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برای  که  سؤال  این  طرح  با  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
تربیت چنین انسانهایی، دستگاه آموزش و پرورش باید چه 
ویژگی هایی داشته باشد، افزودند: برای تحقق منطق و هدف 
انسان سازی، آموزش و پرورش به عنوان لشکر عظیم فرهنگی 

نیازمند زیربنای مستحکم و تحول بنیادی است.
سند  تنظیم  از  سال   9 گذشت  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
تحول آموزش و پرورش افزودند: در این سند، اهداف کالن 
اساس  بر  باید  که  است  شده  مشخص  کلی  راهبردهای  و 

سیاستها، برنامه ی اجرائی تنظیم شود.
ایشان افزودند: برنامه ی اجرائی سند تحول با وجود تالشهای 
دولتهای مختلف هنوز به طور کامل تنظیم نشده است، که 
شورای عالی آموزش و پرورش و مدیریت کالن آن باید این 

مسئولیت را انجام دهند.
رهبر انقالب، ترمیم دوره ای سند تحول با نگاه تکمیلی را از 
فرهنگی  انقالب  عالی  وظیفه ی شورای  و  تحول  مفاد سند 
خواندند و افزودند: مسئوالن آموزش و پرورش، این موضوع 

را پیگیری کنند.
را  پیشرفت«  شاخصهای  »تعیین  و  »زمان بندی«  ایشان 
و  خواندند  ضروری  تحول،  سند  اجرای  جامع  برنامه ی  در 
همه ی  دربردارنده ی  و  متقن  باید  جامع  برنامه ی  افزودند: 

اهداف سند تحول باشد.
را هم  تبیین صحیح سند تحول  آیت الله خامنه ای  حضرت 
مهم دانستند و گفتند: سند تحول باید برای همه ی سطوح 
همه ی  تا  شود  تبیین  جذاب  و  بروشنی  پرورش،  و  آموزش 

مدیران و معلمان برای اجرای دقیق آن انگیزه پیدا کنند.
در  تعیین کننده  عناصر  را  معلمان  اسالمی،  انقالب  رهبر 
دستگاه عظیم فرهنگی آموزش و پرورش خواندند و با تأکید 
به  معلمان  گفتند:  معلمان  نقش  و  شأن  از  صیانت  لزوم  بر 
معنای واقعی افسران سپاه پیشرفت کشور هستند و حفظ 
شأن و جایگاه معلم در درجه ی اول به عهده ی خود آنان است 
و هر معلمی باید این احساس را داشته باشد که او آینده ساز 

است.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: آموزش و پرورش نیز باید 
از شأن و جایگاه معلمان حمایت کند و این هدف باید با کمک 
مجلس و دستگاه های مرتبط همچون سازمان برنامه و بودجه 

محقق شود.
ایشان تأکید کردند: نگاه به آموزش و پرورش باید نگاه به یک 
دستگاه زیربنایی باشد نه مصرفی، و هزینه کردن در آموزش 
و پرورش همچون سرمایه گذاری در مسائل زیربنایی در نظر 

گرفته شود.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار ساالنه با روسا آموزش و پرورش :   

در نظام اسالمی برونداد و حاصل دوازده سال تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان باید تربیت 
انسانهای مؤمن، خردمند، متفکر و اندیشمند، دانشمند، با نظم، با انصاف، دارای اخالق اسالمی و در یک 

کلمه انسانهای مجاهد و اهل عمل باشد.
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عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: آنچه که در   
دانشگاه فرهنگیان جریان دارد با آنچه که باید جریان داشته باشد، فاصله 
به عدم  به بی توجهی مسئولین و بخش مهمتری  امر بخشی  این  و  دارد 

مطالبه گری دانشجویان باز می گردد.
فرهنگیان  دانشگاه  بسیجی  دانشجویان  با  نشست  در  راستینه  احمد 
چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: حضور در جمع دانشجویان به دلیل 
روحیه حریتی که در دانشجو هست به پیشبرد دقیق برنامه ها و رصد دقیق 

تحوالت کمک می کند.
وی افزود: به فرمایش شهید بهشتی، دانشجویان موذن جامعه هستند، 
چرا که دانشجویان باید صاحب چشمان حقیقت بین، لسان صادق و دیده 

حق بین باشند و تالش کنند در مسیر تحوالت جامعه قرار گیرند.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
دانشجویان فعال و مطالبه گر ابتدا باید در جهت ارتقای معرفت و بصیرت 

خود بکوشند و سپس در میان جامعه به روشنگری بپردازند.
راستینه تصریح کرد: مسئله افزایش معرفت و بصیرت به خصوص در بین 
دانشجو معلمان که تربیت کننده آینده سازان این کشور هستند امری مهم و 

مطالعه آثار بزرگان انقالب به افزایش این معرفت کمک می کند.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
پاسخ به مطالبات دانشجویان گفت: آنچه که در دانشگاه فرهنگیان جریان 
با آنچه که باید جریان داشته باشد فاصله دارد و این امر بخشی به  دارد 
بی توجهی مسئولین و بخش مهمتری به عدم مطالبه گری دانشجویان باز 
می گردد و مطالبه گری یعنی ایجاد جریان فعال و پوینده و با برنامه که اراده 

خویش را برای حرکت جمعی یک مجموعه تحمیل می کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در حال حاضر 

جمهوری اسالمی ایران در عرصه جنگ نرم پیروز میدان بوده و به این علت 
دشمن هر روز فشار اقتصادی را افزایش می دهد.

پایان  نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی در 
خاطرنشان کرد: نکات مطرح شده در این جلسه در مجلس، کمیسیون 

آموزش و تحقیقات و کمیسیون فرهنگی مطرح  می شود.

بیان مشکالت سیستم آموزش و پرورش و دانشگاه   
فرهنگیان توسط دانشجویان دانشگاه  فرهنگیان  

در این نشست ابتدا دانشجویان بسیجی و مطالبه گر دانشگاه فرهنگیان 
آموزش  سیستم  جریان  در  که  مشکالتی  بیان  به  بختیاری  و  چهارمحال 

کشور و دانشگاه فرهنگیان است، پرداختند.
لزوم استخدام معلمین به صورت ویژه از طریق دانشگاه فرهنگیان به عنوان 
اصلی ترین منشا و سرچشمه تربیت معلمین کارآمد و عدم قرارگرفتن ماده 
سند  آمیختگی  به  اعتراض  اصل،  یک  عنوان  به  استخدام  جریان  28در 
2030 در محتوای آموزشی کشور و خطر نزدیک شدن به یک جامعه سکوالر 

با تحقق این سند از جمله مباحث مطرح شده توسط دانشجویان بود.
عدم استخدام هیئت علمی کارآمد در دانشگاه فرهنگیان، طرح رتبه بندی 
معلمان که چندین سال است نیمه کاره باقی مانده است، عدم آموزش 
سیاسی بصیرتی در سیستم آموزشی دانش آموزان، جریان نادرست کنکور 
عدم  آموزشی،  منابع  محتوای  به  دانش آموزان  تستی  و  سطحی  نگاه  و 
آموزش  برای دانشجو معلمان در شأن یک مرکز  آموزشی مناسب  فضای 
عالی،کسری های متعدد و بی دلیل از حقوق دانشجو معلمان و مشکل 
تدریس دروس غیرکاربردی و وابسته به جوامع غربی در دانشگاه فرهنگیان، 

از دیگر دغدغه های دانشجویان در این جلسه بود.

احمد راستینه ، عضو کمسیون فرهنگی مجلس :

دانشگاه فرهنگیان ایده آل در گرو مطالبه گری دانشجویان
حضور در جمع دانشجویان به دلیل روحیه حریتی که در دانشجو هست ، به پیشبرد دقیق برنامه ها و رصد تحوالت کمک می کند

نشریه بصیر
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جایگاه آموزش و پرورش در حرکت تمدنی انقالب اسالمی 
به قلم رضا تارخ 

در یک نگاه کلی به جریان   
اسالمی  انقالب  تمدنی  حرکت 
حرکت  این  که  دید  می توان 
همواره  موانعی  و  ها  چالش  با 
این  امروزه  که   ، بوده  پیش رو 
چالش های در حرکت تمدن ساز 
به  یا  سطح  سه  در  توان  می  را 

عبارتی سه ُبعد بررسی کرد.

بعد اول   
بعد اول موانع را می توان مسائل 
؛ که در  و نظامی دانست  امنیتی 
و  نظامی  جریان   ، مانع  این  برابر 
نیروهای  بدنه  در  کشور  دفاعی 
مسلح ، در برابر تهدیدهای مختلف 
قدرت بازدارندگی یا مقابل به مثل 
آن  نتیجه  پس   ، کردند  ایجاد  را 
شده است  که از منظر امنیتی در 
یک بستر امن در میهن اسالمی و 
حتی در حاشیه جغرافیای انقالب 
، امکان فعالیت و کنش گری مثبت 
آمده  فراهم  انقالب  جریان  برای 

است. 

بعد دوم  

 ُبعد دوم را موانع اقتصادی تشکیل             
انقالب  پیروزی  با  که  ؛  می دهند 
اسالمی ، استکبار جهانی همواره 
از اهرم هایی برای فشار اقتصادی 
و محدود کردن شریان های حیاتی 
استفاده  اسالمی  ایران  اقتصاد 
کرده است و همواره به بهانه هایی 
را  آن  ابعاد  و  زده  دامن  آن  به 
گسترش می دهد. که به طور کل 
این  از  را  توان گفت دو هدف  می 

طریق دنبال می کند:
	  ، ایران  جامعه  بر  اقتصادی  فشار 

از درون دچار  به دنبال آن جامعه  که 
شکاف آرمانی بشود.

