
ݡگفت وݡگو با 
مدیر دبستان و متوّسطه ی اّول نیݡکان

علیدوایی
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اگراآلنکسیازشمابرایتأسیسمدرسهمشورتبخواهد،ازنظرشماپیشنیازهای
تأسیسچنینمدرسهایچیست؟

گر بخواهم بدون رعایت  این موضوع جنبه های بسیار مختلفی دارد؛ ولی ا
کنم، از اعظِم مسائل ) و  ح  که به ذهنم می رسد مطر اولوّیت، یکی از آن ها را 
نه واقعًا اعظِم مسائل( مسئله ی مالی است. باید تأمین مالی خوبی داشته 
که از نظر مالی، می توانند ادامه بدهند یا نه؛ حواله به غیب  باشند و بدانند 
نکنند و نگویند: إنشاءاهللخداعنایتمیکند! مدرسه بازکردن مانند خرید 
کار است! باید یک  خانه و حّتی ازدواج نیست؛ پای بّچه ها و تربیت آن ها در 
پشتوانه ی هفتادهشتاد درصدی خوب، قابل اعتماد و اطمینان، برای شروع 
کار برای گسترش و توسعه، می توان  کار در اختیار داشته باشند. حاال در ضمن 
مه، »سفره ی نینداخته بوی ُمشک 

ّ
کندتر یا تندتر عمل کرد. به تعبیر آقای عل

اگربدونتأمین
مالیخوبوقابل
اعتماد،مدرسهرا
تأسیسکنیم،هم
کارجلونمیرودو
فمیشودو

ّ
متوق

هممدیردلسرد
وافسردهوناامید
میشود.

مـراحلوشرایطتأسیسمدرسه 8
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کنیم و معلوم شود ُمشکی  گر باز نکنیم، بهتر است تا این که باز  می دهد!« ا
که افراد به دالیل مختلف،  کار نبوده است. متأّسفانه، فراوان پیش آمده  در 
که آدم  به ویژه از نظر مالی، در آغاز راه به مشکل برخورده اند. خیلی بد است 
کار  کند. این  در مسیر تعلیم و تربیت، دست التماس به سوی این و آن دراز 
از عّزت نفس مدیر می کاهد، او را ناامید می کند، باعث دل سردی اش می شود 
کهباهمهی که: مرادرکنمیکنند.من و این احساس به او دست می دهد 
وجود،تمامعمروجوانیخودرامیگذارم.چراآدمهانمیفهمند؟!چرااز

مالخوددریغمیکنند؟!مگرمالآنهاعزیزترازجانمناست؟!

همین افکار سبب خواهد شد که نسبت به آدم ها بدبین شود و گاهی خود 
را از دیگران برتر ببیند و بگوید: انگارمنبرایاینزماننیستموزودبهدنیا
کردنبرای که: کار آمدهام!مندرکنمیشوم! و بعد می انجامد به این فکر 
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کارمساعد اینآدمهابیفایدهاست!شایستگیاشراندارندوزمینهبرای
که آدم احتمال تأثیر نمی دهد. به همین  نیست! مانند امر به معروفی است 
گاهی  کار ناامید و منصرف می شوند و دست برمی دارند. این ها  خاطر، از اصل 
کار فرهنگی جواب نمی دهد و  که معتقدند دیگر  به عناصری تبدیل شده اند 
باید کار دیگری کرد؛ در حالی که این واقعّیت ندارد. شما شرایطش را نداشتی یا 
فراهم نکردی و به اندازه ی کافی نگشتی یا زود شروع کردی و هنوز به آن حّد 
کنی و...؛ »تقصیر صاحب خانه  که اعتماد جامعه را جلب  رشد نرسیده  بودی 

چیست؟!«

شاید همان تعبیری را که من جای دیگر گفتم، این جا هم بتوان استفاده 
کرد؛ چرا که برای شروع کار، تأثیرات این دو مقوله شانه به شانه ی هم می زند: 
»کادر و امکانات«. مرحوم سّید کاظم موسوی یک بار به خود من گفت و آقای 
مه هم از قول ایشان نقل می کرد که کسی از ایشان پرسیده بود: میخواهیم

ّ
عل

کنیم؟ ایشان  ِکیشروع کردهایم. کنیمومقّدماتیهمفراهم دبستانیباز
کادرشمابرایهمهیدبستانآمادهاست،کالساّول گر جواب داده بود:ا
کنید. این جواب یعنی این که باید حدود سه برابر نیاز، نیرو داشته  راشروع
کنید. این از نظر نیروی انسانی بود. از نظر امکانات ماّدی  باشید و بعد شروع 
و بودجه ای نیز گمان می کنم باید همین طور باشد؛ یعنی ما امکانات الزم برای 
کلس شروع  کار را با یک  یک مدرسه ی  شش کلسه داشته باشیم و آن وقت، 
گر هم این امکانات  ا کنیم.  را هزینه  که الزم است، آن  اندازه ای  کنیم و به 
که در دست رس و حّتی در اختیار است و  بالفعل نیست، الاقل بالقّوه ای باشد 

وعده ی سِر خرمن نباشد.

من پیش از این برای شما مثال زدم که یکی از علما می خواست مدرسه ای 
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گذشته نیز دو خانم  کند و بر سر همین قضایا، اصًل شروع نشد. سال  تأسیس 
کارکرده بودند و به هم علقه مند بودند،  که با هم  فرهنگِی شناخته شده ای 
کردند؛ اّما وقتی با نیازهای جّدی تر مالی  کردند و ثبت نام هم  منزلی را اجاره 
مواجه شدند، نتوانستند ادامه دهند و در همان تابستان، با یک دیگر اختلف 

کار نکرد. مالی پیدا کردند و اصًل مدرسه شروع به 

کجا قرار است تأمین  که: پول مدرسه از  باید پیش بینی های الزم بشود 
شود؟ ما به چه کسی جواب گوی مالی هستیم؟ مدیر رضایت مالِی چه کسانی 
را باید جلب کند؟ آیا استمرار کار مدرسه مستلزم رضایت خاطر کسانی است که 
در ازای آن رضایت خاطر، هزینه می کنند یا منابع مالی تمامًا در اختیار مدیر 

است؟

این ها سؤاالت مهّمی است. بسیاری از مدارِس خوِب موجود، متأّسفانه 
ابتر  آن جا  فرهنگِی  مدیرّیت  و  خودند  مالی  متوّلیاِن  سلیقه ی  تسلیِم  و  تابع 
است. مدیر مجبور است برای راضی نگه داشتن فلن بانی، کارها را به گونه ای 
تدوین کند و برنامه هایی بگذارد که گاهی خودش هم آن ها را صلح نمی داند. 
این یعنی مدیر اسیِر مالِی بانی مدرسه است. آن بانی هم چون اعتماد الزم را 
ندارد یا چون منابع مالی هنوز در اختیار اوست و می تواند با این اهرم مالی، 

اعمال نفوذ بکند، وظیفه ی شرعی خود می داند که دخالت کند.

مدیر،  می شود؟  تأمین  کجا  از  مدرسه  مالی  منابع  که:  باشد  معلوم  باید 
گر این تکلیف معلوم نباشد،  کیست؟ به چه کسی باید جواب گو باشد؟ ا اسیِر 
کرد و مدیر، می شود اداره شونده، نه اداره کننده؛ دائم  اصًل نمی توان مدیرّیت 
که این یکی ناراحت نشود، آن یکی دلخور نشود و مجبور  ذهنش درگیر است 
کند و پِر خود را بُبرد. برای هر نوآوری، باید ببیند فلنی  کنترل  است خود را 

پیشازتأسیس،
بایدروشنشودکه
پولمدرسهازکجا

تأمینمیشودو
بانیاینپولتاچه
میزانحّقدخالت

درامورجاری
مدرسهرادارد.در

غیراینصورت،
مدیراسیراینوآن

میشودواختیار
الزمراازدست

میدهد.
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خوشش می آید یا نه. در واقع، برای این که مدیر اسیر نشود، باید پاسخ این 
سؤاالت روشن باشد.

اینیعنیجایگاهونسبتمدیر،مؤّسسوپشتیبانمالیمشّخصشود.

گر باالتر از  باید مشّخص شود که مدیر چه جایگاهی در میان این ها دارد. ا
مه است که مؤّسس و 

ّ
همه است، خیلی عالی است. یک الگو، الگوی آقای عل

مه توانست 
ّ

تأمین کننده ی مالی و مدیر یک نفر است. هر کار نویی که آقای عل
مه 

ّ
کرد و آقای عل گسترش پیدا  کار  بکند، به همین دلیل بود. وقتی بعدها 

کردند و در تصمیم گیری ها  شورا تشکیل داد و عّده ای اختیار و امکانات پیدا 
مه از نظر مالی مشکلی نداشت و به آنان وابسته 

ّ
صاحب سهم شدند، آقای عل

نبود؛ اّما چون مجبور شد در تصمیم گیری رعایت حال این مجموعه را بکند، 
به همان نسبت از نوآوری هایش کاسته شد.

باتوّجهبهاشارهیشمابهالگویتأسیسمدرسهتوّسطآقایعّلمه،آیاایشانخود
تأمینکنندهیمالیمدرسهبود؟

مه اطمینان داشتند 
ّ

مه تاجر که نبود. آن عّده ای که به آقای عل
ّ

آقای عل
مه 

ّ
و پول مدرسه را تأمین می کردند، به ایشان اعتماد داشتند و تابع آقای عل

و  می دادند  را  پولشان  که  داشتند  اطمینان  مه 
ّ

عل آقای  به  آن قدر  بودند. 
مه هم در مواردی جزئی، رعایت آن ها را می کرد.

