـد؛ چـون میدانیـم آموزِش بـدون پـرورش راه بـه جائـی نخواهد بـرد، آمـوزِش بدون 
پـرورش همـان بائی را بر سـر جوامـع انسـانی خواهـد آورد که امـروز بعد از گذشـت صد سـال، صدوپنجاه سـال 
یا بیشـتر، جوامـع غربـی دارنـد آن را احسـاس میکننـد. اینهـا از آن چیزهائی اسـت که آثار آن ده سـاله و بیسـت 
سـاله ظاهر نمیشـود؛ یکوقت چشـم بـاز میکنیـد، می بینیـد یک نسـل ضایع شـده اسـت و کاریش نمیشـود کرد. 
یـک نسـل، مأیوس کننده اسـت. من در ایـن زمینـه اطاعـات زیـاد و آمارهـای تکان دهنـده ای در اختیـار دارم - 
حاال مجال نیسـت بگویـم. البته گاهـی در بعضـی از جاهـا گفتـه ام - اعترافهـای صریح و قاطـع. خیال نشـود این 
حرفی اسـت که مـا اینجـا نشسـته ایم و داریـم از دور میزنیـم؛ نه، حـرف خوِد آنهاسـت؛ هشـداری اسـت که خود 
آنها بـه خودشـان میدهنـد. ایـن اتفاق در غـرب افتـاده و این همان سـیلی اسـت کـه خانـه را از بیـخ و بُـن ویران 
میکنـد. علِم بـدون تربیـت اینجور اسـت. وقتـی در یـک جامعه ای علـم پیش میـرود و تربیت نیسـت، حـاال بمب 
اتمـی اش بـه جـای خـود، بی صفائی هـای گوناگـون سیاسـی بـه جـای خـود، دروغگوئی هـای گوناگون بـه جای 
خـود، نفع طلبی های اقتصـادی کارتلها و تراسـتها بـه جای خـود؛ آنها داسـتان جداگانـه ای دارد که آن هم ناشـی 
از همین اسـت. نکتـه ی اساسـی، ضایع شـدن نسـل انسـانی اسـت. بنابراین مسـئله ی امور پرورشـی بسـیار مهم 

اسـت. حاال به صـورت معاونـت و سـازماندهی خـوب و قـوی و کارآمـد، نه فقط شـکلی.

لزوم جمع كردن غائله ى بيسوادى از كشور
یـک مسـئله هـم مسـئله ی سـوادآموزی اسـت کـه باالخـره مـا ایـن غائلـه ی بیسـوادی را بایسـتی جمـع کنیم 
از کشـور. اوالً دیـده میشـود کـه در برخـی از مناطـق کشـور بچه هـای در سـنین ورود بـه تعلیـم - بچه هـای 
واجب التعلیـم - بـه مـدارس نمیروند، که ایـن خیلی چیـز خطرناکی اسـت؛ بسـیار چیز بدی اسـت. بایـد ترتیبی 
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داده شـود که گذرانـدن دوره ی ابتدائـی برای همـه الزامی شـود. داشـتن گواهینامـه ی دوره ی ابتدائـی - حداقل 
- یـک چیز واجب و الزم شـمرده شـود مثـل شناسـنامه، مثـل گواهـی رانندگی؛ همـه باید این را داشـته باشـند. 
ایـن خیلـی نکتـه ی مهمـی اسـت کـه بـه آن بی توجهـی میشـود، ایـن بی توجهی هـا هـم بعضـی اوقـات موجب 
سوءاسـتفاده هائی در بعضـی از نقـاط کشـور شـده. بچه ها بایـد در کانـال آمـوزش و پـرورش بیایند و ایـن دوره را 

بایـد در اینجـا بگذراننـد. بعد هـر کار کننـد، جداسـت؛ اما ایـن دوره بایـد الزامی شـود.
باید واقعـاً مجموعه ی آمـوزش و پـرورش و نهضت سـوادآموزی بنشـینند و یک حـدی را معین کننـد. حاال فرض 
کنیم مثـًا افـراد زیـر سـنین پنجـاه سـال، پنجاه وپنج سـال یـا شـصت سـال، اینها را یـک مدتـی معیـن کنند، 
بگویند تـا فـان مـدت - پنج سـال مثـًا - مطلقـاً همـه بایـد در سراسـر کشـور باسـواد بشـوند. حـاال آنهائی که 
باالتـر از این سـنین هسـتند، بـا الزامـات و اهتمام کمتـری به آنهـا پرداخته شـود، نـه اینکه بکلـی رها شـوند؛ اما 
مجموعه ی کسـانی کـه در سـنین زیر پنجـاه یا زیـر پنجاه وپنـج سـال هسـتند از زن و مرد، حتماً باسـواد شـوند، 

تا ما دیگـر در کشـور بیسـواد به ایـن معنا نداشـته باشـیم.

لزوم حفظ بيعت با امام )ره(
خوب، مـا عمـده ی مسـائلی را که در ذهـن بـود، به شـما عـرض کردیـم. و معتقدیم ایـن نسـل کنونی کشـور ما، 
این نسـلی که بعضـی انقـاب را درك کردنـد، دوران دفـاع مقـدس را درك کردنـد، بعضـی فضـای آن دوران را تا 
حدودی احسـاس کردنـد - از آن فضا دور نشـدیم - این نسـل توانائی هـای بی پایانـی دارد. این نسـل خیلی کارها 
میتوانـد بکند. ما هنـوز نفس گـرم امام را پشـت سـر کارهامـان داریـم. آن اراده ی قـوی، آن عـزم راسـخ، آن نگاه 
خدائـی و حکمت آمیـز به مسـائل کشـور و مسـائل جامعـه، هنـوز در بیـن ما زنـده اسـت؛ به یـک معنا امـام زنده 
اسـت. بیعتی که بـا امـام کردیم، بـا انقـاب کردیم، ایـن بیعـت را باید پـاس بداریم. آن کسـانی کـه بیعت بـا امام 
را، بیعـت بـا انقـاب را، بیعت بـا جمهوری اسـامی را میشـکنند، بـه خودشـان ضـرر میزننـد: »فمن نکـث فانّما 
ینکـث علی نفسـه و من اوفـی بما عاهـد علیه اللَّ فسـیؤتیه اجـرا عظیمـا«. این بیعـت را مـا باید حفظ کنیـم، نگه 

داریـم.

نتيجه بيعت نسل كنونی با امام)ره(
 و بـه برکت ایـن بیعت نسـل کنونی - کـه خوشـبختانه کشـور ما سرشـار از جـوان و نشـاط جوانی اسـت - خیلی 
کارهـای بـزرگ را میتوانیم انجـام بدهیـم. یـک نمونه اش ایـن مسـئله ی انرژی هسـته ای اسـت که شـما ببینید 
ملـت ایـران دنیـا را متوجـه خـود کـرده. درسـت اسـت کـه سیاسـتمدارها و تبلیغاتچی هـا دشـنام میدهنـد، اما 
شـما بدانید ملتها تحسـین میکنند. خـود آن سیاسـتمدارها هم در دلشـان ایـران را تحسـین میکننـد. مذاکرات 
گوناگـون را - چـه در آژانـس هسـته ای، چـه در بعضـی از محافـل سیاسـی - برای مـا می آورنـد، می بینیـم ملت 
ایـران را بـه خاطـر پیگیـری، بـه خاطـر اشـتیاق بـه دانـش، اصـرار بـر حفـظ ایـن غـرور علمـی و ملی تحسـین 
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میکننـد و شـگفت زده میشـوند. همه ی ایـن گزارشـهائی که مـا داریم، ایـن را نشـان میدهـد. این یـک نمونه اش 
اسـت.

اگر بیسـت سـال پیش در این کشـور کسـی میگفت کـه یـک روزی جوانهـای ایرانی خواهند توانسـت خودشـان 
بـدون اینکـه رفتـه باشـند جائـی آمـوزش دیـده باشـند، از آموزشـهای پراکنـده و بـا فعالیـت و ابتـکار ذهنـی 
خودشـان میتوانند سـانتریفیوژ درسـت کننـد و اورانیوم را در مسـیر غنی شـدن قـرار دهنـد و از اورانیـوم انرژی 
بـرق تولیـد کننـد، در بین هـزار نفر یـک نفـر بـاور نمیکـرد. اولیـن کسـانی هـم کـه رد میکردنـد، متخصصین و 
درس خوانده هـا بودنـد. میگفتند آقـا! نمیشـود؛ مگر چنین چیزی ممکن اسـت؟! مگر کشـک اسـت؟! ملـت ایران 
ثابت کرد کـه میتوانـد. در همـه ی زمینه ها اینگونه اسـت. این یکـی بروز کرده اسـت؛ ُگل کـرده اسـت در دنیا. در 
همه ی رشـته ها این ملـت ایـن اسـتعداد را دارد؛ این شـوق را هـم دارد؛ این گسـتاخی و شـجاعت را هـم دارد که 
وارد ایـن میدانها شـود. ... خـوب، اینکـه معلوم اسـت، بر منکـرش لعنت. خیلـی از چیزهـای دیگر هم حق مسـلّم 

شماسـت.
معنای نـوآوری که عـرض کردیـم، این اسـت. بـا فکـر نـوآوری، در راه نـوآوری، بـا عزم بـر نـوآوری جوانهـای ما، 
ملت ما، فعـاالن فکـری و ذهنـی مـا، از جمله شـما جامعـه ی معلمین، بایسـتی پیـش بروید. خـدا هم ان شـاءاللَّ 

کمـک خواهـد کرد.
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توجه به نقش عظيم و حياتی معلم در جامعه

نقش حياتی معلم براى جامعه
توانایی غلبه نقش تربيتی معلم بر والدین

نقش عظيم معلمين در تحول بنيادین آموزش و پرورش 
ضـرورت شـناخت خصوصيـات انسـانهاى مـورد 

نياز براى آینده كشور 
رفتار و منش شهيد مطهرى، نشان دهنده یك معلم 

كامل و با احساس مسئوليت
نگاه متفكران ملت به چشم انداز آینده 

تغيير سرنوشت هولناک بشریت با تحول عظيم در خود
هـر كسـی در هـر جـا كـه هسـت، وظيفـه اش را 

درست بشناسد و انجام دهد
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توجه به نقش عظيم و حياتی معلم در جامعه*

اینکـه روز معلـم را بـا مناسـبت یـاد شـهادت یک معلـِم بـزرگ قـرار داده انـد، بـرای مـا درس آمـوز اسـت؛ این یک 
حرکت نمادین اسـت؛ یعنـی عظمـت کار تعلیم و تربیـت در آن حدی اسـت کـه آمیختـه ای از کار فکـری و علمی و 
حضـور در میدانهای اساسـی زندگـی - آنچنانی که در حیات شـهید مطهـری )رضـوان اللَّ تعالی علیه( مشـهود بود 

- نقطه ی مطلـوب این شـغل شـریف و ایـن کار بزرگ اسـت.

نقش حياتی معلم براى جامعه
 یـک نکتـه ی اساسـی ایـن اسـت کـه جامعـه ی معلمیـن کشـور عظمـت کاری را کـه برعهـده گرفته انـد و انجـام 
میدهنـد، همواره در مد نظر داشـته باشـند. اگـر انسـان بداند که چـه کار بزرگـی را دارد انجـام میدهد، انگیـزه ی او، 
تحـرك او، ایمـان او و تـاش او در ایـن کار، مضاعف خواهد شـد. مثـل یک رزمنـده ی شـجاعی که در یـک نقطه ی 
حساسـی از خطـوط جبهـه ی خـودی مشـغول کار و تـاش و مجاهـدت اسـت؛ نقـش مجاهـدت او آنچنـان عظیم 
اسـت که برای همـه ی این جبهـه میتوانـد اثـر و فایده داشـته باشـد. اگـر ایـن رزمنـده ایـن را بداند، هرگز خسـته 
نخواهد شـد؛ احسـاس مالت نخواهد کـرد؛ هیـچ عامـل نومیـدی در دل او اثر نخواهـد گذاشـت. این نکتـه باید در 
مقابل چشـم معلمـان ما همیشـه حضور داشـته باشـد که نقـش معلم بـرای یـک جامعه، نقـش حیاتی اسـت؛ قابل 

مقایسـه ی با بسـیاری از نقشـهای مهـم و حسـاس در ترکیـب اجتماعی نیسـت.

