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اگر مدرسـه ای بخواهد تأسـیس شـود یا مدرسه ی تازه  تأسیسی بخواهد 

از شـام کمـک بگیـرد و مدل مدرسـه داری علوی و نیـکان را هدف خود 

قرار داده باشـد، شـام چه کمک، راهنامیی و پشـتیبانی هایی می توانید 

به آن ها ارائه دهید یا چه توصیه های اساسـی برای آن مدرسـه خواهید 

داشت؟

خوش بختانـه یـا متأّسـفانه، مراجعـه بـه مـدارس شـبیه علـوی زیاد شـده 

اسـت. خوش بختانـه از این جهـت کـه عـّده ای بـه این فکـر افتاده انـد کـه 

کارهای جدید انجام بدهند و دوسـت دارند با اسـتفاده از سـوابق این مدارس، 

مدرسـه ی خوبـی تأسـیس کننـد. متأّسـفانه از این جهـت کـه مـدارس مـا بـر 

اسـاس تجربـه ی گذشـته ی خـود عمل می کننـد و شـاید بازبینـی و بازپروری 

در  کارهـا  و  روش هـا  کـه  حالـی  در  نداشـته اند؛  این سـال ها  طـّی  را  الزم 
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زمان هـای مختلـف بـا یک دیگر فرق می کنـد. زمانی که مرحوم عاّلمـه کار را 

رشوع کـرد، اوضـاع با امروز متفاوت بود. متأّسـفانه، خـود این مدارس به خاطر 

فشـارهای مختلـف از جوانب گوناگون، کم تر توانسـته اند بـه آن اندازه که باید 

و شـاید، بـه خـود بپردازنـد و بازپـروری داشـته باشـند. زحـامت و تالش هـای 

زیـادی بـوده اسـت؛ اّمـا با انتظاری که داشـته ایم، هنـوز فاصلـه داریم. تأثیر 

عوامـل و موانـع بیرونی مانند مسـائل اجتامعـی، مالی و خانوادگـی را نیز باید 

مّدنظـر داشـت. بـا وجـود ایـن، سـعی کرده ایـم اصولی را حفـظ کنیم.

مسـأله ی دیگر این کـه افراد متنّوعی به ما مراجعه می کنند. آن شـخص 

از لبنـان بـا هزینـه ی بسـیار آمـده بـود و مدام بـه دنبال دیـدن آزمایشـگاه ما 

می گشـت. قـرار بـود یک هفتـه مبانـد و قصـد داشـتیم مبانـی مدرسـه داری 

را برایـش توضیـح بدهیـم؛ اّمـا آن قـدر ارصار کـرد تـا باألخـره آزمایشـگاه را 
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دیـد و رسیـع رفـت! این انـدازه بینـش نداشـت که اصـل کار را بشـنود؛ فقط 

بـه ظاهـر توّجـه داشـت. از این جـا که رفت، شـنیدیم وسـایل آزمایشـگاه ما 

را بـرای مدرسـه ی خـود سـفارش داده اسـت. از سـوی دیگـر، افـرادی از 

اتریـش آمـده بودنـد و یک صبح تا عرص این جـا بودند. می گفتنـد: مجبوریم 

برویـم؛ وگرنـه می خواهیـم یـک روز دیگـر هـم مبانیـم و بشـنویم. یکـی از 

مدیـران موفّـق مـدارس قزویـن تنهـا اسـم علـوی بـه گوشـش خـورده بـود. 

یک سـال کامـل دوشـنبه ها صبـح از قزوین به تهـران می آمد. حدود سـاعت 

8/5 می رسـید و تـا سـاعت 4 بعدازظهـر در مدرسـه بـود و دوبـاره بـه قزویـن 

برمی گشـت. در کالس هـا می نشسـت و بـا افـراد مختلف صحبـت می کرد. 