ّ
می رفتند. البّته آقای عل

مه به من برای بعد از خودش هم همین بود. 
ّ

یکی از توصیه های آقای عل
هم  کنم،  ازدواج  می خواستم  وقتی  من.  برای  است  افتخاری  داستان  این 
کردیم. برادر همسرم  مه مشورت 

ّ
من، هم پدرم و هم پدر همسرم با آقای عل

مه را خوب می شناختند. ایشان 
ّ

غ الّتحصیلن علوی بود و آن ها آقای عل از فار
هم بزرگواری کرد و ساعت ها وقت گذاشت و با من صحبت کرد. بعد از ازدواج 

بزرگشدنحلقهی
تصمیمگیراندر
مدرسه،ازنوآوریها
وخّلقّیتها
میکاهد.
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خوشی؟ باباجان؟ چهطوری می پرسید:  مرا  احوال  و  حال  گاه گاهی  هم 
مه می خواست ببیند سطح 

ّ
کیف می کردم. یک بار، آقای عل شنگولی؟ و من 

معیشتی ما چگونه است. از من پرسید: شبهاچهمیخوریدبابا؟ گفتم: نان
وشعر! غش غش خندید و گفت: خوبغذاییاست!نوشجانتان! این روال 
بود تا کم تر از دو سال قبل از فوت، یک روز به من گفت: بیاکارتدارم! رفتم و 
کتی به من داد و گفت: اینیکنامهاستکهمننوشتهاموتعدادیشعر پا
همدرآنهست.درآننوشتهامکهچهکارکنی.بروطبقهمانعملکن!

گفتم: چشم! در آن نامه، در نهایت بزرگواری و پدری، نوشته بود:

گفتی: علیجان!یادتهستازتوپرسیدم:شامچهمیخوری؟وتو
اینها نوشتهام.1 تو برای را اشعاری حرف، آن دنبال به شعر؟ و نان
که را آنهایی و ضربدر دو پسندیدی، خیلی که را آنهایی بخوان! را
کهنپسندیدی،بدون فیالجملهپسندیدی،یکضربدربزنوآنهاییرا
گردان.چونتواهلشعری،میخواهم کنوبرگهرابهمنباز ضربدررها
کنونیتورابیشتربشناسمومتناسبباآن،ِنکاتیبرایبعداز سلیقهی

مرگبهتوبگویم.

کاغذها  کپی گرفتن،  کردم و بدون  طبق دستور ایشان خیلی بادّقت عمل 
قبول  نمی توانستم  که  می دیدم  دور  آن قدر  را  ایشان  فوت  برگرداندم.  را 
قضّیه  این  به  اصًل  نگه  دارم.  یادگاری  روز،  آن  برای  نمی خواستم  و  کنم 
گفتم: منآننامه نمی اندیشیدم. البّته یک سال بعد، رفتم پیش ایشان و 
رامیخواهم! خندید و به من برگرداند و خوش بختانه آن را دارم و خیلی هم 

1. به مقدار هفت هشت برگه ی امتحانی، اشعار منتخبی نوشته بود که تعداد زیادی از آن ها از صائب بود 
و اشعار بسیار بلندی بود. )دوایی(
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دوستش می دارم و گاه گاهی به چشمم می گذارم.

به  را  مطالبی  و  رفتیم  راه  هم  با  مّدتی  روزها  شعرها،  بازگرداندن  از  بعد 
کهبه افرادیشویم نبایداسیر ما که:  از آن ها همین بود  من فرمود. یکی 
گرچنینکنیم،ما مدرسهپولمیدهند.اینکارباآزادمنشیمنافاتدارد.ا
آلتدستآنهامیشویم.بایدمواظبافکارآنهاباشیم؛وگرنهمدرسهرا
آنهاادارهمیکنند.اّمابدونآنکهانعکاسبیرونیداشتهباشدیادیگران
نامحسوس، بهطور باید رامیکنیم، آنها رعایتحال که کنند برداشت
خیرخواهآنانباشیم؛بهطوریکهبرایاقدامبهکارهایخیرتشویقشوند،
کسیقدردانَدهشهایمالیآنهانیست. دلسردنشوندوفکرنکنند
کاررابهمدیربسپارد.  کندو بانیخیروکمککنندهبهمدرسه،بایداعتماد
البّته می توانم بگویم: این اعتماِد نود و چند درصدی را آدم ها فقط به آقای 
کار  مه داشتند؛ ما هم زیر سایه و پوشش ایشان جوالن می دادیم؛ اّما وقتی 

ّ
عل

دست من افتاد و خودم باید اداره می کردم، چند دفعه تکی زدم و پیش رفتم؛ 
کار من نیست و اسیر می شوم. این ها حرف های پشت پرده ای است  اّما دیدم 
مه، بنده خرم را 

ّ
که دارم می گویم. کار به این جا رسید که اآلن به تعبیر آقای عل

دراز نمی بندم و وضعّیتم را جمع کرده ام و با شهرّیه ها مدرسه را اداره می کنم.
نسبتکارِیآقایروزبهوآقایعّلمهچگونهبود؟آقایعّلمهمدیربودیاآقایروزبه؟

سال دوم یا سوم معّلمی من بود. در یکی از شوراها در علوی، این بحث 
ح شد که: »در امور مذهبی، بّچه ها را چه قدر احساسی و چه قدر استداللی  مطر
بهشتی،  آقای  نّیرزاده،  آقای  بود.  مختلف  نظرات  کنیم؟«  تربیت  اصولی  و 
آقای االهیان1 و بزرگان و پیش کسوتان علوی در شورا بودند و من هم دانشجو 

مان سابق مدرسه ی علوی، مؤسس مدرسه ی »زمان« 
ّ
1. محّمد االهیان دارای مدرک لیسانس ادبّیات، از معل

و فرزند بزرگ مرحوم شیخ علی اکبر االهیان تنکابنی )1305-1380 ق( است.

بانیانمالیمدارس
بایدبهگونهای
تشویقشوند
ومدیربهطور
نامحسوس،
هوایشانراداشته
باشدتادلسرد
نشوند.البّتهاجرای
آن،ظرافتهایی
داردکهرعایتآن
ازهرکسیساخته
نیست.
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گفتم: من گفتند: نظرترابگو!  کردند و به من هم  بودم و تازه معّلم. محّبت 
کهرویخودم کاریرا کاردرستاست؛اّما کدامیکازایندو نمیدانم
گفتند: بگو! کهفهمیدهام،میتوانمبگویم.  انجامشدهاست،تاآنمیزان
مهاحساسدینیدرماایجادمیکردو

ّ
گفتم: آقایعال برایمامهّماست. 

آقایروزبهمنطقشرابرایمامیگفت.

استدالل های قرآنی را آقای روزبه می گفت؛ ولی عشق به قرآن، عشق به 
مه ایجاد می کرد. این دو نفر هم دیگر را 

ّ
نماز و احساسات مذهبی را آقای عل

مه 
ّ

تکمیل می کردند و با هم مدیرّیت ایده آلی را پدید آورده بودند. آقای عل
نبود،مدرسه، آقایروزبه نفرمثلمنبودولی گرصد ا همیشه می گفت: 
که این حرف از روی تواضع است؛ اّما ریشه در  مدرسهنمیشد! درست است 
گر آقای روزبه و آدم های توانمند و صاحب نظر  واقعّیت هم دارد. از آن طرف، ا
عابدی2  آقای  و  محّدث1  آقای  موسوی،  کاظم  سّید  شهید  مانند  مدرسه 
کنند، امکان پذیر نبود.  مه مدرسه را اداره 

ّ
می خواستند بدون حضور آقای عل

کنار هم می بودند. در حقیقت طوری مکّمل یک دیگر شده  باید در  این دو 

م، مترجم و قرآن پژوه معاصر که دارای لیسانس فیزیک و 
ّ
1. سّید هادی مرادی محّدث )1316-1392( معل

م راهنما و معاون دبیرستان علوی 
ّ
م )فیزیک، شیمی و قرآن(، معل

ّ
علوم تربیتی از دانش سرای عالی و معل

)1341-1358( بود. وی از کودکی تحصیل غیررسمی علوم حوزوی را شروع کرد و به یادگیری قرآن کریم 
و ترجمه و تفسیر و معارف آن هّمت گماشت. وی از مؤّسسان نهضت سوادآموزی و مشاور عالی وزیر 

فان کتاب های درسی قرآن بود.
ّ
آموزش وپرورش در دوره های مختلف و نیز از مؤل

د 1310( تا کالس نهم را در مدارس نوین درس خواند )1324( 
ّ
2. آیت اهلل شیخ یحیی عابدی زنجانی )متول

و پس از آن، در حوزه های قم و نجف به تحصیل علوم دینی پرداخت. او در این مسیر، از بزرگانی چون 
آیات عظام سّید میرزا سرابی، سّید صدرالّدین صدر، سّید حسین طباطبائی بروجردی، سّید عبدالهادی 
مه 

ّ
شیرازی، سّید احمد خوانساری و سّید رضا بهاءالّدینی بهره برد. او از زمان طلبگی خود در قم، با عال

مه هم کاری کرد. 
ّ

کرباسچیان آشنایی داشت و در تألیف توضیح المسائل آیت اهلل بروجردی، با مرحوم عال
که سال ها در دبیرستان علوی به تدریس قرآن، فارسی و امال پرداخت )1340-1354(، اکنون از  وی 

مدّرسان حوزه و استادان دانشگاه امام صادق؟ع؟ است.

درمدیرّیت
مدرسهوتربیت

دانشآموزان،باید
هردوبعداحساسی
واستداللیراباهم

پیشبرد.ضعف
هرکدامسبب

زمینخوردنمدرسه
میشود.
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مه، 
ّ

گر آقای عل که واقعًا باید هر دو را مدیر دانست. من اعتقاد دارم ا بودند 
آقای روزبه را نداشت، در مدیرّیت کامل نبود و به تنهایی نمی توانست مدرسه 
مه نبود، اصًل سالبه به انتفای موضوع بود. این ها 

ّ
گر آقای عل کند و ا را اداره 

هر دو مغز متفّکر مدرسه بودند؛ اّما از نظر اداری، آقای روزبه مدیر مدرسه بود 
مه نداشت. ایشان با این که مقّلد 

ّ
و از نظر علوم مذهبی، چندان کم از آقای عل

آیت اهلل میلنی1 بود، برای ایشان نقش مشاور را هم داشت. در هر مسئله ی 
که ذّره ای به مسائل ریاضی و طبیعی مربوط می شد، آقای میلنی از  فقهی 

ایشان نظر می خواست؛ چون ریاضی دانی بود که فقه می دانست.
شمافرمودید:بعدازاینکهشوراگسترشپیداکرد،ازنوآوریهایآقایعّلمهکاسته
کارمدرسهچگونهاست؟آیامدیربایدآنقدر شد.بدینترتیب،جایگاهشورادر
انحدارداشتهباشدکهشورانیرویاجراییاوباشدیابایدبافکرجمعیپیشرفت
وازنوآوریهایدیگرانهماستفادهکرد؟بهویژهوقتیمدیرپابهسنمیگذاردو

کندترمیشودوازنیروهایجوانترانتظارفکرجدیدونوآوریدارد.

