
 دکتر میثم صداقت زاده

 نگرانی از کرونــا، بيش از آنکه به 
خطرآفرينی آن مربوط باشد، از سرايت 
ســريع اين ويروس ناشــی مي شــود. 
می شــود  موجب  آن  انتشــار  فراگيری 
امکانات و زيرســاخت های هيچ کشوری 
پاسخ گوی نياز مبتاليان به اين بيماری 
نباشد و در نتيجه سالمت عمومی جامعه 

با اختالل مواجه شود.
مــردم در مواجهه با ايــن ويروس به 
چند گروه تقســيم می شوند. کسانی که 
به دليل کهولت ســن يــا بيماری های 
زمينــه ای، مقاومت چندانــی در مقابل 
کرونا ندارند و از پا درمی آيند، افرادی که 
گرفتار بيماری می شوند و با وجود تحمل 
رنج بيماری، آن را شکســت می دهند، و 
اشــخاصی که با رعايت احتياط، از نفوذ 
ايــن پديدة منحــوس به وجــود خود 

جلوگيری مي كنند و بدون ابتال به حيات 
خــود ادامه می دهند. البته گروه ديگري 
هم هســتند كه مبتال مي شوند و بدون 
اينكه متوجه شوند، بيماري را پشت سر 

مي گذارند.
امــا جامعــه فقط از اين چند دســته 
تشــکيل نشده است. در هر جامعه گروه 
مهــم ديگری وجــود دارد کــه ويژگی 
آن ها نه در بيمار نشــدن يا بهبود يافتن 
از بســتر بيمــاری، بلکه در مبــارزه با 
ويروس و ســالمت بخشيدن به بيماران 
است؛ پزشــکان و پرستارانی که در خط 
مقدم اين نبرد، برای ريشــه کنی اين بال 
از جامعــه، جان فشــانی می كنند. امروز 
کمتر کسی را می توان يافت که از عمق 
جان خــود قدردان اين قشــر از جامعه 
نباشــد؛ کســانی که زندگی را به مردم 

۶

هديه می کنند، در واقع شايستة بهترين 
سپاس ها و پاداش ها هستند.

اما آيا انســان ها و جوامع فقط با خطر 
کرونا مواجهند؟ بيماری های ديگر مانند 
حمله های  و  امراض  ســرطان،  آنفلوانزا، 
قلبی کمتر از کرونا ســالمتی را تهديد 
می کننــد؟ باليــای طبيعی و ســوانح 
رانندگی چطــور؟ اصًال آيا خطر فقط در 
کمين سالمت جسمی و زندگی دنيوی 
ماســت؟ آيا بعد روحانــی ما در معرض 
ويروس هــای خطرناک نيســت؟ حيات 
مادی مهم تر اســت يا حيات معنوی؟ آيا 
بيماری های اخالقی، اعتقادی و فرهنگی 
را همان ميزان مهم می شــماريم که به 
کرونــا و ديگر باليای جســمی اهميت 

می دهيم؟
اگر جامعة ما دچار نااميدی، اســراف، 
بی انگيزگی،  اعتمادبه نفــس،  نداشــتن 
دروغ گويی، بی نظمی، کســالت و تنبلی، 
و بی تعهدی باشــد، چقدر مهم اســت؟ 
چگونه بايد با اين مشکالت برخورد کرد؟ 
متولی آن کيســت؟ مدافعان ســالمت 
روحی چه کسانی هستند؟ آيا قدر آن ها 
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دانسته می شود؟
مربيان و معلمــان وظيفة حفاظت از 
روح جامعــه را در مقابل حملة مهمانان 
ناخوانــدة فرهنگی دارنــد. آنان همواره 
در خــط مقدم جهــاد فرهنگی، از همة 
داشته ها و نداشــته های خود برای اين 
مرزبانی و نگهبانی بهره برده اند. با همة 
مشــکالت مادی و معنوی، شــخصی و 
خانوادگی، و روحی و جســمی هيچ گاه 
در راه انجام وظيفة خود کم نگذاشته اند 
و با ويروس هــای جهل علمی و جهالت 

عملی مبارزه کرده اند.
مهاجم  ويروس هــای  ايــن  از  بعضی 
فرهنگــی بســيار خطرناک و کشــنده 
هســتند و برخــی به ســرعت شــيوع 
می يابند. تعدادي از تهاجم   ها متناســب 
با بيماری هــای زمينه ای فرهنگی عمل 
می کنند و بخشی از آن ها به دليل ضعف 
بنية دفاعی معنوی مؤثر واقع می شوند. 
تعدادی از اين شــبيخون های فرهنگی 
در آزمايشــگاه ها و اتاق های فکر دشمن 
ســاخته و پرداخته شده اند و قسمتی از 
آن ها حاصل مشکالت فرهنگی ـ تمدنی 