از آن سـال، مرتّـب متـاس می گیـرد و می گویـد: بـه میـان شـام آمـدم و از 

شـام شـدم. مناینده ی شـام در این جا شـده ام و مؤّسسـه ی ما زیر و رو شـده 

اسـت. از یک سـال آمـدن به علـوی، به خـودم تربیک می گویـم. این اندازه 

مراجعـان مـا بـا یک دیگـر فـرق می کنند.

نکتـه ی دیگـر این که به علل مختلـف، برخی کارهای ما در بسـیاری 

از جاهـا قابـل پیاده کـردن نیسـت؛ مثـلً نظـام مـدارس مـا بـر اسـاس 

شوراسـت. یک بـار مرحـوم عاّلمـه کرباسـچیان بـا بنـده متـاس گرفـت و 

کارهایـی را فرمـود تـا بنـده انجـام دهـم. گفتـم: چشـم! گفـت: چـون مـن 

گفتـم، می گویـی »چشـم« یا بـه این کارها ایـامن داری؟ گفتم: چون شـام 

فرمودیـد. لحـن ایشـان عوض شـد و فرمـود: نه نه جونـم! مبـادا این کارها را 

انجـام بدهـی! گفتـم: چرا؟ فرمود: تا کسـی به  کاری ایامن نداشـته باشـد، 

آن را درسـت انجـام منی دهـد. بیـا دالیـل مخالفت خـود را بگو! نزد ایشـان 

رفتـم و دالیـل خـود را گفتـم. بـا سـعه ی صـدری کـه داشـت، خیلی راحـت 

گفـت: جونـم! مـن نفهمیـدم. منی دونسـتم. نکند انجـام بدهی!
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مـا در سـال های متـامدی، از شـوراهای متعـّدد نتیجه گرفته ایم. شـاید 

تعـداد شـوراهای مـا زیـاد بـه نظـر برسـد؛ اّمـا افـرادی که در شـورا گـرد هم 

می آینـد، گفت وگـو می کننـد و بـه کار دل می دهنـد. اگـر کسـی بـه اصـول 

ایـامن نداشـته باشـد، منی توانـد کار را ادامـه بدهـد. وقتـی ده پانزده نفـر در 

شـورا می نشـینند و در مـورد موضوعـی صحبـت می کننـد، متـام دالیـل و 

نظـرات را می شـنوند و وقتـی می خواهنـد کاری را اجـرا کننـد، حامیـت کّل 

شـورا را بـه همـراه دارنـد. شـاید بـه نظـر برسـد تعـّدد شـوراها باعـث کنـدی 

کار شـود؛ اّمـا عمـالً چـون افـراد نسـبت بـه کار توجیـه می شـوند، فرایندهـا 

رسیع تـر پیـش می رود. شـاید تنّوع شـوراهای مدرسـه ی ما در هرمدرسـه ای 

قابـل اجرا نباشـد.

بـا توّجـه بـه این تنـّوع مراجعـه، اّولین اقدامـی کـه در مشـورت دادن به 

مراجعان انجام می دهید، چیست؟

حاج  روزبه،  عّلمه،  مرحوم  نّیت  خلوص  و  اّولّیه  اهداف  ابتدا 

مقّدس1 و...  را بیان می کنیم. می خواهیم ببینیم بر چه اساس می خواهد 

تربیت کند. آیا عمر، آبرو و پولش را گذاشته تا بّچه مسلامن باسواد تربیت 

کند یا رصفاً می خواهد مدرسه بنا کند؟ گروهی از دانشگاه آزاد آمده بودند و 

می خواستند مدارس سام را که حدود 800 واحد بود، اداره کنند. می گفتند: 

به  تجربه  انتقال  گفتیم:  کنیم.  استفاده  بربیم  بدهید،  را  علوی  تجربه ی 

مرحــوم حــاج شــیخ میــرزا هادی تهرانی معــروف به حــاج مقــّدس   )۱۲8۰-۱۳۳۶( از شــاگردان مرحوم   .۱

حــاج شــیخ مرتضــی زاهد   اســت. وی از وّعــاظ صاحب نفس و از روحانیان بااخــالص و اهل زهد تهران 

بــود کــه در میــان بازاریــان متدیـّـن آن زمــان، تأثیرگــذاری بســیار داشــت. آن مرحوم در تأســیس مدرســه ی 

علــوی، یکــی از هم فکــران و پشــتیبانان فکــری و مالــی مرحــوم عاّلمــه کرباســچیان به شــامر می رفــت.