که سّنم باعث احتیاط های  من به عنوان مدیر، باید خیلی مواظب باشم 
افراطی نشود؛ چون نوآوری  نیاز به جهش و پرواز و جرئت دارد و این جرئت ها 
با  و  می شوند  محتاط  می شود؛  گرفته  می گذارند،  سن  به  پا  که  آدم هایی  از 
همین وضعیت موجود می سازند و آینده نگری بلندمّدت نمی کنند. من این ها 
را در خود احساس می کنم و دائم مواظبم این خصوصّیات من مانع پروازهای 
که من در تمام زمینه ها صاحب نظر نیستم.  بلنِد دیگران نشود. معلوم است 

1. آیت اهلل سّید محّمدهادی میالنی )1273-1354( بیش تر عمر خود را در عراق گذارند و در آن جا از درس 
علمایی چون آیات عظام شیخ الّشریعه اصفهانی، آقا ضیاء الّدین عراقی و میرزا محّمدحسین نائینی بهره 
برد. وی از سال 1332، در مشهد ساکن شد و با حضورش در مشهد، حوزه ی علمّیه ی این شهر رونق 
گرفت. از آثار مهّم او می توان به محاضراتفیالفقهاإلمامّیة و قادتناکیفنعرفهم اشاره کرد. وی در 

تأسیس مدارس علمّیه از جمله مدرسه ی حّقانی نقش داشت.
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که در شورا داشتیم، بحث آموزش زبان در مدرسه بود. من و  آخرین موردی 
کنیدوطرح گفتیم: ازوضعّیتزبانراضینیستیم.برویدفکر کاشانی  آقای 
و  راهنمایی  و  دبستان  مشترک  شورای  زبان،  گروه  معّلم راهنماها،  بیاورید! 
کدام طرحی را آوردند؛ اّما در مسائل مهّم و راهبردی مدرسه،  دبیرستان، هر 

حّق تصمیم گیری نهایی را هیچ گاه از خودمان سلب نمی کنیم.

کاشانی دائم به خود می گوییم: مواظبباشیمبیحوصلگی من و آقای 
نکنیم؛جوانهارادلسردنکنیم؛پروبالشانرانچینیم؛بااحتیاطهای
پیرانهیخودایننشاطوجوانیراازآنهانگیریم! اّما آن ها هم باید یادشان 
و  ماست  عهده ی  بر  مهم،  و  حیاتی  موارد  در  تصمیم گیری  نهایتًا  که  باشد 
مه و آینده ی مدرسه را بدهیم. 

ّ
که باید جواب مردم، وجدان، آقای عل ماییم 

این نیروها شاید بعضی هایشان سال های آینده، در مدرسه نباشند. من باید 
که آن ها دل زده نشوند. آن ها هم باید از ابتدا این شأن را برای  مواظب باشم 
مدیر در نظر بگیرند و بفهمند که من این شأن خود را در خدمت تداوم حیات و 
فّعالّیت مدرسه می گذارم. این دستوری هم نیست؛ باید این اعتمادها حاصل 
که حّتی خلف میلم هست،  که من جاهایی  ببینند  را در عمل  این  شود و 
اعلم می کنم: منازاینکارمیترسم؛ولیبهاعتمادشماپیشمیروموبه
رأیوتدبیرشماتوّکلمیکنموبخشیازآبرویمراهمبرایشمامیگذارم. 
اندازهی به او می گویند:  خود  به  آن ها  نه،  گفتم:  من  جایی  گر  ا وقت،  آن 
گفتنحّقاوست! و تمکین  کافیبهماامکاندادهاست.دیگراین»نه«
می کنند. در واقع، باید چیزی باشد بین احتیاط و نظر دادن پیرانه ی من و 

بلندپروازی های جوانانه و ذهن فّعال آن ها.

اآلن عّده ای از جوان های مدرسه با جّدّیت می گویند: ساختمانمدرسه

مدیربایدمراقب
باشدتاباباال
رفتنسّنش،

مانعنوآوریهاو
خّلقّیتهایدیگر

اعضایمدرسه
نشود.
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کنیم.درفضایدههزارمتری رازیرورو بیاییدمدرسه پیرشدهاستو
اینجاهمهکارمیشودکرد. یکی پیشنهاد می کند: دو هزار مترش را بفروشیم 
و با پولش بقّیه ی مدرسه را چنین و چنان بسازیم. یکی می گوید: نه؛ همین 
و کهدیگرپیرشدهام من کنیم. حاال من ممکن است بگویم:  بازسازی  را 
کرد.  کارهاراخواهد بایدبهفکرتعییننفربعدازخودباشم.اوخودشاین
کنمواعتبارمراهمدر یا می توانم بگویم: بگذارازنیرویاینهااستفاده
آیندهی امید، با اینها که کنم کاری باید دهم. قرار اینها کار خدمت
مدرسهرابسازند. به این خاطر، دارند این ایده ها را دنبال می کنند؛ با این که 

من واقعًا تِه قلبم می ترسم و خیلی هزینه دارد!

این بستگی به این دارد که من چه قدر جرئت داشته باشم و ذهنم را جوان 
که  و فّعال نگه دارم. بعضی وقت ها هم نمی توانم و عّده ای احساس می کنند 
افکار آن ها نفوذی ندارد و تحّمل نمی کنند و می روند. من باید بگردم و افکاری 
گر قرار است چیزی را از دست بدهم، آن هایی  را که حیف است، نگذارم برود و ا

را از دست بدهم که افراطی و بیش از اندازه بلندپروازانه است.
کهداشتم، کمی باشناخت آقایعّلمه،همواره افرادمانند مندرموردبرخی
کهازجوانی،پیرانهبودندوتاپیری،جوانانهوجسورزندگی احساسمیکردم
کلمهی در واقع، در ایستادند. دورشان و پذیرفتند را آنها جوانها لذا کردند.
»مدیر«نمیگنجیدند؛راهبریبودندکهجلویجمعپیشمیرفتندونظراتیهم

کهدیگرانمیدادند،دراینمسیرکمکمیکردهاست.

که در پشت صحنه، آقای  نه؛ این طور نیست. شما یقین داشته باشید 
مه هم بعضی از بلندپروازی ها را پس می زد و عّده ای از دورش می رفتند؛ 

ّ
عل

که  کشش افکار آن ها را ندارد. شما مطمئن باشید  چون احساس می کردند او 
مه هم دافعه ی خود را داشته است؛ ولی شما نمی بینید. فکر نکنید 

ّ
آقای عل
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آن ها در زمان پیری شان هم جواِن صددرصد بوده اند.
کهاینگونهمحکمدرمرکزایستادهبودورهبریمیکردو آقایعّلمهچهمیدید

نگرانایننبودکهممکناستدیگرانازدوراوپراکندهشوند؟

اعتقاد  وجود  همه ی  با  مه 
ّ

عل آقای  می گذارم.  »اعتقاد«  را  اسمش  من 
را  کاری  تربیت است. هیچ  و  به مدرسه  پرداختن  اهّم وظایفش  که  داشت 
کار برای عرضه به محضر امام زمان؟ع؟ سراغ نداشت.  راضی کننده تر از این 
که دارد وظیفه اش را انجام  کار می پرداخت، احساس می کرد  هر وقت به این 
کسانی بود  کار اعتقاد داشت، از اّولین  می دهد. چون با همه ی وجود به این 
که ترجمه ی کتاب های روان شناسان و مرّبیان خارجی را می خواند. به بعضی 
از کتاب فروشی ها سپرده بود تا جدیدترین کتاب ها را برایش بیاورند و دائم به 
کتابراخواندی؟ کتابرابخوانباباجان!آن جوان ترها هم می گفت: این
حس می کرد دارد عبادت می کند؛ به خاطر آن یقین، اعتقاد، علقه، عشق و 
کامًل هم درست بود. این ها را آن قدر خواند و فکر  انتخابی که به نظر خودش 

کرد تا صاحب نظر شد. اصًل فکر اصلی اش همین بود.

کنارش،  که تجارت می کند و در  کنید با مدیر مدرسه ای  این را مقایسه 
که  کسی نشسته بود  مه 

ّ
کنید جای آقای عل مدیرّیت هم می کند! شما تصّور 

می خواست منبر و محراب و مسجدش را برود، مطالعات حوزوی اش را بکند، 
را  مه همه چیزش 

ّ
آقای عل کند!  اداره  را هم  در حوزه درس بدهد و مدرسه 

هادی 
ّ

که چهارصد نفر پای درس منظومه ی مل کرد. حوزه ای را  کارش  فدای 
کرد و آمد برای مِن  گردی اش را می کردند، رها  سبزواری1 او می نشستند و شا

هادی سبزواری )1212-1289 ق( فیلسوف معروف است که در اصل 
ّ

1. »منظومه« شناخته شده ترین اثر مال
صدراست. پس از او دانشمندانی بر این منظومه شرح 

ّ
تلخیص منظومی از کتاب »األسفار األربعة« مال

نوشته اند.

اعتقادبهکارسبب
میشودکهآدم

همهیفکروذکرش
رویکارمتمرکز

باشدودرکارش
صاحبنظرشود.
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12ساله جامع المقّدمات یا کتاب فارسی هفتم را درس داد.

