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ّرسالة المعلمين العظيمة ليست مجرد تعليم عادي بل بنيوي ّ ّ ّ  
  طهران: المكان

  ّالمعلمين جمع من: الحضور
  .م١١/٥/٢٠٢٢.   هـ١٠/١٠/١٠٤٤٣   .ش٢١/٢/١٤٠١: الزمان

  
  
  

ّ فـي لقـاء مـع المعلمـين فـي حـسينية اإلمـام الخمينـي ١١/٥/٢٠٢٢كلمة اإلمـام الخـامنئي بتـاريخ  ّ ّ
ّر فيه قائد الثورة اإلسالمية أن رسالة المعلمين العظيمة ليست مجرد تعليم والذي اعتب) هس سرقد( ّ ّ ّ

ّعادي بل بنيوي، وال بـد مـن العمـل علـى أن يـصير التلميـذ فـي المدرسـة صـاحب هويـة وطنيـة وثقـة  ّ ّ ّ ّ
ّبـالنفس، وأن يــدرك الــصغار قيمــة المقاومــة، واصــفا هـذا األمــر بأنــه بمنزلــة التعلــيم وإكــسير العــالج  ُ ّ

  .شكالت البالدلم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطـاهرين، والسـيما بقيـة اهللا فـي 

  .األرضين
  

َأهـال وســهال بكــم، أيهــا اإلخــوة األعــزاء، واألخــوات العزيــزات، ومعلمــو الــبالد والمفتخــرون بهدايــة  ً ً
 -ًإن شـاء اهللا، يوفقنـا اهللا جميعـا . ًه فـي منقبـة المعلمـين لـيس كثيـراأجيال المستقبل، فكل ما نقول

  .ُ لنتمكن من فعل ما يرضي اهللا المتعالي عنكم وعنا-ًأنتم ونحن أيضا 
  

ًأشكر السيد الوزير، فقد ذكر نقاطا جيدة في كلمتـه القـرارات التـي اتخـذتموها والوثـائق التـي ]: ١[َ
ّليس لدينا أي نقص فـي القـرارات :  ولمجموعة هيئتكم كافةصغتموها، لكن أود أن أوضح نقطة له

المهـم . ّلدينا قرارات ووثـائق جيـدة ومـا شـابه فـي الـبالد بقـدر مـا تـودون. والقوانين والوثائق الجيدة
ًإنـشاء مقـر أمـر سـهل، سـواء أكـان مقـرا عـسكريا، أو . تـابعوا هـذا األمـر. هو العمل بهذه القـرارات ً
االقتــصادية والثقافيــة وغيرهــا، لكــن اســتمرار عمــل هــذه ] مــا فــي ذلــكب[مقــرات لمواضــيع أخــرى 

ٍّانطلقــوا وراء عمــل جـاد وجهــادي حتــى يــتم العمــل الــذي ترومــون . ًالمقـرات ونتاجاتهــا مهمــان جــدا ٍ



 

 ٢

ــة التعلــيم -إليــه، إن شــاء اهللا  ــابعوا ذلــك حتــى - أرى أنكــم مهتمــون بالنقــاط المهمــة فــي التربي  وت
  .يكتمل، إن شاء اهللا

  
فـي الـسنة والـسنتين ] اللقـاء[ كان -ًحسنا، الهدف والغرض من لقائنا السنوي مع معلمينا األعزاء 

ًالماضيتين غير تام وقد وفقنا هذه السنة لرؤيتكم وجها لوجه، بحمد اهللا  ّ ُ  هو إبراز دور المعلمـين -ّ
َنريـد أن يعـرف المعلـم، وتكـون قيمـ. هـذا هـو هـدفنا. فـي الثقافـة العامـة للـبالد ة مهنـة التعلـيم لـدى ُ

يجـب أن نتـصرف بطريقـة يفخـر بهـا . الرأي العام قيمة راسخة وخالدة، فالحال ليـست كـذلك اآلن
َالمعلــم نفــسه بمهنــة التعلــيم، وتفتخــر عائلتــه بمهنتــه، وينظــر إليــه المجتمــع علــى أنــه كــائن مفتخــر َ ُ .

 األقــوال ســنعرض اآلن بــشأن. يتطلــب األمــر بعــض القــول وبعــض العمــل. يجــب أن نــصل إلــى هنــا
ًاليوم شيئا موجزا في هذا الصدد ً.  

  
التطبيــق األول هــو أخــذ المعلــم بمعنــى المــدرس واألســتاذ . لكلمــة المعلــم تطبيقــان ال تطبيــق واحــد

ًحسنا هذه قيمة كبيرة جدا وسامية]. بالمعنى العام[ َواتـقـوا اللـه {: اهللا المتعـالي هـو مـن المعلمـين. ً َّ ُ َّ َ
َّويـعلمكــم اللــ ُ ُ ُ َِّ َ ْعلــم اإلنــسان مــا لــم يـعلــم{، )٢٨٢البقــرة، (} ُهُ َْ ْْ َ ََ َ َْ َِ َّ ، هــذه ينــسبها اهللا إلــى )٥العلــق، (} َ