*. بیانات در دیدار گروه کثیری از معلمان سراسر کشور 1389/02/15 
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تونایی غلبه نقش تربيتی معلم بر والدین
 این مـاده ی خامـی کـه در اختیار معلـم قـرار میگیرد، یک لوح سـاده اسـت؛ بـه قول شـاعر، »من کـه لوح سـاده ام، 
هـر نقـش را آمـاده ام«؛ این دسـت نقشـگر، ایـن لـوح را ترسـیم و تصویر میکنـد و هویـت جدیـدی به او میبخشـد. 
عوامـل مختلفی اسـت؛ عامل تربیـت والدیـن، عامل حـوادث اجتماعـی و مؤثـرات اجتماعـی؛ در روزگار ما، وسـائل 
تبلیـغ، رسـانه ها و امثـال اینهـا همـه نقـش دارنـد؛ امـا نقـش معلـم در ایـن میان، یـک نقـش بـارز و برجسـته ای 
اسـت. معلم میتوانـد این مـاده ی خـام را حّتـی از اسـارت عوامـل وراثتـی هم نجـات دهـد؛ ایـن را علم ثابـت کرده 
اسـت. همچنـان کـه عوامـل وراثتـِی بیماری هـای جسـمانی و عـوارض جسـمانی میتوانـد بـا تدابیـر گوناگـون، با 
پیشـگیری ها و فعالیتهـای گوناگـون خنثی شـود، عوامل وراثتـِی اخاقـی و روحی و معنـوی هم همین جور اسـت. 
معلم میتواند ایـن نوجـوان را یا این کـودك را به یک انسـان عالـم، فکـور، دارای روح تحقیـق، عاقه منـد به تحقیق 
و پژوهـش تربیـت کند، یا یک انسـان سـطحی و بی عاقـه ی به تعمـق و بی عاقه ی بـه معلومـات؛ میتوانـد او را یک 
انسـان شـریف، نجیب، خیرخواه، خوشـدل و پاك نفـس تربیت کنـد و به عرصـه بیـاورد، میتواند در نقطـه ی مقابل، 
او را تبدیـل کند به یک انسـان شـریر، بـددل و بدخـواه؛ میتوانـد او را یک انسـان خوشـبین، دارای اعتمـاد به نفس، 
امیـدوار و عاقه منـد بـه کار و فعالیـت به بـار بیـاورد، میتوانـد در نقطـه ی مقابـل، او را یک انسـان ناامیـد، مأیوس و 
منزوی به جامعـه تحویل دهـد؛ میتوانـد از او یـک انسـان متدین، پارسـا و پاکدامن بسـازد، یـا نقطـه ی مقابل، یک 
انسـان الابالـی، بی اعتنای بـه ارزشـهای اخاقـی، بی اعتنای بـه تعالیـم دینی تربیـت کنـد؛ میتواند حّتی بـر عوامل 
خارجی تربیـت - مثـل ایـن رسـانه ها و امثـال اینهـا - غلبـه کند؛ حّتـی بـا تعلیم مسـتمری کـه در طول سـالهای 
متمـادی با ایـن مـاده ی خام، بـا این نوجـوان، بـا ایـن دل آمـاده ی پذیرش ایفـاء میکنـد، میتوانـد بر نقـش تربیتی 

والدیـن غلبه کنـد؛ ایـن نقش معلم اسـت.
 خوب، یـک جامعـه احتیـاج دارد بـه انسـانهای مؤمـن، پرانگیـزه، صبـور، امیـدوار، خوشـبین، عاقه مند بـه منافع 
عمومـی، عاقه مند به رسـیدن به قله هـای کمال شـخصی و جمعـی، انسـانهای باابتکار، متفکـر، اهـل تحقیق، اهل 
پیشـروی. این را کی بـه وجود خواهد آورد؟ اینجاسـت که نقش معلم روشـن میشـود. دسـتگاه تعلیـم و تربیت، یک 

چنین دسـتگاه حسـاس و مهمی اسـت.

نقش عظيم معلمين در تحول بنيادین آموزش و پرورش
 البتـه دربـاره ی مسـائل تعلیـم و تربیـت و نقـش معلمـان، حرفهای زیـادی زده شـده اسـت. ما امـروز در شـرائطی 
نیسـتیم که به حـرف اکتفـاء کنیم؛ امـروز نیـاز داریم بـه عمل. آمـوزش و پـرورش، چـه در بخـش سـتادی، چه در 
بخش صـف - که همیـن مجموعـه ی معلمـان و آمـوزگاران و دبیران در سراسـر کشـور هسـتند - میتوانـد آینده ی 
ایـن کشـور را رقم بزند. درسـت اسـت که تغییـر بنیـادی آمـوزش و پرورش یک کار اساسـی اسـت کـه بارهـا این را 
بـه مسـئوالن محتـرم کشـوری و آمـوزش و پـرورش تذکـر داده ایـم؛ خـوب، بحمـداللَّ در بیانـات وزیر محتـرم هم 
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شـنیدید کـه فعالیـت خوبـی در ایـن زمینـه انجـام گرفتـه اسـت، که بایـد یـک تغییـر بنیـادی بر اسـاس نیـاز، بر 
اسـاس اهداف واال، بر اسـاس امکانـات عظیم کشـور، امکانات انسـانی، در آمـوزش و پرورش بـه وجود بیایـد؛ این در 
جای خود صحیح اسـت، بنـده هـم در همین زمینـه تأکید میکنـم؛ ایـن کار را رهـا نکنیـد، متوقف نکنید؛ با شـوق 
و همت مضاعـف، با انگیـزه ی تمـام نشـدنی، ایـن کار را تا نهایـت دنبـال کنید، کـه کار دشـواری هم هسـت؛ لیکن 
معلم از لحاظ انگیزه ی شـخصی، از لحاظ احسـاس مسـئولیت نمیتوانـد متوقف بمانـد تا اینکـه آن وضعیت مطلوب 
در آمـوزش و پرورش بـه وجـود بیایـد. توصیه ی من بـه همه ی شـما معلمـان عزیز، بـه معلمان سراسـر کشـور این 
اسـت که این نقـش عظیـم را در خود بـاور کنیـد؛ بدانید کـه دارید چـه نقش عظیمـی را بـرای آینده ی کشـور ایفاء 

میکنیـد.
 کشـور ما در طول چند قرن دچـار خسـارتهای سـنگین، دچـار عقب افتادگی های بـزرگ، دچار غفلتهـای غیرقابل 
جبران بـوده اسـت؛ و این وضعی اسـت کـه ما امـروز مشـاهده میکنیم. بـا پیدایـش انقاب اسـامی، با ایـن حرکت 
نوین، این کشـور بایـد آن راهـی را بـرود که شایسـته ی ایـن ملت اسـت، شایسـته ی این میراث اسـت، شایسـته ی 

داعیه ی مسـلمانی اسـت؛ این احتیـاج دارد بـه یک تحـرك عظیم.

لزوم شناخت خصوصيات انسانهاى مورد نياز براى آینده كشور 
 معلمیـن عزیز توجـه بکنند که مـا برای فـردای این کشـور چه جور انسـانی نیـاز داریـم؟ زن و مرد ما برای سـاختن 
مطلوب ایـن کشـور، باید چـه خصوصیاتی داشـته باشـند؟ این به دسـت شماسـت. ایـن نوجوان یـا کودکـی که در 
مقابـل شـما در کاس درس نشسـته اسـت، در اختیار شماسـت. شـما با سـخن خود، بـا منش خـود، با رفتـار خود، 
میتوانیـد به او اعتمـاد به نفـس بدهیـد؛ میتوانید بـه او امیـد بدهیـد؛ میتوانیـد او را روانـه ی میدانهای عمـل کنید؛ 
میتوانید بـه او روح دیانـت را آنچنـان که شایسـته ی اوسـت، تزریق کنیـد؛ میتوانیـد از او انسـانی زیـرك، پرتاش، 
اجتماعـی، عاقه مند به مصالح جمـع و جامعه بسـازید و به وجـود بیاوریـد؛ میتوانیـد روح ابتـکار را در او زنده کنید. 
معلم فرزانـه ی ما میتوانـد در همان محـدوده ی کاس درس خود ایـن کارها را انجـام دهد؛ این وظیفـه ی همگانی و 

عمومی معلمان اسـت در سراسـر کشـور.
 البتـه معلـم بـرای اینکـه بتوانـد همـه ی ایـن کارهـا را انجـام دهـد، احسـاس میکنـد کـه نیـاز دارد بـه راهنمائی 
روشـن بینان جامعـه، متفکـران جامعه، متخصصـان تعلیـم و تربیـت. این نیـاز، خـود به وجـود آورنـده ی محصول 
اسـت. این نیاز وقتی از سـوی معلمین احساس شـد، بافاصله به دسـتگاه مولده ی کشـور منعکس میشـود؛ آنچه را 
که مـورد نیاز اسـت، تولید میشـود. ما تا احسـاس نیاز نکنیـم، تا سـؤال نکنیم، تـا نخواهیـم، آن محصول مـورد نیاز 

تولیـد نخواهد شـد. نقش آمـوزش و پـرورش این اسـت.

رفتار و منش شهيد مطهرى، نشان دهنده یك معلم كامل و با  احساس مسئوليت
 ایـن جملـه را هـم دربـاره ی شـهید بزرگوارمـان مرحـوم آیـةاللَّ مطهـری )رضـوان اللَّ تعالی علیـه( عـرض کنیم: 
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حقیقتـاً رفتـار و منـش آن مرد بـزرگ، نشـان دهنده و نمایشـگر یـک معلـم کامل و با احسـاس مسـئولیت بـود. در 
هیچ عرصـه ای از عرصه هائی که حضـور یک متفکر اسـامی مورد نیـاز بـود، ایشـان از ورود در آن عرصـه خودداری 
نکـرد؛ ماحظـات و مصالـح نتوانسـت جلـوی او را بگیـرد کـه وارد ایـن عرصـه نشـود؛ چـه در زمینه های سیاسـی، 
چـه در زمینه هـای فکـری. در زمینه ی پاسـخ بـه سـؤالهای گوناگونـی کـه در آن دوره ذهن جوانهـای مـا را به خود 
مشـغول کرده بود، شـهید مطهـری مثـل برخـی از مدعیان روشـنفکری دینـی نبود کـه مطالـب اجنبـِی از منطق 
دیـن و محتـوای دیـن را با لعـاب دینـی و قالـب دینـی عرضه کنـد؛ بلکه درسـت نقطـه ی مقابـل، مفاهیـم حقیقی 
دینی را در بسـته بندی های متناسـب روز و متناسـب با سـؤال و نیاز و اسـتفهام مخاطبین عرضه میکـرد. دنبال این 
نبود که یک دسـته ی خاصـی، یک گروه خاصـی، یک مجموعـه ی فکری خاصـی او را تحسـین کنند. با واپسـگرائی 
و عقب ماندگـی فکـری و ارتجـاع و تحجـر و غلـط اندیشـیدن در زمینـه ی دیـن - که ناشـی از تحجـر و واپسـگرائی 
اسـت - همان قدر و بـا همان شـدت برخورد کـرد که بـا بدعتها و افـکار انحرافـی و افـکار التقاطی. ایـن، خصوصیت 
آن مـرد بزرگ بود. او خسـته نشـد؛ تـاش دائمی میکـرد. دنبال نـام و تیتر و عنـوان متعـارف دانشـگاهی و حوزه ای 
هم نماند. بـه عنوان یـک رزمنـده ی عرصه ی فکـر و تأمـل، وارد میدان شـد. با اخـاص کار کـرد، خـدای متعال هم 
به کار او برکـت داد. امروز بعد از سـی سـال از شـهادت آن مرد بـزرگ، حرفهـای او تازه اسـت، زنده  اسـت؛ گویا برای 
امروز نوشـته شده اسـت. آن روز هم کسـانی در سـطوح مختلف فکری، از سـخن او و فکر او اسـتفاده میکردند، پاسخ 
خودشـان را میگرفتند؛ امـروز هم کـه افکار جلو رفته اسـت، مسـائل بسـیاری برای ذهنهای جسـتجوگر حل شـده 

اسـت، باز بـه سـؤاالت جدید پاسـخگو اسـت. ایـن، خاصیت یـک فکر عمیـِق همـراه با اخاص اسـت.
 اخاص، معجزه گر اسـت. وقتی انسـان برای خـدا در یک راهـی قدم میگـذارد، خدا بـه کار او برکت میدهـد؛ اینجور 
میشـود که تاش چنـد ده سـاله ی آن مرد بـزرگ، آن شـهید عزیز، بـرای جامعـه مثل یـک ذخیره ی تمام نشـدنی 

باقـی میماند. ایـن کار برعهده ی ماسـت؛ همـه ی ما در همـه ی عرصه هـای گوناگون.

نگاه متفكران ملت به چشم انداز آینده
 امروز کشـور ما و ملـت ما بعـد از گذرانیدن سـه دهـه از بزرگترین حادثـه ای که بعـد از ورود اسـام در کشـور اتفاق 
افتاده اسـت - یعنـی قیام نظام اسـامی، کـه این بزرگتریـن حادثه اسـت - و دنیـای اسـام را متوجه کـرد و نه فقط 
در منطقه، بلکـه در معادالت سیاسـی جهـان تأثیر گذاشـت و بحمداللَّ ملت در این سـی سـال پیشـرفتهای زیادی 
هـم در بخشـهای مختلف کرده اسـت، امـروز جـا دارد متفکـران ملت بـه چشـم انداز آینده نـگاه کننـد و ببینند چه 

میخواهند، چـه میخواهنـد بکنند.
 دنیای اسـام دنیای متشـتت و متفرقی اسـت. مسـلمانها با داشـتن قرآن، بـا داشـتن محکم ترین تعالیـم، به خاطر 
عوامل گوناگـون، دچـار عقب ماندگی هسـتند. ایـن عوامل چیسـت؟ اینهـا را باید شـناخت. همـت ملت ایـران باید 
این باشـد کـه بـه نقطـه ای برسـد کـه همـه ی رفتارهـای او، حـرکات او، محصـوالت فکـری او، در دنیای اسـام به 
صورت یک مرجع مسـلّم و متقن، مـورد مراجعه ی ملتها قـرار بگیرد؛ متفکـران ملتها، روشـنفکران ملتهـا راه را پیدا 
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کننـد؛ این مسـئولیت تاریخـی ملت ایـران اسـت. و این راهی اسـت که بـه طور طبیعـی در مقابـل ماسـت؛ باید این 
راه را بدرسـتی طی کنیـم؛ با اطمینان بـه نفس حرکت کنیـم؛ همه ی تـوان و ظرفیت انسـانی و فکری و اسـتعدادی 
را کـه خدای متعـال در این ملـت به ودیعـه نهاده اسـت، به میـدان بیاوریـم؛ آن وقت سرنوشـت دنیای اسـام تغییر 

خواهد کـرد و به تبـع آن، سرنوشـت دنیـا تغییر خواهـد کرد.