برای  	 ایران  منابع  کردن  محدود 
رهبری جریان ضد استکبار در جهان .
البته در این نبرد نابرابر اقتصادی با 

طالیه داری دولت جوان انقالبی و 
حرکت بر ریل های تئوری اقتصاد 
مقاومتی ، می توان به بهترین وجه 
نیز  جبهه  این  در  دشمن  برابر  در 

صف آرایی کرد .

بعد سوم  
یا  نرم  تهاجم  جریان  سوم  ُبعد 
عبارتی  به  یا  فرهنگی  جنگ 
فکر ها  جنگ  دیگر  ابعادی  در 
نبرد  جریان  در  است.  اراده ها  و 
فرهنگی  دستگاه های   ، فرهنگی 
صف آرایی  به  اسالمی  انقالب 
 ، مختلف  سطوح  در  مقابله  و 
جریان  برابر  در   ، ضعیف  هرچند 
این میان  ؛ در  پرداختند  استکبار 
 ، دستگاه هایی مثل صدا و سیما 
مذهبی  مجموعه های   ، مساجد 
مردم  های  مجموعه   ، فرهنگی  و 
از یک سو و سوی دیگر  و...  نهاد 
دانشجویان و طالب انقالبی در دو 
سنگر مهم حوزه و دانشگاه نقش 
که  آنجایی  ولی  می کنند.  آفرینی 
خط مقدم و نقطه حساس این نبرد 
فضای  جز  نیست  جایی   ، است 
تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش 
؛ ممکن است بپرسید: چرا مدرسه 

؟ چرا آموزش و پرورش؟ 
ما در بدنه آموزش و پرورش با بیش 

از پانزده میلیون دانش آموز در سال 
جاری سر و کار داریم و اکثر کودکان 
قریب  را  زمانی  یک  سرزمین  این 
طی  سیستم  این  در  سال   12 به 
می کنند ، دوازده سالی که دوران 
شکوفایی استعدادها و شکل گیری 
شخصیت آنها است ، 12 سالی که 
نمی دانم چقدر مفید و کارآمد برای 
و پرورش  ، در ساختار آموزش  آن 
برنامه ریزی می شود و چگونه به آن 

نگاه می شود.
 12 سال طالیی برای جامعه سازی 
دانش آموزان  کردن  آماده  برای 
فرهنگی  تقابل  جهت   ، آینده ساز 
عرصه های  در  تقابل  حتی  و 
با  نظامی  و  سیاسی   ، اقتصادی 

جریان استکبار .
ما بهترین و بیشترین وقت را برای 
و  آموزش  بدنه  در  انسان  تربیت 
فرصت  یک  این  و  داریم  پرورش 
طالیی است که اگر از آن به خوبی 
درگاه  در  قطعا   ، نشود  استفاده 
الهی باید پاسخگو باشیم  و عقوبت 
حتمًا   ، مهم  این  به  بی توجهی 

گریبان ما را خواهد گرفت.
حال که اهمیت آموزش و پرورش 
انقالب  تمدنی  حرکت  در  را 
کردیم  دریافت  مختصرًا  اسالمی 
که  می کنم  اشاره  مسئله  این  به 

نتیجه   ، کارآمد  پرورش  و  آموزش 
نیروی انسانی تراز آن است. طریق 
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز این 
ساختار مهم یعنی آموزش و پرورش 
فرهنگیان  دانشگاه  گذرگاه  از   ،
سیستم  ترین  وکارآمد  بهترین  که 
است  معلم  تربیت  برای  موجود 
که  است  این چنین  و   ، می گذرد 
در حرکت تمدنی انقالب اسالمی 
اهمیت  از  معلم  تربیت  ساختار 
زیرا   ، می شود  برخوردار  ویژه ای 
جایی است که به تولید نیرو و فکر 
مورد نیاز برای تحول در آموزش و 
ممکن  حال  می پردازد.  پرورش 
کاستی هایی  و  نواقص  که  است 
 ، باشد  دستگاه  این  دامن گیر 
ولی با روشن شدن هر چه بیشتر 
و  آموزش  ثقل  مرکز  این  اهمیت 
پرورش و گذر زمان بسیاری از این 
موارد حل ، و حرکت رو به جلو این 
دستگاه در تربیت معلم تراز تسریع 
این  از  مهمی  قسم  و  می شود 
اصالح ، به گردن دانشجومعلمان 
با  که  است  حوزه  این  دغدغه مند 
انقالبی   و  جهادی  های  حرکت 
خود مسیر تحول را تسریع بخشند 
بیاید  پای کار  اراده ما  اگر  و قطعًا 
نتیجه  حصول  و  نهایی  پیروزی 

نزدیک خواهد بود 
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معاون آموزش ابتدایی اداره کل اموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

۴ هزار دانش آموز در مناطق صعب العبور تحت آموزش معلمان جهادی 
گفتگوی کوثر امینی با معاون آموزش ابتدایی استان 

هزار   4 از  بیش   ، آموزش  تکمیل  برای  تابستان  در  جهادی  معلم   450
دانش آموز را در مناطق صعب العبور تحت آموزش قرار دادند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در گفت وگو 
با نشریه بصیر با اشاره به چگونگی آموزش مجازی در این روز ها  اظهار 
داشت:  106 هزار و 254 نفر دانش آموز ابتدایی در استان چها رمحال و 
بختیاری مشغول به تحصیل اند که با شیوع ویروس کرونا ، با استفاده از 

چهار شیوه ، آموزش این دانش آموزان در حال انجام است.
وی افزود: در مناطق روستایی و کم جمعیت ، با رعایت کامل شیوه نامه های 
و  معلم  و  است  انجام  حال  در  حضوری  صورت  به  آموزش   ، بهداشتی 

دانش آموز به صورت فیزیکی در کالس ها حضور می یابند.
محمد محمدی ادامه داد: مدارسی که جمعیت بیشتری داشتند ، تا هفته 

گذشته به صورت نوبتی در قالب یک ، دو و سه گروه به کالس می آمدند.
این مقام مسئول تصریح کرد: برای دانش آموزانی که هیچ گونه دسترسی 
به اینترنت و تلویزیون ندارند ، هر هفته درس نامه های خودآموز به دستشان 

می رسد.
محمدی در پاسخ به این سوال که در کدام  مناطق ، به صورت مجازی و 
حضوری آموزش ادامه دارد تاکید کرد: تا قبل از تعطیلی ستاد مقابله با 
کرونا ، تدریس حضوری برای حتی یک دانش آموز که به مدرسه مراجعه 
اما بیشترین آموزش حضوری ما  در کوهرنگ ، منطقه  می کرد داشتیم 
فالرد ، عشایر ، لردگان ، میانکوه و خانمیرزا ، و بیشترین حضور مجازی در 

شهرستان شهرکرد ، بروجن،  بن ، سامان و فارسان بوده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: وظیفه اصلی ما تربیت و تعلیم دانش آموزان 
است ، در هر شرایطی باید به این رسالت مهم عمل کنیم ؛ لذا مطلع هستیم

در  را  مجازی  آموزش  امکانات  یا  همراه  تلفن   ، دانش آموزان  از  بسیاری 
اختیار ندارند ، اما با کار های تکمیلی به دنبال جبران این کبود ها هستیم.

این مقام مسئول با اشاره به تالش جهادگونه معلمان استان ابراز داشت: 
تمام صفحات کتاب های درسی ، به صورت فیلم آموزشی تهیه شده ، که به 
در سراسر استان توزیع می شوند. معاون ابتدایی آموزش و پرورش با بیان 
این که برای دانش آموزان پویش تهیه تلفن همراه و تبلت راه اندازی کرده ایم 
، تصریح کرد: 450 معلم جهادی در تابستان برای تکمیل آموزش بیش از 

4 هزار دانش آموز را در مناطق صعب العبور تحت آموزش قرار دادند.
محمد محمدی در پایان با بیان این که ویروس کرونا به جریان آموزش ضربه 
زده  است خاطر نشان کرد: تمام تالش را خواهیم کرد که آموزش به هیچ 

وجه تعطیل نشود.