ـــشأن األنبيـــاء ... ًإنهـــا قيمـــة ســـامية جـــدا. نفـــسه ـــي األكـــرم ) ع(أو ب ـــثال ) ص(أو النب ]: يقـــول[ًم
َويـعلمكـــم اْلكتـــاب واْلحكمـــة{ َ َ ُ َْ ِ َِ ََ ُ ُ ِّ أو الحكمـــاء والعلمـــاء . ..المعلـــم بهـــذا المعنـــى). ١٥١البقـــرة، (} ُ

والفقهــاء والعرفــاء والشخـــصيات البــارزة كافـــة، وهــذا الــشهيد مطهـــري العزيــز نفـــسه ونحــوهم هـــم 
ــذي يعلــم شــيئا للمخاطــب ــى، فهــي قيمــة عظيمــة جــدا، أي الــشخص ال ًمعلمــون بهــذا المعن هــذا . ًّ

  .تطبيق
  

نحـن ننـاقش اآلن هـذا . ٍ ثـانالمعلم هو معلـم التربيـة والتعلـيم، وهـو تطبيـق] لمعنى[التطبيق اآلخر 
ـــق الثـــاني النقـــاش لـــيس عـــن مطلـــق المعلمـــين؛ النقـــاش هـــو عـــن هـــذا المعلـــم علـــى وجـــه . التطبي

لمـاذا؟ مـن أجـل الفئـة . ثقل القيمة لهذا التطبيق هـو ضـعف ثقـل القيمـة للتطبيـق األول. الخصوص
مـن المـرجح أن تـأثير المخاطبة لهذا التعليم، فمخاطب هذا التعليم هم مجموعة من األناس الـذين 

هـذه هـي أهميـة عمـل المعلـم، . هذا التعليم فيهم أعلى بمراتب من تأثيره في الفئـات األخـرى كافـة
أي معلـم التربيــة والتعلــيم يتمتــع بقيمــة التطبيــق األول باإلضــافة إلــى أن عملــه فــي ميــدان وســاحة ال 

  .ّليس هناك أي بديل. بديل عنه
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ــ مخــاطبوكم هــم الــذين لــن ينــسوا مــا . ة التــأثير وقابليــة التربيــةّمخــاطبوكم هــم فــي أفــضل ســن لقابلي
وفـق . نحـن نـتعلم المعلومـات باسـتمرار. ًمهمـة جـدا] نقطـة[هـذه . ِّتعلمونهم إياه إلى آخـر عمـرهم

اختالف السن واختالف ذاكرة األفراد نتعلم من هـذا الجانـب، وننـسى مـن ذاك الجانـب، لكننـا ال 
: هنــاك مثــل عربــي مــشهور يقــول.  عــادة ال ننــساه حتــى آخــر عمرنــا.ننــسى مــا تعلمنــاه فــي الطفولــة

، كــأنكم تنقــشون وتنقــرون »كــالنقر فــي الحجــر«أو ] ٢[»العلــم فــي الــصغر كــالنقش فــي الحجــر«
ْشيئا في الحجر، أي هناك انقـشوا علـى الحجـر أو كمـا يقـال اعملـوا علـى الحجـر واكتبـوا فإنـه ال : ً

  .ذا النحومخاطبكم على ه. ًيمحى وموجود دائما
  

ًحـــسنا لقـــد تحــــدثنا مـــرارا وتكــــرارا عـــن  ً : ّأو فلنعبـــر هكــــذا] ٣[»الحــــضارة اإلســـالمية الجديــــدة«ً
حــضارة إســالمية تزدهــر مواهبهــا بمــا يتناســب مــع الزمــان وتظهــر . »الحــضارة اإلســالمية المزدهــرة«

ًلقد قلنا هـذا مـرارا وتكـرارا. نفسها  المـوارد البـشرية، إن البنيـة التحتيـة األساسـية ألي حـضارة هـي. ً
َمــن الــذين يــشكلون . فالطاقــة البــشرية هــي مــا يمكــن أن يجعــل الحــضارة محتملــة وممكنــة وتتحقــق

ٌهذه الطاقة في بالدنا؟ من الذين يستطيعون أن يفعلوا مثل هذا العمل العظيم فـي المـستقبل؟ جيـل  َ
-ك هويـة، هويـة إيرانيـةجيـل عـصامي ويمتلـ. هذا الجيل أنتم من سيبنيه اليـوم. يمتلك امتيازات ما

ًإسالمية متينة وعميقة، وليس مولها ومفتونا بهذا أو ذاك وببقايا حضارة الشرق والغرب المنـسوخة ً .
ّجيل مطلع وعـالم وفعـال ومـاهر وملـم بـنمط العـيش اإلسـالمي والتقاليـد اإليرانيـة ّ مثـل هـذا الجيـل . ّ

ًالزم ليكون قادرا على بناء تلـك الحـضارة . دد إنـشاء هـذا الجيـل منـذ بدايـة الثـورةلقـد كنـا فـي صـ. ٌ
وفـي . ال، الحمـد هللا، لقـد كـان لـدينا بعـض النجاحـات. ًبالطبع، ال يمكن القول إننا لم ننجح تماما

ّمختلف المجاالت، تحققت العناصر التي تربت على هـذا النحـو ببركـة هـؤالء المعلمـين وازدهـرت 
 كاالقتصاد والمسائل العسكرية وفـي -ً طبعا  أنتم تعلمونها-وأظهرت نفسها في مجاالت مختلفة 
إذا كنــا نريــد أن تنــشأ تلــك الحــضارة بــذلك التوســع، فعلينــا . الــسياسة وغيرهــا، لكــن هــذا ال يكفــي