تغيير سرنوشت هولناک بشریت با تحول عظيم در خود
 دنیا امـروز در راه بـدی حرکت میکنـد؛ در وضعیت بدی قـرار دارد؛ اخاقیـات در دنیا پامال شـده اسـت. ملتها دارند 
چوب ایـن انحطـاط اخاقـی را میخورنـد، و متفکـران ملتهـا متوجه بـه این ضایعـه ی بزرگ هسـتند؛ رنـج میبرند، 
اظهار میکننـد؛ در کلمـات آنها هسـت. میتـوان در صراطی حرکت کـرد که برای بشـریت مایـه ی نجات باشـد. این 
سرنوشـت هولناکی که در مقابل بشـریت اسـت، ایـن سرنوشـت را میشـود تغییـر داد؛ قدم اول این اسـت کـه ما در 
خودمـان آن حرکـت بـزرگ را، آن تحول عظیـم را به وجـود بیاوریـم. از تعلیم و تربیت شـروع میشـود. زیرسـاختها 
در طول این سـی سـال بحمـداللَّ در بخشـهای مختلـف به شـکل خوبی فراهم شـده اسـت. میشـود بر اسـاس این 
زیرسـاختها حرکـت کـرد. وظیفه سـنگین اسـت، راه طوالنی اسـت، کار دشـوار اسـت؛ امـا انتهـای راه، روشـنائی و 
نورانیـِت داده شـده ی از طرف پـروردگار به چشـم میخـورد؛ انسـان ایـن را می بینـد. انتهای راه، روشـن اسـت؛ افق 

روشـن اسـت؛ میتوان ایـن راه را بخوبی طـی کرد.

هركسی در هر جا كه هست وظيفه ش را درست بشناسد و انجام دهد
 دشـمنی ها وجـود دارد. در هـر موفقیتی که ملت ایـران به دسـت بیاورد، عـده ای در دنیا احسـاس ناکامـی میکنند. 
قدرتمنـدان بـه طـور طبیعـی در مقابل ایـن حرکتهـا که بـا منافع آنهـا سـازگار نیسـت، صف آرائـی میکننـد؛ اینها 
چیـز نامترقبی نیسـت؛ اینها چیزهائی اسـت که بـرای هر ملتی کـه در میـدان مبارزه ی عظیـم حیات وارد میشـود، 
مـورد ترقب اسـت؛ انتظـار آن میـرود. ملت مـا از اول انقـاب تا امـروز ایـن حرکـت را در مواجهـه ی با همیـن موانع 
ادامه داده اسـت؛ اینها چیزی نیسـت. ایـن تهدیدهائی که میکننـد، حرفهائی کـه میزنند، مخالفتهائی کـه میکنند، 
تجربه ی ملت ایران نشـان داده اسـت کـه این مخالفتها هیـچ تأثیری در کنـد کردن حرکت ملـت ندارد و ملـت راه را 
خواهد رفت. مهم این اسـت که هر کسـی نقـش خـود را بداند؛ هر کسـی در هر جـا که هسـت، بتوانـد آن وظیفه ای 

را کـه به عهده ی اوسـت، درسـت بشناسـد و آن را انجـام دهـد؛ خداوند متعـال هم ان شـاءاللَّ کمک خواهـد کرد.
 ما امیـدوار هسـتیم کـه مسـئوالن محتـرم وزارت آمـوزش و پرورش بـا توجه بـه ایـن حقائق مهـم، با توجه بـه این 
مسـئولیت سـنگین، این کار بـزرگ را بـا همـت واال و بـا کار مضاعف و تـاش پیگیـر ان شـاءاللَّ دنبال کنند و شـما 
معلمان عزیـز در هر نقطه ی از کشـور که هسـتید، با امیـدواری و با تـوکل به خدای متعـال و چشمداشـت رحمت و 

هدایـت و پـاداش الهی ان شـاءاللَّ ایـن کار را پیـش ببرید.
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چرا ميخواهيم در آموزش و پرورش تحول ایجاد كنيم؟

لزوم زنده نگهداشتن یاد شهيد مطهرى 
نقش معلم در آینده ى نه چندان دور كشور

معلم، بوجود آورنده نيروى انسانی طراز اسالم 
نقـش ایفـا كـردن رسـانه هـا و مسـئولين بـراى 

قدردانی از معلم 
چرایی تحول در آموزش و پرورش

تحول بر اساس یك الگوى مستقل ایرانی و اسالم ناب
ویژگيهاى نيروى انسانِی طراز جمهورى اسالمی

ضرورت در دست داشتن نقشه جامع براى تحول 
یكی از الزامات نقشه جامع تحول آموزش و پرورش 

احتياج كشور به یك آموزش و پرورش خوب 



تحول در آموزش و پروش

چرا ميخواهيم در آموزش و پرورش تحول ایجاد كنيم؟*

از این فرصت اسـتفاده میکنم، به همـه ی معلمـان در اقصی نقاط کشـور سـام و درود میفرسـتم و از خداوند متعال 
متضرعانـه مسـئلت میکنـم کـه ایـن جریـان عظیـم تعلیـم و تربیت را کـه بـر دوش شماسـت، بـرای شـما مبارك 

بفرماید و بـرای ملـت عزیزمان هم ان شـاءاللَّ منشـأ خیـرات و بـرکات قـرار بدهد.

لزوم زنده نگهداشتن یاد شهيد مطهرى 
یـاد شـهید عزیزمان، معلـم برجسـته و همیشـه زنـده و پایدارمـان، مرحوم شـهید مطهـری را بایـد گرامـی بداریم. 
من عرض بکنـم؛ اینکـه روز معلم را در سـالگرد شـهادت شـهید مطهری قـرار دادنـد، یک معنـای نمادیـن و پرمغز 
و پرمضمونـی دارد؛ چون حقـاً و انصافـاً مرحوم شـهید مطهری یک انسـان بزرگ و برجسـته بـود. زندگـی او، تاش 
مخلصانـه و مؤمنانـه و عالمانـه، همـراه بـا احسـاس درد، همـراه با یـک بصیـرت کامـل در میـدان علـم و معرفت و 
فرهنگ بـود. خـدای متعال هم ایـن مرد بـزرگ را مأجور کـرد، پـاداش داد و شـهادت را نصیب او کـرد؛ در واقـع او را 
زنده نگه داشـت؛ »بـل احیاء عنـد ربّهـم«.1 یـک متخـّرج و تحصیلکـرده ی حـوزه ی علمیه ی قـم، وقتی بـا کوله بار 
معرفت و دانشـی که به طـور عمیق آموخته اسـت، می آیـد در دل محیـط فرهنگ و تعلیـم و تربیت عمومی و نسـل 

جوان قـرار میگیـرد، اینقدر منشـأ برکات میشـود.

نقش معلم در آینده ى نه چندان دور كشور
من همین جا عـرض بکنـم - قبًا هـم در حوزه ی علمیـه گفتـه ام - فضا و برجسـتگان حـوزه ی علمیـه، آن عناصر 

*. بیانات در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور 1390/02/14
1. آل عمران: 169



ش"
ش و پرور

ضوع "تحول در آموز
شتر درباره مو

مطالعه بی
تحول در آموزش و پروش

110

الیق و توانائی هسـتند کـه میتواننـد در مجموعـه ی عظیم آمـوزش و پرورش نقـش ایفـاء کنند؛ و هیچ دسـتگاهی 
مهمتـر از آموزش و پرورش نیسـت. ایـن بدان معناسـت که بـرای آموزش و پـرورش هرچـه سـرمایه گذاری مادی و 
معنوی و انسـانی بشـود، جا دارد. آمـوزش و پـرورش منبع حیات بـرای جامعه اسـت؛ هم بـرای امروز جامعـه، و هم 

بـرای فـردای جامعه.
خـب، در اینجا میرسـیم به نقش معلم، که شـما باشـید. معلم کسـی اسـت کـه دارد نیروی انسـانی را آمـاده میکند 
بـرای اداره و گـذران زندگـی کشـور و زندگـی جامعـه در آینـده ی نـه چنـدان دوری. چشـم بـه هـم بزنیـم، همین 
جوانهای شـما، همیـن محصلین شـما، مردانی هسـتند کـه کارهای ایـن جامعه بـر دوش آنهاسـت؛ در هـر رتبه ای 
که باشـند، در هر سـطحی کـه باشـند. در بین همینهاسـت کـه برجسـتگان و مردان بـزرگ بـه وجود می آینـد؛ در 
بین همینهاسـت کـه مجاهـدان راه حـق، پاکبـازان و مخلصـاِن سـر و پـا نشـناخته ی در راه اهـداف الهی بـه وجود 
می آیند؛ در بین همینهاسـت کـه دسـتهای توانائی بـه وجود می آیـد که چـرخ اقتصاد کشـور را بچرخانـد، فرهنگ 
کشـور را سـر و سـامان بدهد؛ همیـن بچه هائی کـه امـروز در کاس درس شـمایند. شـما میخواهیـد اینهـا را از آب 
در بیاوریـد. شـما میخواهید اینهـا را پـرورش بدهید کـه فـردا در آنجائی که قـرار گرفتنـد، بتوانند خـوب کار کنند، 

درسـت کار کننـد، مایه ی پیشـرفت باشـند، مایـه ی عقبگرد و فسـاد نباشـند. ببینیـد چقدر مهم اسـت.

معلم، بوجود آورنده نيروى انسانی طراز اسالم 
من عرض کـردم؛ تأثیر شـما که معلم هسـتید، در موارد بسـیاری حّتی از تأثیر وراثتها بیشـتر اسـت. خصـال وراثتی 
و ارثـی چیزهائی اسـت که با انسـان همراه اسـت، امـا با تمریـن و بـا عادتهای ثانـوی میتوان بـر همین خصـال فائق 
آمد. ایـن تمرین عـادت ثانـوی را معلـم میتواند بـه دانش آمـوز خـودش، به شـاگرد خودش ببخشـد و بدهـد. یعنی 
شـما میتوانید بـه معنـای حقیقی کلمـه، انسـان طـراز اسـام را بـه وجـود بیاوریـد؛ میتوانید نیـروی انسـانی طراز 
جمهوری اسـامی را بـه وجـود بیاورید؛ ایـن نقش معلم اسـت. اینهـا تعارف نیسـت؛ اینها حقایقی اسـت کـه وجود 

دارد.

نقش ایفا كردن رسانه ها و مسئولين براى قدردانی از معلم 
یکـی از کارهای واجب ما این اسـت کـه آحاد ملت مـا، از کوچـک و بـزرگ، از مقامات عالی تـا آحاد مـردم، قدر معلم 
را بداننـد، اهمیـت معلـم را درك کننـد، حرمت معلـم را بشناسـند؛ این از کارهای بسـیار اساسـی اسـت. رسـانه ها 
باید نقـش ایفـاء کننـد، مسـئوالن بایـد نقش ایفـاء کننـد. بـه تعـارف هـم برگـزار نشـود؛ تفهیم شـود. امثـال مِن 
نوعـی بفهمیم کـه چقدر مهم اسـت نقـش این مـردی، ایـن زنـی کـه در کاس، عمـر خـودش را دارد بـرای تربیت 
این نوجـوان مـا، این کـودك مـا، این فرزنـد ما مصـرف میکنـد. البتـه خود معلـم هم ایـن نقـش را بدرسـتی درك 
کنـد و اهمیـت آن را بفهمد. ایـن از کارهای اساسـی و مهم ماسـت. بنابرایـن ارزش معلـم، هفته ی معلـم، روز معلم، 

چیزهای بسـیار برجسـته و بزرگی اسـت.
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همه بایـد توجـه کنند؛ مـردم یـک جور، مسـئولین یـک جـور، آمـوزش و پـرورش یـک جـور، دولتی ها یـک جور؛ 
هر کسـی به نحـوی در قبال ایـن مقام تعریـف شـده ی معلم وظائفـی دارد. بایسـتی ان شـاءاللَّ همـه ایـن را متعهد 

بشـوند، به گردن بگیرنـد و انجـام بدهنـد؛ از جهات مـادی و معنـوی، بخصـوص از جهـات حیثیتی.