تعیین هدف، 
نخستین گام
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این راحتی منی شود! ببینید می خواهید چه کار کنید. سؤال هایتان را بیاورید. 

اگر تجربه ای داشته باشیم، در اختیار شام می گذاریم. رفتند و با 18 صفحه 

سؤال آمدند. دکرت سبحانی1 و هم کاران ایشان کارشناسی قشنگی انجام 

داده بودند؛ مثالً در موضوعات نظامت، قرآن، مناز و... سؤاالتی کاربردی 

پرسیده بودند. یک سال کامل روزهای دوشنبه ساعت ده تا دوازده آمدند. 

فرد تندنویسی همراه آن ها بود که گفت وگوها را یادداشت می کرد. بعد از 

آن ها، ما خودمان تجارب خود را در مدرسه مدّون کردیم. هرچندسال یک بار 

نیز این جزوات را به روز می کنیم. مرحوم دکرت خرسوی می فرمود: ما روی 

گنج هایی نشسته ایم که خودمان از آن ها بی خربیم. اگر از مدرسه برویم، 

این تجارب از بین می رود. به همین خاطر بود که بعد از فوت مرحوم عاّلمه 

کرباسچیان، تدوین آثار ایشان را با جّدیّت پی گیری کردند؛ اّما ای کاش، در 

زمان حیات ایشان، سؤال های بیش تری از ایشان می پرسیدیم! کتاب هایی 

که از ایشان چاپ شده، گنجینه ی عظیمی است. البتّه باید توّجه داشت که 

برخی صحبت های ایشان مربوط به زمان خودش بوده است و گاه منی توان 

تکیه کالم های ایشان را در کالس های درس اخالق، به دیگران نیز توصیه 

کرد.

بنابراین، اّولین مطلب این اسـت که باید هدف روشـنی از تأسـیس 

مدرسـه داشـته باشـند؛ آیا می خواهند از تأسـیس مدرسـه ی غیرانتفاعی، 

انتفـاع بربنـد؟ این نیّـت با هدف عاّلمه سـازگار نیسـت. مسـؤول غیرانتفاعی 

عبدالرّضــا ســبحانی )متولـّـد ۱۳۳۰ در اراک( دارای کارشناســی علــوم تربیتــی و کارشناسی ارشــد و دکــری   .۱

مدیریـّـت آموزشــی اســت کــه ســوابق تدریــس و اجرایــی فراوانــی دارد و اکنــون اســتادیار دانشــگاه آزاد 

اســالمی و دانشــگاه فرهنگیــان اســت. وی کــه در حــوزه ی تعلیــم و تربیــت بــه پژوهــش و تدریــس 

ــه اســت. ــب و مقــاالت متعــّددی در این زمین ــردازد، دارای کت می پ
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منطقـه ی 12 می گفـت: بیـش از 130 مدرسـه ی غیرانتفاعـی تعطیـل شـده 

اسـت. برخـی از این مـدارس ورشکسـت شـده اند یـا چـون سـودِده نبوده اند، 

آن را تعطیـل کرده انـد. در همین نزدیکـی، مدرسـه ای بود کـه از یک خانه ی 

بسـیارکوچک رشوع شـد و از طریـق اولیـا کار را وسـعت دادنـد؛ اّمـا همیـن 

کـه داخـل طـرح عمرانـی افتـاد، آن را فروختنـد و رفتنـد! درسـت نیسـت که 

وقتـی مؤّسسـان، زمینـی را برای تأسـیس مدرسـه می گیرند و بـا کمک های 

خیّـران و اولیـای دانش آمـوزان آن را تجهیز می کننـد، بتوانند به راحتی آن جا 

را تعطیـل کننـد یـا بفروشـند و بروند. نبایـد این قدر پایه های قانونی تأسـیس 

مدرسه سسـت باشد!

