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دانش های بی فایده را حذف کنیددانش های بی فایده را حذف کنید

حتما باید به »مسائل معیشتی حتما باید به »مسائل معیشتی 
معلمان« توّجه شودمعلمان« توّجه شود

ق ببخشد، عبارت است از نیروی 
ّ

آن که میتواند یک تمّدن ]نوین اسالمی[ را تحق

انسانی... چه کسی میتواند در آینده یک چنین کار بزرگی را انجام بدهد؟ یک نسلی 

که با یک امتیازاتی همراه باشد؛ این نسل را شما ]معلمان[ میخواهید امروز بسازید. 

نسلی که خودساخته  است، هوّیت ایرانی ـ اسالمی محکم و عمیقی دارد، دلباخته و 

فریفته ی این و آن و بازمانده های تمّدن منسوخ شده ی شرق و غرب نیست؛ نسلی 

است دانا، دانشمند، کارآمد، ماهر، آشنا با سبک زندگی اسالمی و سّنت های ایرانی؛ 

یک چنین نسلی الزم است تا بتواند آن تمّدن را بسازد. 

م[ در صحنه ای است، در عرصه ای است که هیچ جایگزینی ندارد؛ هیچ 
ّ
»کار او ]معل

جایگزینی ندارد... این خیلی مهم است.« ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

 نسِل تمدن  ساز 
یکـــی از محورهای مهم بیانـــات رهبر معظم انقالب اســـالمی در دیـــدار معلمان 

اختصاص به تبیین جایگاه واالی این قشـــر اثرگذار و تشریح نقش آنان در تحقِق 

تمدن نوین اسالمی داشت: »زیرساخت اصلی هر تمّدنی، منابع انسانی است... 

چه کســـی میتواند در آینده یک چنین کار بزرگی را انجام بدهد؟ یک نســـلی که با 

یک امتیازاتی همراه باشد؛ این نسل را شـــما ]معلمان[ میخواهید امروز بسازید.« 

 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

نکته ی  مهم اینکه این نسِل تمدن  ساز باید ویژگی هایـی داشته باشد: »آن انسان 

ع هست آموزش و پرورش او را تربیت کند این جور تعریف 
ّ

طراز اسالمی ای را که توق

میکنیم که انسانی باشد با این خصوصّیات: اّوًال مؤمن باشـــد؛ ایمان اّولین شرط 

است. ثانیًا خردمند باشد؛ یعنی عقل را به کار بگیرد... ثالثًا اندیشمند باشد؛ یعنی 

فکر کند. عقل فقط برای پیدا کردِن راه های عملِی زندگی نیســـت؛ عمده برای فکر 

کردن و اندیشیدن اســـت... مجاهد و اهل عمل باشد؛ یعنی نشستن و حرف زدن 

و صرفًا فکر کردن و حّرافی کردن کافی نیست... عمل هم عمل مجاهدانه و پیگیر 

]اســـت[؛ همان ]عملی[ که در عرف شـــرع مقّدس اســـالم »جهاد« گفته میشود... 

ق به اخالق اسالمی 
ّ
انســـاِن باانصافی دربیاید، ]انســـاِن[ بانظمی دربیاید، متخل

دربیایـــد« ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ »آموزش و پرورش باید بتواند انســـانهایـی تربیت کند دانا 

باشند، توانا باشند، خردورز باشند، پارسا باشند، پرهیزکار باشند، پاکدامن باشند، 

کارآمد باشند، مبتکر باشند، شجاع باشـــند، اهل اقدام باشند، از دشمن نترسند، از 

تهدید نترسند، خواب رفتگی و غفلت پیدا نکنند؛ انسانهای این  جوری تربیت کند. 

این ]طور[ اگر شد، این کشـــور به همانی که بنده آرزو کردم و گفتم و وعده دادم و 

ان شاء هللا خواهد شد، خواهد رسید.« ۱۳۹۸/۰۲/۱۱

 از تعاون تا نظم و فّعالّیت جهادی
در مسیر تربیِت چنین انسان شایســـته ای یکی از الزامات مهم »مهارت آموزی« به 

دانش آموزان است: »یک بخش از وقت به آموزش و مهارتها صرف بشود... سبک 

زندگی اسالمی،  تعاون، همکاری اجتماعی، اینها را بّچه باید در مدرسه یاد بگیرد. 