چرایی تحول در آموزش و پرورش
یک حـرف، در زمینه ی تحـول در آمـوزش و پرورش اسـت، که مـا مکرر ایـن را عرض کردیـم در همیـن اجتماعاتی 
که بـا شـما معلمین عزیـز و مسـئولین آموزش و پرورش تشـکیل شـده اسـت، یا در جلسـاتی بـه مسـئولین به طور 
خاص گفته ایم. خـب، اصـًا دلیل این تحـول چیسـت؟ آخر، بیخـودی و بی دلیـل که انسـان یک چیـزی را متحول 
نمیکنـد. چـرا میخواهیم تحـول ایجـاد کنیـم؟ دلیـل سـاده اش این اسـت که نظـام کنونـی آمـوزش و پـرورش ما 
توانائـی الزم را بـرای تربیـت نسـلهای گوناگـون ما نشـان نداده اسـت. علـت هـم در درجـه ی اول این اسـت که این 
نظـام و ایـن تشـکیات، وارداتـی اسـت؛ برخاسـته ی از نیازهـای درونـی ما نیسـت. ایـن، یکـی از مشـکات بزرگ 
ماسـت. یک وقـت تجربه هـای یک ملـت، گـذران تاریخـِی زندگی یـک ملـت، او را به ایـن نتیجه میرسـاند کـه باید 
اینجـور تعلیم کنـد، اینجـور تربیـت بدهـد، اینجـور خانـه بسـازد، اینجور مشـی کنـد، اینجـور مدیریت کنـد؛ این 
خوب اسـت. انسـان باید همیشـه از تجارب دیگـران هم اسـتفاده کند. مـا بدمـان نمی آیـد و ننگمان نمیکنـد که از 
دیگران یـاد بگیریـم. آنچه کـه بد اسـت، این اسـت که مـا بیائیـم الگوهـای ملتهای دیگـر و فرهنگهـای دیگـر را به 
طور دربسـت در بین ملـت و کشـور خودمان پیـاده کنیـم و اقتضائـات و شـرائط و زمینه ها را اصـًا در نظـر نگیریم. 
از صد سـال پیـش، این در کشـور مـا اتفـاق افتاده اسـت. آن کسـانی کـه نیت خوب داشـتند و میخواسـتند کشـور 
را پیـش ببرنـد، امـا نفهمیدنـد چه جـور میشـود ایـن کشـور را پیـش بـرد - حـاال آنهائـی که مـزدور سرویسـهای 
جاسوسـی و دولتهـای بیگانـه بودند، بـه کنار - فکـر کردنـد باید بروند سـر تـا پا بشـوند به شـکل آن بیگانـگان، که 
گفتنـد ما از سـر تـا قدم بایـد فرنگـی شـویم؛ هم گفتنـد، هـم در نوشته هاشـان هسـت؛ آنهـا ایـن خطای بـزرگ را 
کردند؛ از جملـه آموزش و پـرورش ما. خیلـی چیزهای دیگر مـا هم متأسـفانه همین جور بـود. اقتصاد مـا، معماری 
ما، زندگی عرفـی و فرهنگی مـا و خیلی چیزهـای دیگر ما بـه خاطر خیانـت یا بدفهمـی نخبگان سیاسـی دورانهای 
طاغـوت، بـه این بـا مبتا شـد. خـب، الحمـدللَّ انقـاب اسـامی آمـد مسـیر را عـوض کـرد. مـا آمدیم به سـمت 
خودجوشـی، خوددانـی و خودفهمـی؛ لیکن هنـوز بسـیاری از بنیانها بـه همان حال سـابق موجـود اسـت؛ از جمله 
همیـن مسـئله ی آمـوزش و پـرورش. مـا بایـد از تجربه هـای دنیـا - چـه دنیای غـرب، چـه دنیـای شـرق؛ ملتهای 

گوناگـون - حتماً اسـتفاده کنیـم بـرای کیفیت بخشـیدن به الگـوی خودمـان. نیاز مـا به تحـول، از اینجاسـت.

تحول براساس یك الگوى مستقل ایرانی و اسالم ناب
این تحـول باید بر اسـاس ایجاد یـک الگوی مسـتقل ایرانـی و برخاسـته ی از معنویات و نیاز این کشـور باشـد؛ یعنی 
در واقع برخاسـته ی از اسـام نـاب، اسـاِم مورد اعتقـاد ما باشـد. ما بایسـتی یک چنیـن الگوئی بـه وجـود بیاوریم. 
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تحول بایـد ناظر به این باشـد. هـدف این الگـوی جدیـد، این ترکیب و سـاخت جدیـد برای آمـوزش و پـرورش باید 
چه باشـد؟ هدف، تربیت نیـروی انسـانِی طراز جمهوری اسـامی اسـت.

ویژگيهاى نيروى انسانی طراز جمهورى اسالمی
 اگـر جمهـوری اسـامی میخواهـد پرچـم اسـام را در دسـت بگیـرد، میخواهـد خودش بـه سـعادت برسـد، دنیا و 
آخرت خـود را آباد کنـد - همچنـان که قـرآن به مـا یاد میدهـد که میتـوان دنیـا و آخـرت را با هـم آباد کـرد و باید 
این کار انجـام بگیرد - اگـر میخواهد بـه ملتهای دیگر کمک برسـاند، کـه »کنتم خیر اّمـة اخرجت للّناس«،2شـاهد 
و مبشـر ملتهای دیگر باشـد، خـب، طبیعتـاً نیازهائـی دارد: بایـد انسـانهای شـریف، دانا، با اسـتعدادهای جوشـان، 
دارای ابتـکار، دارای اخـاق نیـک انسـانی، دارای شـجاعت، قـّوت خطرپذیـری، ورود در میدانهـای جدیـد، بـدون 
هیچگونـه عقـده ی خودکم بینی یـا خودبرتربینـی، انسـانهای دلـداده ی به خـدای متعال و متکـی به قـدرت الهی و 
دارای توکل کامل، انسـانهای صبور، انسـانهای بردبار و حلیم، انسـانهای خوشـبین و انسـانهای امیدوار تربیت کنید. 
اسـام همه ی اینهـا را به صـورت بسـته ی کامـل در اختیار همـه ی معتقدیـن و مؤمنیـن خود قـرار داده. این بسـته 
را بـاز کنیـم، دانه دانه از ایـن مواد اسـتفاده کنیـم، بهره مند شـویم، آنهـا را بچشـیم و درون وجـود خودمـان ذخیره 
کنیـم. خروجـی آمـوزش و پـرورش بایـد اینجـور انسـانی باشـد. انسـانهای تنگ نظـر، انسـانهای بدبین، انسـانهای 
ناامید، انسـانهای افسـرده، انسـانهای بی تقـوا، ناپرهیـزگار و آلوده دامـن نمیتواننـد جوامع را پیـش ببرنـد و ملتها را 

خوشـبخت کنند؛ طبعـاً نمیتواننـد الگو هـم باشـند. تحول آمـوزش و پـرورش ناظـر به این اسـت.

لزوم در دست داشتن نقشه جامع براى تحول 
همه ی این مطالبـی که وزیـر محترم گفتنـد، کارهای خوبی اسـت - البتـه در یک حد نیسـت؛ بعضـی کارهای مهم 
و درجه ی یک و اساسـی اسـت، بعضی هـم کارهـای فرعی اسـت - اینها بایـد انجام بگیـرد؛ منتها جهت را مشـخص 
کنیـد، بدانیـد چـه کار میخواهیـم بکنیم. نقشـه ی جامـع برای تحـول، در دسـتمان باشـد. بر اسـاس این نقشـه ی 
جامـع، اجـزای گوناگـون را، یکـی زودتر، یکـی دیرتر، بـه وجـود می آوریـم. شـما در ذهنتان طـرح یک سـاختمان 
کامـِل جامـِع زیبـای مسـتحکم را در یک زمیـن بـزرگ و در جـای مناسـب میریزیـد؛ میدانیـد چـه کار میخواهید 
بکنید. حـاال از یک گوشـه ای شـروع میکنید. گاهی یـک جزئـی از سـاختمان را این طـرف، گاهی یک جـزء دیگر را 
آن طـرف میسـازید. آدمی کـه نگاه میکنـد، ممکن اسـت نفهمـد چه چیـزی در خواهـد آمد؛ اما شـما که نقشـه در 
ذهنتان هسـت، میدانید چـه کار داریـد میکنید. هر جزئـی، تأمین کننده ی بخشـی از آن نقشـه ی جامع اسـت. این 
وقتی اسـت که نقشـه ی جامع داشـته باشـید. اگر نقشـه ی جامع وجود نداشـت، اگر در این تحول، نـگاه کان وجود 
نداشـته باشـد، کارها ممکن اسـت متناقـض از آب در بیاید؛ تکـراری باشـد، زائد باشـد، کمبودهای بزرگـی به وجود 

بیاید. پس نـگاه کان و نقشـه ی جامع، شـرط اول اسـت.

2. آل عمران: 110
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یكی از الزامات نقشه جامع تحول در آموزش و پرورش
 یکـی از چیزهائی کـه در این نقشـه ی جامع حتمـاً باید رعایت شـود، مسـئله ی معلم اسـت. البته در مـورد کتابهای 
درسـی کارهای خوبی انجـام گرفته - در جریـان برخـی از کارهای خوبی کـه در کتابهای درسـی انجام گرفتـه، قرار 
داریم؛ البتـه کارهائی هم بایـد انجام بگیـرد، که ان شـاءاللَّ انجـام میگیرد - لیکـن کتـاب را معلم درس خواهـد داد. 
اگر معلم، دانا، دلسـوز، اهـل فکر و اهـل ابتکار بـود، چنانچـه آن کتاب ناقص هـم باشـد، او مطلب را تکمیـل میکند. 
اگر معلـم، ناتـوان، ناامید، بی انگیـزه و بی حوصله بـود و برای از سـر وا کـردن تدریس کـرد، آن وقت اگر کتـاِب خوب 

هم باشـد، معلوم نیسـت چیز درسـتی گیـر دانش آمـوز بیایـد. پس معلـم مهم اسـت. محور، معلم اسـت.

احتياج كشور به یك آموزش و پرورش خوب 
 به مسـئله ی تربیـت معلم، مسـئله ی بازآموزی هـا، تداوم تحصیـات و دوره هـای گوناگون آموزشـی بـرای معلمین 
اشـاره کردند؛ اینهـا کارهـای خیلی خوبی اسـت و بایـد انجام بگیـرد. البته خود شـما معلمیـن عزیز نقـش دارید در 
اینکـه آن نمونه ی کافـی و الزم بـرای معلمی را در مدرسـه ها نشـان بدهید. به هـر حال اینهـا نیازهای ماسـت و باید 
انجـام بگیـرد. دسـتگاه های دولتـی بایسـتی به ایـن مجموعـه ی بـزرگ و مهم بـا این چشـم نـگاه کنند. فـردای ما 
متوقف به امـروِز آمـوزش و پرورش اسـت. هرچـه اینجا سـرمایه گذاری شـود، مسـلّماً بازده هـای آن در زمـان خود، 
در وقت خـود، بمراتـب بیـش از آن مقداری کـه سـرمایه گذاری مـادی و معنوی شـده اسـت، ارزش خواهد داشـت. 
کشـور ما نیاز دارد بـه یک آمـوزش و پرورش خـوب. چرا؟ چـون کاری کـه این ملـت به عهـده گرفته و شـروع کرده 

اسـت، کار بزرگی اسـت.
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نقش آموزش و پرورش و محيطهاى آموزشی
 در پيشرفت همه جانبه  كشور

نياز به رونق بساط آموزش و پرورش در كشور
فلسفه ى آفرینش انسان

نقش آموزش و پرورش در رسالت اسالمی ملت 
لـزوم نهادینـه شـدن تقدیـر و تجليـل از معلـم و 

استاد در جامعه
پرداخـت شـكل روحـی  و  بـه سـاخت  اهتمـام 

كودک در درجه اول 
لزوم آموزش فلسفه از كودكی 

تربيـت كـودِک داراى اعتمادبه نفـس و بـاور بـه 
هویت خود

غرب باورى، در مقابل خود باورى 
تزریق خود باورى، یكی از كارهاى اصلی معلم

در  الزم  چيزهـاى  از  یكـی  بردبـارى،  روحيـه ى 
تعامل اجتماعی

تقویت مسـئله كنجكاوى، تعـاون و همـت بلند در 
كودكان و جوانان

و...
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نقش آموزش و پرورش و محيطهاى آموزشی در پيشرفت همه جانبه  كشور*

نياز رونق بساط آموزش و پرورش در كشور
ما حقیقتـاً نیازمنـد آن هسـتیم کـه بسـاط آمـوزش را و پـرورش را در کشـورمان رونق دهیـم. مسـئله ی انقاب 
اسـامی و نظام جمهوری اسـامی فقـط این نبود و نیسـت که حـاال یک کشـوری در ِعـداد کشـورهای دیگر و در 
مسـابقه ی با آنها قـرار گیـرد، از لحاظ پیشـرفت مادی و پیشـرفت علمی و پیشـرفت نظامی و پیشـرفت سیاسـی؛ 

آنطـوری که معمـوالً سـران کشـورها دنبال آن هسـتند. 