لذا، إذا كنا نريد ذلـك، فلـيس هنـاك . تنمية هذا الجيل، وال بد أن تنتشر هذه التربية وتصير واسعة
ــر وأفــض ــة اإلســالمية أكب ــسنوات االثنتــي عــشرةّأي فرصــة للجمهوري ــسنوات . ل مــن هــذه ال هــذه ال

ُاالثنتا عشرة هي أعظم فرصة للجمهورية اإلسالمية لتكـون قـادرة علـى نقـل قـيم الثـورة ومثلهـا علـى 
هـذه الـسنوات االثنتـا عـشرة . نحو صحيح إلى هذا الجيل، وترسيخ الهوية اإلسالمية واإليرانيـة فيـه

  .هي أفضل فرصة
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ًكمــا تــرون، إنهــا عمــل كبيــر جــدا، عمــل . لتربيــة والتعلــيم، رســالة المعلمــينًحــسنا هــذه هــي رســالة ا
لحسن الحظ، لقد تمت تهيئة األرضية . هذا ليس مجرد تعليم عادي؛ إنه تعليم بنيوي. ًعظيم جدا

ًللتربيـة والتعلـيم أيـضا مـن أجـل هـذا العمــل، أي لـدى حكومـة الجمهوريـة اإلسـالمية مؤسـسة وطنيــة 
ــد إلــى أقــصى نقــاط الــبالد وأعمــاق المــدن والقــرىّمتراميــة تــسمى وزا ــة والتعلــيم التــي تمت . رة التربي

ًحــسنا هــذه فرصــة مهمــة جــدا ٌّعلــى كــل هــذا المــستوى الــشاسع، تكــون كــل مــن اآلذان والقلــوب . ً
ّغالبـا مـا كنـت أذكـر بعـض الفـضالء والمعممـين . إليهم] لتتكلموا[جاهزة لالستماع، وفي انتظاركم  ً

ّال يعملون في قطاعات التعليم المدرسي أو الجامعي، أذكرهم بهذا المطلـب وأقـولالذين كانوا مث ً :
ّدائما عندما كنا نذهب إلى المنبر كنا ننتظر مثال أن يتجمع بعـض المـستمعين هنـاك حتـى نـتمكن « ً ً

هــذا القــول . »مــن التحــدث إلــيهم، واآلن هــذا الحــشد الكبيــر مــن التالميــذ يجلــس تحــت منبــركم
ثمــة آذان وقلــوب جالــسة هنــاك لــساعات طويلــة فــي األســبوع تنتظــر . ًمعلمــين أيــضايــصدق علــى ال

المهـم أن كالمكـم هـذا يـستقر فـي قلـوبهم . ٍخروج كالم من فمكم فيستقر في قلوبهم شئنا أم أبينـا
ًيجــب أن نــرى هــذا األمــر مغنمــا. إذا قيــل بطريقــة صــحيحة إنهــا فرصــة . هــذه مــسألة مهمــة للغايــة. َ

  .مهمة
  

ًوجنابـه كـان محقـا فـي قولـه إنـه يمكـن . ُتعريف للتربية والتعليم يظهر كم هي مؤسسة عظيمةوهذا ال
ــة والتعلــيم ــى ] إذا. [نعــم، هــذا صــحيح. معرفــة مــستقبل الــبالد مــن النظــر إلــى التربي ــا اليــوم إل نظرن

ًحـسنا . التربية والتعليم، يمكننا تخمين التربية والتعليم في غد البالد من اليوم ومعرفة كيف سيكون
  .ًهذا اآلن ثناء على التربية والتعليم؛ ثناء حقيقي وليس تشريفيا

  
ّإن . لكن هناك مشكالت في التربيـة والتعلـيم عنـدنا، وسأوضـح اآلن بعـض النقـاط فـي هـذا الـصدد

ــدبير والمعرفــة والهمــة  ــى الوضــع المنــشود يتطلــب كــال مــن الت ّحــل هــذه المــشكالت والوصــول إل ً ّ ُ ّ
َوالسعي والمجاهد ّة والتحمل والتصبر والحلمُ ّيجب أال يكل المـديرون، وأال يرتبكـوا، وأن يتـابعوا . ّ

  .العمل بحلم
  

من الضروري في المقام األول وجود متن تعليمـي لهـذه األعمـال، . ًبالطبع، نحتاج أيضا إلى أدوات
ــالقول والحــديث والتوصــية . أي االلتفــات إلــى أهميــة المــتن التعليمــي . فقــطال يكــون الموضــوع ب

ْيجــب أن تعــد التربيــة والتعلــيم متنــا تعليميــا لهــذه األهــداف التــي قلنــا أن يتابعهــا المعلمــون، ســواء  ً ً ّ
مـا أبلغـوني بـه فـي . لدينا مشكلة مـن ناحيـة عـدد المعلمـين. ّالمتن التعليمي وكذلك كمية المعلمين
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ّتقريــر هــو أن نحــو ســبعين ألفــا مــن معلمينــا علــى مــشارف التقاعــد اآلن، فيمــا  يمكننــا جــذب نحــو ً
ال بد من العمل على هـذه القـضية، وسـأتطرق . مشكلة كبيرة] هذه. [نصف هذا العدد ونريد ذلك

