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 سواد یک حقیقت است نه فقط مدرك تحصیلی

)1بندي نمود:  توان در سه رده دستههاي آن را فراهم کرد. سواد را می باید براي جامعه تعریف نمود و زیرساخت گستره سواد را می 
- سواد عمومی شامل خواندن و نوشتن و محاسبه کردن، استفاده از کامپیوتر و اینترنت، آشنایی به زبان اینترنت، استفاده از وسائل فنی 

ها براي تعریف  هاي علمی در رشته مورد نظر، بکارگیري نظریه) سواد علمی شامل دانستن نظریه 2و ادب اجتماعی.  رفاهی روزآمد  
گیري، ایجاد داده و اطالعات علمی و مصرف بهینه علمی و نوآوري  هاي اندازه فرضیه براي حل یک مسئله، آشنایی به روش و تکنیک 

) سواد عقلی و یا حکمت درك حقیقت اشیاء و پی بردن به نور حقیقی  3طالعات علمی. از اطالعات ایجاد شده و تحلیل عمیق از ا
عالم و شکرگزاري خالق و پیروي از علوم و ادب الهی در شناخت عوالم دنیا و آخرت. براي تعلیم و پرورش انسان در هر کدام از  

ب) مدرسه با فضا و امکانات استاندارد با حضور معلمان و  باشد: الف) خانواده منسجم و مؤدب.  ها میموارد باال نیاز به زیرساخت 
رتبه، امکانات  مربیان دانشمدار. ج) دانشگاه و مراکز علمی با برج و بارو با حضور استادان مبرز و دانشجویان مستعد و کارشناسان عالی

هاي دقیق و امکانات گیريیزبین براي اندازه هاي تحقیقاتی با وضوح باال و رها و دستگاهروز آموزشی، پژوهشی شامل آزمایشگاهبه
و   علمی  اطالعات  بزرگ  دادگان  ایجاد  براي  عظیم  آنها، سرورهاي  از  ملی و  آپشتیبانی  فرا  ملی،  علمی  ارتباط  امکانات  آنها،  نالیز 

لمی و تعیین خط  هاي کالن عهاي علوم با حضور استادان مجرب علمی براي ترسیم سیاستها و آکادمی فرازمینی. د) فرهنگستان
مشی پیشروي دانش و ادب در سطح ملی و فرا ملی؛ هـ) مراکز غیررسمی و خصوصی در جامعه براي پشتیبانی و پیشروي دانش و 
 خالقیت. 

نمایند و یابند و بیشتر آنها مدرك تحصیلی را دریافت می آموزان در مسیر موارد باال تعلیم و تربیت نمی امروز دانشجویان و دانش
افزا از توان موجود براي تعلیم  برداري هم ر هم رضایت ندارند. با داشتن اینهمه امکانات، شایسته است مدیریت صحیح در بهرهآنطو

 و تربیت و رضایت فرزندانمان را داشته باشیم. البته این موضوع همت دولت و ملت را می طلبد تا به موفقیت دست یابیم.

 علی اکبر موسوي موحدي 
    سردبیر

 نمود:   يتوان در سه رده دسته بند  یآن را فراهم کرد. سواد را م  ي ها  رساختی نمود و ز  فی جامعه تعر  ي برا  دی با  ی گستره سواد را م

-یاستفاده از وسائل فن  نترنت،ی به زبان ا  یی، آشنا  نترنتی ا  وترویشامل خواندن و نوشتن و محاسبه کردن، استفاده از کامپ  ی) سواد عموم1
  ف ی تعر  يها برا   هی نظر  يریدر رشته مورد نظر، بکار گ  یعلم  يها  هی شامل دانستن نظر  ی) سواد علم2. یادب اجتماع  ،روزامد    یرفاه
  يو نوآور  یعلم  نهیو مصرف به  یداده و اطالعات علم  جادی ا   ،يریاندازه گ  يها  کیبه روش و تکن  ییمسئله، آشنا  کی حل    يبرا  هیفرض

عالم    یقیبردن به نورحق  یو پ   اءیاش  قتیحکمت درك حق  ای و    ی) سواد عقل3.  ی علم  طالعاتاز ا  قی عم  لیشده و تحل  جادی از اطالعات ا
و پرورش انسان در هر کدام از موارد باال    میتعل  يو آخرت. برا  ایدر شناخت عوالم دن  یاز علوم و ادب اله  يرویخالق و پ  يو شکرگزار