فلسفه ى آفرینش انسان
مسـئله ی اسـام و تشـکیل حکومـت در اسـام، مسـئله ی یک صیـرورت اسـت؛ یـک تحـول در اندرون انسـانی 
اسـت. در درون مـا، هـم عناصـر فرشـتگی وجـود دارد، هـم عناصـر سـبعیت؛ »لقـد خلقنـا االنسـان فی احسـن 
تقویم. ثـّم رددنـاه اسـفل سـافلین«.)1( یعنی اسـتعداد علـّو و ترقـی و تعالـی و اسـتعداد تنـزل و سـقوط، تقریباً 
شـاید بشـود گفـت بی نهایـت در مـا افـراد انسـان وجـود دارد. فلسـفه ی آفرینـش انسـان ایـن اسـت کـه آن 
اسـتعدادهای برجسـته ی مثبـِت مفیـد و ممتـاز از لحـاظ ارزشـهای الهـی، بـا اختیار خـود انسـان و بـا مجاهدت 
انسـانی، غلبـه پیـدا کنـد بـر آن خصلتهـای حیوانیـت و سـبعیت؛ کـه اگـر ایـن غلبه پیـدا شـد، آن وقـت همان 
اسـتعدادهای حیوانـی هـم جهتگیری درسـتی پیـدا خواهـد کـرد. روح تعـرض و تطاول اگـر چنانچـه در خدمت 
تقوا قـرار گرفـت، از تعرض بـه حریمهای مقـدس - حریمهـای انسـانی، حریمهـای اجتماعی، حریمهـای اخاقی 
- جلوگیـری خواهد کـرد؛ در یک جهت درسـتی بـه کار خواهـد افتـاد. در قرآن و در اسـام بـه »قتال« امر شـده 

*. بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه های خراسان شمالی 1391/07/20
1. تین: 4 و 5
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اسـت. قتال یعنـی کشـتن، یعنـی مواجهه ی بـا کشـتار؛ امـا ایـن قتـال، اسـتفاده ی بهینـه از آن روحیه ای اسـت 
کـه در انسـان وجـود دارد؛ در خدمـت هدایـت بشـریت و در خدمت سـاختن یـک دنیـای آبـاد و آزاد و متعالی به 
کار میرود. ایـن قتـال در واقع بـه معنای نابـود کـردن حجابها و موانع دسـتیابی انسـان بـه قله های رفیـع کرامت 
بشـری و انسـانی اسـت. اگر چنانچه ایـن خصلتهـا و خلقیـات و اسـتعدادهای برتـر و باکرامـت ترجیح داده شـد، 
دنیا، دنیـای خوبی خواهد شـد؛ دنیـای سـعادت خواهد شـد. در آن دنیا تجاوز نیسـت، تعـدی نیسـت؛ در آن دنیا 
پسـتی و فرومایگی نیسـت؛ در آن دنیا تعطیل اسـتعدادهای انسـانی نیسـت، به انحراف کشـیدن این اسـتعدادها 
نیسـت؛ در آن دنیا فقر نیسـت، تبعیض نیسـت. ببینیـد چه دنیـای خوبی خواهـد شـد. در آن دنیا انسـان خواهد 
توانسـت از همـه ی ظرفیت وجـودِی خود اسـتفاده کنـد. ظرفیت وجـودی ما این نیسـت که تـا امروز دانش بشـر 
و تجربه ی بشـر بـه آن رسـیده؛ ظرفیتهـا خیلی بیشـتر از اینهاسـت. مـا در نـگاه به ظرفیتهـای جسـمِی خودمان 

هم دچـار تنگ نظـری هسـتیم؛ مـا ظرفیتهـای جسـمی خودمـان را هم درسـت نمیشناسـیم.
 مـن بارهـا مثـال میزنـم، میگویـم شـما یـک ژیمناسـت را نـگاه کنیـد؛ بـه ذهـن یـک آدِم ورزش نکـرده ی 
تربیت نکـرده ی جسـم اصًا خطـور میکند کـه انسـان بتواند جسـم را اینجـور حرکت دهـد؟ ولی خب، بـا تمرین، 
یک انسـانی که خیلـی فوق العاده هم نیسـت، بـا انسـانهای دیگر خیلـی هم فـرق نـدارد، میتواند این تحـرکات را 
در خودش به وجـود بیـاورد. این را بـه توان همـه ی ظرفیتهای انسـانی که هزاران اسـت، محاسـبه کنیـد، ببینید 
انسـان چه میشـود؛ چه توانائـی عظیمی بـه وجود می آیـد. اینهـا همـه در آن دنیائی اسـت که غلبـه ی خصلتهای 
الهـی و انسـانی در انسـان بـر خصلتهـای پسـت تحقـق پیـدا کنـد و حاصل شـود. رسـالت این اسـت، هـدف این 

اسـت. اگر هـدف ایـن اسـت، پـس باید خیلـی تـاش کرد.

نقش آموزش و پرورش در رسالت اسالمی ملت
 مـا در آغازیـن گامهـای خودمـان در ایـن راه هسـتیم؛ هرچـه هـم پیشـرفت کـرده باشـیم. نـه اینکـه ما بـه این 
پیشـرفتهای علمـی اهمیـت ندهیـم؛ خـب، می بینید کـه چقـدر هـم افتخـار میکنیـم؛ پیشـرفت علمـی داریم، 
پیشـرفت فنـاوری داریـم، پیشـرفت سیاسـی داریـم، پیشـرفتهای سـازندگی داریـم، توانائی ملـی داریـم، عزت 

عمومـی داریـم؛ اینهـا همـه خیلـی بـاارزش اسـت؛ لیکن اینهـا گامهـای اّولـِی کار اسـت.
نگاه به رسالت کشور و رسالت اسامی ملت، نشان دهنده نقش آموزش و پرورش و محیطهای آموزشی

 خـب، وقتـی بـه رسـالت کشـور و رسـالت اسـامی ملـت، انسـان با ایـن دیـد نـگاه میکنـد - کـه یک صیـرورِت 
همه جانبـه ی مجموعـی بـرای کشـور اسـت - آنـگاه نقـش آمـوزش، نقـش پـرورش، نقـش محیطهای آموزشـی 

آشـکار میشـود. در کشـور مـا، آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عالـی، نقـش پیـدا میکند. 

لزوم نهادینه شدن تقدیر و تجليل از معلم و استاد در جامعه
 و من به شـما عرض بکنـم؛ از تشـکیل این جلسـات، چـه با اسـاتید، چه بـا دانشـجوها - بخصـوص با اسـاتید یا با 
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معلمیـن - در اینجـا، در تهران، بیـش از آنچـه که نظر به این باشـد کـه حاال مـا دو کلمه حرفـی بزنیم یـا مطالبی 
از دوسـتان بشـنویم - کـه ایـن هم مفیـد اسـت - نظر ایـن اسـت کـه احتـرام و تقدیـر و تجلیـل از معلم و اسـتاد 
در جامعـه نهادینـه شـود؛ ما بـه ایـن احتیاج داریـم. مـا میخواهیـم قدر معلـم دانسـته شـود - چه معلـم آموزش 
و پـرورش، چـه معلم دانشـگاه - وقتـی قدر معلم دانسـته شـد، در درجـه ی اول خـود آن معلم اسـت کـه باید این 
قدر را پـاس بـدارد و در تعلیـم و در تربیت، آنچـه را که در تـوان دارد، بـه کار گیرد و البتـه این توان را هـم افزایش 
دهـد. بنابراین در این جلسـه هـم غرض اصلی ما این اسـت کـه بگوئیم احتـرام میگذاریـم به مجموعـه ی معلمین 
این اسـتان نوبنیـاد، کـه بحمـداللَّ انسـان می بیند چقـدر هـم از لحاظ کّمـی و از لحـاظ کیفـی باارزش هسـتند؛ 

چـه معلمین آمـوزش و پـرورش، چـه معلمین دانشـگاه.

اهتمام به ساخت و پرداخت شكل روحی كودک در درجه اول 
 یـک نکته ای کـه در ضمن مطالـب این دوسـتان هم بـود، ذهن بنـده هم همـواره خیلی متوجـه به آن اسـت، این 
اسـت که ما در درجـه ی اول باید بـه سـاختن و پرداختن شـکل روحی کودکانمـان اهتمـام بورزیم. اگر توانسـتیم 
هویـت انسـانی ایـن کـودك را از آغـاز کودکـی شـکل بدهیـم و خلقیاتـی را در آن بـه وجـود بیاوریـم، ایـن برای 
همیشـه بـه درد خواهد خـورد. عوارضی وجـود دارد، معمـوالً این عـوارض اخاقیـات را تحـت تأثیر قـرار میدهد؛ 
اما اگـر چنانچـه شـخصیت کـودك از آغـاز سـاخته شـد و شـکل گرفـت، تأثیـرات عـوارض کمتـر خواهـد بود و 

عوامل کمـک کننده هـم در بیـن راه کمـک خواهـد کرد.

لزوم آموزش فلسفه از كودكی
 ایـن خانـم بـه تعبیـر »فلسـفیدن« اشـاره کردنـد؛ ایـن بسـیار تعبیـر درسـتی اسـت. امـروز در کشـورهای 
پیشـرفته ی مـادی دنیـا، یکـی از کارهـای اساسـی و یـک رشـته ی مهـم، تدریـس فلسـفه بـرای کودکان اسـت. 
خیلی هـا در جامعـه ی مـا اصـًا تصـور نمیکنند کـه برای کـودك هـم فلسـفه الزم اسـت. برخـی تصـور میکنند 
فلسـفه به معنـای یـک چیـِز قلمبه سـلمبه ای اسـت کـه یک عـده ای در سـنین بـاال بـه آن توجـه میکننـد؛ این 
نیسـت. فلسـفه شـکل دادن فکر اسـت، یاد دادِن فهم کردن اسـت، ذهن را به فهمیـدن و تفکر کردن عـادت دادن 
اسـت؛ ایـن از اول بایـد به وجـود بیایـد. قالـب مهم اسـت. اگرچـه محتوا هـم در همیـن فلسـفه ی کـودکان حائز 
اهمیـت اسـت، امـا عمـده شـیوه اسـت؛ یعنـی کـودك از اول کودکی عـادت کنـد به فکـر کـردن، عـادت کند به 
خـردورزی؛ این خیلـی مهم اسـت. من خوشـحال شـدم از این کـه دیـدم در خـال حرفها ایـن را متذکر شـدند.

لزوم تربيت كودِک داراى اعتمادبه نفس و باور به هویت خود
 نکته ی بعـد، خودباوری اسـت. مـا بایـد کـودك را از آغـاز دارای اعتمادبه نفس و بـاور به هویـت خود بـار بیاوریم. 
البته این مخصـوص کودکان دبسـتانی نیسـت؛ در دبیرسـتان هـم همین هسـت، در دانشـگاه هم همین هسـت. 
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در کشـور ما متأسـفانه فرهنـِگ کامـًا منحرفـی از گذشـته پایه گذاری شـده، که هنـوز آثـارش از بین نرفتـه - با 
این همـه تبلیغاتـی کـه ماهـا از اول انقـاب تـا امـروز داشـتیم - و آن، نـگاه نیازمندانه ی به سـمت غـرب، بزرگ 
دیدن غـرب و کوچک دیـدن خـود در مقابل اوسـت؛ کـه متأسـفانه ایـن فرهنگ ریشـه کن نشـده و وجـود دارد؛ 
این به دلیـل نبـود خودبـاوری اسـت. اینکـه شـما ماحظـه میکنید فـان مـارِك جنس خارجـی پول بیشـتری 
طلـب میکنـد، امـا طرفـدار بیشـتری هـم در بیـن یـک طبقـه ای دارد، در حالی کـه جنس مشـابه داخلـی گاهی 
کیفیتـش بهتـر از آن اسـت، بـه خاطـر همیـن نـگاه اسـت؛ ایـن یـک بیمـاری اسـت، ایـن یـک آفـت اسـت. اگر 
چنانچـه گفته شـود که فـان متخصـص، دوره هـای تخصـص را در داخـل گذرانده اسـت، به خـارج نرفته اسـت، 
در وهلـه ی اول یک نگاه منفی نسـبت بـه او وجـود خواهد داشـت. بله، اگـر چنانچه ایـن متخصص داخلـی که در 
داخل تحصیـل کرده، بـا کارهای برجسـته ی خـود توانسـت این بـاور را به هـم بزنـد - که در ایـن سـالهای اخیر، 
فراوان هم اتفـاق افتـاده - آن مطلـب دیگری اسـت؛ اما مادامـی که بگوینـد این تحصیلکـرده ی خارج اسـت، این 

تحصیلکـرده ی داخـل اسـت، نـگاه بـه او برتر خواهـد بـود. اینها عیب اسـت.