  .إليها في إشارة إلى جامعة فرهنكيان
  

ســواء نوعيــة المــستوى العلمــي والــدرس والعلــم ومــا إلــى ! ًنوعيــة المعلــم مهمــة أيــضا، جــودة المعلــم
سبيل المثال، أن الرتـب الـدنيا مـن امتحـان القبـول تـذهب ال ينبغي أن تكون الحال، على ... ذلك

الرتب العلميـة العاليـة، ثـم مـن الجانـب ] لتدخل[رتبوا األمر ! كال). مهنة التعليم(إلى هذه القضية 
هــذه الـسمات النوعيــة فــي . األخالقـي والتربيــة األخالقيـة والتربيــة الدينيـة والتــدين واالعتقــاد الـديني

. إذا أردنا تحقيق هذه األهداف، فإن قضية المعلـم هـي أحـد هـذه األشـياء. المعلم، وهي المطلوبة
ّبالطبع، البرامج واألعمال فـوق المخطـط ضـرورية وحبـذا لـو تنفـذ ًبـالطبع، فـي الـسابق أيـضا، كـان . ُ

 -ً كـان األمـر دائمـا علـى هـذا النحـو –لدينا معلمون جيـدون وملتزمـون مـن داخـل التربيـة والتعلـيم 
ة ما قبل الثورة لدينا أولئك المعلمون أنفـسهم الـذين تـصرفوا مـع التالميـذ فـي ذلـك وحتى في مرحل

اليــوم علــى نحــو أوجــد حركــة طالبيــة عظيمــة حــول قــضايا الثــورة، وهــذا يعنــي أن مــن األمــور الالفتــة 
ًللنظر حقا في الثورة حضور فئة التالميـذ، وبـالطبع حـدث فيهـا بعـض المجـازر أيـضا، وإحـداها يـوم  ً

هـــذا يـــدل علـــى أن . ، وتلـــك المذبحـــة بـــالقرب مـــن جامعـــة طهـــران)٤/١١/١٩٧٨(ن  آبـــا١٣
ّأو فــي بدايــة الثــورة، هــؤالء المعلمــون الــذين مــأل الــشبان المتربــون علــى ... ّالمعلمــين كــانوا فعــالين ّ

واألمـر . أيديهم الجبهـات واستـشهد عـدد كبيـر مـنهم، كمـا استـشهد العديـد مـن المعلمـين أنفـسهم
ــل مــن المعلمــين - بحمــد اهللا -فحتــى اليــوم . ًاليــوم أيــضاعلــى هــذا النحــو  ــدينا عــدد قلي  لــيس ل

  .ًبالطبع، لدينا معلمون على نحو آخر أيضا. الملتزمين والمؤمنين والمعتقدين بالدين والحريصين
  

ّحــسنا، مــن الجيــد أن نقــسم قــضايا التربيــة والتعلــيم بعــض القــضايا تتعلــق بالتربيــة والتعلــيم عامــة، . ً
ًال ينبغي خلطهـا، بمعنـى أنـه يجـب أن يكـون واضـحا أيـن تكمـن النقـاط .  بالمعلمين خاصةوبعضها

َووجهات النظر في كل قضية، ومن المخاطب ومن المسؤول َ.  
  

يجــب أن . ًبـشأن التربيـة والتعلـيم هنــاك نقطـة عامـة أؤكــدها وأكررهـا أيـضا فــي الكلمـات والكتابـات
ّينبغي أال يكون الهدف من تربية التلميذ ومن . وية وطنيةنقوم على عمل ليصير تالميذنا يتمتعون به

نعـم، يجـب أن يـتعلم . مجيئه إلى المدرسة، االبتدائية أو الثانوية، مجرد أنـه يريـد أن يـتعلم الـدروس
ّالـدروس، وأن يــتعلم العلـم، ولكــن األهـم مــن تعلـم العلــم، أو علـى األقــل فـي منزلــة تعلـم العلــم، أن  ّ
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صنع هنا إنسان ذو هوية فيحصل على الهوية الوطنيـة والـشعور بالثقـة الوطنيـة، ُيشعر بالهوية، وأن ي
يوجـد كثيـر مــن . هـذا شـيء غيـر موجــود اليـوم. ويتعـرف طفلنـا مـن أعمــاق روحـه إلـى مفـاخر الــوطن

ــه اآلن اســم المرحــوم كــاظمي آشــتياني. المفــاخر ــاء ]. ٤[َولقــد ذكــر جناب ــين أبن ًأجــروا اســتطالعا ب
نــسبة المئويــة للــذين يعرفــون المرحــوم كــاظمي آشــتياني بكــل تلــك الخــدمات مدارســكم لمعرفــة ال

َ ونـسبة مـن –ً كان شـابا -وبكل تلك القيمة الوجودية التي كان يتمتع بها هذا الرجل وهذا الشاب 
ّأحيانا يذكر األطفال الـصغار فـي عائلتنـا أسـماء ال أسـتطيع حتـى أن أتعلمهـا! ًيعرفون رونالدو مثال ً !