جلسه اول

آموزش خوشنویسی 

نازنین جهانبازی 
درس اول: الف

به دو صورت نوشته می شود:

یکی همزه ای بوده ، که از دوطرف کشیده شده باشد یعنی قلم از سمت 
راست حرکت کرده و انتهای الف هم به سمت چپ بیرون می رود، به شکل 

آن دقت کنید: 

دیگری الف متصل است که انتهای آن به سمت متمایل است به مثال 

زیر توجه کنید:

حاال کلمات زیر را با دقت و به آرامی تمرین کنید:

نشریه بصیر
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ای بسیجی
شاعر : احمد رفیعی وردنجانی

ای شیرمرِد راست قامت ، ای بسیجی
سرباِز در راه والیت ، ای بسیحی

در کربالی عشِق ساالر شهیدان
باجان نشان دادی ارادت ، ای بسیجی

از الله های سرِخ کوی عشق بازی
میراث داری شور غیرت ، ای بسیجی

حتی نماد استواری ها ، دماوند
نام تو گوید از صالبت ، ای بسیجی

جان بر کفی درمشکالت کشور خویش
خدمت برایت شد عبادت ، ای بسیجی

عزت فقط دست خدای الیزال است
ای جلوۀ ِلّلِه عزت ، ای بسیجی

ای دستگیر دست محرومان کشور
دلدادۀ کوی محبت ، ای بسیجی

با عشق موالیت علی در عرصۀ مهر
گشته نصیبت این لیاقت ، ای بسیجی

فصل دورویی ها شد و از تو ندیدند
ناباوران غیر از صداقت ، ای بسیجی

تو باخدا ماندی ولی جمعی نشستند
با ناخدایاِن خیانت ، ای بسیجی

البته که چیزی نصیب حالشان نیست
این روزها غیر از ندامت ، ای بسیجی

تو یاعلی گفتی و بر زانو زدی دست
از حق گرفتی استعانت ، ای بسیجی

شور تو ثابت کرده که هر مشکلی را
حل کرد باید با درایت ، ای بسیجی

داری به جانت یاد سرخ حاج قاسم
الگوی ایثار و شهامت ، ای بسیجی

مثل سلیمانی تو هم در سینه داری
سودای سرخ فصل هجرت ، ای بسیجی

چیزی نخواهد بود از سوی خداوند
پاداش تو غیر از شهادت ، ای بسیجی

معلم تفسیرگر واقعی
 عشق و ایثار

به قلم پوریا حشمتی
معلمانی هستند که با دیدن شرایط مناطق محروم در وضعیت کرونایی 
عشق و ایثار را سرلوحه کار قرار داده و با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
شرایط خاص نگذاشتند در نقاط دور افتاده تعلیم و تربیت تعطیل شود.
با ورود کرونا ویروس به کشور مشکالت متعددی ایجاد شد که یکی 
از مهم ترین مشکالت، تعطیلی مراکز آموزشی و کالس های درس به 
صورت حضوری بود، ولی با وجود این تعطیلی امر آموزش متوقف نشد 

و فضای مجازی و صدا و سیما جایگزین کالس های درس شد.
اما با ایجاد این شرایط نیز در بسیاری از مناطق کم برخوردار به دلیل 
نبود امکانات، آموزش از این طریق هم ممکن نبود و به طبع آن بسیاری 
از دانش آموزان از این نعمت محروم می شدند، اما معلمانی بودند که 
با دیدن این شرایط، عشق و ایثار را سرلوحه کار قرار داده و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و شرایط خاص نگذاشتند در نقاط دور افتاده 

تعلیم و تربیت تعطیل شود.
شیف بعد ازظهر را بدون اضافه حقوق به مدرسه می آمدم  

و  چهارمحال  بازفت  منطقه  دهناش  روستای  معلم  ظاهری  مریم 
امکان  ما  روستای  در  داشت:  اظهار  بصیر  با  گفت وگو  در  بختیاری 
دسترسی به اینترنت بسیار مشکل است، خودم برای انجام کارهای 
امکان  این شرایط  با  و  تماس می گیرم  در شهر  با همکاران  اینترنتی 

برگزاری کالس بصورت مجازی وجود نداشت.
وی با بیان این که در این روستا بیشتر افراد گوشی معمولی دارند افزود: 
از 17 دانش آموزی که در شش پایه دارم هیچ کدام گوشی هوشمند 

ندارند.
ادامه داد:  این که سال دومی است که معلم هستم  بیان  با  ظاهری 
دانش آموزان کالس چهارم حروف الفبا و دانش آموزان کالس ششم 
یک جمع و تفریق ساده را یاد نگرفته بودند، برای تقویت دانش آموزان 
شیفت بعد از ظهر را بدون این که حقوق اضافه ای بگیرم به مدرسه 

می آمدم.
این معلم دلسوز با اشاره به این که با شیوع کرونا ویروس مدارس و مراکز 
آموزشی تعطیل شد بیان کرد: با توجه به نبود امکانات برای برگزاری 
از فضای  و  دادم  ادامه  را بصورت حضوری  کالس مجازی، کالس ها 
کالس ها  برگزاری  برای  اجتماعی  فاصله  رعایت  با  و  مدرسه  روبروی 

استفاده کردم.
دانش آموزانم را مثل فرزندانم دوست دارم  

با  گفت  وگو  در  نیز  سوخته  بازه  روستای  معلم  جزایری  احمد  سید 
خبرنگار بصیر ابراز کرد: روستای بازه سوخته منطقه بازفت چهارمحال 
و بختیاری محرومیت های خاص خود را دارد و شرایط برای برگزاری 
کالس بصورت مجازی در این منطقه فراهم نبود، اگر ما هم دست روی 

دست می گذاشتیم دانش آموزان از درس عقب می افتادند.
وی با بیان این که مسافت طوالنی را از شهرستان فارسان تا رسیدن به 
محل خدمتم طی می کنم ادامه داد: پس از شیوع این ویروس سعی 
کردم کالسم را در روز های دوشنبه و چهارشنبه در فضای باز برگزار کنم.
و  دارم  دوست  خود  فرزندان  مثل  را  دانش آموزانم  افزود:  جزایری 

نمی خواستم این محرومیت باعث عقب افتادگی آنها از درس شود.
از  بسیاری  هستم  که  روستایی  در  داشت:  اظهار  فداکار  معلم  این 
ندارد، بسیاری  اینترنتی وجود  و  ندارند  خانواده ها گوشی هوشمند 
جاده  روستا  حتی  نداشتند  هم  را  اینترنت  خرید  توان  خانواده ها  از 
مناسبی ندارد و برای رسیدن به آن باید چندین ساعت پیاده رویی کرد.
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همه چیز از 5 آذر سال 1358 شروع شد ؛ وقتی امام خمینی )ره( ، بنیان  گذار کبیر انقالب ، فرمان تشکیل بسیج ، 
آن هم بسیج مستضعفین را صادر کردند.

هدف آن بزرگوار از این فرمان تاریخی چه بود؟!
پس از این روز ، مردمی که پابه پای رهبرشان نظام طاغوت را سرنگون کرده بودند ، این بار مشتاقانه همچون تشنگانی 

که به سوی آب می روند ، به عضویت این نهاد مردمی درآمدند.
زمان دفاع از این مرز و بوم که رسید اولین کسانی که به ادای این فریضۀ الهی پرداختند ، بسیجیان بودند!

در آن زمان ، امام )ره( جمله ای بس پرمعنا و غرورآفرینی گفتند ؛ بسیج لشکر مخلص خداست!!

   بسیج لشکر مخلص خداست!
به قلم علی پور امینی

سال ها قبل ، وقتی این جملۀ سراسر زیبایی ، عزت و افتخار را 
می دیدم ، با خود می گفتم چرا بنیان گذار کبیر انقالب باید بسیج 
امام  منظور  اگر  بخوانند؟!  برای خدا  آن هم  لشکری مخلص  را 
صرفًا بازه زمانی هشت سال دفاع مقدس بود ، پس چرا هنوز این 
جملۀ پر معنا را تکرار می کنند؟! اصال این بسیج چیست که اکثر 

شهدایی را که می بینم ابتدای نامشان نوشته شده »بسیجی« ؟!
سرزمین  مردم  به  ناخوش  روی  بازهم  روزگار  ؛  گذشت  مدتی 

خسته ام نشان داد ؛ زلزله ، سیل ، کرونا ، فقر و... .
همه ناراحت بودند و خانواده ها داغ دار ؛ اینجا بود که باز هم نام 

بسیج طنین انداز شد! 
دکتری را دیدم که بدون هیچ چشم داشتی مخلصانه بیماران و 
آسیب دیدگان را درمان می کرد ، جوان رشیدی را دیدم که مانند 
پیر سالخورده ای خم شده بود ، پدری را بر دوش خود داشت و 
از میان سیل رد می شد ، جوانانی را دیدم که همانند موالیشان 
که  را  معلمانی   ، می دادند  نیازمندان   به  غذایی  بسته  علی)ع( 
مناطق  دانش آموزان  به  و  راه های صعب العبور گذر می کردند  از 

محروم عاشقانه درس می دادند و خیلی کارهای دیگر که در این 
مقال نمی گنجد.

اینجا بود که کم کم به معنای فرمودۀ امام)ره( پی بردم ؛ چون از 
هرکدام پرسیده می شد چرا چنین می کنید؟ پاسخ می دادند ما 

بسیجی هستیم!!!!!! 
آری...

بسیجی کسی است  که رضای خدا را به رضای خلق ترجیح دهد 
، حق مظلوم را از ظالم بگیرد ، به ندای مستمندان و درماندگان 
پاسخ دهد و همچون اربابش اباعبدالله )ع( ، هیهات من الذله را 

سرلوحه زندگی اش قرار دهد.
این چنین است که امام )ره( بسیج را لشکر مخلص خدا خواندند و 

بس به جا و به حق این کار را انجام دادند.
در کل...

چیزی که من دریافتم این بودکه ؛
بسیجی یعنی عاشق و منتظر...!