غرب باورى، در مقابل خود باورى 
 شـما شـاید از بنـده زیـاد شـنیده باشـید، بنـده هیـچ مخالـف کسـب علـم از بیگانه هـا نیسـتم؛ ابـداً. بنـده بارها 
گفتـه ام که مـا ننگمـان نمیکنـد شـاگردی کسـی را بکنیـم و یـاد بگیریـم؛ امـا ننگمـان میکند کـه خیـال کنیم 
همیشـه باید چشـمهای ما آزمندانـه، آرزومندانه، با احسـاس حقارت نفسـی، به دسـت دیگـران، به فکـر دیگران، 
بـه کار دیگـران باشـد. ایـن چیـز بـدی اسـت؛ ایـن را بایـد ریشـه کن کـرد. انسـان مشـاهده میکنـد؛ گاهـی مـا 
میخواهیم یک اخـاق خـوب را در بین جامعه بـه وجود بیاوریـم، مثالی کـه در تمجیـد آن اخاِق خـوب میزنیم، 
حتماً از کشـورهای غربی اسـت! چه لزومـی دارد؟ چرا مـا این روحیـه را ِهی در مخاطبیـِن خودمـان تقویت کنیم 
که بـرای تشـخیص و تمایز خـوب و بـد و برجسـته و غیربرجسـته، بایـد نگاهشـان به طرف غـرب باشـد؟ همینی 
کـه حـاال بعضـی از دوسـتان گفتنـد: غرب بـاوری. ایـن خودبـاوری در مقابـل آن اسـت. این بـه معنای دشـمنی 
با کسـی نیسـت، ایـن به معنـای تعصـب علیـه یـک منطقـه ی جغرافیائـی یـا منطقـه ی سیاسـی نیسـت؛ این به 
معنـای ایـن اسـت کـه یـک ملـت وقتـی کـه از توانائـی خـود، از اسـتعدادهای خـود، از فرآورده هـای خـود روی 
برگردانْـد و بـه آنها بی اعتقاد شـد، سرنوشـتش همان سرنوشـتی اسـت کـه کشـورهای وابسـته - چه خـود ما در 

دوران پهلـوی، چـه کشـورهای دیگـری کـه مشـاهده میکنیم - بـه آن دچار شـدند.

تزریق خودباورى،یكی از كارهاى اصلی معلم
 خودبـاوری را بایـد در جوانهامـان، در کودکانمـان تقویـت کنیـم. من می بینـم، گاهی بـه من گزارش میرسـد که 
فان معلم سـر کاس، یا فان اسـتاد در سـر کاس دانشـگاه، از یـک پیشـرفت علمِی مسـلّم اظهار تردیـد کرده؛ 
این اتفاق افتـاده. فرض کنیـد در زمینه ی سـلولهای بنیـادی، در زمینه ی نانوتکنولـوژی، در زمینه هـای گوناگون 
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علمـی - که حـاال خوشـبختانه پیشـرفتهای علمـی کشـور در بخشـهای مختلف خیلـی زیاد اسـت - یـک اتفاقی 
افتـاده؛ این یـک اتفـاِق حقیقی اسـت، قابـل تردیـد نیسـت، جلوی چشـم اسـت، ملموس اسـت؛ امـا ایـن آقا در 
کاس دانشـگاه یا کاس دبیرسـتان، شـروع میکند به خدشـه کـردن: نه آقـا، اینجوری نیسـت؛ معلوم نیسـت! ما 
چه انگیـزه ای داریم؟ اگـر فرض کنیـم خود ما هـم تردیـد داریم در ایـن که ایـن پیشـرفت تحقق پیدا کـرده، چه 
داعـی ای داریـم آن را بـه جـوان مخاطبمان القـاء کنیم؟ خـب، برویـم تحقیـق کنیم؛ برای خودمان روشـن شـود 

که شـده یا نشـده. ایـن خودبـاوری را تزریق کـردن و بـه وجـود آوردن، یکـی از کارهای اصلی اسـت.

روحيه ى بردبارى، یكی از چيزهاى الزم در تعامل اجتماعی
 نکتـه ی بعـد، بردبـاری اسـت. یکـی از چیزهائی کـه مـا در تعامـل اجتماعـی احتیـاج داریـم، روحیـه ی بردباری 
اسـت؛ حلـم. اینکـه در اسـام و در اخـاق اسـامی اینقدر حلـم ذکر شـده، بـه این خاطـر اسـت. نبـود بردباری، 
بسـیاری از مشـکات را در سـطوح پائین و سـطوح فـردی و سـطوح اجتماعی بـه وجود مـی آورد. اگـر گروههای 
سیاسـی ما هـم حلیمانه بـا هـم برخـورد کننـد، کار بهتر خواهد شـد. دسـتجات مختلـِف طرفـدار ایـن و طرفدار 
آن، اگـر با حلم بـا هم برخـورد کننـد، خیلی اوضـاع بهتر خواهد شـد. بـا حلم برخـورد کـردن، به معنـای اغماض 
کـردن از بدی هـا و زشـتی ها نیسـت؛ بـه معنـای بی اعتنائـی کـردن بـه اصالتهـا و ارزشـهای مـورد اعتقادمـان 
نیسـت؛ نوع برخـورد، مورد نظـر اسـت؛ »ادع الی سـبیل ربّک بالحکمـة و الموعظـة الحسـنة و جادلهـم بالّتی هی 
احسـن«.2 مجادلـه ی با دیگـری هم کـه بر سـر یک اعتقاد اسـت، بر سـر یـک مسـئله ی مهم اتفـاق می افتـد، آن 

هـم »بالّتی هی احسـن« باشـد.

تقویت مسئله كنجكاوى در كودكان و جوانان
 مسـئله ی دیگر، مسـئله ی کنجکاوی اسـت، کـه در بیانات دوسـتان هم بـود؛ حالت استفسـار و اسـتفهام و دنبال 
کردن. نکتـه ی دیگـر، کار جمعی، تعـاون و همـکاری با یکدیگـر و همت بلند اسـت. کـودکان و همچنیـن جوانان 
را از آغاز عـادت بدهیم که بـا همِت بلنـد نگاه کننـد. مسـائل گوناگونی وجـود دارد که اینهـا را باید در سـطح دنیا 
دید، در سـطح جهانـی باید مشـاهده کـرد، نـه در سـطح منطقه ای، چه برسـد بـه این کـه انسـان بخواهـد آنها را 
در سـطح کشـوری یا در سـطح والیتی و اسـتانی ببینـد. مسـائلی وجـود دارد که اینهـا را بایـد در آفاِق صد سـاله 
و صد و پنجـاه سـاله دید، نـه در یک افـق محدود پنـج سـاله و ده سـاله و کمتر. اینهـا همـت بلنـد الزم دارد؛ نگاه 
بلندهمتانـه به مسـائل گوناگـون. ایـن دانش آموز یـا این دانشـجوئی که شـما امـروز داریـد تربیت میکنیـد، چند 
صباح دیگر یک اسـتاد اسـت، یک مدیر فعال اسـت، یک کارشـناس برجسـته اسـت، یـک عنصر مؤثـر در حرکت 
سیاسـی جامعه اسـت؛ چند صبـاح دیگر این وجـود مؤثـری در جامعـه خواهد بـود. ایـن را آنجوری تربیـت کنید 

که بـا این همـِت بلنـد بـار بیاید.
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لزوم تقویت روحيه تن دادن به كار و كتابخوانی
 نکتـه ی بعد، تن بـه کار دادن اسـت. یکی از مشـکات ما تنبلی اسـت. مسـئله ی مطالعـه و کتابخوانی مهم اسـت. 
در جامعـه ی مـا بی اعتنائـی بـه کتـاب وجـود دارد. گاهـی آدم می بینـد در تلویزیـون از ایـن و آن سـؤال میکنند: 
آقا شـما چند سـاعت در شـبانه روز مطالعه میکنید، یـا چقدر وقـت کتابخوانـی دارید؟ یکـی میگوید پنـج دقیقه، 
یکی میگویـد نیم سـاعت! انسـان تعجـب میکند. مـا بایـد جوانـان را بـه کتابخوانی عـادت دهیـم، کـودکان را به 
کتابخوانـی عـادت دهیـم؛ که ایـن تا آخـر عمـر همراهشـان خواهـد بـود. کتابخوانی در سـنین بنـده - کـه البته 
بنده چندیـن برابر جوانهـا کتـاب میخوانم - غالبـاً تأثیـرش بمراتب کمتر اسـت از کتابخوانـی در سـنین جوانها و 
شـما عزیزانی کـه اینجا حضـور دارید. آنچه که همیشـه بـرای انسـان میمانـد، کتابخوانی در سـنین پائین اسـت. 
جوانان شـما، کودکان شـما هرچه میتوانند، کتـاب بخواننـد؛ در فنـون مختلف، در راههـای مختلـف، مطلبی یاد 
بگیرنـد. البتـه از هرزه گـردی در محیط کتـاب هم بایـد پرهیز کـرد، منتها این مسـئله ی بعدی اسـت؛ مسـئله ی 
اول این اسـت کـه یـاد بگیرنـد، عـادت کنند بـه این کـه اصًا بـه کتـاب مراجعـه کنند، کتـاب نـگاه کننـد. البته 
بایـد دسـتگاهها مراقـب باشـند، اشـخاص مواظـب باشـند، هدایت کننـد به کتـاب خـوب؛ که بـا کتاب بـد، عمر 

نشـود ضایع 

آموزش معلمان براى انتقال خصلتهاى خوب به دانش آموزان
نکتـه ی دیگـری را اینجـا یکـی از خانمهـا گفتنـد که مـن یادداشـت کـردم؛ آن هـم نکته ی بسـیار مهمی اسـت: 
ایـن خصوصیاتـی کـه مـا میخواهیـم در کودکانمـان بـه وجـود بیایـد - حـاال شـاید در مـورد آمـوزش و پرورش 
گفتنـد - بـه طـور طبیعی بـه وجـود نمی آید؛ ایـن بایـد کار شـود. چه کسـی کار کنـد؟ معلمیـن؛ چه در سـطوح 
آمـوزش و پـرورش، چـه در سـطوح دانشـگاه. معلمین بایـد آمادگـی ایـن کار را داشـته باشـند، خبره ی ایـن کار 
باشـند؛ این احتیـاج پیـدا میکند به یک دسـتگاه باالدسـتی کـه این تربیـت را به وجـود بیـاورد. بله، ایـن منطقی 
اسـت. االن وزیر محترم آمـوزش و پرورش هـم اینجا هسـتند؛ این را برویـد در دولت مطـرح کنید، خود شـما هم 
در سـطح آموزش و پـرورش ببینیـد چـه کار میتوانید بکنیـد. راسـت میگویند؛ مـا اگـر بخواهیم ایـن خصلتهای 
خـوب در مخاطبینمان سـر کاس بـه وجـود بیاید، احتیـاج دارد به ایـن که معلـم ما بلد باشـد چـه کار کند. همه 
بلـد نیسـتند؛ باید یـاد بگیرنـد. مراکـزی باید بـه وجـود بیاید؛ کـه گفتـه شـد پژوهشـکده های فرهنگـی خانواده 
یا فرهنـگ خانـواده؛ ایـن جـزو پیشـنهادهائی بـود که بعضـی کردنـد؛ بسـیار خوب اسـت، کامًا درسـت اسـت؛ 
بایـد روی این مسـائل کار شـود. البتـه اینها ناظـر به امنیـت اخاقی خانـواده اسـت، لیکن همـه ی اینهـا در مورد 

مـدارس و دانشـگاهها هم وجـود دارد.

پيشرفت فوق العاده علمی ما با وجود مشكالت فراوان
 خب، پیشـرفت مـا در ایـن زمینه هائی کـه مـورد عاقه ی مـا و مجموعـه ی قشـر فرهنگی و علمی کشـور اسـت، 
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انصافـاً پیشـرفت فوق العـاده ای اسـت. یعنـی هیـچ نبایـد تردیـد کنیـم که مـا میتوانیـم. ایـن جلوی چشـم همه 
اسـت. ما در آغـاز انقـاب، حـدود صـد و هفتـاد هـزار دانشـجو داشـتیم، امـروز بیـش از چهـار میلیون دانشـجو 
داریـم. در آن زمـان، پنج هـزار عضـو هیئت علمـی داشـتیم. همـان اوائل، بنـده خـودم یادم هسـت که ایـن رقِم 
پنج هـزار، ِهی تکـرار میشـد. بعضی هـا میگذاشـتند میرفتند، که قابل شـمارش بـود؛ میگفتنـد آقا یکی کم شـد، 
ده تا کم شـد! امـروز اعضـای هیئت علمی ما بسـیار فراتـر از اینهاسـت. خوشـبختانه ما ده هـا هزار اعضـای هیئت 
علمـی داریم. امـروز دویسـت دانشـگاه جامع در سرتاسـر کشـور هسـت، دو هـزار دانشـگاه و مرکز آمـوزش عالی 
در سـطح کشـور وجـود دارد؛ اینها چیزهـای کمی نیسـت. ما همـه ی اینها را در شـرائط تنگدسـتی انجـام دادیم. 
همین تحریمـی که حـاال گفته میشـود تشـدید کردند یـا رو به تشـدید دائمی اسـت، خـب، از اول وجود داشـته. 
ما عـاوه ی بر ایـن، جنگ هم داشـتیم؛ عـاوه ی بـر ایـن، در دورانهای مختلفـی کاهـش قیمتهای نفت داشـتیم؛ 
مشـکات فـراوان داخلی بر مـا تحمیل کـرده بودنـد؛ افزایش جمعیـت را داشـتیم - جمعیـت ما اول انقاب سـی 
و پنـج میلیـون بـود؛ جمعیـت دو برابـر شـده - همه ی ایـن مسـائل بـوده اسـت؛ در عیـن حال مـا بحمـداللَّ این 

پیشـرفت را پیـدا کردیم.