  .ًمهمة جدا] قضية[لماذا ال نعرف مفاخرنا الوطنية؟ هذه . ًونهم تماما ما هو عملهمإنهم يعرف
  

ّجانب مـن األمـور التـي نـسميها  ُ ّهويـة وطنيـة«ٌ ّهـو أن يتعرفـوا إلـى هـذه المفـاخر الوطنيـة» ّ الماضـي : ّ
ّالعلمي، الماضي السياسي، الماضي الدولي، الجهود التي بذلت، الجهاد الذي تم ُ ّ ّ  أبنـاء كم عـدد. ّ

ــورة اإلســالمية؟ كــم  ــذين يعرفــون بــصورة صــحيحة قــضايا الث ــين الثالــث والرابــع، ال ّاليــوم، مــن الجيل ّ
ّالجليل، غير اسمه وبعض تعبيرات الثناء؟ كم لـديهم اطـالع علـى علمـاء ] ّالخميني[يعرفون اإلمام  َ

ّالبالد؟ هذه مفاخر وطنية ًنا، هـذه الثـورة التـي ّكـم هـم علـى معرفـة بمبـادئ الثـورة اإلسـالمية؟ حـس. ُ
ّأن تــتمكن حركــة . ّاسـتطاعت إطــالق هــذا الطوفـان الــضخم، وتحريــك هـذا المحــيط، ليــست مزحـة

ّثورية من تحريك بلـد بكـل أجزائـه  ٍ ّ خـالل الثـورة اإلسـالمية، حـين كانـت المـسيرات والمظـاهرات –ّ
ّتنطلق، لم يكن األمر منحصرا في طهـران أو المدينـة الفالنيـة الكبيـرة، ف قـد كانـت هـذه المـسيرات ً

  . هذا يعني تالطم المحيط–ّنفسها تحدث في القرى الفالنية 
  

ّما الذي استطاع تحريك هؤالء على ذاك النحو؟ ما الذي فعله اإلمام؟ مـا الـذي كـان يقولـه اإلمـام؟ 
ًمـاذا كـان الكـالم األساسـي لإلمـام؟ هنـاك أكثـر مـن عـشرين مجلـدا تحتـوي علـى تـصريحات اإلمـام  ّ ّ

ّباتــه وكتاباتــه وهــي متاحــة اليــوم، فكــم جــرت قراءتهــا؟ كــم جــرى االهتمــام بهــذه المجلــدات؟ وخطا ُ
وال يقتــصر األمــر علــى المعرفـــة، فلينــدمجوا مــع هــذه األمـــور، . ّفليعرفــوا مبــادئ الثــورة اإلســـالمية

ّفليندمج هذا الشاب وهذا الفتى في المرحلتين االبتدائية والثانوية مـع هـذه المبـادئ وليتعـر ّ ّ ُف قلبـه ّ
ّحسنا، نحن أيضا بحاجة إلـى معـادالت الكيميـاء والرياضـيات واللغـة األجنبيـة وأمثـال . وروحه إليها ّ ً ً
ّال، فالدراســة ضــرورية، ونحــن نعتقـــد . ًهــذا الكـــالم ال يعنــي أن نــضع الدراســة جانبـــا. هــذه األمــور ّ

ّبوجـوب أن ترفـع رايـة العلـم عاليـا فــي الـبالد أكثـر فـأكثر كـل يــوم، لكـن ً ُ إلـى جانبهـا ال بـد أن ترفــع ُ ّ
ّأيضا راية الهوية الوطنية، والهوية الباعثة على الفخر، والهوية الثورية، والهوية اإلسالمية ّّ ّ ّ ّ ّ ً.  
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ّال بــد[ ًأن يــدرك األطفــال قيمــة أن يكــون المــرء مقاومــا، ] ُ ِ ٍكــون أجــزاء شــعب مــا كلهــا أجــزاء ] أي[ُ
ٌمـــام االبتـــزاز، وال ترتعـــد فرائـــصهم حـــين يـــشن هجـــوم ِمـــا معنـــى مقـــاوم؟ أي ال يتراجعـــون أ. مقاومـــة ّ ُ

ِعلــيهم، وال يتنــازلون أمــام التجبــر، هــذا مــا تعنيــه كلمــة مقــاوم هــذا هــو إكــسير العــالج لمــشكالت . ّ
ّحـسنا، فالعـالم عـالم التجبـر. ّالـشعور بالمقاومـة وروحيـة المقاومـة: البلد ُ ّالجميـع يمارسـون التجبـر . ً

ّوكل من يقدر على التجبـر  ٍيتجبـر، وال فـرق فـي ذلـك بـين صـغير وكبيـر، وال شـرق أو غـربّ ٍ ّال بـد . ّ
ُألي شـــعب أن يقـــاوم فـــي وجـــه هـــذا التجبـــر، وأن نـــتعلم هـــذا األمـــر منـــذ الـــصبا ويرســـى فينـــا منـــذ  ّ ّ ٍ ّ

ّأو قيمــة التحلــي بالثقــة بــالنفس... الـصبا ُهــذه أمـور ضــرورية وال بــد أن تنجــز. ّ ّ ّ بهــذه األمــور، ينــشأ . ٌ
ّلباني للحضارة، ويتكون الجيل القادر على إعزاز الشعب والبالدذاك الجيل ا ّ.  