متأّسـفانه قانـون مـدارس غیرانتفاعـی چنـدان محکم نیسـت یا بـه آن، 

عمـل منی شـود. معلـوم منی شـود چه قدر پوِل بانیـان بوده و چه قـدر از مردم 

و دولـت گرفتـه شـده اسـت. پایـه ی خیلـی از مـدارس غیرانتفاعـی سسـت 

اسـت. این پایـه یـا بایـد از طریـق مذهـب محکـم شـود، ماننـد کار مرحـوم 

عاّلمـه یـا از طریـق قانـون. آقـای عاّلمـه متـام مدرسـه را به صـورت خیریّه 

قـرار داد و اکنـون هیچ کـس مالـک آن نیسـت. اگر تعطیل شـود، در اختیار 

یکـی از مراجـع تقلیـد قرار می گیـرد و باید در همین کارهـای فرهنگی رصف 

شـود؛ حتّـی هیئت امنـای علـوی نیز به صـورت موروثـی انتخاب منی شـوند. 

از سـوی دیگـر، قانـون نبایـد بگـذارد کسـی که از دولـت برای مدرسـه زمین 

گرفتـه اسـت، بتوانـد آن را راحت بفروشـد!

بعد از تثبیت اهداف، باید چه کار کنند؟

باید یارگیری خوب و مناسـبی داشـته باشـند. مرحوم عاّلمه افرادی 
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ماننـد حـاج مقّدس، روزبـه، خرّازی، رحیمیـان، گل زاده غفـوری1 و... را کنار 

خـود جمـع کـرد کـه بـا او هم نظـر، هم سـو و هم فکـر بودنـد. از افـراد دیگر 

نیـز اسـتفاده می کنیم؛ اّما مؤّسسـان باید بـا یک دیگر هم نظر باشـند. وقتی 

یک نفـر از اعضـای اّولیّـه اندکی »منم« پیدا کرد، آقای عاّلمـه او را با داد و 

بیداد از مدرسه بیرون کرد. همسان سازِی روِش فکری و کاری از رضوریّات 

اصلـی کار اسـت. بعـد از این اقـدام، روش شـورایی مفیـد واقـع می شـود.

مراجعه کننـده  روی  پیـش  را  مدرسـه  سـاختار  بعـد،  گام  در 

می دهـد.  نشـان  را  مدرسـه ای  مختلـف  نقش هـای  کـه  می گذاریـم 

می گوییـم: مدرسـه ی ما ایـن ترکیب را دارد. کارهـای هرواحد را نیز توضیح 

مختـرصی می دهیـم. سـپس می گوییم: اّما معلوم نیسـت این کارها را شـام 

نیـز بتوانیـد در رشایـط خودتـان انجـام دهیـد. بایـد عوامـل انسـانی، مالـی 

و... دیـده شـود. مـا در علـوی نیـز همیـن کار را می کنیـم. سـال 1356 بـا 

آقـای کرباسـچیان2 و آقـای دوایی بـرای بازدید مدارس، بـه انگلیس رفتیم. 