بی نهایت بودن استعداد و توانایی در سطح كشور
 و من به شـما عـرض بکنم؛ ایـن پیشـرفتهائی کـه در زمینه های علمـی به وجـود آمده، هیچکـدام مربـوط به این 
نیسـت که بگوئیم در یـک نقطـه ی خاصی، یک تـاش جمعـِی همه جانبـه ای انجـام گرفته؛ نـه، در خیلـی از این 
بخشـهائی که ما پیشـرفت داریـم، یـک گـروه عاقه منـِد بااسـتعداد، از یک نقطـه ای یک مقـدار حمایت شـدند، 
ناگهـان به اوج رسـیدند. سـالها قبـل مسـئولین یـک کشـوری از کشـورهای دوسـتمان - نمیخواهم اسـم بیاورم 
- آمدنـد اینجـا، گفتند ما فـان مقـدار بودجه گذاشـتیم بـرای یک موضـوع خـاص - مثـًا بـرای بیوتکنولوژی - 
همه ی کشـور هـم روی آن متمرکز شـدند. مـا ایـن کار را نکردیـم. آنچه کـه اتفـاق افتاده اسـت، به خاطـر وجود 
اسـتعداد، بـه خاطر وجـود شـوق از سـوی گروههـای گوناگون بـوده اسـت؛ خیلی هایـش به شـکل گلخانـه ای به 
وجود آمـده، نـه اینکه حـاال همـه ی کشـور متمرکز شـوند تا ما مثـًا فـرض کنید سـلولهای بنیـادی را به دسـت 
بیاوریم؛ نـه، چند نفـر جـوان بااسـتعداِد عاقه مند قضیـه ی سـلولهای بنیـادی را دنبـال کردند، از یک گوشـه ای 
هـم یـک مختصـر حمایتـی از اینهـا شـد؛ ناگهـان ماحظـه کردیـد کـه در دنیـا جـزو برجسـته ها شـدند. بحث 
نانوفناوری هـم عینـاً همین جور اسـت، بحثهـای گوناگـون دیگر هـم همین جور اسـت. ایـن بحثهـای مربوط به 
موشـکها هم، چـه موشـکهای مربوط بـه فضـا و بـردن ماهواره، چـه موشـکهای نظامـی، اینهـا همـه اش کارهائی 
اسـت که از روی شـوق و میـل و رغبـت از سـوی گروهی، یـک جائی شـروع شـده، بعد نتائجـش را همه مشـاهده 
کردنـد. میخواهم عـرض کنم کـه اسـتعداد و توانائـی در سـطح کشـور، بی نهایت اسـت. ما خیلـی جلوتـر از اینها 

برویم. میتوانیـم 
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رتبه شانزدهم علمی ایران در سطح جهان
 االن در سـطح جهـان، رتبـه ی شـانزدهم علمـی متعلـق بـه ایـران اسـت. کسـی بـاورش می آمـد؟ ایـن را مراکز 
آمـارِی معتبـر دنیـا اعـان کردنـد. آن وقـت یـک مرکـزی پیش بینـی میکنـد، میگوید تـا سـال 2018 ایـران به 
رتبـه ی علمِی چهـارم در دنیـا خواهد رسـید. امکانات کشـور و توانائی های کشـور اینجوری اسـت. سـهم ایران در 
تولید علـم، االن در دنیـا دو درصد اسـت؛ یعنـی دو برابـِر آنچه که به طـور طبیعی ایـران میتوانـد و بایـد در تولید 

علم دنیا سـهم داشـته باشـد. اینهـا چیزهـای برجسـته ای اسـت، اینهـا چیزهای مهمی اسـت.

پرهيز از القا نااميدى در جوانان
 بنابراین مـا بایـد امیـد را افزایش دهیـم؛ من ایـن را میخواهـم عرض کنـم. ما بایـد کارهـای زیادی را در سـطوح 
دولتی، در سـطوح مسـئوالِن بـاال انجـام دهیم؛ اما آنچه که اسـاس قضیه اسـت، این اسـت که شـما در کاسـهای 
درس، چـه در آمـوزش و پـرورش، چه در دانشـگاه، امیـد به حرکـت را در ایـن جـوان و مخاطِب خودتـان پرورش 
دهید؛ این مثـل یک گلولـه ای خواهد شـد و پیش خواهـد رفت. اگـر یک چنیـن اتفاقی بیفتـد، کشـور از وجود او 
حداکثـر اسـتفاده را خواهـد کرد. سـعی کنیم نشـاط ایجاد کنیـم، امیـد ایجاد کنیـم. خطراتی بـر سـر راه جوانها 

وجـود دارد؛ یکی از خطـرات، ناامیدی اسـت؛ کـه بایـد از القاء ناامیـدی بشـدت پرهیز کرد.
 البتـه در این اسـتان مشـکاتی، هـم در زمینـه ی آموزش و پـرورش از لحـاظ امکانـات وجـود دارد، هـم در مورد 
دانشـگاهها وجـود دارد؛ کـه هم بـه من گـزارش کردنـد، هـم مقـداری از آنهـا را دوسـتان در اینجـا بیـان کردند. 
امیدواریـم ان شـاءاللَّ اینهـا هـم برطرف شـود. مـا البتـه بـه مسـئولین منتقـل میکنیـم. کارهـای اجرائـی و این 
مسـائل، مربـوط بـه مسـئولیتهای خـاص اسـت؛ نبایـد در اینهـا تداخـل کـرد. مـا البتـه تأکیـد میکنیـم، تأییـد 
میکنیـم، منتقـل میکنیـم و از آنهـا میخواهیـم تـا آنجائـی کـه امکاناتشـان اجـازه میدهـد، ایـن را انجـام دهند.

مراقب عرفانهای کاذب بودن در محیط های جوان)در محیطهای جوان، مراقب این عرفانهای کاذب باشید(

رخنه عرفانهاى كاذب، یكی از برنامه هاى دشمن
 ضمنـاً در محیطهـای جـوان، مراقـب این عرفانهـای کاذب هـم باشـید؛ اینها هـم بخصـوص در دانشـگاهها رخنه 
میکنند. یکـی از برنامه ها این اسـت کـه عرفانهـای کاذب را در داخل دانشـگاهها رخنـه دهند؛ این هـم یکی از آن 
چیزهـای فلج کننده اسـت. اگر کسـی اسـیر و دچار ایـن بافته هـای بی اصل و اسـاِس عرفانهـای کاذب شـود - که 
غالبـاً هـم از مناطق خـارج از کشـور نفـوذ پیـدا کـرده و وارد شـده اسـت - واقعـاً او را فلج میکنـد. معیـاری که ما 
برای تحـرك به سـمت علـّو معنـوی و روحـی و تقـرب بـه خـدا داریـم، تقواسـت، پرهیـزگاری اسـت، پاکدامنی 
اسـت. جوانان مـا - چه دختـران ما، چه پسـران مـا - اگـر پاکدامن باشـند، اگر تقوا پیشـه کننـد، اگر بـرای دوری 
از گنـاه تاش کننـد، اگر نمـاز را بـا توجه و بـا اهتمـام به جا بیاورنـد و انسشـان را با قـرآن قطـع نکنند، اسـیر این 

عرفانهای کاذب نمیشـوند.
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عامل رسيدن به صبر و سكينه ى مورد نياز انسان
 مـن بـه جوانهـا غالبـاً در مـورد قـرآن سـفارش میکنم. سـعی کنیـد رابطه تـان را بـا قـرآن قطـع نکنید. هـر روز، 
ولو نصـف صفحـه، قـرآن بخوانیـد؛ اینهـا همـه اش مقـِرب انسـان اسـت؛ صفـای روح و گشـایش و فتـوح معنوی 
را همینهـا برای انسـان بـه وجـود مـی آورد. آن آرامـش، آن صبر و سـکینه ی مـورد نیـاز انسـان - که »فأنـزل اللَّ 
سـکینته علی رسـوله و علـی المؤمنین و الزمهـم کلمـة الّتقوی«؛3این نعمتی اسـت که خـدای متعـال آن را به رخ 
مؤمنیـن میکشـد، که ما سـکینه و صبـر و آرامـش و طمأنینـه را از سـوی خودمان بـه پیغمبـر دادیم، بـه مؤمنین 
دادیم - بـا همین چیـزی که عـرض کردیم، حاصـل میشـود؛ در درجه ی اول بـا تاش بـرای دور شـدن از گناهان 

اسـت.
 اینکـه میگوئیـم دوری از گناهـان، معنایـش ایـن نیسـت کـه اول بایـد بکلـی همـه ی گناهـان را تـرك کنیـد تا 
بتوانیـد وارد مرحلـه ی دوم شـوید؛ نـه، اینهـا با هـم توأم اسـت. بایـد همت ایـن باشـد، باید تـاش این باشـد که 
گنـاه از ما سـر نزنـد. تقوا هـم به همیـن معناسـت. التـزام بـه توجـه در نمـاز و در تـاوت قـرآن و اینهـا چیزهائی 
اسـت که معنویات و صفـای روح را بـرای ما بـه ارمغـان مـی آورد؛ آن آرامـش و طمأنینـه و سـکینه ی الزم را به ما 
میدهد؛ نیازی نیسـت بـه رفتن دِر خانـه ی عرفانهـای کاذب، دروغی، مـادی، توّهمـی و تخیلی، که هیـچ واقعیتی 
پشـت سـرش نیسـت. هم دانشـجوها را، هـم جوانـان دبیرسـتان را توجـه بدهید بـه همیـن جنبه هـای دیانت و 
تدیـن. تدیـن را یـک عنصر اساسـی بـرای مخاطـِب خودتـان قـرار بدهیـد و بدانید ان شـاءاللَّ خـدای متعـال هم 

کمـک خواهـد کرد.
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تبيين اهميت سند تحول در آموزش و پرورش 
و الزامات عملياتی آن

توجه به منزلت معلم در جامعه اسالمی
معلم، شكل دهنده نسل هاى آینده 

شـأن معلـم، درسـت كـردن زیرسـاخت تعليم در 
دوران كودكی و نوجوانی 

سـوق دادن جامعـه بـه سـمت هدفهـاى اسـالمی 
توسط سند تحول آموزش و پرورش 

عملياتی شـدن سـند تحول آمـوزش و پـرورش با 
تدبر، تأمل و به دور از شتابزدگی 

اهميت دانشگاه فرهنگيان
آموزش و پرورش، یك مركز اساسی و مهم

تشـكر از معلميـن به علت وقـف خـود در مجموعه 
آموزش و پرورش

ترقی و پيشرفت مداوم در كتابهاى درسی
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تبيين اهميت سند تحول در آموزش و پرورش و الزامات عملياتی آن*

 توجه به منزلت معلم در جامعه اسالمی
اوالً این جلسـه برای تکریـم و احترام بـه معلمین اسـت. آنچـه در باب تعلیـم و تربیـت، در باب آمـوزش و پرورش 
ــ الزم اسـت عرض شـود، غالباً به مسـئولین  ــ چه سـتاد آموزش، چـه صفوف منظم آموزش در سراسـر کشـورـ 
و کسـانی کـه دسـت اندرکار اجـرا هسـتند، عـرض میشـود؛ آنچـه امـروز در درجـه ی اول برای مـا اهمیـت دارد، 
این اسـت کـه نشـان دهیـم احتـرام قلبـی ای را کـه شایسـته ی مقـام تعلیـم و تربیت اسـت. اصـل این اسـت که 
»معلمـی« منزلـت الزم را در جامعـه ی اسـامی داشـته باشـد. خیلـی کوته بینی اسـت که انسـان شـغل معلمی 
و آمـوزگاری را ردیف سـایر مشـاغل متعـارف زندگـی قرار دهـد، که یک وسـیله ای اسـت فقـط بـرای تعّیش، که 
انسـان بتواند عائشـه کند؛ نانی در بیـاورد و زندگـی ای بگذراند؛ ایـن حقیقت نـدارد، اینجوری نیسـت، معلمی در 

ردیف سـایر مشـاغل نیسـت؛ بسـیار باالتر اسـت.

معلم، شكل دهنده نسل هاى آینده 
اگـر بـه حقیقـت تعلیـم و تربیـت و جایـگاه معلـم توجـه شـود، حقیقتـاً اینجـوری بایـد تشـبیه کنیم: کسـی که 
پرداخـت کننـده و تـراش دهنده ی بـه یک گوهـر گرانبها اسـت، کـه بـه آن ارزش میبخشـد. ایـن گوهـر گرانبها 
همین بچه هـای ماینـد، همیـن کـودکان ماینـد، کـودکان ملتند، کـه نسـلهای آینـده را بـا همه ی مشـخصات و 
ممیزاتشـان تشـکیل میدهنـد و بـه وجـود می آورنـد. شـما معلمهـا هسـتید کـه داریـد این شـخصیتها را شـکل 
میدهیـد، پرداخت میکنیـد. صرفاً ایـن نیسـت کـه در کاس درس، دو کلمه شـما بگوئیـد و او یاد بگیـرد؛ همه ی 

*. بیانات در دیدار جمعی از فرهنگیان 1392/02/18
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رفتار شـما، حرکات شـما، منش شـما، اخاق شـما، بـه صـورت مسـتقیم در این مخاطـِب گیرا اثـر میگـذارد و او 
را شـکل میدهد. آنچه هـم که بـه عنـوان تعلیـم در ذهـن او کار میگذاریـد، از ماندگارتریـن حقایقی اسـت که در 
ذهن انسـان باقـی میمانـد. بعـد از پنجاه سـال، شـصت سـال، خیلـی از جزئیاتـی کـه معلم بـه دانش آمـوز گفته 
اسـت، در ذهن انسـان هسـت؛ خیلـی از خصوصیاتی کـه او بـا رفتار خـود، با اخـاق خود، بـا نحوه ی حـرف زدن 
خـود، با نحـوه ی تعامـل خود بـه دانش آمـوز منتقـل کـرده اسـت، در انسـان باقـی میماند. گاهـی انسـان متوجه 
اسـت، گاهی هم متوجه نیسـت؛ همـه ی مـا ندانسـته در همان راهـی داریـم حرکت میکنیـم که بخـش مْعظمی 

از آن را معلمیـن در نهـاد مـا قـرار داده انـد؛ این خیلـی چیز مهمی اسـت.