نظم و قانون گرایـی... ما از نوجوانی و از جوانی باید نظـــم و انضباط و تبعّیت از 

قانون را یاد بگیریم. روح مطالعه، احساس تحقیق و مطالعه در جوان، در نوجوان 

میتواند نهادینه بشـــود... فّعالّیتهای جهـــادی؛ مبارزه با آســـیب های اجتماعی.« 

۱۴۰۱/۰۲/۲۱ با این نگاه معلمان نقطه ی اصلی و کانونـــِی حرکِت آموزش و پرورش و 

م 
ّ
رکن اصلی پیشرفت کشورند: »در نظام آموزش و پرورش، هیچ عنصری به قدر معل

مین، افسران سپاه پیشرفت 
ّ
م تعیین کننده است... در حقیقت معل

ّ
تأثیر ندارد؛ معل

کشورند.« ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

رهبر معظم انقالب ضمن تأکید بر »آموزش 
مهارت ها« به دانش آموزان در مدارس:

تأکید مهم رهبر انقالب خطاب
 به مسئوالن: 

االن در دبیرستان های ما و شاید در دبستانهای ما دانشهایـی تدریس میشود 

که هیچ فایده ای به حال امروز و آینده ی این دانش آموز ندارد؛ یک چیزهایـی 

اســـت، ]یک[ ذهنّیاتی اســـت که یادشـــان هم میرود و در هیچ مسئله ی 

زندگی...و پیشـــرفت علم به اینها کمک نمیکند؛ اینها را شناسایـی کنید، 

حذف کنید.... یک بخش از وقت به آموزش و مهارتها صرف بشود... سبک 

زندگی اسالمی،  تعاون، همکاری اجتماعی، نظم و قانون گرایـی، روح مطالعه، 

احساس تحقیق و مطالعه در جوان، در نوجوان میتواند نهادینه بشود؛ شما 

میتوانید این را به  عنوان یک مهارت به او منتقل بکنید. فّعالّیتهای جهادی؛ 

مبارزه با آسیب های اجتماعی.

سفارش من در مورد مسائل مربوط به معیشت ]معلمان[، همان سفارش 

همیشگی است؛ البّته مشکالتی وجود دارد در امکانات دولتی، واقعًا یک 

مشکالتی هست، اینها را قبول داریم، باید توّجه به این مشکالت داشت اّما 

مسئله ی بیمه، بازنشستگی،  مسائل هزینه های درمان که بموقع پرداخت 

بشود، اینها مسائل مهّمی است، به اینها بایستی حتمًا توّجه کرد.

رسالت معلمان، تربیِت »نسل 
ی« برای تمدن 

ّ
با هویت مل

نوین اسالمی است

رهبر انقالب با اشاره به نقش و جایگاه 
بی بدیل معلمان در کشور:

نگاهی به نقش بنیادین معلمان در تحقق 
تمدن نوین اسالمی

م 
ّ

ی#آموزش _پرورش #معل
ّ

#هوّیت_مل #دانشگاه_فرهنگیان#متن_آموزشی#علم_نافع#تمدن_نوین_اسالمی#سند_تحّول

ا�ن گ�ی ره�ن ار معلما�ن و �ن �ت در د�ی ا�ن �ی �ب



ت، مهم تر از همه ی سرمایه ها، 
ّ
برای یک کشــــور، برای یک تمّدن، برای یک مل

سرمایه ی انسانی است... این منابع انسانی را شما ]معلمان[ االن دارید تولید 

میکنید... در واقع، پایه ریز تمّدن نوین، شما هستید؛ چون نیروی انسانِی شایسته 

اگر نباشد، تمّدنی به وجود نخواهد آمد. شما جهادگرانی در میدان کارزار با جهل 

و بی سوادی هستید... شــــما در واقع هوّیت ســــازی فرهنگی میکنید... تمّدن، 

مّتکی به فرهنگ اســــت؛ اگر فرهنگ قوی و غنی وجود نداشته باشد، تمّدن به 

معنای مصطلح و رایِج خودش به وجود نمی آید... آموزش و پرورش باید بتواند 

انسانهایـی تربیت کند دانا، توانا، خردورز، پارســــا، پرهیزکار ، پاکدامن ، کارآمد، 

مبتکر، شجاع و اهل اقدام باشند، از دشمن و تهدید نترسند، خواب رفتگی و غفلت 

پیدا نکنند؛ انسانهای این  جوری تربیت کند.۱۳۹۸/۰۲/۱۱ 

ی بشود... احساس 
ّ
ما بایســــتی کاری کنیم که دانش آموز ما دارای هوّیت مل

ی پیدا بکند و کودک ما از عمق جان، با افتخارات کشور آشنا 
ّ
س مل

ْ
اعتماد به نف

بشود؛ این چیزی است که امروز وجود ندارد. خیلی از افتخارات هست... شما 

بین بّچه های مدارستان نظرخواهی کنید ببینید چند درصد کاظمی آشتیانی را با 

آن همه خدمات، با آن ارزش وجودی ای که این مرد و این 

ـ می شناسند و مثًال  ـ جوان هم بودـ  جوان داشــــتـ 

فرض کنید رونالدو را چند درصد می شناسند! 

   ما از نوجوانـــی و از جوانی باید نظـــم و انضباط و 

تبعّیت از قانون را یاد بگیریم.

   پرچم علم را باید هر روز بیشـــتر بلند کرد در کشور، 

ی، هوّیت افتخار آمیز، 
ّ
منتها در کنارش پرچم هوّیت مل

هوّیت انقالبی، هوّیت اسالمی هم باید بلند بشود.