نشریه بصیر
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معرفی کتاب 

مردی در تبعید ابدی 
کتابی کوچک درباره مردی بزرگ

به قلم فاطمه پروین
و  تاریخی  رمانی  ابدی"  تبعید  در  "مردی 
اساس  بر  که  است  ابراهیمی  نادر  از  فلسفی 
زندگی محمدصدرای شیرازی )مالصدرا )صدر 
المتألهین(( ، فیلسوف شیعه ایرانی قرن یازدهم 
شده  نوشته   ، متعالیه  حکمت  بنیان گذار  و 
استوار  و  فاخر  نثر   ، اثر  بودن  داستانی  است. 
آن ، قلم بسیار خوب نویسنده و خالقیت او در 
نوشتن این اثر ، باعث جذابیت این اثر به عنوان 
یک زندگینامه شده است. آنچه که این اثر را از 
آثار دیگر در این زمینه متمایز می کند همه جانبه 
بودن آن است ؛ زیرا در عین حال که خواننده 
مراحل مختلف زندگی مالصدرا را می خواند با 
عقاید او ، چگونگی شکل گیری و سیر تکوینی 
تفکرات فلسفی ، عرفانی  و حکمت نظری او نیز 
آشنا می شود ، همچنین عالوه بر روایت زندگی 
و  شخصی  زندگی  به   ، شخصیت  این  علمی 
خصوصیات اخالقی او نیز پرداخته شده است. 
از شانزده فصل مجزا تشکیل شده  این کتاب 
است و مانند بیشتر آثار ابراهیمی به شکل یک 
زمان  چراکه  می شود  کشیده  تصویر  به  پازل 
داستان ، ساختاری خطی ندارد و حالت سیال 
گذار  در  حال  و  گذشته  بین  در  یعنی  ؛  دارد 
ایجاد عدم پیوستگی  امر باعث  این  اما  است. 
در  فصل  هر  و  نشده  کتاب  فصل های  بین 
و  پیوستگی   ، دیگر  با فصول  بودن  عین مجزا 
به خوبی حس  اثر  انسجام کلی  و  ارتباط دارد 
"راه"  عنوان  که  کتاب  از  فصل هایی  می شود. 
دارند ، زمان حال داستان را روایت می کنند و  
تبعید  اولیه  روزهای   ، رمان  این  در  زمان حال 
شاه  )پایتخت  اصفهان  از  شیرازی  مالصدرای 
است.  نامعلومی  مقصد  به  صفوی(  عباس 
است  راه  بین  در  رمان  ابتدای  خوانش  شروع 
 ، فاطمه  از  دیالوگی  با  متن  اولیه  سطرهای  و 

همسر مالصدرای شیرازی ، آغاز می شود.

فلسفی  اندیشه های  فهم  و  درک  اینکه  با 
مالصدرا حتی برای اهالی فلسفه هم سخت و 
دشوار است ، اما ابراهیمی به گونه ای ساده و 
روان تفکرات او را بدون حتی ذره ای آشنایی با 
حکمت اسالمی ، در اثر خود مطرح می کند. 
نادر  قلم  ویژگی  شاخص ترین  و  مهم ترین 
ابراهیمی در وصف مالصدرا ، بیان شاعرانه بودن 
منش ، کردار و رفتار او بوده که بسیار خوب از 

عهده آن برآمده تا بتواند خوی عاشق پیشۀ این 
فیلسوف را نشان دهد. این رمان با اینکه درباره 
زندگی یک فیلسوف است اما جذابیت خاصی 
دارد که حتی اگر کسی از فلسفه چیزی نداند 
و عالقه ای نداشته باشد از خواندن این کتاب 
لذت خواهد برد و چه بسا به فلسفه عالقه مند 

خواهد شد.

که  است  واجب  ایرانی  یک  عنوان  به  ما  بر 
شخصیت های برجسته کشورمان را بشناسیم تا 
قدم کوچکی در جهت یادبود آنان و قدردانی از 
زحماتی که برای پیشرفت علمی کشور کشیده 
اند ، برداشته باشیم. به خصوص شخصی مانند 
فلسفه  این  تدوین  و  حفظ  برای  که  مالصدرا 
رنج های زیادی را متحمل شد و زندگی خود را 
صرف آن کرد. او در زمان خود مورد بی مهری و 
کج فهمی برخی مردم و زاهدان ظاهربین عصر 
خود شد و او را تبعید کردند. پس اجازه ندهیم 
و  غربت  در  همچنان  بزرگی  شخصیت  چنین 

تبعید باقی بماند.
درباره نویسنده:

داستان نویس   )1315-1387( ابراهیمی  نادر 
زمینه  در  او  است.  ایرانی  معاصر  رمان نویس  و 
فیلم سازی ، ترانه سرایی ، ترجمه و روزنامه نگاری 
کتاب های  در  وی  است.  داشته  فعالیت  هم 
و  زندگی خود  به شرح  ابوالمشاغل  و  ابن مشغله 
کرده  تجربه  که  مختلفی  شغل های  و  فعالیت ها 
پرداخته است. در سال 1342 اولین کتابش با نام 
خانه ای برای شب منتشر شد و داستان دشنام در 

این کتاب با استقبال فراوانی روبه رو شد.

تا سال 1380 بیش از صد کتاب ، مقاله و نقد از 
او به چاپ رسید که شامل داستان بلند و کوتاه 
، نمایش نامه ، فیلم نامه و کتاب کودک و نوجوان 

می شد. 

مختلف  زبان های  به  تاکنون  او  اثر  چندین 
ترجمه شده است. ابراهیمی در حوزۀ ادبیات 
کودکان جایزه اول براتیسالوا ، جایزه اول تعلیم 
سال  برگزیده  کتاب  جایزه   ، یونسکو  تربیت  و 
آورد.  دست  به  را  دیگر  جایزه  چندین  و  ایران 
همچنین او به دلیل نوشتن رمان هفت جلدی 
آتش بدون دود ، جایزه نویسنده برگزیده ادبیات 
داستانی 20 سال بعد از انقالب را دریافت کرد. 
از جمله کتاب های او می توان به بار دیگر شهری 
 ، اصل  بدون  رونوشت   ، می داشتم  دوست  که 
چهل نامه کوتاه به همسرم ، یک عاشقانه آرام 
، غزل داستان های سال بد ، مکان های عمومی 
، افسانه باران ، هزارپای سیاه ، قصه های صحرا 

و... اشاره کرد.

بخشهایی از کتاب:

مالصدرا خطاب به همسرش:

- بانو! هرگز از یاد نبر که ما را تبعید نکرده اند! به 
ما نشاط تبعید بخشیده اند. اصل آن است که ما 
بتوانیم از خود دور شویم ، و این تبعیدی است 
ابدی برای آن کس که خواهان قربت است...! 
مردان و زنان راه حق ، چه سالطین اراده کنند 
چه نکنند ، پیوسته در تبعید از خویشتن اند به 

قصد تقرب به بارگاه حقـ  جّل جالله...
***

کفاف  عمر،  جهان.  این  ایست  ویرانه  بانو! 
نمی دهد آباد کنیم ، غیرت رخصت نمی دهد 

رها کنیم.

اینگونه ویرانه رها کردن،  نشانه ی دنائت است 
رذالت...  ی  نشانه   ، کردن  مذمت  جاهالنه  و 
این جهان بدست ما  آبادسازی یک گوشۀ گم 

9آباد سازی کل عالم است به دست همگان...!

 



افشین آرام :

هنر یک معلم مواجهه با سختی ها و پیدا کردن راه حل مشکالت است 
به قلم  معصومه قائدی 

_خودتان را معرفی کنید.
دانشگاه   92 سال  ورودی   ، آرام  افشین   

فرهنگیان ، فارغ التحصیل پردیس بحرالعلوم.
_ در چه منطقه ای درس می دهید و چه مدتی 

است؟
اداره آموزش وپرورش عشایر شهرستان لردگان ، 

منطقه سردشت ، مقطع آموزش ابتدایی.
 سال چهارم است که از دانشگاه فارغ التحصیل 

شده ام و به معلمی می پردازم.
_از سختی های دوران معلمی بفرمایید.

با  مواجهه  کاًل  معلم  یک  هنر  من  نظر  به   
مشکالت  راه حل  کردن  پیدا  و  سختی ها 
است ؛ وقتی سختی ها را پشت سر بگذارید 
، با نگاه کردن به پشت سر ، چیزی جز یک 

خاطره خوش و شیرین نمی بیند.
 اگر از اکثر معلمان با سابقه بپرسید که بهترین 
سال معلمی شما چه زمانی است ، به سال اول 
کاری خود اشاره می کنند. سال اول ، معمواًل 
 ، هستند  دورافتاده  منطقه  یک  در  معلمان 
ولی   ، داشته اند  هم  را  مشکالت  سخت ترین 
می دهید  انجام  که  کاری  عاشق  شما  وقتی 
خاطره  یک  به  تبدیل  سختی ها  همه   ، باشید 
مشکلی  و  سختی  من  برای  می شوند.  خوب 
نیست که غیرقابل  حل و بدون راهکار باشد و 
این در صورتی است که معلم با عالقه و شوق  و 

ذوق در کالس حضور پیدا کند.
_انگیزه شما برای شغل معلمی چه بود؟

به  و  کنم  صحبت  کلیشه ای  ندارم  قصد  من   
شما بگویم که از همان اول ، قبل از اینکه وارد 
عالقه  معلمی  به   ، شوم  فرهنگیان  دانشگاه 

داشتم ؛ نه.
 من در دوران دبیرستان اکثر روزنامه های کشور 
و  اینکه درس بخوانم  امید  به  را مرور می کردم 
یک روزی روزنامه نگار بشوم. ولی وقتی شرایط 
پیش آمد و وارد عرصه معلمی شدم ، انگیزه ام در 
دانشگاه فرهنگیان و کودکانی که من باهاشون 
و  شد  تقویت  و  آمد  وجود  به  داشتم  سروکار 
هنگامی که سر کالس رفتم این انگیزه تبدیل به 

عمل شد.
اآلن اگر ده ها بار به عقب برگردم دوباره معلمی 
را انتخاب می کنم و روزنامه نگاری یا حتی شغلی 

دیگر را انتخاب نمی کنم.