تنها همان تویی ݡکه چو برخیزی از میان
   هرݡگز ݡکسی دݡگر ننشـــیند به جای تو!1

مه برای درس فلسفه ی ما، 
ّ

کلس ششم دبیرستان بودیم و آقای عل ما 
سراغ یکی از فیلسوف های حوزوی رفته بود و قاعدتًا همه ی شرایط سواد و 
او خواهش  از  و  بود  او دیده  را در  کلس و...  اداره ی  و  تسّلط و درس دادن 
وجواب میکنم فکر بود:  گفته  او  بدهد.  درس  ما  به  و  بیاید  که  بود  کرده 
میدهم. بعد از یکی دو هفته، عذرخواهی کرده و گفته بود: کارهایمهمتری
دارمیافالنرسالهرادردستدارمو.... به زبان هم نیاورده؛ ولی خواسته 
مه از او اسم نبردند؛ اّما به شدت 

ّ
بگوید: اینکاردونشأنمناست. آقای عل

عصبانی شده بودند و از بس دلشان به درد آمده بود، برای ما تعریف کردند.

کنار آن  کار دیگری هم در  مه بود و هیچ 
ّ

کار اّول و آخِر آقای عل مدرسه 
در  روزبه  آقای  نرود.  دیگری  جای  هم  روزبه  آقای  بود  مواظب  و  نپذیرفت 
مهاجازهبدهند،

ّ
گرآقایعال ا پاسخ درخواست ها برای سخنرانی می گفت: 

که اجازه نمی داد! نمی گذاشت تشّتت برایش حاصل  مه هم 
ّ

چشم! آقای عل
کار  شود و با یک دست، دو هندوانه بردارد. بنابراین، آقای روزبه هم روی 
کار را با هم  اّما آقای غفوری این طور نبود. این سه نفر  مدرسه متمرکز بود؛ 
کردند؛ اّما آقای غفوری فّعالّیت های سیاسی اش، سخنرانی هایش در  شروع 
کرد. برای علوی هم  حسینّیه ی ارشاد، درس دادنش در حوزه و... را حفظ 
کارها را با  کارهای دیگرش نبریده بود. او این  خیلی وقت می گذاشت؛ ولی از 
کار علوی را باالتر از همه ی  مه 

ّ
کار علوی در یک حد دیده بود؛ ولی آقای عل

1. ابوالقاسم حالت.



285

کاری  که این، مهم ترین  کارها دیده بود؛ چون اعتقاد و یقین و ایمان داشت 
که آقا امام زمان؟ع؟ دوست دارند. است 

به همین خاطر، وقتی شهید فّیاض بخش1 و شهید لواسانی2 و عّده ای 
کردند، من  کار سیاسی، مرا هم دعوت  دیگر، جلسه ای تشکیل دادند و برای 
گفتم: منهمهیسرورانوعزیزانرابهمحاّجهدعوتمیکنمکهچارهای
مه، چنین اعتقادی 

ّ
نیستوبایدمدرسهتأسیسکنید. از یک تابش آقای عل

در من ایجاد شده بود. حاال ببینید خوِد او در کجا بوده است!

مه، بارها 
ّ

که آقای عل گفته ام  نمی شود ذهن آدم دو تّکه باشد. قبًل هم 
کردم،  و بارها این جمله را از قول بوعلی به ما می گفت: »بر هر ذوفنونی غلبه 
مه می گفت: شماکهدرکارتعلیم

ّ
اّما از هر ذی فّنی شکست خوردم.« آقای عل

کار گرمیخواهیدحرفحسابیداشتهباشید،بایدهر وتربیتآمدهاید.ا
کنار  کار دیگر یا علقه ی دیگری در  کسی  گر  کناربگذارید؛ یعنی ا دیگریرا
البّته در  نیم  بند و نصفه ای می شود.  یا مدیر  باشد، معّلم  کار مدرسه داشته 
کار  سطوح پایین، نیازی به ذی فن نیست؛ اّما هرچه سطح باالتر می رود، دو 
با هم قابل جمع نیست و حکایِت برداشتن دو هندوانه می شود و باید حتمًا از 
که فقط عشق مدرسه  کرد؛ آدم هایی  آدم های ذی فن )متخّصص( استفاده 

1. دکتر محّمدعلی فّیاض بخش )1316-1360( نخستین رئیس سازمان بهزیستی ایران و از اعضای کابینه ی 
شهید رجایی بود که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی در هفتم تیرماه 1360 به شهادت رسید. 
وی پزشک و متخّصص جّراحی بود و عالوه بر تحصیالت دانشگاهی، به تحصیل در علوم حوزوی نیز 

می پرداخت.

2. دکتر سّید محّمدباقر حسینی لواسانی )1322-1360( از مؤّسسان سازمان پزشکان حزب جمهوری اسالمی 
بود. او که متخّصص جّراحی گوش و حلق و بینی بود، ریاست مدرسه ی عالی بهداشت و نمایندگی مردم 
تهران در دوره ی اّول مجلس شورای اسالمی را بر عهده داشت و سرانجام در انفجار دفتر حزب جمهوری 

اسالمی به شهادت رسید.

عشقبهکارو
تمرکز،الزمو

ملزومیکدیگرند
وازترکیبایندو،

تخّصصزاییده
میشود.
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گزینه ی دوم برای  کنار مدرسه دارد،  که عشق دیگری هم در  کسی  را دارند. 
انتخاب است.

رسم عاشق نیست با یک دل، دو دلبر داشتن
  یا ز جــــانان یا ز جـــــــــان بایســـــت دل برداشتن1

که  خودمان  غ الّتحصیلن  فار از  یکی  دیده ام.  را  موارد  این  گاهی  من 
معّلم راهنما هم شده بود، عاشق مدرسه بود و التماس می کرد: بگذاریدمن
کهبیروندارم،تنهابرایامرارمعاشاست.قول کاری درمدرسهباشم.
میدهمدلماینجاباشد! یکی دو سال بعد، خودش گفت: بهخاطرعالقهای
کِسدیگریرابهجایمنبگذارید.مناز کهبهمدرسهدارم،میگویم:
مراهنما

ّ
مراهنمانباشم.کمکمعل

ّ
مدرسهنمیروم؛ولیاجازهدهیددیگرمعل

میایستموتجربههایمراانتقالمیدهم.دیگرآنکسینیستمکهشببا
فکربّچههامیخوابیدموصبحبافکرآنهابیدارمیشدم.

که معّلم راهنمای مدرسه  غ الّتحصیلن  روزی، مادر یکی دیگر از این فار
بود، پیش من آمد. اشک می ریخت و می گفت: منبهکِسدیگرینگفتهام.
بهتنهاکسیکهمیتوانمبگویم،شمایید.بّچهامعاشقشدهاست.هرچه
گفت  همبهاومیگویم،میگوید:نه؛ولیمنمیدانمعاشقشدهاست. 
گفته  گفت تا متوّجه شدم موضوع چیست. من تابستان همان سال، به او  و 
مراهنمایبعدیتحویلمیدهی،دل

ّ
کهاآلنبهمعل بودم: ازبّچههایی

گفتوگونداشته کهدیگرباآنهاهیچگونهتماسو کن بکنوقسمیاد
باشی! آن قدر به هم ریخته بود و مخفیانه، در خانه گریه کرده بود که مادرش 

فهمیده بود و گمان کرده بود عاشق شده است.

1. میرزا حبیب اهلل شیرازی )قاآنی(.
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بّچه ها به معّلم راهنمایشان بسیار علقه مندند و معّلم راهنمای بعدی باید 
گفته بودم؛  کند. به این دلیل، این حرف را به او  بتواند در دل بّچه ها جا باز 
حّتی ممکن است بّچه ها به او بگویند: بیمعرفت!بیوفا!بیمحّبت! ولی 
کنار برود تا از دل بّچه ها بیرون بیاید و جا  کند و  باید همه ی این ها را تحّمل 

برای معّلم راهنمای بعدی باز شود.

یکیازدانشآموزانسال یکی دیگر از همین معّلم ها به من می گفت: 
کردهبودیدباآنهاحرفبزنم،آنطرفخیابان کهشمامنع گذشتهامرا
کنترل کلنجاررفتم؛اّمانتوانستمخودرا دیدموحدود10دقیقهباخودم
کنید  کنمورفتماحوالشراپرسیدموزودبرگشتم.ببخشید! این را مقایسه 
این همه ی  و معّلم راهنمایی هم می کند.  استاد دانشگاه است  که  کسی  با 
کجا  کارش برای این بّچه هاست. این  وجودش با بّچه هاست و فکر و ذکر و 

و آن کجا؟!

کلمات امل برای بّچه های  کلس استاد بدیع الّزمانی در دانشگاه و نوشتن 
گفته ام. معّلم باید همه ی فکر و ذهنش در مدرسه  کلس اّول را قبًل برایتان 
باشد. انتخاب چنین معّلمی اولوّیت دارد. حرف اّول را جمعّیت خاطر می زند. 
گر مجبور شدیم، در مرحله ی  کار اصلی را این می کند. تأثیر را این می گذارد؛ اّما ا

بعد، دیگر چاره ای نیست که از معّلمان دیگر استفاده کنیم.
نقشمدیردرفرایندتربیتمذهبیبّچههایدبستانچیست؟

تربیتی  محیط  یک  ایجادکننده ی  بیش تر  تربیت،  زمینه ی  در  مدیر 
سالم برای بّچه هاست. برای ایجاد چنین محیطی، ما از اّول دبستان شروع 
می کنیم و حرف اصلی ما این است. ما هرچه بلد بودیم، در این کلس اّولی ها 
دمیدیم و یک جّو نسبتًا سالم و مؤّدب به وجود آوردیم. بعد بقّیه که آمدند، در 
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این جّوی که ایجاد شده بود، حل شدند و آن جّو سالم باقی ماند.

کنیم  کاری  کنیم؛  در محیط هم سعی می کنیم عواطف مذهبی را ایجاد 
از او خوششان بیاید؛ بدانند  که بّچه ها نسبت به خداوند علقه مند شوند و 
موجودی به نام »خدا« هست که آن ها را خیلی دوست دارد و چیزهای زیادی 
به آنان داده است و می خواهد سالم باشند و به آن ها بد نگذرد و پدرشان باالی 
سرشان باشد و همیشه کارهای خوب انجام دهند و... . چنین تصوّری از خدا 
کنارشان  کنند موجوِد دوست داشتنِی خوبی در  به آن ها می دهیم تا احساس 
کنی،  گر این طور  که ا ِک خشن  گر خدا را به عنوان یک موجوِد ترسنا هست. ا
طغیان  به  کنیم،  تصویر  برایشان  می کشد،  ماست  از  را  مو  و  می کند  آن طور 

می رسند. می خواهیم تا آن جایی که می شود، از خدا خوششان بیاید.