  
ّالتربية والتعلـيم هـي المتـصدية ] وزارة! [ّالحظوا قيمة المعلم. هذه األمور كلها تكتمل في المدرسة

ّإلنجاز مثل هذا العمل، ومن أجل هذه الخصوصيات، وال تمكـن مقارنـة التربيـة والتعلـيم بـأي وزارة  ُ ّ
  .أخرى

ــا ّك نقطــة أخــرى حــول قــضايا التربيــة والتعلــيم تــرتبط بمخططــات هــذه الــوزارة وبرامجهــا، وهــي هن
ــذي ال ينفــع ــم النــافع والعلــم ال ــافع... ّالفــصل بــين العل ّاآلن بمــا أنكــم متخصــصون، أي . ّالعلــم الن ّ

ّأكثـر تخصــصا منــي فــي هــذه القــضية، يجــري اليــوم فــي ثانوياتنــا ولعــل ذلــك فــي مدارســنا االبتد ّ ّ ّّ ّائيــة ً
ًتدريس علوم ال تحمل أي فائـدة لحاضـر ومـستقبل هـذا التلميـذ، وهنـاك أمـور ورؤى ينـسونها أيـضا  ٌ ّ

ّتعرفـوا ]. التالميـذ[ٍّوال تساعدهم في أي من قضايا الحياة، وال تساهم في تطوير العلم لدى هـؤالء 
ّب والفتـى تزدهـر ّالعلـم النـافع هـو ذاك القـادر علـى جعـل مواهـب الـشا. إلى هذه األمور واحذفوها

ــوفر لمــستقبله مــدخرا ذهنيــا  ــه ويوجههــا فــي اتجــاه تناميــه ويجعلهــا تزدهــر، كمــا ي ًفيكتــشف مواهب ًّ ّ ّ ّ
ّثم سوف يكون طبعا مـؤثرا فـي تقـدم الـبالد وارتقائهـا. هذا هو العلم النافع. ًّوعمليا ً ًّ لكـن أن نلقـي . ّ

ٍليجــــر تخــــصيص وقــــت للتعلــــيم ف. حفنــــة مــــن مــــواد الحفــــظ العديمــــة الفائــــدة هــــذا ال فائــــدة فيــــه ِ
ّوالمهارات، وقد تخلـل كـالم الـسيد الـوزير إشـارة إلـى هـذا األمـر، وهـذا جيـد ّ . ّتـابعوا هـذه القـضية. ّ

ّال بــد أن يــتعلم الطفــل هــذه األمــور فــي ... ّنمــط العــيش اإلســالمي، والتــآزر، والتعــاون االجتمــاعي ّ ّ
ــضا. [المدرســة ــال للقــانون] ًأي ــاب االنــضباط فــي واحــدة. التنظــيم واالمتث ّ مــن مــشكالتنا قــضية غي

ّالحياة االجتماعية والحياة العائلية وأمثال هذه األمور المشهودة عادة ّال بد لنا أن نتعلم من سـني . ّ ّ ّ
فـي مقـدرونا ترســيخ . روح المطالعـة] ًأيـضا. [ّالمراهقـة والـشباب التنظـيم واالنـضباط واتبـاع القـانون

ّحـس البحــث والمطالعــة لــدى الـشبا ب والناشــئة، وفــي إمكــانكم أن تنقلـوا إلــيهم هــذا األمــر بــصفته ّ
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ّاألنــشطة الجهاديــة ومكافحــة نقـاط الــضعف االجتماعيــة، فــاألفراد كلهــم قــادرون ] كــذلك. [مهـارة ّ ّ
ّعلى مكافحة نقاط الضعف االجتماعية حين يتوفر لديهم الدافع لذلك   .ًهذه نقطة أيضا. ّ

  
ًليـست حقـا » ّوثيقـة التحـول«ّقـضية . التي أشـار إليهـا جنابـه» ّتحولوثيقة ال«النقطة التالية مرتبطة بـ ّ

ُقضية تفرح القلب لقد جرى منذ أكثر من عشر سنوات تنظـيم هـذه الوثيقـة، والـوزراء المحترمـون . ّ
ً يبــدو أن ســتة وزراء وعــددا مــن المــشرفين كــانوا فــي –ّالــذين تعــاقبوا علــى هــذه المــسؤولية  ّ ] وزارة[ّ

ّم، والتبدل في المسؤوليات اإلدارية هذا يشكل قضية منفصلة بحد ذاتـه وهـو آفـة التربية والتعلي ّّ ّّ ّ– 
ّأنجز كل واحد منهم بعض األمور، وقـدموا التقـارير أيـضا، وقـدموا إلينـا بطبيعـة الحـال التقـارير بأننـا  ًّ ّ ٍ ّ

ِفعلنا هذه األمور، لكن الواقع أنه لم يجر العمل بـ ّ ٌون تحقـق جـزء مـن قـد يكـ. هذه» ّوثيقة التحول«ّ ّ
ِجانب معين منها على نحو ما، لكن هذه الوثيقة هي بصفة  ّ ّ إذا كـان المـسؤولون . ومجموعة» ّكل«ٍ

ّوالمـــديرون فـــي التربيـــة والتعلـــيم يعتقـــدون بوجـــود مـــشكلة فـــي هـــذه الوثيقـــة، حـــسنا، فلتحـــدثوها ُ ً .
ّفليحدثوا الوثيقة وليكملوهـا وليرفعـوا مـشكلتها، وليـشحذوا الهمـم ل ُ ُكـي ينجـز هـذا العمـل وتـشاهد ُّ ُ