 _خاطره ای از دوران معلمی تان بگویید.
از  می خواستم  که  زمانی   ، کالس  در  روزی   
مطلبی  تخته  روی  و  شوم  بلند  صندلی  روی 
 ، گرفت  درد  و  تخته  به  خورد  دستم   ، بنویسم 
درواقع مقداری زخم شد ؛ دانش آموزی به اسم 
معصومه داشتم که کالس سوم بود و زنگ اول ، 
دوم و سوم ، تا زنگ آخر همان روز را گریه کرد. 
می کند  گریه  چرا  کردم  سؤال  او  از  هرچه  من 
پاسخ نداد ، اما به بچه ها گفته بود ، به خاطر 
تخته  به  آقا گریه می کنم چون دستش  دست 
کرده  فراموش  خودم  من  درصورتی که  ؛  خورد 
بودم و همین پاک بودن بچه های معصوم است 

که کار ما را دوچندان می کند.
_در رابطه با فعالیت های جهادی توضیح بدید.

قبیل  از  فعالیت هایی  دانشگاه  دوران  در   
فعالیت های   ، خیریه  کانون های  در  شرکت 
نشریه و برنامه های مختلف انجام می دادم که 
مسیر  این  تکمیل کننده  جهادی  فعالیت های 

خوب بود.
با  جهادی  فعالیت های  همین  لطف  به   
مناطق محروم آشنا شدم و با کمک دانشجو 
 ، التحصیل  فارغ  سایرمعلمان  یا  معلمان 
را  مدرسه   20 بازسازی  و  تعمیر  کارهای 

تاکنون انجام داده ایم.
توانستیم  همکاری  و  همدلی  با  به این ترتیب   
قدم هایی در این راستا برداریم و ازآنجایی که هم 
خودم و هم همسرم معلم هستیم ، روزبه روز به 
تعداد عالقه مندان در این زمینه و افراد جهادی 
انجام  خوبی  خیلی  فعالیت های  و  شد  اضافه 

دادیم.
ثمرۀ این کار هم این است که هرکسی داخل 
گروه جهادی باشد و فعالیت جهادی انجام دهد 
، داخل هر مدرسه ای برود و با هر مشکلی مواجه 
تزریق شده  او  به  جهادی  روحیه  چون   ، شود 

دیگر مشکالت برایش قابل حل خواهد بود.
 ما در مناطق محروم دانش آموزانی را می بینیم 
هستند.  عاجز  کفش  خرید  از  حتی  که 
در  و  هستند  چوبی  که  دارد  وجود  مدارسی 
محیط نامناسب قرارگرفته اند ؛ وقتی با چنین 
که  گرفتیم  تصمیم  شدیم  مواجه  صحنه هایی 
یک کمکی بکنیم و خداوند این راه را به ما نشان 

داد.

_ برای آینده چه برنامه هایی دارید؟
 معلمی که اسم معلمی روی خود می گذارد و 
وارد شغل مقدس معلمی می شود ، باید دارای 
این  معلمان  دانشجو  برنامۀ  باشد.  برنامه ریزی 
است که بر اساس تعهدشان ، 8 سال در منطقه 
محروم خدمت می کنند ؛ ما هم به خدمت در 
هستند  البته  شدیم.  مشغول  محروم  منطقه 
کسانی که از شرایط ناراضی باشند و بخواهند 
به منطقه خودشان بازگردند. هرسال به دنبال 
؛  بهتر  منطقه  دنبال یک  به  ، هرسال  انتقالی 
مثاًل کالسی داشتیم که در طول یک سال 5 
معلم داشت. به نظر من نباید معلمی باشیم که 

هرسال به دنبال یک مدرسه باشیم.
 ، باشیم  تأثیرگذاری  معلم  بخواهیم  واقعًا  اگر 
باید با برنامه باشیم. در منطقه محل خدمت ، 
مشکالت را شناسایی کنیم و مسئله یابی کنیم 

ببینیم که چقدر می توانیم کمک کنیم.
 منطقه ای رفتم که دانش آموزان مسائل اخالقی 
داشتند و هیچ کس نبود که به بچه ها راه درست 

را نشان دهد و با این بچه ها زندگی کند.
 برنامه ای که بنده برای آینده دارم این است که 
منطقه  این  در  است  سال  چند  که  همان طور 
؛  بمانیم  اینجا  هم  دیگر  سال های   ، هستیم 
چراکه یک معلم باید نگاه کند و ببیند در کجا 
بیشتر مؤثر است. از همین رو پیشنهاد خدمت 

در منطقه دیگر را نیز نپذیرفتیم.
که  نیست  این  فقط  معلمی  من  نظر  به   
 ، را بگذرانی  تا 12  از ساعت ۸  یک کالس 
بلکه وقتی معلمی به خدمت در منطقه ای 
می پردازد ، باید هم دکترباشد ، هم روحانی 
آنجا و هم معلم باشد و با جان و دل هر کاری 
انجام  منطقه  آن  برای  برمی آید  دستش  از 

دهد.
از این روکار خوبی که با همسرم انجام دادیم ، 
این بود که کاًل ساکن منطقه خدمتمان شدیم 
نداشته  هم  دیگر  مناطق  به  دل بستگی  که 

باشیم.
صورت  چه  به  آموزانتان  بادانش  شما  _ارتباط 

است؟
 کالس داری و روش تدریس من بر پایه محبت 
است. معمواًل در این مناطق بچه هایی هستند 
که به حرفشان کمتر گوش داده شده و با یک 

نشریه بصیر
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معلمی واقعًا باید همراه با عشق باشد نباید از سختی های راه ترسید ؛ چون همان 
خدایی که شما را در این مسیر قرار داده است همراه شما خواهد بود. وقتی 
سختی ها را پشت سر بگذارید ، با نگاه کردن به پشت سر ، چیزی جز یک خاطره 

خوش و شیرین نمی بیند.

محبت ساده بچه ها بسیار خوشحال می شوند. 
دانش آموزی دیده ام که می ترسید قلم در دست 
بگیرد و با محبت معلم به یکی از دانش آموزان 
همه  به  که  توصیه ای  شد.  تبدیل  کالس  برتر 
دانش آموزان  به  که  است  این  می کنم  معلمان 
محبت کنند ؛ در این صورت هرگاه قصد تنبیه 
دانش آموزان را داشته باشید تنها کافی است از 
محبت خود بکاهند و دیگر نیازی به استفاده از 

روش های نامناسب نیست.
_چه توصیه ای به دانشجو معلمان می کنید؟

من  طالیی  دوره های  از  یکی  دانشجو معلمی 
دوران  این  از  که  است  این  من  توصیه  است. 
چون  ببرند  را  استفاده  نهایت  ساله   4 طالیی 

دیگر تکرار هم نمی شود.
درس  به  نسبت  و  بدانند  را  خود  قدر  بچه ها   
بی تفاوت  تجربه آموزی  و  دانشگاه  کارهای   ،
نباشند. چیزی که باعث می شود بعدها به یک 

معلم خوب تبدیل شوید ، روحیه داشتن است.
بنابراین اگر روحیۀ فعال و مقاوم را در دانشگاه 
موفقی  معلم  نیز  آینده  در   ، کنید  کسب 
بی حال  معلم  دانشجو  اگر  ولی  شد.  خواهید 
و  بی حال  معلم  به یک   ، باشید  بی انگیزه ای  و 

بی انگیزه هم تبدیل می شوید.
 گاهی یک معلم آن قدر باانگیزه است که در یک 
به  سازنده اش  فعالیت های  با   ، محروم  منطقه 

یک معلم نمونه تبدیل می شود.
 دانشگاه فرهنگیان ظرفیت بزرگی را در اختیار 
دانشجویان قرار داده و دانشجو خود باید فعال 
مهم  نماید.  استفاده  موجود  شرایط  از  و  باشد 

توکل کردن و حرکت کردن است.
که  است  این  دانشجو معلمان  به  من  توصیه   
دوستانشان  از  هم  باشند  فعال  خودشان  هم 
تا  نباشند  بی تفاوت  و  باشند  فعال  بخواهند 
همۀ  از  که  شوند  تبدیل  معلمی  به  ان شاءالله 

جنبه ها کامل باشند.
سخن آخر:

معلمی واقعًا باید همراه با عشق باشد نباید از 
سختی های راه ترسید ؛ چون همان خدایی که 
شما را در این مسیر قرار داده است همراه شما 

خواهد بود.
حرف آخرم این است که ان شاءالله نسل جدید 
کشور  کل  پرورش  آموزش  و  بتوانند  معلمان 
پیدا  تحقق  درصورتی  این  و  کنند  متحول  را 
می کند که هیچ کس نگوید فعالیت من به کجا 
با  و هر منطقه ای  و هرکس در هرکجا  می رسد 
روحیۀ جهادی و ایثار بدون هیچ چشم داشتی 
انجام  صورت  بهترین  به  را  خود  فعالیت های 

11بدهد.