که  می دانیم  ما  ولی  می خوانند؛  را  عصر  و  ظهر  نماز  مدرسه،  در  بّچه ها 
بسیاری از بّچه هایمان در منزل، نماز نمی خوانند. آن چه در دبستان برای ما 
از نماز بدشان نیاید. وقتی مکّلف شد، خانواده و  که  مهّم است، این است 
فشدهایوبایدنمازترابخوانی! 

ّ
مدرسه وظیفه دارند به او بگویند: تومکل

گر این بّچه نماز را دوست داشته باشد، بعدی ها برایش استدالل می کنند و  ا
که الزمه ی دریافت نعمت، تشّکر است؛ خدا به تو چشم داده و تو  می گویند 
گاه گاهی از او تشّکر کن! این استدالل است. در دبستان، ما کاری می کنیم که 
عواطف مذهبی ایجاد شود و بّچه ها را علقه مند می کنیم تا بعدًا به استدالل 
بپردازیم و زمینه را برای راهنمایی و دبیرستان آماده کنیم. آن جا باید هرس و 
درو انجام شود. این نقش تربیتی و مذهبی است و البّته معّلم باید در هر کدام 
از این زمینه ها، تجربه و مطالعه داشته باشد و به فراخور مسئولّیتش، دارای 

روحّیات این گونه باشد.

مدیرایجادکنندهی
محیطتربیتیسالم
است.دردبستان
بایدعواطفبّچهها
راتقویتکردواو
رابهخداونماز
و...علقهمند
ساخت.اگراین
علقهشکلبگیرد،
درسالهایبعد،
استداللهایش
همبرایشانگفته
میشودوراحتتر
میپذیرند.
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اگرشماامکانمدیرّیتدبیرستانراداشتید،میپذیرفتید؟

که اآلن در  بهترین دلیل بر این که من دبستان را می پسندم، این است 
این گونه  مرا  و دیگران هم  به دبستان می خورده  روحّیاتم  دبستان هستم. 
و  بودم  دبیرستان  در  که  اّول  سال  از  غیر  من  کرده اند.  انتخابم  و  دیده اند 
کارم در دبستان و با آقای نّیرزاده  کارهای فوق برنامه انجام می دادم، شروع 
بوده است. حدود هفت هشت سال با آقای نّیرزاده بودم و اآلن نظر من بیش تر 
معطوف به اّول دبستان است. روحّیات هر شخص مهّم است. البّته هر جایی 
که  کند. من معتقدم  که به یک مدیر ابلغ شود، باید خود را با آن جا تنظیم 
لیاقت می کند. این سخن، اصل مدیرّیتی مهّمی است.  ابلغ ِسَمت، ایجاد 
که مرا برای مدیرّیت آموزش وپرورش منطقه انتخاب  گر برای من ابلغ بیاید  ا
گر من 40 درصد توانایی آن کار را داشته باشم، با همین ابلغ، به 70  کرده اند، ا
درصد تبدیل می شود و چیزهایی را در وجود آدم زنده می کند. در این موارد، 
کهبهمناین با خود می گوید:البددرمنچیزهاییدیدهاند آن شخص 
که مدیر بار  کار آماده می کند. آدمی  مسئولّیترادادهاند! و خود را برای این 
آماده باشد، می تواند در جاهای مختلف مدیر باشد و از فنون مدیرّیت استفاده 

کند.
تاچهاندازهرویکردهایمدرسهاززمانتحصیلشماتاامروز،تغییرکردهاست؟

مرّبیان باید بفهمند که از نظر تربیتی و هم چنین تبلیغ مذهبی،  در دنیایی 
در قدیم،  بفهمند.  معّلم  و  باید مدیر  را  این موضوع  زندگی می کنیم.  جدید 
مادرها هیچ گاه حاضر نبودند با معّلم ها صحبت کنند. البّته عّده ای از مادران 
که  که این گونه نبودند. ما در نیکان، مادرانی متدّین و محترم داشتیم  بودند 
من تقدیسشان می کنم؛ ولی نه تنها با معّلم های ما جلسه نمی گذاشتند که در 

ق
ّ
یکمدیرموف

بایدبتواندخود
راباشرایطو

سمتهایمختلف
هماهنگکندو

شایستگیهایشرا
بروزبدهد.
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گر مردی به منزلشان تلفن می کرد،  جلسه ای که مرد می آمد نیز نمی نشستند. ا
جواب تلفن را هم نمی دادند. این ویژگی آن دوره بود و به عنوان نکته ی منفی 
کثرّیت قریب به اّتفاق مادرهای ما تحصیل کرده و  عرض نمی کنم؛ ولی اآلن، ا
کم داریم. این ها در رشته های مختلف  دانشگاه رفته اند. ما مادر زیر لیسانس 
گاهی سمت های مهّمی دارند. چند نفر از  درس خوانده اند و صاحب نظرند و 
مادران دانش آموزانمان موقعّیت ها یا فّعالّیت های اجتماعی مهّمی داشته  و 
دارند. این از نظر اجتماعی و تحصیلت و فرهنگ است. از نظر مذهبی هم 
همین طور تغییر کرده اند. اآلن مدیر، معّلم و مسئول تربیتی باید بفهمد شرایط 
زمانه چیست و بی دلیل، بر سر چیزهای فرعی نیرویش را نگذارد و دنبال حفظ 
که بّچه ها مدرن و روشن فکر شده اند، نباید  گر من می بینم  اصلی ها باشد. ا
کنم؛ بلکه باید بگویم: اصلسپاسواصل به روایت های حاشیه ای استناد 
که در  اعتقادبهخدارایادتنرود!اصلرسالتووالیترایادتنرود! آدمی 
قایق است و طوفان می شود، به او می گویند: گرانبهاترینچیزهاراباخودت
گرچه برخی وسایل بسیار ارزشمند است، باید  بردارومازادآنرابیرونبریز! 
کسی  گر  ا که  کنیم  باور  باید  بیندازد؛ چاره ای ندارد.  بیرون  ناراحتی  با  را  آن 
گردن بست، انگشتر به دست نداشت یا  کراوات به  در مقطعی ریشش را زد، 
کار  ج نشده است. زمانی  نمازهایش را آخر وقت خواند، از حوزه ی دین خار
خراب می شود که ما این هواپیما را از روبه رو در معرض باد مخالف قرار دهیم. 
که بنا بود روی زمین بماند، بدتر بلند می کنیم. نباید  آن وقت، هواپیمایی را 
باد مخالف ایجاد کنیم که در این صورت، بّچه هایمان را از دست خواهیم داد.

موارد  از  مهم تر،  موارد  نفع  به  من  و  است  من  سلیقه ی  موارد  این 
مه هم می کرد؛ مثًل در آن 

ّ
کار را آقای عل کم اهّمّیت تر صرف نظر می کنم. این 

بایددرککنیمکه
اوضاعزمانهعوض
شدهوبّچههابیش
ازپیشمیخواهند
آزادباشند.باید
علوهبرحفظ
مسئولّیِتهدایت
وتربیتآنان،
موقعّیتآنهارا
همدرککنیموبا
مخالفتنامناسب،
بستردلزدگیو
فرارآنهاازمفاهیم
دینیرافراهم
نکنیم.بایداصولرا
اولوّیتبندیکنیم
ودرموقعّیتهای
تًااز

ّ
اضطراری،موق

عصرف برخیفرو
نظرکنیم.
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زمان، ما معّلم ریش تراشیده فراوان داشتیم. باید از چیزی کاست تا به چیزی 
افزود. باد مخالف بوزد، هواپیما باالتر می رود. تا آن جایی که امکان دارد، نباید 
کنیم. این سلیقه و ابتکار شخصی است. بستگی به  با بّچه هایمان مخالفت 
شنوندگان و محیط هم دارد. هر مدرسه ای یک طور اقتضا می کند؛ این جا یک 
که بشود برای  طور و در شهرستان طور دیگری است. این نسخه ای نیست 
که:  این است  نوشت،  که می توان  نوشت. نسخه ای  به طور یکسان  همه، 
مدیران!مراقبباشیدبّچههاازشمافاصلهنگیرندوبهشمابهعنوانباد
مخالفنگاهنکنندتابهکندنوبلندشدنشاناززمینتربیتِیمانینجامد!

گر بخواهم تفاوت گذشته و حال را بگویم، این است که هر روز اعتمادها  ا
کم رنگ تر می شود. اعتماد به پدر و مادر، جامعه، مرّبی، مدرسه، نهادهای 
مرّبی،  برای  را  اصلی  حرف  است.  ُکشنده  این  است.  شده  کم تر  و...  دینی 
در  می شود.  کم  هم  حرف ها  ُبرد  برود،  بین  از  اعتماد  وقتی  می زند.  اعتماد 
گذشته، وقتی معّلم یا پدر و مادر حرفی می زدند، در نظر بّچه ها حّجت بود؛ 
حرف شنیده می شد و تقریبًا بدون چون و چرا، اجرا می شد یا مؤّدبانه مورد 
سؤال و نقد قرار می گرفت؛ اّما اآلن آدم ها طور دیگری شده اند. اعتمادها کاسته 
کار مرّبی  کرده است. وقتی اعتماد از بین برود،  شده و به مدرسه هم سرایت 
و  دین  از  فردی  چگونه  که:  است  این  جّدی  مشکل  اآلن  می شود.  سخت 

تربیت سخن بگوید و عمل کند که اعتماد بازسازی شود و شکل بگیرد؟
شرایطبومیومحیطیچهقدربربازسازیتجربهیمدارسیمانندعلویونیکان

تأثیردارد؟

فرهنگی  و  اجتماعی  ویژگی های محیط  بر مسئله ی جغرافیایی،  علوه 
کاری  چنین  برای  مساعدی  نسبتًا  زمینه ی  باید  است.  مهّم  طبیعتًا  آن ها 

درتربیت،حرف
اّولرااعتمادمترّبی

بهمرّبیمیزند.
اکنونبهخاطرتغییر

اوضاعجامعه،
بایدبیشتربر

اعتمادسازیکار
کنیم.
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داشته باشند. باید احساس نیاز وجود داشته باشد و جّو عمومی تشنه ی چنین 
کاری باشد.