خودمان هستند.
به هر حال، اين فرهنگيان هستند که 
بايد با تربيت انسان ها، فرهنگی بهتر را 
برای جامعه به ارمغان بياورند. به همان 
ميــزان که روح هر کس در مقايســه با 
جسم او اصالت و برتری دارد، سالمت و 
بيماری روحی نيز در مقايسه با سالمت 
مضاعف  اهميتــی  جســمی  بيماری  و 
دارد. هر قدر کار پزشــکان و پرستاران 
در مبارزه با بيمــاری کرونا و در تأمين 
سالمت جســمی جامعه شايستة تقدير 
اســت، زحمات معلمان و مربيان جامعه 
در تربيت فرهنگي بايد به مراتب بيش از 

آن ها مورد قدردانی قرار گيرد.
معلــم قهرمان عرصة نبــرد فرهنگی 
اســت و بايد در چشــم جامعه به عنوان 
قهرمان ملی شــناخته شــود، نه فردی 
که بيشــترين ســخنی که در مورد او 
در رسانه ها مطرح می شــود، كم  بودن 
دســتمزد و مزايا يا معوقات مالی باشد! 
خود معلمان، اصحاب رســانه و هر کس 
در هر جا که امکانــات و ظرفيتی دارد، 
بايــد بــرای بازســازی قهرمانانة نقش 
معلمی در جامعه بکوشد. امروز جوانان و 
نوجوانان ما به  شدت نيازمند قهرمان ها 
و الگوهايی هستند تا با کسب هويت از 
آن ها، فرايند رشد خود را به  درستی طی 

کنند. و چه کسی بهتر از معلم؟!
اما معلم چگونه با بيماری های روحی 
و فرهنگــی مقابله می کند و براســاس 
کدام دانش برای متربيان خود نســخه 
متخصصان  برخــی  نســخة  می پيچد؟ 
پزشــکی مــدرن، اگرچــه در نظر اول 
در محــل درد کارگــر واقع می شــود، 
ولــی با نگاهی عميق تــر خواهيم يافت 
کــه او تنها به محــل درد توجه دارد و 
انســان را به صورت يــک کل واحد در 
نظر نگرفته اســت. گاهی شکم کسی را 
پاره می کنند تا عضو آســيب ديده را از 
 بدنش خارج کننــد. گاهی بدون توجه 
بــه علت اصلــی بيماری، تنهــا به رفع 
نشــانه های آن می پردازند. مثًال اشکالی 
که در دندان کســی ايجاد شــده است، 
موجب شده غذا به  درستی جويده نشود 
و براي او مشــکالت گوارشی ايجاد کند 
و پزشــکی که مثًال فوق تخصص معده 
دارد، برايش داروی کمک به معده تجويز 

می کند! و... امان از اين تخصص گرايی!
در ميان معلمان هم همين نكته صادق 

است. نمی شود کسی داعية تربيت انسان 
داشته باشد، ولي انســان را آن گونه که 
هســت نشناســد. تربيت تنها آموختن 
مهارت های ادارة کالس و نحوة مواجهه 
با اختالالت روانی کودکان نيست. مربی 
هم بايد با واقعيت انسان آشنا باشد و راه 
سير به انسانيت را بشناسد. بايد با فرايند 
تدريجی شــکل گيری شخصيت متربی 
خود آشنا باشد و بداند نقاط رشد و نقص 
هرکدام از آن ها معلول چه پيشينه ای در 

وجود اوست.
به جای اينکه پس از مشــاهدة برخی 
بيش فعالی،  برچســب  بالفاصله  عالئم، 
کندذهنی و بی ادبی به دانش آموز بزنيم، 
شايد الزم باشد با ريشه يابی اين عالئم، 
به سرچشــمه های اصلی راه يابيم و به 
جای اســتفاده از نسخه های متخصصان 

بی خبر، علل اصلی را چاره کنيم.
تربيــت نيازمند نگاهی جامع اســت. 
وقتی کودک يا نوجوانی هم کالسی های 
خود را آزار می دهد، لزومًا شــخصيتی 
پرخاشــجو ندارد، شايد به دليل شرايط 
خانوادگی نيازمند توجه اطرافيان است. 
وقتی دختری با پوشــش نامناســب در 
مدرســه يا جامعه حاضر می شود، لزومًا 
بی حيــا نيســت، شــايد در اعتراض به 

چيزی يا کسی اين گونه عمل می کند.
انســان همه انســان اســت و تربيت 
بايد انسان را رشــد دهد. تخصص های 
گوناگون تربيتی مانند ســواد جنســی، 
سواد رسانه ای و روان شناسی رشد، اگر 
به  درســتی حاصل شوند، در جای خود 
مفيد هســتند، اما نتيجة آن بايد تربيت 
جامع انســان باشــد، نه وصلــه کردن 

قطعه های از هم گسيخته.
مراقب باشيم، متخصص نباشيم. 
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