 



دراین ایام هرکجا سفرۀ نقل و سخن 
نشنویم  که  است  محال  برپاست 
نامبارک نام کرونا را. حدود 10ماه از 
اولین خرامان قدم های کرونا درایران 
وعرصه های  آمد  کرونا  می گذرد. 
نظیراقتصادی  مملکتی  مختلف 
فرهنگی   ، آموزشی   ، اجتماعی   ،
درشرایط  ساخت.  متحول  را  و... 
 ، مجازی  آموزش  وجودکرونا 
مدون  آموزشی  سیاست  بهترین 
حضوری  های  آموزش  وجانشین 
درحقیقت  می شود.  محسوب 
و  نبود  شرایط کرونایی سراسر شر 
عدو شد سبب خیر. شرایط فعلی 
فکرافتادن  به  برای  شد  بهانه ای 
زیرساخت های  درمورد  مسئولین 
بود  وهشداری  مجازی  آموزش 
نیم  سنتی  روش های  مدافعان  تا 
تکنولوژی  عرصه  به  هم  نگاهی 
داشته باشند. درپی جواالن بیش 
ازپیش کرونا درکشور ، ایجاد شرایط 
هشدارهای  افزایش   ، بحرانی 
اولویت  و  کشور  بهداشت  وزارت 
برنامۀ   ، فردی  سالمت  قرارگرفتن 
پرورش  و  آموزش  وزارت  اجباری 
آموزش های  برگزاری  درخصوص 
ابتدایی  درروزهای  حضوری 
تحصیلی1400_1399  سال 
محتاط کارانه  سیاست های  به   ،
شرایط  دراین  شد.  تبدیل  ای 
پیگیری  با  خانواده ها  اکثریت 
تصمیم   ، مجازی  آموزش های 
اولویت  در  بر  مبنی  خود 
دانش آموزان  سالمتی  قراردادن 
امن  رفتارهای  نمودند.  مطرح  را 
درصد  کاهش  باعث  خانواده ها 
دانش آموزان  حضوری  مشارکت 
در  مثال  عنوان  به  درمدارس شد. 

با  بختیاری  و  چهارمحال   استان 
210هزارنفر دانش آموز ، مشارکت 
ابتدایی  روزهای  در  64درصدی 
تحصیلی1400_1399  سال 
درصد   37/4 به   ، شهریورماه  در 
سپس  و  ماه  همین  دوم  درنیمه 
ابتدایی  درروزهای  26/5درصد 
مهرماه کاهش یافت. این درحالی 
است که شهرستان کوهرنگ با 85 
و  حضور  میزان  بیشترین   ، درصد 
درصد   19 با  شهرکرد  شهرستان 
کمترین میزان حضور استان را به 
نبود  که  داده اند  اختصاص  خود 

فناوری_تکنولوژی  زیرساخت های 
درمناطق محروم ، مهمترین علت 
حضور حداکثری دانش آموزان این 
آموزشی  عرصه  می باشد.  مناطق 
ازکشمکش های  مملو  امروز 
و  طرفداران  میان  است  بسیاری 
مجازی.  آموزش  حوزه  مخالفان 
حذف بسیاری ازهزینه های جانبی 
و  پوشاک   ، وذهاب  ایاب  چون 
صرفه جویی   ، درمدرسه  خوراک 
وتسهیل  تسریع   ، درعنصرزمان 
دلیل  به  آموزش  به  دردسترسی 
ومکانی  زمانی  محدودیت  نبود 

صحیح  استفاده  بر  تاکید   ،
تکنولوژی  و  مجازی  ازبسترفضای 
مشارکت  و  کنترل  افزایش   ،
درنتیجه  درامرآموزش  خانواده 
و  معلم  مستقیم  نظارت  کاهش 
می توان  را  فردی  سالمتی  حفظ 
مزیت های  مهمترین  ازجمله 
کنونی  درشرایط  مجازی  آموزش 
ایجاد  درمقابل  اما  شمارآورد.  به 
دیجیتالی  اقالم  خرید  هزینه های 
چون تلفن همراه ، لپ تاپ وتبلت 
مانند  جانبی  های  هزینه  ایجاد   ،
خرید بسته های اینترنتی ، کاهش 

کرونا آموزش را از نفس انداخت 
به قلم آیدا رامیار دهکردی

نشریه بصیر
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افسردگی  و  انزواطلبی   ، فردی  بین  ارتباطات 
کاهش  و  خانواده ها  برخی  ناسالم  حمایت   ،
مستقیم  نظارت  نبود  علت  به  آموزش  کیفیت 
استفاده  مضرات  ازشایع ترین  می توان  را  معلم 
از آموزش مجازی به شمارآورد. شبکه آموزشی 
نرم افزار   ، شاد  سرواژه  به  مشهور   ، دانش آموز 
که  ایران  دانش آموزان  برای  وآموزشی  ارتباطی 
ماه  فروردین  دوم  درنیمه  رایگان افزار  باپروانه 
سال 1399 پای به عرصۀ آموزش مجازی نهاد. 
نرم افزار شاد در سال 1399 درحقیقت موفقیتی 
است که ازشکست در اجرای دوطرح شاد سال 
نسخه  گرفته است.  سال97جان  سینا  و   95
 1399 شهریور  در14  شاد  شدۀ  به روزرسانی 
امکانات  شدن  اضافه  که  شد  عرضه  درحالی 
بخش   ، زنده  پخش  چون  وجدیدی  گسترده 
تکالیف ، بخش آزمون ، تماس تصویری _صوتی 
و... پیشرفت های خوبی برای برنامه تازه به دوران 
رسیده و ساده ای مانند شاد محسوب می شدند. 
اگرچه شواهد نشان می دهند شاد هنوز در خم 
پیچ اول است و تا با گذر از مرحله آزمون و خطا به 
جایگاه رفیع نرم افزار آموزشی برسد ، زمان الزم 
دارد. سرعت پایین برنامه ، ارسال و دانلود زمان 
بر محتواهای آموزشی ، خروج ناگهانی از برنامه 
و هنگ کردن ، به روزرسانی نشدن خودکارپیام ها 
دالیل  شاید  و...  زنده  پخش  بودن  ناکارآمد   ،
زیادی باشند تا معلم ودانش آموزان مجبورشوند 
، گهگاهی هم سری به پیام رسان های خارجی 
به  حتی   ، شاد  زنده  پخش  بزنند.  ممنوع شده 
آقای حاجی میرزایی هم رحم نکرد و جلسه او 
با   1399 شهریور  سراسرکشوردر26  مدیران  با 
زیاد  وقطعی های  جلسه  اول  نشدن های  وصل 
شاد  هم  اتفاق  این  رفت.  ،پیش  جلسه  حین 
آقای حاجی میرزایی و هم اینترنت هدیه آقای 
جهرمی به مدیران حاضر در جلسه را زیر سوال 
برد. باحکم فرمایی کرونا ، شاهد تعطیلی موقت 
و دائمی بسیاری ازمشاغل و مختل شدن چرخه 
که  درحالیست  کشورهستیم.این  اقتصادی 
خانواده های ایرانی درزمینه تامین اساسی ترین 
تلفن همراه  یعنی   ، امروز  آموزشی  کاالهای 
اقتصادی  فشارهای  متحمل   ، و...  تبلت  و 
بسیاری هستند. دراین میان استان های محروم 
و دارای اقتصادی شکننده ، وضعیتی به مراتب 

حساس تر در پیش دارند. به عنوان مثال استان 
چهارمحال و بختیاری ، با صدرنشینی دورقمی 
بیکارترین  همچنان   ، بیکاری  نرخ  جدول  در 
استان کشور تلقی می شود و برطبق آمار و ارقام 
تابستان سال 98 ، سرانه درآمد مردم این استان 
حدود40 درصد ازمتوسط درآمد کشوری عقب 
است. تلفن همراه ، ضروری ترین کاالی شرایط 
و  پول  پر  جیبی  به  نیاز   ، کشور  فعلی  آموزشی 
با خط فقر 10 میلیونی دارد.  غنی و متناسب 
خط فقری که نصف مردم ایران را در دامان خود 
اسیرکرده است و با این شرایط اقتصادی ویکسان 
نبودن دخل و خرج ها ، شاید رفع نیازهای اولیه 
، مسرت بخش ترین سناریوی موجود باشد. کرونا 
، کاهش عرضه موبایل دربازار ، انبارکردن موبایل 
ازهمه  و  ارزکافی  نبود   ، واردکنندگان  توسط  ها 
مهم تر افزایش قیمت ارز و علی الخصوص دالر 
آمریکایی تا مرز 30 هزارتومان ، ازجمله عوامل 
مهمی هستند که باعث رقم خوردن قیمت های 
نجومی برای تلفن همراه می شوند ؛ به طوری که 
تنها در عرض یک ماه در پایان شهریور افزایش 
تا 30 درصدی قیمت این اقالم رقم خورد   20
 4 حدود  به  همراه  تلفن  عادی ترین  قیمت  و 
قیمت  ناگهانی  افزایش  رسید.  تومان  میلیون 
بسته های اینترنتی همراه در 11 تیر 1399  از 
طریق اقدام بدون مجوز دو اپراتور تلفن همراه ، 
اعتراض مسئوالن و مردم را در پی داشت زیراکه 
مردم  گذشته  دردهای  به  را  دردی   ، اتفاق  این 
و  بی حد  گرانی های  وجود  بر  عالوه  می افزود. 
و  امکانات  کمبود   ، درکشور  شبانه روزی  حصر 