شرایط زمان تأسیس علوی را در نظر بگیرید. آن زمان در مدارس دولتی، 
جّو کمونیستی، بی دینی و بیزاری از دین رواج داشت. از آن طرف، مرحوم حاج 
شیخ عّباس علی اسلمی1  -که خدا رحمتش کند!- تعداد نسبتًا زیادی مدارس 
اسلمی با عنوان »جامعه ی تعلیمات اسلمی« در بیش تر شهرها تأسیس کرده 
که عمدتًا هم دبستان بود و فقط یک »دبیرستان مرتضوی« داشتند و  بود 
هیچ  زحمت  دهد!  اجرش  خدا  شد.  اضافه  هم  جعفری«  »دبیرستان  بعدها 
کس را نباید ضایع کرد. معمواًل این گونه بود که این مرد محترم حیاط خانه ای 
را برای مدرسه می گرفت و مدیری می گذاشت و خّیران هم پولی می دادند و 
مدرسه ای دایر می شد؛ در حّد این که بّچه مسلمان ها بی سواد نمانند؛ چون 
با  بروند.  به مدرسه ی دولتی  فرزندانشان  نمی گذاشتند  متدّینان  از  بسیاری 
از خانواده های متدّین  تأسیس مدارس جامعه ی تعلیمات اسلمی، بخشی 
هم  کارستانی  کاِر  مدارس،  این  در  ولی  فرستادند؛  آن جا  به  را  فرزندانشان 
نمی کردند و موّفقّیت تحصیلی اهّمّیت چندانی نداشت؛ چون آدم های متدّیِن 
دوره دیده ی فرهیخته در این مدارس کم بودند و تعداد این مدارس هم زیاد بود.

غ و مؤّسس جامعه ی تعلیمات اسالمی 
ّ
1. حاج شیخ عّباس علی اسالمی )1282-1364( خطیب و مبل

گرفت و ضمن اجرای  است. این بنیاد در سال 1324 با رویکرد ترویج تعلیم و تربیت اسالمی شکل 
طرح های متنّوع فرهنگی با نگاه دینی، مدارس متعّددی در سطح کشور تأسیس کرد که برخی از آن ها 
هم چنان مشغول فّعالّیت اند. برای مطالعه ی بیش تر در این باره، ر.ک: طلیهدارفرهنگاسلمیدر
عصراختناق؛ عّباس علی اسالمی؛ تهران: مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت، سوم، 1390؛ جامعهیتعلیمات
اسلمی)آیتاهللشیخعّباسعلیاسلمیونقشایشاندرانقلباسلمی(؛ حمید کرمی پور؛ تهران: مرکز 
اسناد انقالب اسالمی، 1380؛ جریانهاوسازمانهایمذهبیـسیاسیایرانسالهای1320-1357؛ رسول 

جعفریان؛ تهران: نشر علم، دوم، 1392.

برایتأسیسهر
مدرسه،بایدشرایط
بومیومحیط
اجتماعیوفرهنگی
آنمنطقهرادرنظر
گرفت.بایدجّو
عمومیتشنهی
تأسیسچنین
مدرسهایباشد.
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مدرسه  ایران  در  دنیا  پیشرفته ی  کشورهای  کثر  ا تقریبًا  دیگر،  سوی  از 
کم  که بسیار زیاد بود و در سایر شهرها هم چنین مدارسی  داشتند. در تهران 
که  داشتند  بزرگی  بسیار  مدرسه ی  امریکایی ها  بود.  شده  تأسیس  بیش،  و 
بعد از انقلب، به »مدّرس« تغییر نام یافت. فرانسوی ها هم مدرسه ی بسیار 
اداره ی  اآلن  و  بود  ونک  میدان  از  باالتر  که  داشتند  »رازی«  اسم  به  بزرگی 
بزرگ  مدرسه ی  چند  و  استخر  یک  و  فرهنگیان  باشگاه  و  آموزش وپرورش 
ایتالیایی ها  بود!  فرانسوی ها  مدرسه ی  اختیار  در  این ها  همه ی  آن جاست. 
اآلن  که  داشتند  مدرسه ای  هم  آلمانی ها  و  داشتند  را  َادَونتیست1  مدرسه ی 
کلس های بسیار متعّدد در آن جا دایر است.  استخر و چندین زمین ورزش و 
کشور خودشان می آوردند و فقط فردی  کثر قریب به اّتفاق معّلمان را هم از  ا
کارهای عادی دفترنویسی به عنوان مدیِر رسمی، از ایرانی ها انتخاب  را برای 
درس خواِن  خوِب  بسیار  بّچه های  و  می کردند  گزینش  این ها  می کردند. 
آینده دار را جذب می کردند. همه ی آن ها هم بدون مشکل، بورسیه می شدند 

و به دانشگاه های همان کشورها می رفتند.

نام  به  یهودی ها  مدرسه ی  داشتند.  مدرسه  هم  دیگر  ادیان  پیروان 
می خریدند  سرچشمه  از  را  میوه ها  بهترین  بود.  بهارستان  نزدیک  »اّتحاد« 
و به بّچه ها می دادند. این مدرسه برای بازدید، راهمان نداد؛ اّما مدرسه ی 
معّلمانشان  همه ی  گفتم.  قبل  جلسات  در  که  کردیم  بازدید  را  مسیحی ها 
تحصیل کرده، با ظاهری بسیار آراسته  و نوعًا در رشته ی خود دکتری داشتند. 
که بسیار تمیز، خوش قیافه  کشیش در مدرسه با لباس روحانی بود  فقط یک 
برطرف  را  آن ها  مشکلت  و  می چرخید  بّچه ها  میان  مهربان،  چهره ای  با  و 

1. Adventist School.

درآندوران،از
یکسوبیدینِی
رایجدرمدارس

دولتیوناکارامدی
مدارسمذهبیو

ازسویدیگر،تبلیغ
ابّیتمدارس

ّ
وجذ

خارجیدرایران،
مردمراتشنهی

یکمدرسهینوین
مذهبیکردهبود.
دراینفضا،علوی
تأسیسشدومورد

استقبالقرارگرفت.
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گرفته بود یا بی انضباطی  کمی  کسی دیر آمده بود یا نمره ی  گر  می کرد؛ مثًل ا
کرده بود، ضمانت او را می کرد. دیگران هم مهربان عمل می کردند؛ اّما او با 
لباس روحانی، مظهر عفو و بخشش و بزرگواری و محّبت بود. در خود مدرسه 

هم کلیسا داشتند؛ حّتی بهائی ها هم مدرسه داشتند.

یادم هست وقتی نیکان تأسیس شد، من اصرار داشتم که باید همان طور 
کنیم و همه ی معّلم ها شیک و درس خوانده باشند و فقط یک نفر با  عمل 
ظاهر مذهبی داشته باشیم که آن هم آقای بهشتی بود. ایشان تنها کسی بود 

که با چهره ی مشّخص مذهبی در مدرسه بود.

در چنین اوضاعی که در مدارس دولتی، بّچه ها بی دین می شدند و عاقبتی 
نداشتند و از سوی دیگر، در مدارس جامعه ی تعلیمات اسلمی بی دینی نبود 
مانند  مدرسه ای  تشنه ی  فضا  گویی  نبود،  خبری  چندان  هم  درس  از  ولی 
کرد و به سراغ این  کرد و حوزه را رها  مه این درد را حس 

ّ
علوی بود. آقای عل

کار رفت. آن وقت، هم متدّینان بّچه هایشان را به این مدرسه آوردند و هم 
کردند. آقای دکتر  چون وضعّیت مدرسه را دیدند، هزینه های مدرسه را تقّبل 
علی صادقی طهرانی، از هم دوره ای های ما، می گفت: هر کدام از برادرهای من 
کار  که به ششم دبستان می رسید، به مغازه ی پدرم در بازار می رفت و مشغول 
که مغازه ای  که می گذشت، پدرم سرمایه ای به او می داد  می شد. چند سال 
کند و برادر بعدی به مغازه ی پدرم می رفت. من فرزند چهارم  برای خود باز 
بابا،من گفتم:  بازار. من  بیا گفت:  که تمام شد، پدرم  کلس ششم  بودم. 
میخواهمدرسبخوانم. پدرم گفت:اختیارباخودتاست؛اّمابدانکهمن
دیناریبرایاینمدارسپولنمیدهم.خودتمیدانی! در همین فکرها 
مه و 

ّ
که اسلمی است و آقای عل که پدرم شنید مدرسه ای باز شده است  بودم 
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گربهاین حاج مقّدس آن جا هستند. به من گفت: راهدیگریبازشدهاست.ا
مدرسهبروی،خرجتحصیلتورامیدهم.

نبود،  مدرسه  این  گر  ا که  بازاری  متدّینان  طیف  از  بود  نمونه ای  این 
کلس ششم  از  بّچه ها  نمی فرستادند.  به مدرسه ی دیگری  را  بّچه هایشان 

باالتر نمی رفتند. این وضعّیت اجتماعی آن دوره بود.

کار فوق العاده  که پدر و مادر و جّو آن جا اصًل درکی از  گر جایی باشد  حاال ا
که بّچه خواندن و نوشتن را یاد  نداشته باشند و همه ی هدفشان این باشد 
و اصًل  ببرد  به چرا  را  گوسفندهای پدرش  و  کند  کار  برود در مزرعه  و  بگیرد 

تحصیلت باالتر را نپسندند، مدارسی مانند علوی و نیکان پا نخواهد گرفت.