 باشد:   یها م رساختی ز ازبهین

  ی دانشمدار. ج) دانشگاه و مراکز علم  انیالف) خانواده منسجم و مودب. ب) مدرسه با فضا و امکانات استاندارد با حضور معلمان و مرب
  شگاه ی شامل آزما  یپژوهش  ،یامکانات به روز آموزش  ،هرتبعالیمستعد و کارشناسان    انی با برج و بارو با حضور استادان مبرز و دانشجو

 يبرا  میعظ  ياز آنها، سرور ها  ی بانی و امکانات پشت  قیدق  يها  يریاندازه گ  يبرا  نیب  زی با وضوح باال و ر  ی قاتیتحق  يها و دستگاه ها
  ي ها  ی. د) فرهنگستان ها و آکادمینیو فرا زم  یمل فرا ،یمل  یامکانات ارتباط علم  آنها، آنالیزو    یبزرگ اطالعات علم  يدادگان ها  جادی ا

و    یدانش و ادب درسطح مل  يشرو یپ  یخط مش  نییو تع  یکالن علم   يها  استیس  میترس  يبرا  ی علوم با حضور استادان مجرب علم
تیدانش و خالق يشرویو پ یبانیپشت يدر جامعه برا یو خصوص یرسم ری) مراکز غه. یفرا مل
و آنطور    ندی نما  یم  افتی را در  یلیآنها مدرك تحص  شتریو ب  ابندی   ینم  تیو ترب  میموارد باال تعل  ریودانش آموزان در مس  انی دانشجو  امروز

  ت یو ترب میتعل ي هم افزا از توان موجود برا يدر بهره بردار  حی صح تی ری است مد ستهی امکانات شا نهمه ی ندارند. با داشتن ا تی هم رضا
 . میابی دست  تیطلبد تا به موفق یموضوع همت دولت و ملت را م نی . البته امیمان را داشته باشندانفرز تی و رضا

 اکبر موسوي موحدي علی
 سردبیر           
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Literacy Is a Fact, Not Just a Degree 

The scope of literacy influencing the quality of social life in a given society is to be defined where it is necessary that 
infrastructure required for its development be also outlined.  Literacy in its broad context can be classified into three 
main categories: 1) General literacy and skills consisting of those that deal with reading, writing and numerical 
calculation, knowledge of computers and Internet usage. It also includes familiarity with the language and symbolism 
used in Internet facilities. General literacy in its broad spectrum includes also being current on the use of social 
communication channels such as newspapers and other similar tools that are an integral part of social life for 
maintaining quality of social life, high standard of social welfare and social living in the society. 
2) Scientific literacy, including knowledge of concepts and theories used in the chosen field of the study. It includes,
applying concepts and theories in outlining hypothesis aimed towards a solution for use in dealing significant problems 
in the chosen field of study. As an integral part of scientific knowledge, familiarity with methods and tools for use in 
generating scientific data along with optimal usage and in-depth analysis of such data and scientific information to be 
used for developing innovative solutions are considered to be an integral part of scientific literacy. 
3) Rational and judgmental literacy and wisdom in which understanding of the underlying truth behind things in our
world and realizing the true meaning of our life where by giving thanks to the Creator, a level of knowledge and 
literacy is reached that can be categorized as pure and universal literacy in line with divine knowledge. It is the 
knowledge necessary to give meaning to life in this world and the hereafter. 
To train and educate people in each categories of literacy as stated above in a given society, requires developing 
underlying structures that include: a) unified and cultured family, b) Schools that are equipped with necessary facilities 
and administered by teachers and educators of high knowledge. c) Universities and scientific centers that are run by 
educators having high knowledge in their field of study and finally by distinguished professors.  As an integral part of 
literate society, it is necessary to have talented students, up-to-date educational and research facilities including 
laboratories, support facilities to carry out the required research works enabling development of high valued databases 
of scientific information for their analysis at the national, international and extraterrestrial scientific communication 
facilities. d) Academies of science and cultural centers where by the presence of eminent, experienced and high 
knowledge professors, it is possible to outline macro-scientific policies and guidelines for the advancement of 
knowledge, science and literature at the national and international level. 
e) Establishing official and private centers in the communities and in the society as a whole that are destined to support 
and promote knowledge and creativity in the society. 
Today, our students at universities and high schools are not being educated in line with guidelines and educational 
structures mentioned above. While most of them receive degree and a document certifying their education, they are 
still not satisfied. Considering facilities that are used currently, it is worthwhile to have proper management for a 
synergistic utilization of the existing resources for a meaningful and well-planned educational training of our children 
who are the main resource of future development of our society. Of course, this requires concerted efforts of both 
government and public sectors to achieve this goal. 

Ali A. Moosavi-Movahedi 
 Editor-in-Chief 
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