کارهایـی کـه انجـام می دادنـد، بـرای آن هـا شـدنی بـود؛ مثـالً دانش آمـوز 

سـال نهـم وارد کارگاهـی می شـد کـه دارای ماشـین هایی صنعتـی بـود کـه 

شــادروان علــی گل زاده غفــوری )۱۳۰۲ـ۱۳88( حقــوق دان و نویســنده و اســتاد دانشــگاه کــه تحصیــالت   .۱

دینــی خــود را در نجــف و قــم بــه امتــام رســاند و در کنــار آن، کارشناسی ارشــد حقــوق را از دانشــگاه 

تهــران و دکــری حقــوق قضایــی خــود را نیــز از دانشــگاه ســوربن فرانســه گرفــت. هم چنیــن بــه همراه 

شــهید بهشــتی، شــهید باهــرن و ســیّد رضــا برقعــی، نــگارش کتــاب دینــی آموزش وپــرورِش زمــان شــاه را 

بــه عهــده داشــت. وی در دوران طلبگــی در قــم، از دوســتان آقــای عاّلمــه بــود و در دبیرســتان علــوی، 

دروس زبــان انگلیســی، عربــی، قــرآن، فقــه، فلســفه و منطــق تدریــس می کــرد )۱۳۳5ـ۱۳57(.

محّمدحســین کرباســچیان )متولّــد ۱۳۲8( فارغ التّحصیــل دوره ی ۶ علــوی و دارای لیســانس مهندســی   .۲

شــیمی از دانشــگاه شــیراز، پــرس ارشــد مرحــوم آقــای عاّلمــه و مدیــر کنونــی دبیرســتان علــوی اســت. 

ــر دبیرســتان  ــا محّمدحســین کرباســچیان، مدی ــو ب ــاره ی او، ر.ک: گفت وگ ــر درب ــرای آگاهــی بیش ت ب

علــوی )در دســت انتشــار(.

قدم های بعدی 
برای حرکت در 
مسیر درست
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آن موقـع، اصـالً در صنعـت مـا وجـود نداشـت! وسـعت کارگاه بـه انـدازه ی 

نصـف مدرسـه ی مـا بـود. فارغ التّحصیل آن مدرسـه دسـت به آچـار و کاربلد 

بـود. مـا هـم دوسـت داشـتیم این طـور باشـد؛ اّمـا رشایـط آن را نداشـتیم. 

سـعی کردیـم تـا حّدی آن کارهـا را انجام دهیـم. متأّسـفانه فارغ التّحصیالن 

مـدارس و دانشـگاه های مـا دنبـال میـز می گردنـد.

بعضی هـا، برخـی از پسـت های مدرسـه ی مـا را منی شناسـند؛ مانند پدر 

کالس یـا معلّم راهنـام. این هـا را توضیـح می دهیـم و بـه او می گوییـم: برو 

ببیـن چه قـدر از این گام هـای نخسـت را می توانـی بـرداری. مهـّم اسـت که 

مطابـق روش آقـای عاّلمـه آهسته آهسـته کار را پیـش بربنـد. آقـای عاّلمـه 

بـا یک پایـه ی سـیزده نفره کار را رشوع کـرد. اطرافیـان می گفتنـد: دخـل 

و خـرج منی سـازد! اّمـا ایشـان بـر حـرف خـود اسـتوار بـود و بعـد از آن کـه 

مدرسـه پـا گرفـت، دبسـتان را نیـز تأسـیس کـرد تـا ورودی هـای دبیرسـتان 

نیـز هامهنگ تـر باشـند. علـوی نیـز به مـرور توسـعه پیدا کـرد. همیـن اآلن 

نیـز سـعی داریـم تعـداد دانش آمـوزان علـوی را زیـاد نکنیـم. حـرف آقـای 

عاّلمـه ایـن بـود کـه: علـوی را به عنـوان مـادر نگه داریـد! در کنـارش هـم 

فارغ التّحصیـالن را تشـویق و تحریـک می کـرد کـه مدرسـه تأسـیس کنند. 