 ، محروم  استان های  در  حاضر  محدودیت های 
نمکی است برزخم های این مردمان. دسترسی 
و  چهارمحال  استان  روستای   472 نداشتن 
بختیاری به اینترنت همراه و 3درصد خانوارهای 
ازجمله   ، پرسرعت  اینترنت  پوشش  فاقد 
5درصد  می شوند  باعث  که  هستند  عللی 
به  دسترسی  هیچگونه  استان  دانش آموزان 
)یعنی  باشند  نداشته  مجازی  آموزش های 
است  درحالی  این  و  حدود10500دانش آموز( 
که برطبق آمار ، حدود 72/3درصد دانش آموزان 
سایرین  و  دارند  دسترسی  شاد  به  استان 
نارضایتی های  درحقیقت  مانده اند.  بی نصیب 
وزارت  که  می رسند  پایان  به  زمانی  موجود 
آموزش و پرورش درجهت پیشرفت شرایط شاد 
ورفع نواقص آن ، آموزش وآگاه سازی معلمان ، 
فراهم نمودن تمامی زیرساخت های الزم و تدوین 
برنامه ها و سیاست های صحیح ، تالشی موثر و 
بیش از پیش داشته باشد. امید است که طرح 
اطلسی که آقای حاجی میرزایی ، وزیرآموزش 
تحصیلی  وضعیت  بررسی  درجهت   ، پرورش 
نموده اند  تدوین  سراسرکشور  دانش آموزان 
دانش آموزان  شناسایی  ازجمله  اهدافی   ،
هزینه های  کمک  اهدای  جهت  در  بی بضاعت 
آموزشی به دانش آموزان و تکمیل زیرساخت های 
مجازی مناطق محروم را نیز در بر بگیرد تا شاهد 
آمار تکان دهندۀ ترک تحصیل ، خودکشی و مرگ 

دانش آموزان ایرانی نباشیم.
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تربیت جنسی یا تربیت جنسیتی
به قلم متین صفری 

در جنسی "تربیت جنسی"   
کدام  جنسیتی"؟  "تربیت  یا 
است؟  صحیح  دو  این  از  یک 
مگر فرقی هم بین این دو وجود 
دارد؟ برای پاسخ به سواالت باال 
این  در  دیگر  سوال  بسیاری  و 
حیطه ی بسیار چالش برانگیز ، 
بهتر است در ابتدا تربیت را معنا 
بعد جنسیتی  به  و سپس  کرده 

آن بپردازیم

   
دو  از  لغوی  لحاظ  از  تربیت  واژه 
اول  ریشه  است،  شده  اخذ  ریشه 
به  ربو  باشد.  می  "ربو"  عبارت  از 
معنای فزونی یافتن است، چنانچه 
واژه ربا نیز از ربو اخذ شده است، 
معنا  این  با  ارتباطی  چه  تربیت 
این ریشه  بر  ناظر  تربیت در  دارد؟ 
به این معنا است که یک پتانسیلی 
از حالت بالقوگی به بالفعل در می 
آید. به عبارت دیگر یک استعدادی 
از حالت بالقوه به حالت بالفعل در 
 ، تربیت  واژه  دیگر  ریشه  آید.  می 
"رب" به معنای گردندان و پروراندن 
پی در پی چیزی تا حد نهایت، به 
عبارت دیگر مربی کسی است که 
لغت  در  پروراند.  می  و  گرداند  می 
که  است  آمده  راغب  مفردات  نامه 
مدیریت  و  مالکیت  معنای  به  رب 
است. کسی که مالک و مدیر باشد. 
پس تربیت در ناظر بر ریشه "رب" به 

معنای ربوبی شدن می باشد.
حال تربیت به چه معنی است؟ بر 
تحول  سند  در  که  تعریفی  اساس 
 ، است  شده  تربیت  از  بنیادین 
تربیت فرایندی است تعالی جویانه 
و  یکپارچه   ، تدریجی   ، تعاملی   ،
به  اسالمی  معیارهای  بر  مبتنی 
منظور زمینه سازی و هدایت افراد 
و  آگاهانه  تحقق  جهت  جامعه 
مختاراته به مراتب حیات طیبه سه 
مورد مهمی که در تعریف باال عنوان 
شده است ، "فرایند" و "زمینه ساز" 
و "آگاهانه " بودن تربیت است، اوال 
نیست  ناگهانی  و  ای  دفعه  تربیت 

فرایند  بصورت  و  تدریجی  بلکه 
در  بایست  می  تربیت  ثانیا  است، 
و  دهد  رخ  مطلوب  شرایط  و  بستر 
یکی از وظایف مهم مربی و متولیان 
سازی  زمینه  و  بستر  تربیت  امر 
است تا فرد بتواند در بودن در بستر 
می  فرایند  این  ثالثا  یابد.  تربیت 
بایست آگاهانه و مختارانه باشد نه 
از روی اجباره تاثیر این سه مورد را 
در ادامه در تربیت جنسیتی بیشتر 
مناسب  عنوان  کدام  پردازیم.  می 
"تربیت  یا  "تربیت جنسی"  است؟ 
انسان  واژه ای که  جنسیتی"؟ هر 
در طول روز استفاده می کند دارای 
بار معنایی خاصی است. پس باید 
در استفاده از الفاظ و واژه ها دقت 
کافی را داشت. در ابتدا باید دید که 
چه تفاوتی بین واژه جنسی با واژه 
واژه  وقتی  دارد.  وجود  جنسیتی 
"جنسی" استفاده می شود بیشتر 
رابطه  سمت  به  تمرکز  و  توجهات 
زوجین  بین  خلوت  در  زناشویی 
)سکس( و نیز تفاوت های جنسی 
و جسمی بین مرد و زن می رود و 
از سایر ابعاد چشم پوشی می شود. 
واژه جنسیت  از  وقتی صحبت  اما 
 ، باال  مسایل  بر  عالوه   ، شود  می 
نیز  و  روانی  و  روحی  های  تفاوت 
تفاوت نقش اجتماعی و سیاسی و 
تربیتی مردان و زنان نیز مطرح می 
جنسیتی  تربیت  فرایند  در  شود. 
قرار است که دختر هویت زنانه خود 
یک  و  زن  یک  به  تبدیل  و  یافته  را 
مادر شود و پسر هویت مردانه خود 
را بیابد و تبدیل به یک مرد و یک پدر 

شود.
بعدی  تک  شود  نمی  را  تربیت 
پذیرفت.  کاریکاتوری  بصورت  و 
دارای  که  است  کل  یک  تربیت 
عناصر مختلفی است که با یکدیگر 
می  را  تربیت  هستند.  ارتباط  در 
در  الجزایری  مجمع  مثابه  به  توان 
از  یکی  جزیره  هر  که  گرفت  نظر 
این  و  است  تربیت  ساحت  و  ابعاد 
جزایر به شدت با یکدیگر در ارتباط 
گذاشته  تاثیر  یکدیگر  به  و  بوده 

پذیرند.  می  تاثیر  یکدیگر  از  و 
 ، اقتصادی  تربیت  ما  همانطور که 
تربیت سیاسی ، تربیت بدنی و ... 
داریم ، تربیت جنسیتی هم داریم 
به  و  خودش  زمان  در  باید  در  که 
طریق صحیحی اتفاق بیفتد. پس 
 ، سیاسی   ، فرهنگی  مسائل  تمام 
اقتصادی ، بدنی و ... بر روی تربیت 

جنسیتی تاثیر دارد.
مرحله  هر  در  جنسیتی  تربیت 
مفهوم  و  معنا  فرد  رشد  مراحل  از 
سایر  مانند  و  دارد  را  خود  خاص 
ساحت های تربیتی نباید از میزان 
رشد شناختی و جسمی و روانی و 
روحی فرد جلو زند. حتی بالعکس 
؛ نباید از میزان رشد عقب بفتد. که 
اگر چنین شود آثار نامطلوب خود 
را بر روی فرد و به تبع روی اجتماع 

خواهد گذاشت.
بر طبق تعریف سند تحول بنیادین 
و  حیطه  هر  در  تربیت   ، تربیت  از 
ساحتی که قرار است اتفاق بیفتد 
فرایندی  و  تدریجی  بصورت  باید 
باشد و ما نیز می بایست به این امر 
نداشته  انتظار  یعنی  کنیم.  توجه 
باشیم که با دو یا سه بار تذکر زبانی 
شاهد یک اتفاق بزرگ در کودک و 
نوجوان باشیم. ما باید تربیت را یک 
بازه زمانی از زمان تولد فرد تا پایان 