   از همـــــه جهــــــت بایــــــد مراکــــــز تربیـــت 

ــات  ــت امکانـ ــود؛ از جهــــ ــت بشــــ ــم تقویـ ـــ
ّ
معل

سخــــــت افزاری، از جهــــــت مدیرّیـــت، از جهــــــت 

از جهـــت  از جهـــت متـــون آموزشـــی،  اســـتاد، 

ــی. ــای تربیتـ فّعالّیتهـــ

ی بشود.
ّ
   ما بایستی کاری کنیم که دانش آموز ما دارای هوّیت مل

   علم نافع، آن علمی است که بتواند استعداد جوان 

و نوجوان را شکوفا کند. 

   اکســـیر عالج مشکالت کشـــور این است: احساس 

مقاومت،  روحیه ی مقاومت.

م را با ]ارواح[ اولیائشان محشور کند و روح 
ّ
از خداوند متعال میخواهیم که روح شهیدان عزیز کشور بخصوص شهدای دانش آموز و شهدای معل

مطّهر امام عزیزمان را ان شاءهللا خدای متعال با ارواح اولیائش محشور کند و به همه ی شما و ما توفیق بدهد تا بتوانیم وظایفمان را انجام بدهیم.

معلم، پایه ریز تمدن نوین اسالمیمعلم، پایه ریز تمدن نوین اسالمی

مین است
ّ

مین استخدای متعال جزو معل
ّ

کاظمی آشتیانی، جوان ُپرافتخار ناشناخته کاظمی آشتیانی، جوان ُپرافتخار ناشناخته خدای متعال جزو معل

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره »نقش تمدنی معلمان« ســخن گفته بودند: 

اشاره رهبر انقالب به یکی از شخصیت هاییی 
ی ایرانیان« است:

ّ
که از »افتخارات مل

ــال  ــش از ده س ــت؛ بی ــًا نیس ــادکننده  ای واقع ــئله ی دلش ــّول مس ــند تح ــئله ی س مس

ــک  ــدام ی ــر ک ــد... ه ــه آمدن ــم ک ــی ه ــده، وزرای محترم ــم ش ــند تنظی ــن س ــش ای پی

کارهایـــی کرده انــد،  گزارشــهایـی هــم داده انــد... لکــن آنچــه واقعّیــت دارد ایــن اســت 

ــران آمــوزش  ــر چنانچــه مســئوالن و مدی ــن ســند تحــّول عمــل نشــده... اگ ــه ای کــه ب

ــد،  ــل کنن ــه روز وکام ــند را ب ــت، س ــند هس ــن س ــرادی در ای ــه ای ــد ک ــرورش معتقدن و پ

مشــکلش را برطــرف کننــد؛ هّمــت بگمارنــد بــرای اینکــه ایــن کار انجــام بگیــرد و ســند 

ــود...  ــن بش ــاخص معّی ــد ش ــم بای ــرفت ه ــنجش پیش ــرای س ــود. ب ــده بش ــّول دی تح

ــد. ــود بیای ــه وج ــی ب ــاخص کّم ش

م 
َ
َم ااِلنساَن ما ل

َّ
ُم هللا؛)۱( َعل

ُ
ُمک

ِّ
وا هللَا َو ُیَعل

ُ
ق

َّ
مین اســــت: َوات

ّ
خدای متعال جزو معل

م؛)۲( اینها را خدا به خودش نسبت میدهد؛ این خیلی ارزش واالیـی است. یا در مورد 
َ
َیعل

م به 
ّ
ُم الِکتاَب َو الِحکَمة؛)۳( معل

ُ
ُمک

ِّ
پیغمبران، یا پیغمبر اکرم مثًال ]میفرماید[: َوُیَعل

این معنا؛ یا همه ی حکما و علما و فقها و دانشمندان بزرگ و شخصّیت های برجسته 

مند و این ارزش بسیار بزرگی 
ّ
و همین شهید مطّهری عزیز و مانند اینها به این معنا معل

است.

۱( سوره ی  بقره، بخشی از آیه ی ۲۸۲                  ۲( سوره ی علق، آیه ی ۵              ۳( سوره ی بقره، بخشی از آیه ی ۱۵۱

سند تحّول آموزش و پرورش عملیاتی نشده استسند تحّول آموزش و پرورش عملیاتی نشده است

مطالبه مهم رهبر انقالب از مسئوالن آموزش و پرورش: 

سرفصل هاییی برای آموزش مهارت ها به دانش آموزان: سرفصل هاییی برای آموزش مهارت ها به دانش آموزان: 

سبک زندگی اسالمی

ایجاد انگیزه برای فّعالیت های جهادی

تعاون و همکاری اجتماعی

ایجاد انگیزه برای مبارزه با آسیب های اجتماعی

نهادینه کردن روح مطالعه و احساس تحقیقنظم و قانون گراییی