که در بعضی از روستاهای برخی از استان ها، به هّمت  من اآلن سراغ دارم 
ج  خر و  شده  باز  مدرسه  ای  مه، 

ّ
عل آقای  باواسطه ی  یا  بی واسطه  گردان  شا

که وقتی این ها به دبیرستان  بّچه ها را هم خودشان می دهند؛ به این امید 
کنند. این ها مدارس  رسیدند، برای هر چند دبستان، یک دبیرستان تأسیس 

مه است.
ّ

کار آقای عل جدیدی نیست؛ ادامه ی همان علوی و 
باتوّجهبهاینکهکادربومی،عمومًاکارمندانرسمیوباسابقهیآموزشوپرورشاند
وشکلگرفتهاند،شیوهیمناسبانتقالایندانشفّنیچیست؟آیابایدکسیاز

مدرسهیمادربهآنمدارسبرود؟یاآنهارابرایآموزشبهاینجابیاوریم؟

گر چند نفر از این جا به آن منطقه بروند،  باید جمع میان این دو باشد. ا
وصله های چسبیده به آن جا هستند و مشکلتی خواهند داشت و معلوم نیست 
کسی نرود و ریزه کاری های این  گر از این جا  آن ها را بپذیرند. از سوی دیگر، ا
کنند،  کار را از صفر شروع  دانش منتقل نشود و آن ها بخواهند خودشان این 
باید با افت و خیز و آزمون و خطا پیش بروند و وقت فراوانی از آن ها ضایع 
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که ممکن  می شود. چیزی میان این دو خوب است. ترجیح می دهم تا جایی 
است، دانش فّنی مدارس مادر برود آن جا و بومی شود. چند نفر از مدارس مادر 
باید به آن شهرستان بروند و چند نفر از آن ها نیز دوسه سال به این جا بیایند 
کادر و معّلمان را باید از همان  کار شکل بگیرد؛ اّما بقّیه ی  کار را ببینند تا  و 
کادر بومی باقی  جا بگیرند و تربیت بکنند تا این مدرسه روی پای خود و با 
بماند؛ وگرنه ممکن است نپذیرند و دفع کنند و با این گروهی که همه از این جا 
که پیوند را نمی گیرد. به این دلیل،  رفته اند، هم کاری نکنند؛ مانند درختی 

دانش فّنی مدارس مادر حتمًا باید منتقل شود و آن جا بومی سازی شود.

که خواهند داشت، به این  کنند، غیر از مشکلت زیادی  گر از صفر شروع  ا
گل نمی کند. این خیلی مهّم است. باید در همان چند سال  کارشان  زودی 
کامًل مشّخص شود؛ باید مثل بمب  کنند و تمایز آن با سایر مدارس  گل  اّول، 
کارهایجدیدمیکندوحرفهای که: اینمدرسه کنند  در آن منطقه صدا 
عّده ای  وقت،  آن  بگیرند.  پا  بتوانند  و  شود  رجوع  آن ها  به  تا  و...  دارد نو
گر بخواهند  بّچه هایشان را می آورند و عّده ای هم مخارجش را می دهند. اّما ا
که در  کند، خیلی دیر می شود  گل  کنند تا مدرسه  ده پانزده سال آزمون و خطا 

این صورت، باید گفت:
آن ݡگاه آمدی ݡکه به ݡکارم نیامدی!1

آن وقت، مردم می گویند: اینهاهممثلبقّیهاند و به سراغشان نمی آیند 
دارد.  اهّمّیت  بسیار  کردن،  گل  و  اّولّیه  حرکت  آن  می شوند.  مضمحل  و 
با مدارس اسلمی  را  آن  را داشت.  نیز همین حال  تأسیس شد  وقتی علوی 
در  علوی  هنوز  چون  می دادند؛  آن  به  گرد  شا به سختی  و  می کردند  مقایسه 

1. عبداهلل الفت.

باتوّجهبهموقعّیت
فرهنگیمنطقه،در
راهاندازیمدرسه،
همازنیروهای
باتجربهیمدارس
مادربایدکمک
گرفتوهماز
نیروهایبومی.چند
نیرویمدرسهی
مادربایددرآن
مدرسهمشغول
شوندوچند
نیرویمدرسهی
تازهتأسیسنیز
بایدچندسالی
درمدرسهیمادر
تجربهکسبکنندتا
ترکیبایندوسبب
شکوفاییمدرسه
شود.اگرمدرسهدر
سالهایاّولگل
نکند،کارشبسیار
سختمیشود.
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که اّولین دوره ی علوی  گل نکرده بود. این روند ادامه داشت تا زمانی  بیرون 
غ الّتحصیل شد. ما امتحان نهایی ششم دبیرستان را دادیم و در تهران،  فار
سوم شدیم. آن زمان، نتایج را عمومی اعلم می کردند. نتایج علوی مثل توپ 
کجاست؟ کرد. مدارس دیگر می گفتند:اینمدرسهیعلوی در تهران صدا 
که همه با هم برای امتحان می رفتیم  کسانیاند؟ ما هم 15 نفر بودیم  چه
فّنی  و رسم  امتحان هندسه  که  روزی  مثًل  بود!  تراشیده  و همه سرهایمان 
داشتیم، هر کداممان یک تخته رسم خیلی خوب داشتیم که مدرسه برایمان 
ساخته بود و یک خط کش تی و یک نّقاله هم به آن وصل بود. در مدارس 
دیگر اصًل این حرف ها نبود. از سال بعد، فوج جمعّیت به سمت مدرسه سرازیر 
مه 

ّ
آقای عل آن،  از  قبل  که  در حالی  آسان تر شد؛  این ها  بین  انتخاب  و  شد 

می رفت بازار و میان متدّینان می گشت و از آن ها می پرسید: شماپسردارید؟
چندسالشاست؟ و یکی یکی بّچه ها را شکار می کرد.

محّبان  هیئت  در  بودم،  علوی  سوم  یا  دوم  سال  وقتی  دارم  یاد  به 
مقّدس  حاج  تأثیر  تحت  انصاری قمی1  آقای  که  بودم  نشسته  الحسین؟ع؟ 
گفت: آیمتدّینان!دیگربهانهای کرده بود، روی منبر  که پیدا  و شناختی 
درس فیزیک میدهد؛ درس انگلیسی که شده باز مدرسهای ندارید!
میدهد؛دینهمدرسمیدهد.اسمشعلویاست.برویدبگردیدوپیدا
کنید! یعنی علوی در همان سال های اّول هم توانسته بود جای خود را باز 
که شرایط مدرسه ها آن گونه بود و روی منابر  کند؛ اّما با همه ی این اوصاف 

1. حّجت االسالم والمسلمین حاج شیخ مرتضی انصاری قمی )1283- 1350( در سال 1300 تحصیل در 
حوزه ی علمّیه ی قم را آغاز کرد و کمی بعد، خطابه هایش مشهور شد. او از استادانی چون آیات عظام 
شیخ محّمدعلی حائری قمی، سّید محّمدتقی خوانساری، شیخ عبدالکریم حائری یزدی و... بهره برد و از 
ط بر 

ّ
بنیان گذاران هجرت روحانیان برای تبلیغ در ماه مبارک رمضان و ماه محّرم بود. وی در منبر و تسل

احادیث اهل بیت؟مهع؟ بسیار فوق العاده بود.

تامدرسهتوانایی
وکارامدیخودرا
نشانندهد،گل

نمیکندوجامعهآن
رانمیپذیردوتبلیغ
ومعّرفیهمسودی

ندارد.
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چنین تبلیغاتی برای علوی می کردند، تا آن بازدِه خوب به دست نیامد و علوی 
گردن باالتر از مدارس دیگر نشان نداد، نتوانست  گل نکرد و خود را چند سر و 
که مراجعه بیش تر شد  ریشه بدواند و اقبال هم حاصل نشد. بعد از آن بود 
کم تر شد و معّلمان برجسته ی آموزش وپرورش هم به  مه 

ّ
و زحمت آقای عل

کتاب های درسی و  مدرسه آمدند. از آن به بعد، تقریبًا تمام معّلم ها، مؤّلفان 
معروف بودند. آن موقع، معّلمان درجه ی یک آموزش وپرورش، کتاب ها را به 
نام خود می نوشتند و خودشان هم چاپ می کردند و هر مدرسه ای، خودش 
کتابی را بخوانند. البّته حدود مطالب معلوم  که بّچه ها چه  انتخاب می کرد 
کنکور بودند، هرچه  که طّراحان سؤاالت امتحان نهایی و  بود و این ها هم 
به  تدریس  برای  این ها  می رفت.  فروش  بیش تر  کتابشان  بودند،  معروف تر 

مدرسه دعوت می شدند و با افتخار هم می آمدند.

پس این شرایط باید باشد تا مدرسه ریشه بدواند و جامعه آن را بپذیرد 
و  دانش آموزان  صورت،  این  در  بدهند.  درس  بیایند  افتخار  با  معّلمان  و 
خانواده ها هم با افتخار می آیند و حرف شنوی و هم کاری هم خواهند داشت 
کردند؛ اّما تعداد  کار را شروع  که  کرد. فراوان بودند مدارسی  و هزینه خواهند 

دانش آموزانشان کم بود و دخل و خرجشان سامان نگرفت و منحل شدند.
گلکردنمعنادارد.دردبستان،مدرسه کنکور، دردبیرستانباتوّجهبهنتیجهی
عکردوبعدازگلکردنو چهطورمیتواندگلکند؟آیابایدکارراازدبیرستانشرو
اقبال،دبستانراتأسیسکرد؟یادرهماندبستانهممیتوانکاریکردکهمدرسه

گلکند؟

من یکی از نمونه های گل کردن را گفتم. مدرسه باید بگردد و راه مناسب 
که می کند و...، رشد  که می گذارد و تبلیغاتی  کند و با برنامه هایی  خود را پیدا 
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اّتفاقًا  نداشته اند.  تبلیغات  ذّره ای  نیکان  و  علوی  مانند  مدارسی  البّته  کند. 
مه به شّدت مخالف تبلیغ 

ّ
تبلیغشان در بی تبلیغی شان بوده است. آقای عل

بود و می گفت:
ُمشک آن است ݡکه خود ببوید؛ نه آن ݡکه عّطار بݡگوید!1

کنند تا استقبال  باید شمیم مدرسه در جامعه بپیچد و دیگران استشمام 
کنند؛ هرچند زمانش طوالنی شود. ما وقتی دبستان نیکان را شروع کردیم، آن 
گل کردن تربیتی و دینی و انضباطی در تمام  گل کردن درسی را نداشتیم؛ اّما 
که از مدرسه بیرون می رفتند،  مّدت بود. همان سال های اّول، بّچه های ما 
که این ها بّچه های  در بین ده ها مدرسه ی این منطقه، برای همه روشن بود 
کوتاه است و لباس منّظم و مرّتب دارند و دعوا  منّظم و مؤّدبی اند؛ موهایشان 
نمی کنند و بلند حرف نمی زنند و... . اولیا هم خودشان به تدریج وسیله ی 

تبلیغ می شدند.