شأن معلم درست كردن زیرساخت تعليم در دوران كودكی و نوجوانی
یک کشـور اگـر بخواهـد بـه سـرافرازی برسـد، بـه رفـاه و غنا برسـد، بـه علـم و تفـّوق علمـی منتهـی شـود، اگر 
بخواهـد مـردم شـجاع، آزاده، فهمیـده، عاقـل، خردمنـد و متفکـر تحویـل جامعـه ی بشـری دهـد، بایـد ایـن 
زیرسـاخت اصلـی را درسـت کنـد؛ زیرسـاخت تعلیـم دوران کودکـی و نوجوانـی. ایـن، شـأن معلم اسـت. لـذا به 
معلـم خیلـی باید احتـرام کـرد. بـرای ایجـاد آمادگـی الزم در معلـم، خیلـی باید صـرف وقت کـرد. بـرای تهیه ی 
سـازوکاری کـه تعلیـم و تربیـت در آن مؤثـر باشـد و جهـِت درسـت داشـته باشـد، خیلـی بایـد سـرمایه گذاری 
ــ که خب،  کرد. اینکـه ما بـر روی ایـن تحـول بنیادین در آمـوزش و پـرورش در سـالهای گذشـته تکیـه کردیمـ 
بحمدالل امـروز سـند ایـن تحـول در اختیـار آمـوزش و پـرورش اسـت و در واقـع نقشـه ی راه، مشـخص و معّین 
ـ برای خاطـر این اسـت. تحـول در انسـانها، تغییـر صحیـح در دلهـا و باورهـا و حـرکات و خلقیات و  شـده اسـتـ 

امثـال اینهـا، احتیـاج دارد بـه یـک زیرسـاخت محکـم؛ ایـن زیرسـاخت، آمـوزش و پرورش اسـت.

سوق دادن جامعه به سمت هدفهاى اسالمی توسط سند تحول آموزش و پرورش 
آمـوزش و پـرورش مـا آن روزی که در کشـور به شـکل جدیـد درآمـد، بر اسـاس یـک مبنـای فکـری و اعتقادِی 
ـ بر  ــ از اّولی کـه آمـوزش و پـرورش جدیـد در کشـور آمـدـ  دیگـر به وجـود آمـد؛ ما هـم در طـول ده هـا سـالـ 
همان مبنـا حرکـت کردیـم، در واقـع در همان ریـل پیش رفتیـم؛ که خـب، ریل درسـتی نبـود. این سـند تحول 
باید ما را به سـمت هدفهـای اسـامی حرکت دهـد؛ باید جامعـه را به سـبک زندگِی حقیقتاً اسـامی پیـش ببرد؛ 
باید بتوانـد در مـا خصلتهـای واالی انسـانی را به وجـود بیـاورد. مـا امـروز در خودمـان، در خلقیات خودمـان، در 
رفتـار خودمـان، نقائصی مشـاهده میکنیـم؛ این نقائـص باید برطرف شـود. اسـتعداد بشـری در جامعـه ی ایرانی، 
یک اسـتعداد انبوه و سرشـار اسـت؛ ایـن اسـتعداد باید امـکان بروز پیـدا کنـد، جهت صحیح پیـدا کند. این سـند 

تحول ناظـر به یـک چنیـن چیزی اسـت.

عملياتی شدن سند تحول آموزش و پرورش با تدبر و تأمل  و به دور از شتابزدگی 
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اشـاره کردنـد بـه زیرسـاختهای سـند تحول. مـن همین جـا عـرض بکنم؛ سـند تحـول یک متنی اسـت کـه باید 
عملیاتی شـود، منتهـا به هیچ وجـه نباید در آن شـتابزدگی باشـد؛ بـا تدبر، بـا تأمل، بـا ماحظه ی صحیـح جوانب 
بایـد پیـش رفـت. کار، کار عمیقی اسـت. کارهای عمیـق، کوتاه مـدت نیسـت؛ زودبازده نیسـت؛ بلندمدت اسـت؛ 
دیربـازده اسـت؛ اگـر درسـت صـورت بگیـرد، مانـدگار خواهـد شـد، مثمـر خواهـد شـد؛ اگر سـرهم بندی شـد، 
شـتابزده شـد، آن وقت نتیجـه ی الزم را نخواهـد داد. فرمـود: »و مجتنـی الّثمرة لغیـر وقـت ایناعها کالـّزارع بغیر 
ارضه«؛  اگـر چنانچه میـوه را قبـل از اینکه برسـد، چیدیـد، در واقع چیزی بـه دسـت نیاورده ایـد و زحمتتان هدر 

رفته اسـت. بگذاریـد میوه برسـد، بعـد بچینید تـا از همـه ی منافـع آن بهـره ببرید.
شـاید حلقه هـای تحقیقاتـِی متعـددی الزم اسـت کـه بـرای بخشـهای ایـن سـند تحـول، راهکارهـای اجرائی و 
عملیاتـی پیـدا کند، تـا حقیقتـاً ایـن ریل، صحیـح گذاشـته شـود؛ آن وقت ایـن قطـار بـر روی ریل حرکـت کند. 
البته الزم اسـت هم دولـت، هم مجلـس، برای پشـتیبانی مالی آمـوزش و پـرورش، برای پیشـرفت در ایـن کار، به 
طور جـدی تأمـل کنند، تدبـر کنند. آمـوزش و پرورش را نمیشـود بـه حال خـود رها کـرد و پشـتیبانی الزم از آن 

به عمـل نیـاورد، بعد هـم توقع داشـت کـه پیـش برود.
ـ آنچه شـده اسـت،  ـ بنده هم گزارشـهائی دارمـ  خب، بحمـدالل در این سـالها کارهای خیلی خوبی شـده اسـتـ 
خوب اسـت؛ امـا آنچه نشـده اسـت و بایـد بشـود و اگر امـروز دسـت به کار نشـویم، قطعـاً دیـر خواهد شـد، خیلی 
ــ چه در سـتاد، چه  زیاد اسـت؛ آن هم یـک فهرسـت بلندباالئی اسـت که مسـئولین محتـرم آمـوزش و پرورشـ 

ـ ان شـاءالل بایـد به این نـکات توجـه کنند. در صـفـ 

اهميت دانشگاه فرهنگيان
ایـن مسـئله ی دانشـگاه فرهنگیـان هـم خیلی مهـم اسـت؛ این هـم از جملـه ی چیزهائی اسـت کـه باید بـه طور 
جـدی بـه آرایـش درونـی آن توجـه شـود. معلـم اگـر شـخصیت خـودش سـاخته نباشـد، نمیتوانـد بـه متعلـم 
خود، بـه مخاطـب خود چیـزی بدهـد. اینجـا شـخصیت معلمین سـاخته میشـود. اگرچـه ایـن دانشـگاه در ذیل 
آمـوزش و پـرورش تعریـف شـده اسـت و مربوط بـه آمـوزش و پـرورش اسـت، لیکن آمـوزش عالـی بایـد همه ی 
پشـتیبانی های ممکـن را از ایـن دانشـگاه ها بکنـد. اینهـا کارهائی اسـت کـه در زمینه ی آمـوزش و پـرورش باید 

انجـام بگیـرد.

آموزش و پرورش یك مركز اساسی و مهم
آمـوزش و پـرورش یک دسـتگاه معمولـی و عـادی در عـرض سـایر دسـتگاه ها نیسـت؛ این یـک مرکز اساسـی و 
مهمی اسـت؛ حـاال میتوانیـد آن را به عنـوان موتور یـک قطـار، میتوانید بـه عنوان مرکـز ذخیره ی یـک مجموعه 
تعبیـر کنید؛ بـه هر حـال فـرق میکنـد بـا دسـتگاه های اجرائـی دیگـر. کار عمقـی و بنیانـی در ایـن وزارتخانه به 
قدری اسـت که در سـایر وزارتخانه هـا نظیـر آن را نمیشـود پیدا کـرد؛ حّتـی وزارتخانه هـای مشـابه فرهنگی هم 
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آن مقـدار حساسـیت و ظرافـت و دقتی کـه در ایـن مجموعه الزم اسـت بـه کار گرفتـه شـود، ندارند. بـه هر حال 
مجموعـه ی بسـیار مهمی اسـت.

تشكر از معلمين به علت وقف خود در مجموعه آموزش و پرورش
یک تشـکر هـم بایـد حتمـاً بکنیـم از معلمیـن عزیزمـان کـه ایـن شـغل را اختیـار کرده انـد و ایـن زحمـات را بر 
عهـده گرفته انـد. ای بسـا کسـانی بودند کـه میتوانسـتند سـراغ کارهـای دیگـری بروند که هـم درآمد بیشـتری 
داشـت، هم ممکـن بـود موقعیتهای سیاسـی و اجتماعی بیشـتری داشـته باشـد، امـا خـود را وقف ایـن مجموعه 
کردنـد؛ این خیلی بـاارزش اسـت. در طـول این سـالها هـم معلمین همیشـه پـای منافع انقـاب ایسـتاده اند، که 
یک نمونه اش مسـئله ی دفـاع مقـدس و جنـگ تحمیلی اسـت، که اشـاره کردیم بـه شـهدای معلـم و دانش آموز 
در آمـوزش و پـرورش؛ نمونه هـای دیگـری هـم در جاهـای مختلـف دارد. خیلی هـا برنامه هائـی داشـتند بـرای 
معلمین، بـرای مـدارس، به دنبـال هدفهـای سیاسـی بودنـد؛ آن که ایسـتاد، معلم بـود. اینهـا همه پیـش خدای 
متعال حسـنه اسـت؛ اینهـا همه کارهـای مؤثـر و مهمی اسـت کـه خیلی اوقات ممکن اسـت به چشـم کسـی هم 

درسـت نیایـد، امـا از چشـم کرام الکاتبیـن بیرون نیسـت.

ترقی و پيشرفت مداوم در كتابهاى درسی
مسـئله ی کتابهـای درسـی هـم بسـیار مهـم اسـت. بایـد بـه طـور مـداوم و بـه تناسـب نیازهـا، مضمـون ایـن 
کتابهـا، محتـوای ایـن کتابهـا ترقـی و پیشـرفت داشـته باشـد. دسـتگاه های هشـیاِر مراقـب در کل آمـوزش و 
پـرورش باید وجود داشـته باشـد کـه هـم پیشـرفتهای مبتنی بر سـند تحـول را تعقیـب کنـد، ببیند کجـا لنگی 
ـ چشـم بینا الزم اسـت  هسـت، کجا اشـکال وجـود دارد، کجـا تجربـه ی ناموفـق هسـت، بافاصلـه اصاح کنـدـ 
ـــ هـم در زمینـه ی مـواد درسـی و کتابهـای درسـی، نیازهـا را بسـنجد. سالهاسـت کـه مـا یـک مسـائلی را در 
کتابهـا میگنجانیـم؛ بعضی ها خـارج میکننـد، بعضی هـا داخـل میکننـد. ببینیم چـه الزم اسـت از معـارف الهی، 
معارف اسـامی، معـارف مدنـی، معارف تمدن سـاز، معـارف انسان سـاز؛ معارفـی که یک ملـت را سـربلند میکند، 
پیشـرو میکند، پیشـتاز میکنـد؛ کـه اگـر در کتابهای مـا وجـود نـدارد، آنهـا را بگنجانیم؛ چـه چیزهائـی نقطه ی 
مقابـل اسـت، تخدیر کننـده اسـت، گمـراه کننده اسـت، آنهـا را حذف کنیـم؛ چـه چیزهائی به تناسـب نسـلها یا 
جنسـیتها الزم اسـت، آنها را بگنجانیـم. فرض بفرمائیـد در کتابهای درسـی دختـران ممکن اسـت چیزهائی الزم 
باشـد در زمینه های خانـه داری، تربیـت فرزند و امثـال اینها؛ و در کتابهای پسـران ممکن اسـت چیزهـای دیگری 
الزم باشـد در مواجهـه ی با مسـائل کار، زندگـی و امثال اینهـا؛ اینها مراقبـت الزم و دیده بانـِی دائم احتیـاج دارد و 

بایـد ایـن کارهـا انجـام بگیـرد. به هرحـال کار، بسـیار کار مهمی اسـت.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
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