ّومن أجـل تقيـيم التطـور ال بـد مـن تحديـد مؤشـر. »ّوثيقة التحول« ّ جـرى : ًفلـيس مقبـوال أن يقولـوا. ّ
ّتحقيق هذه النسبة المئوية من الوثيقـة وأمثـال هـذه األمـور، بـل ال بـد مـن إنـشاء مؤشـر كمـي يحـدد  ُّ ّ ّ ّ

  .ّالقضايا العامة المرتبطة بالتربية والتعليمًحسنا، هذه كانت . ّمستوى التقدم في هذه الوثيقة
  

ًحـسنا، هـذا العـبء الثقيـل الـذي قلنـاه ملقـى علـى . ًأود أن أوضح نقطتـين أو ثالثـا حـول المعلمـين ً
ــذ المعلمــون هــم الــذين ينفــذون. كاهــل المعلــم ــؤثر بعــض المعلمــين فــي . أي فــي مقــام التنفي قــد ي

هــم مــن يجــب علــيهم . ًذ فــي عهــدة المعلمــين تمامــاالقــرارات، وآخــرون قــد ال يــؤثرون، لكــن التنفيــ
. أداء هذه األعمال العظيمة أمام هذا المخاطب الذي هو جيل من الماليين من اليافعين والـشباب

فــي الدرجـة األولــى علـى المعلمــين . يجــب أن يـشعر الجميــع بقيمـة المعلــم كمـا قلنـا. إنـه دور فريـد
ــدورهم وأن يعرفــوا العمــل ــيهم فعلــهأنفــسهم أن يــشعروا ب التعــب والملــل، .  العظــيم الــذي يتعــين عل

 المعيـشة -والتقليل من شأن العمل بسبب بعض المشكالت الموجـودة بـصورة طبيعيـة فـي الحيـاة 
ــه[ والنظــر باســتخفاف إلــى هــذا العمــل، –وغيرهــا  ــة. خطــأ] كل ــيم أمــر مهــم للغاي ــه عمــل . ٌالتعل ّإن

كما قلنا، خالل . ذه القضايا حول دور المعلمَيجب أن يكون المعلم نفسه أول من يعلم ه. عظيم
الثورة وأثناء الحرب المفروضة، تمكن المعلمون من تأدية الدور في مختلف القطاعات واألحـداث 

  .السياسية التي شهدتها البالد، ومن قيادة هذه الفئة الشابة من البالد وشبابها في االتجاه السليم
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ضافة إلى الـشعور بهـذا الـدور المهـم، بـأنهم يحملـون أمانـة، ينبغي أن يشعر المعلمون أنفسهم، باإل
فتلــك األمانـة التــي أوكلــت إلــيهم، ويجــب أن تخـرج مــن أيــديهم ســالمة وبقيمــة . ًوهـذا واجــب حقــا

َ درر البالد هم اليافعون والـشباب –فهذا اليافع بين يديك . ّمضافة، هي أعز أمانة، أعزها  سـواء –ُ
 –ّ هــم أرســلوا أطفــالهم وأبنــاءهم وبنــاتهم إلــى المعلــم –ى األســرة علـى المــستوى الــوطني أو مــستو

هـذه الـصفحة البيـضاء الخاليـة ]. ٥[»أنا صفحة بيضاء وجاهز ألي نقـش«: قال. ّأمانة قيمة للغاية
ّال بـد أن يخـرج مـن تحـت أيـديكم بقيمـة . ّمن أي كتابة مستعدة لجميع النقوش، وأنتم من يرسمها

ألمانة على أكمل وجـه مـن الناحيـة األخالقيـة أو العلميـة أو الـسلوكية أو عليكم أداء هذه ا. مضافة
وبــالطبع، إذا كــان معلمنــا . أنــتم مــن علــيكم إحيــاء روح المعرفــة فــي هــذه األمانــة. الــوعي والمعرفــة

ًمؤمنـا ومتــدينا، فـسيكون ذلــك علــى أكمـل وجــه هــذا . نتمنـى أن يكــون األمــر كـذلك، إن شــاء اهللا. ً
  .ًموضوع أيضا

  
ومراكـز » الـشهيد رجـائي« وجامعـة – التي تـم ذكرهـا -» فرهنکيان«طة أخرى هي مسألة جامعة نق

ًهذا مهم للغاية، مهم جدا. تربية المعلمين كافة ّ ًفإنشاء هذه الجامعات كان عمـال الزمـا حقـا ومـن . ّ ً ًّ
قــد حــضرت إلــى هــذه الجامعــة قبــل بــضع ســنوات، وصــرحت بالقــضايا . ًالمهــم جــدا االهتمــام بهــا

ثمة مسؤولية كبيرة علـى عـاتق ] ٦.[المهمة والضرورية أمام جمع كبير من الشباب الحاضرين هناك
اإلمكانــات : ّيجــب تعزيــز هـذه الجامعــات ومراكــز تربيــة المعلمـين مــن النــواحي كافــة. هـذه الجامعــة

ّوالمعــدات، اإلدارة، المعلمــين، المتــون الدراســية، األنــشطة التعليميــة امعــات ّفــي أي نــوع مــن الج. ّ
ّنلبي هذا التوقعات مـن المعلـم؟ هـذا مهـم للغايـة يجـب أن تكـون جامعـات تربيـة المعلـم واألسـتاذ . ّ