تربیت  بگیریم.  نظر  در  وی  عمر 
مستثنی  امر  این  از  نیز  جنسیتی 
که  نشود  فرض  اینطور  نیست. 
والدین و مربیان و متولیان امر تربیت 
تا یک سنی فرد را تربیت جنسیتی 
تربیت  بیخیال  آن  از  بعد  و  کنند 
کهنسالی  افراد  تعداد  چه  شوند. 
لحاظ  از  باید  که  آنطور  که  داریم 
بسا  چه  و  نیافته  تربیت  جنسیتی 
هنوز هویت جنسیتی خود را نیافته 
و حتی دچار انحرافات جنسی نیز 
هستند. بستر سازی و زمینه سازی 
در  مهم  بسیار  موارد  از  دیگر  یکی 
بر  تربیت  خالف  بر  است.  تربیت 
اساس تفکر غربی که توجه خود را 
بیشتر معطوف به آموزش و تربیت 
به  زیادی  توجه  و  کرده  مستقیم 
مفاهیم  صرف  انتقال  و  آموزش 
دارد ، در تربیت اسالمی و دینی ، 
بسیاری  تاکید  موارد  این  بر  عالوه 
تربیت  محیط  و  زمینه  و  بستر  بر 
گاهی  مستقیم  غیر  تربیت  دارد. 
بر  بیشتری  بسیار  تاثیر  مراتب  به 
و  جنسی  تربیت  دارد.  فرد  روی 
ابعاد  سایر  به  نسبت  جنسیتی 
تربیتی از نوع غیر مستقیم و بستر 
سازی محقق می شود. برای هویت 
یابی جنسی و جنسیتی در سنین 
کودکی و حتی نوجوانی نمی توان  نشریه بصیر
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به صورت مستقیم وارد شد. بلکه 
سازی  بستر  و  سازی  الگو  با  باید 
محقق  امر  این  مختلف  طرق  به 
مهم  و  ترین  اصلی  از  شود. شاید 
ترین وجه تمایز تربیت اسالمی با 
تربیت غیر اسالمی ، آگاهانه بودن 
تربیت باشد. انسان نه ربات است 
او  اجبار  و  تلقین  با  که  حیوان  نه 
اختیار  با  باید  فرد  کرد.  تربیت  را 
آگاهانه  شود.  تربیت  آگاهی  و 
بودن به این معنا نیست که صفر 
شود.  گفته  فردی  به  امور  صد  تا 
زیرا ممکن است فرد در مرحله ای 
صالح  اصال  که  دارد  قرار  رشد  از 
نیست که بسیاری مسایل را جلو 
این  به  بلکه  بداند.  رشدش  از  تر 
معناست که فرد بداند که در فرایند 
تربیت قرار دارد و رشد می کند و 
دیگران وی را با جبر و تلقین تربیت 
در  بودن  آگاهانه  این  کنند.  نمی 
و  میزان  سن  هر  در  و  مرحله  هر 

درجه مختلفی دارد. 
و  شده  ریز  کمی  قسمت  این  در 
وارد مصداق می شویم و موارد باال 
را در مصداق بسنجیم و چند مورد 
توسط  ها  روز  این  که  اشتباهی 
روانشناسان  حتی  و  ها  خانواده 
تربیت  جهت  تربیتی  مشاوران  و 
را  شود  می  پیشنهاد  جنسی 
بررسی میکنیم. یکی از داغ ترین 
سن  در  جنسی  تربیت  مباحث 
زمانی  باشد.  می  سال  هفت  زیر 
بود  اخبار  بورس   2030 سند  که 
مثال های مختلفی از اجرای این 
سند با هدف آشنا سازی و آگاهی 
کودک  مهد  در  کودکان  به  دادن 
ها و مدارس ابتدایی از اقسا نقاط 
مختلف کشور به گوش می رسید 
را  این دست توصیه ها  و کماکان 
می بینیم. اکثر افرادی که بایدها 
کنند  می  توصیه  را  نبایدهایی  و 
متد  یک  و  روش  یک  روی  عمدتا 
تاکید دارند. یکی قانون لباس زیر 
) معروف به قانون پنج کلمه در دنیا 
(. که این ها با یکدیگر پیوسته اند و 
باید با یکدیگر گفته شوند. در ابتدا 
بگوییم که این قوانین برای سنین 
اصولی  و  درست  سال  هفت  زیر 
نیست. حال بنگریم که قانون پنج 
درست  چرا  و  گوید  می  چه  کلمه 

نیست

بدن:  خصوصی  های  اندام   -1
به  را  کودک  خصوصی  جاهای 
این  که  کنید  تاکید  و  بگویید  او 
اندام ها ، اندام های خصوصی تو 
هستند و هیچ کس به جز خودت 
بر  مالکیت   -2 بزند.  دست  نباید 
تو  که  شود  گفته  کودک  به  بدن 
کس  و  هستی  خود  بدن  مالک 
دیگر حق ندارد که به بدن تو دست 

بزند.
٣- نه گفتن حق کودک است: به 
را  گفتن  نه  که  شود  گفته  کودک 
بلد باش و این حق تو است که هر 
کاری که نمی خواهی انجام دهی 

باید نه بگویی
کودک  به  بدن  راز  و  خوب  راز   -4
خوب  راز  نوع  دو  که  شود  گفته 
اشکالی  خوب  راز  و  داریم  بد  و 
 -5 دارد.  اشکال  بد  راز  و  ندارد 
کمک بخواه: به کودک گفته شود 
داشتی  کمک  به  نیاز  جا  هر  که 
کمک بخواه و حتما هر جایی یک 

بزرگنری هست به تو کمک کند.
موارد  این  از  استفاده  چرا  اما 
اشتباه و نادرست است. کسانی که 
این موارد را می گویند و تجویز می 
کنند ، مشخص است که با کودک 
را نمی شناسند و یا با کودکان کار 
نکردند تا آن ها را بشناسند. چرا که 
از موارد فوق کارکردی  هیچ کدام 

برای کودک زیر هفت سال ندارد.
فضای  در  سن  این  در  کودک 
و دغدغه  دیگری زندگی می کند 
با  هایش در سطح دیگری است. 
تنها  کودک  ب  موارد  این  گفتن 
می  مسایلی  درگیر  را  او  ذهن 
و  نبوده  مساله  برایش  که  کنیم 

تنها حس کنجکاوی او را بیش از 
جالب  ایم.  کرده  دستکاری  حد 
تربیتی  مشاوران  که  اینجاست 
کنجکاو  را  کودک  که  گویند  می 
به مسایل دیگر نکنید ولی همین 
افراد موارد فوق را تجویز می کنند؟
بر فرض اگر قرار است که نه گفتن 
این  باید  باشد  جزو حقوق کودک 
غیر  و  عملی  صورت  به  را  مهارت 
بدهیم.  آموزش  او  به  مستقیم 
یا  و  مربی  بعنوان  خودمان  یعنی 
هایمان  بچه  گفتن  نه  به  والدین 
احترام بگذاریم و آن ها را وادار به 
پسندند  نمی  که  کارهایی  انجام 
به  تمایل  کودک  اگر  مثال  تکنیم. 
سالم کردن به فردی را ندارد او را 
مجبور به سالم کردن نکنیم با در 
انسان  برای   ، بد  و  راز خوب  مورد 
و  راز  فهمیدن  سال  بزرگ  های 
خصوصی بودن و به سخت است 
چه برسد به کودک. حال باید این 
را به کودک هم توضیح دهید. در 
در  مدام  باید  کودک  حالت  این 
گیری ذهنی داشته باشد که االن 
در   | نه؟!  یا  است  خوبی  راز  این 
مورد کمک خواستن هم همینطور 
از  کودک  خواستن  کمک  است. 
والدینش  با  درست  ارتباط  طریق 
اگر  شود.  می  محقق  که  هست 
موقع  به  و  درست  را  کودک  نیاز 
برآورده کنیم کودکان به ما اعتماد 
اشتباهی  احیانا  اگر  و  کنند  می 
سخت  برخورد  ها  آن  با  کردند 
گفتن  با  اینکه  نه  باشیم  نداشته 
به کودک که تو به من اعتماد کن 
انتظار اعتماد او به خود را داشته 
باشیم. تمام موارد فوق این مفهوم 

را در خود نهفته اند و یا بهتر است 
این  بر  حاکم  منطق  که  بگوییم 
قوانین این است که کودک را قوی 
کنیم تا خود بتواند از خود مراقبت 
کنند. اما اصول کار این است که 
والدین  وظیفه  اول  در هفت سال 
از کودک مراقبت کنند.  است که 
آیا ما حق داریم وظیفه خودمان را 
به گردن کودک بیندازیم؟ معموال 
دوران تربیت جنسی را به سه دوره 
تقسیم می کنند: هفت سال اول 
دوازده  و  سال  دوازده  الی  هفت   ،
الی  هفت  دوران  در  بعد.  به  سال 
دوازده سال است که ما یک سری 
مراقبت های از خود را نه به صورت 
و  بلکه در کانال  پنج جمله  قانون 
پازل خاص به کودک می آموزیم. 
نه به این صورت که کودک را دچار 
در  پس  شود.  امنی  نا  و  استرس 
هفت سال اول این وظیفه والدین 
است که باید مراقب کودک باشند. 
دایره  باید  که  است  والدین  این 
امنی برای کودک بسازد. همانطور 
شد،  گفته  سخن  ابتدای  در  که 
منطق تربیت جنسیتی این است 
که دختر هویت زنانه و پسر هویت 
مردانه بیابد. منطق تربیت جنسی 
در هفت سال اول هم همین است. 
یعنی قرار است که دختر ما دختر 
بزرگ شود و پسر ما پسر بزرگ شود 

)تثبیت جنسیت(.
منابع

- سند تحول بنیادین آپ 
حمید  آقای  از  هایی  -نوشته 
کثیری ) کارشناس مسایل کودک 
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