هر کس باید اوضاع زمانه را بسنجد و ابتکار داشته باشد و بگردد چیزی را 
که چند نفر  کند؛ مثًل یکی از مؤّسسات مشاوره ای و فرهنگی  گل  کند تا  پیدا 
از دوستان ما هم آن جا مشغول اند، از هفته ها قبل اعلم می کند و یک جمعه  
در  یک  درجه ی  مشاوران  می دهد.  اختصاص  رایگان  خدمت رسانی  به  را 
که به طور  زمینه های مختلف ازدواج، تحصیل، تربیت و... در آن جا جمع اند 
اّما  معمول برای مشاوره با آن ها، باید هزینه ی بسیار زیادی پرداخت شود؛ 
کم  تا عصر، مشاوره ی رایگان می دهند. در مشاوره دادن نیز  از صبح  آن ها 
نمی گذارند و این باعث هجوم مردم شده است. این ها دیگر ذوقی و ابتکاری 
که تبلیغات غیرفرهنگی هم نباید انجام شود. اصواًل،  است. حواّسمان باشد 

1. سعدی.

بایداوضاعزمانهرا
سنجیدوباابتکار،

مدرسهراشکوفا
کرد.ازتبلیغات

غیرفرهنگینیزباید
اجتنابکردتاشأن
مدرسهحفظشود.
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تبلیغات گویی دارد التماس می کند که: بیاییدپیشماکهبهماپولبدهید! 
مثًل  می کشد؛  هم  ابتذال  به  کار  گاهی  و  است  مدرسه  یک  شأن  از  دور  این 
کنکور رتبه ی  گرد خوب را از مدرسه ی دیگر می خرند تا در  بعضی مدارس، شا
گرد ما بوده  که او شا خوب بیاورند و نام آن ها را بر سردر مدرسه بزنند و بگویند 
است و فلن رتبه را آورده است! ببینید بعد از افشای این قضّیه، چه فضاحتی 

به بار می آید!

گر صبر و حوصله  بنابراین، کسی که می خواهد مدرسه ای را تأسیس کند، ا
با  کثر  حّدا و   کند؛  شروع  دبستان  اّول  از  که  است  این  من  توصیه ی  دارد، 
کند. بعد از آن، دیگر نمی توان جّو  کلس های اّول تا سوم دبستان باید آغاز 
گردان  کادر قرار نمی گیرد. شا کرد و محیط در اختیار  عمومی مدرسه را هدایت 
دوره ی اّول مدرسه خیلی مهّم اند؛ چون دوره ی دومی ها مانند دوره ی اّولی ها 
می شوند. مدرسه باید همه ی نیرویش را روی دوره ی اّول بگذارد و آن ها را 
آداب و رسوم و قوانین  تا سّنت ها و  تربیت بکند  که دوست دارد  همان طور 
که این ها بر سال های پایین تر هم سایه  نانوشته ای در این روابط ایجاد شود 
مه و آقای غفوری  -که از 

ّ
خواهد انداخت. به همین دلیل، آقای روزبه و آقای عل

نظر تربیتی برای تمام دبیرستان کافی بودند - هرچه نیرو داشتند، روی تربیت 
دوره ی اّول مدرسه گذاشتند و آن قدر روی آن ها تأثیر گذاشتند و طوری آن ها را 
تربیت کردند که انگار از کلس اّول دبستان در اختیار آن ها بوده اند. آن وقت، 
این ها که به کلس دوم رفتند و دوره ی بعدی آمد، روی آن ها تأثیر گذاشتند.

خود علوی هم به این نتیجه رسید و بعد از چند سال، کلس اّول دبستان 
کرد؛ فقط هم کلس اّول؛ نه این که شش کلس را با هم ثبت نام  را راه اندازی 
گویی توان تأثیرگذاری روی بّچه های  مه و آقای روزبه 

ّ
کند؛ منتها آقای عل

دورهیاّولمدرسه
بسیارمهّماست.
اگردرستتربیت
شوند،جّوعمومی
راحفظمیکنندو
بردیگراننیزتأثیر
میگذارند.
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گر می خواستند خودشان مستقیم مشغول  کلس اّول دبستان را نداشتند و ا
فّعالّیت و تربیت باشند، باید حّداقل از اّول دبیرستان شروع می کردند. سال ها 
هم تلش کردند که اّول دبستان را شروع کنند؛ اّما آدمش را پیدا نکرده بودند. 
آقای  و  خّرازی  آقای  رحیمیان،  آقای  بهشتی،  آقای  نّیرزاده،  آقای  که  بعد 

حسینی پیدا شدند، دبستان را با آن ها شروع کردند.

که برای این که مدرسه پر شود و بتوانند دخل  من مدرسه ای را سراغ دارم 
کردند؛  کنند، از همان ابتدا چهار کلس را با هم ثبت نام  و خرجشان را تنظیم 
اّما کار به آن جا رسید که دیگر حریف جّو مدرسه نبودند؛ هر بّچه ای که می آمد، 
و  مثل همین بّچه ها می شد و این ها هم تربیت شده ی این مدرسه نبودند 
میراث و سوغات مدارس دیگر بودند و مدرسه نتوانست روی جّو عمومی تأثیر 
که نشد! تا  کردند، جّو مدرسه درست نشد  بگذارد. هرچند برخی را هم اخراج 

این که مدرسه منحل شد؛ چون نقض غرض شده بود.

به این دلیل، من توصیه ام این است که از اّول دبستان شروع کنند؛ وگرنه 
البّته همین هم بستگی دارد به شرایط محیط، معّلمان  اسیر جو می شوند. 
گر تیم آماده ای برای  و... . خدا رحمت کند آقای موسوی را! ایشان می گفت: ا
کلس اّول را شروع  کامل است،  کادرتان  کلس دبستان دارید و  اداره ی شش 
کند و بعد، سال به  کار  کنید! یعنی همه ی این تیم با اّول دبستان شروع به 
کمی  که بّچه ها باال می آیند، نیروها تقسیم شوند. ایشان از نظر تربیتی،  سال 
کار اصولی هم همان است و توضیح دادم  سخت گیرانه تر از من نظر می داد. 
که دبیرستان علوی هم همین طور تأسیس شد؛ اّما چنین شرایطی در عمل 
کلس ها  امکان پذیر نیست. این که این همه نیرو چند سال منتظر بمانند تا 
بیایند، نشدنی است. حقوق آن ها چه می شود؟  باال  آرام آرام  و  تکمیل شود 

نبایدکیفّیتتربیتی
مدرسهرافدای

مسائلمالیکرد.
بایددرابتدایک

یادوکلسگرفت
تابهتدریججّو
عمومیمدرسه

ساختهشود.
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به  و  کاست  از چیزهایی  باید  بنابراین،   . بمانند؟ و...  باید  انگیزه ای  با چه 
چیزهایی افزود. باید کمی در امور جاری تخفیف بدهیم تا در ازای آن، مشکل 

مالی نداشته باشیم. این شرایط را باید در عمل دید:
خود راه بݡگویدت ݡکه چون باید رفت!1

کرد و پایین آورد؛  کیفّیت را فدا  که می شود، نباید  به هر حال، تا جایی 
وگرنه گل کردن از دست می رود.

کنندهچهطور مراجعه بامدرسهی را مادر،نسبتخود بهعنوانمدرسهی شما
تنظیممیکنید؟

هر چه قدر او بطلبد.
آب ݡکم جو! تشنݡگی آور به دست!2

اّما  ابراز علقه هم می کنند؛  از مدارس می آیند و بازدید می کنند و  برخی 
که می روند! ولی بعضی دیگر مدام مراجعه می کنند و معّلم هایشان را  می روند 
می آورند و مشورت می گیرند. ما این رابطه را تنظیم نمی کنیم؛ نیاز، تشنگی و 
احساس مسئولّیت آن مدرسه است که این رابطه را تعریف می کند. ما تا جایی 
که به مشکل نخوریم و به زحمت نیفتیم و نظام مدرسه مان مختل نشود، 
که مثًل هفته ای یک  کتاب منّظمی ندارد  در خدمتشان هستیم؛ اّما حساب و 
از مدرسه ی آن ها  بار  کنیم سالی یک  یا تعّهد  ساعت به آن ها وقت بدهیم 
کار را دوست داریم و  کنیم. سعی می کنیم در اختیار آن ها باشیم؛ چون  بازدید 

هرچه این مدارس بیش تر شود، موجب خوشنودی ماست.

اسلمی  از قول مرحوم شیخ عّباس علی  مه 
ّ

آقای عل که  افتاد  یادم  اآلن 

1. عّطار نیشابوری.

2. مثنوی، دفتر سوم.

تاهرجاکهمدارس
تازهتأسیساحساس
تشنگیکنندو
کمکبخواهندو
پایکاربایستند،در
حّدتوانمانکمک
میکنیم.
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کنیم. های،یکمدرسهیاسالمیتأسیس
ّ
می گفت: میخواستیمدرمحل

اهالیمحلراجمعکردیمودرخواستکمککردیم.دیدیمیکیهودینیز
گراین کارشراپرسیدیم.گفت:ا کردهاست.ازاودلیلاین مبلغیراهدّیه
بّچههادرستتربیتشوند،آدمهایمتینومؤّدبیباربیایند،مایهودیها
گر من دیِد آن یهودی را هم بخواهم داشته  نیزدرآسایشخواهیمبود. حاال ا
باشم، باید بگویم: هرچه مدرسه تأسیس شود، به ویژه مدارس شبیه مدارس 
مه است. از این 

ّ
گسترش ایده ی آقای عل مه، به نفع جامعه ی ما و 

ّ
آقای عل

که از دستمان  کمکی بتوانیم بکنیم  -تا آن جا  گر  رو، ما استقبال می کنیم و ا
کار  که آن ها چه قدر تشنه ی این  برآید- مضایقه نمی کنیم؛ اّما بستگی دارد 

باشند و نیاز داشته باشند.