ًهذه على نحو يتخرج فيها المعلم المطلوب حقا من هذه األماكن ّ ّ   .ًهذا موضوع أيضا. ّ
  

ــي ــد مــن المعلمــين ال يتناســب مــع المنــاهج التــي : موضــوع آخــر كمــا قيــل ل مجــال الدراســة للعدي
ًدرس في مجال ما، ويدرس في مجال آخر مثال. أعتقد أنها نقطة مهمة للغاية. ّرسونهايد ّ َ بـالطبع، . َ

أعلـم أن الـسبب فــي ذلـك هـو نقــص المعلمـين، ألن يــد المـديرين ليـست مبــسوطة ليكونـوا قــادرين 
ــر فــي هــذا علــى أي حــال ــا التفكي ــاء ودرس فــي . علــى أداء مــا هــو الزم، لكــن علين ــد العن ّلقــد تكب

ّصص مــا، فليــستفد فــي المرحلــة التــي يــدرس فيهــا مــن التخــصص نفــسه، ومــا هــو مــرتبط بهــذا تخــ ِ
  .التخصص
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ًلقد تكبد المعلمون العناء حقـا خـالل مرحلـة كورونـا ّ ّ ّكانـت كورونـا مرحلـة عـصيبة علـى المعلمـين، . ّ
ًوكان عمال مجهوال وغير مألوف، ومضاعفا أيضا ً ً مـضاعفا، ًفي مرحلة ما، كان المعلم يؤدي عمال. ًً

ــرامج اإلنترنــت والفــضاء االفتراضــي وأمثــال  ــه العمــل علــى ب ــدرس، وعلي ــى الــصف وي ّأي يحــضر إل
ّفكان يقوم على عمل مضاعف حقا، وقد تكبد الكثير من العناء. ذلك ً ّإننا نتوجه بخالص الـشكر . ّ

  .ّإلى المعلمين في هذا الصدد
  

ًطبعـا، هنـاك مـشكالت فـي .  طلبي المعتاد نفسههو] ّللمعلم[إن طلبي المتعلق بالقضايا المعيشية 
ّهنـاك مـشكلة فعـال، ونحـن نقـر بهـا، فيجـب االنتبـاه إلـى هـذه المـشكالت، . اإلمكانات الحكومية ً

ّلكن مسألة التأمين الصحي، ودفع تكاليف العالج في الوقت المناسب، أمـور مهمـة وقـضايا ال بـد 
  .ًمن االلتفات إليها حتما

  
ــرة ــي األخي ــة والتعلــيم ] قطــاع[ينا توقعــات كبيــرة مــن لــد: كلمت ــة والتعلــيم، ونطلــب مــن التربي التربي

يمكـنكم إنجـاز أعمـال . أنتم أيها المعلمون، ال تقفوا منتظرين، ال تنتظروا] لكن[التخطيط لذلك، 
ّهنــاك معلمــون لــم يتــسلموا برنامجــا تربويــا محــددا لكــنهم تمكنــوا . كثيــرة بمبــادرتكم الخاصــة ً ً ً مــن [ّ

إبداعاتهم ومبادراتهم الخاصة، وإرادتهم للخير وحرصهم علـى تربيـة مجموعـة مـن التالمـذة ب] ذلك
  .نتمنى لكم التوفيق في هذه المجاالت، إن شاء اهللا. ّوالتقدم بهم

  
ّنـــسأل اهللا المتعـــالي أن يحــــشر أرواح الـــشهداء األعــــزاء فـــي الـــبالد، والســــيما الـــشهداء التالمــــذة 

العزيـز مــع أوليائـه، إن شــاء ] الخمينــي[ّيحـشر الــروح المطهـرة إلمامنـا والمعلمـين، مـع أوليائــه، وأن 
ًاهللا، فكل ما لدينا حقا من اتباعه وقيادتـه، فهـو الـذي فـتح هـذا الطريـق وأرشـدنا إليـه، وأن يـوفقكم  ّ

  .ًجميعا ويوفقنا حتى نؤدي واجباتنا
  

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ًتقريرا) وزير التربية والتعليم(في بداية اللقاء، قدم الدكتور يوسف نوري ]. ١[
  
  .٣١٩. ، ص١. كنز الفوائد، ج]. ٢[
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، »يوم المعلم«ُ قبيل ًمن جملتها لقاء سماحته مع المعلمين والمربين من أنحاء البالد جميعا]. ٣[
١/٥/٢٠١٩.  
  
ــسيد ســعيد كــاظمي آشــتياني مــن العلمــاء والمــديرين البــارزين فــي الثــورة اإلســالمية وأحــد ]. ٤[ ال

التـابع لجامعـة الجهـاد » معهد أبحاث رويان«الرواد والمجاهدين في ابتكارات علوم الحياة ورئيس 
ــق نجاحــات م. الجــامعي ــه، تمكنــت إيــران مــن تحقي ــل تطــوير طــرق متقدمــة خــالل واليت لحوظــة مث

  .لعالج العقم وإنتاج الخاليا الجذعية الجنينية وتكثيرها وتجميدها واستنساخ الحيوانات
  
  .الميرزا حبيب الخراساني، من ديوان أشعاره]. ٥[
  
 .٩/٥/٢٠١٨، »فرهنکيان«كلمة سماحته في جامعة ]. ٦[