قـدم بـه قدم و آهسـته پیش رفن مهّم اسـت. کسـانی که بـه این روش 

کار کرده انـد، موفّـق شـده اند؛ اّمـا آن هایـی کـه کار را بـزرگ رشوع کردنـد، 

نتوانسـتند کیفیّـت را نگه دارنـد. مدرسـه ی مـا بـرای 360 دانش آمـوز، حدود 

این تعـداد  منی توانـد  تازه تأسـیس  مدرسـه ی  دارد.  کادر  هفتاد  هشـتاد نفر 

نیـرو پیـدا کنـد و اگـر بیابـد، منی توانـد هامهنـگ کنـد. بنابراین، کسـی که 

می خواهـد مدرسـه تأسـیس کنـد، بایـد ببینـد از چـه مقـدار می توانـد رشوع 

کنـد. کار را نیـز بایـد گام بـه گام رشوع کنـد. مهـّم اسـت کـه علـوی را بـا 
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رشایـط خودشـان تطبیـق بدهند.

چگونـه آن هـا را متوّجـه می کنیـد که بایـد مطابق موقعّیت خودشـان، 

کار را رشوع کنند؟

چندمعلّـم از تربیـز آمـده بودنـد کـه می خواسـتند مدرسـه تأسـیس کننـد 

بودنـد.  کـرده  بازدیـد  قـم  و  اصفهـان  مشـهد،  در  را  مختلفـی  مـدارس  و 

بـود: کدام یـک از شـام می خواهـد کار را رشوع  ایـن  اّولین توصیـه ی مـا 

کنـد؟ گفتنـد: با هـم. پرسـیدم: چندسـال سـابقه ی آموزش وپـرورش دارید؟ 

معـّدل سـابقه ی آن هـا سـه سـال هـم منی شـد! گفتـم: مدرسـه، بـدون 

چـه  بـه  منی شـود.  مالـی  و  فکـری  آبرویـی،  پشـتیباِن  هیئت امنـای 

عنـوان مـردم اعتـامد کننـد و بّچه هایشـان را پیـش شـام امانـت بگذارنـد؟! 

بایـد افـراد آموزش وپرورشـی و کارکـرده می آوردنـد. پرسـیدم: چـه کسـی را 

می خواهیـد به عنـوان مدیـر بگذاریـد؟! شـام بـا این سـابقه ی کار، مناسـب 

مدیریّـت نیسـتید. از میـان آموزش وپرورشـی های بازنشسـته، کسـی را کـه 

مؤمـن باشـد و بـه درد بخـورد، بیاورید؛ نه از طـرف خودتان، بلکـه از طریق 

هیئت امنـا مدیـر قـرار بدهیـد. بایـد هیئت امنـا این اختیار را داشـته باشـد که 

اگـر رضوری دیـد، مدیـر را بـردارد.

توصیـه ی بعـدی مـا ایـن بـود کـه: چند آموزش وپرورشـی باسـابقه 

بـرای کار بـا بّچه هـا بیاوریـد. اگـر تجربـه ی علـوی را بـه آن هـا بدهـم، 

ماننـد مـواّد خشـک و خـام اسـت که باید توسـط معلّـم باتجربه بومی شـود. 

بنـده منی دانـم در تربیـز چه خرب اسـت. خانواده هـای تربیز را منی شناسـم؛ 

منی دانم چه تعاملی با مدرسـه خواهند داشـت. مهّم اسـت مدرسـه در کدام 

منطقـه ی شـهر تربیـز باشـد. فرهنـگ و تـوان مالـی آن منطقـه مهّم اسـت. 
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کاری را کـه در شـامل تهـران می توان انجام داد، منی توان در جنوب شـهر 

عینـاً تکـرار کـرد. فرهنگ مـدارس نیـکان، احسـان و روزبه که باالی شـهر 

بـه حسـاب می آینـد، مقـداری بـا علوی فـرق می کنـد؛ فرهنگ علـوی نیز با 

مـدارس شـهرری فـرق می کند.

از مـدارس شـبیه علـوی یکـی  بازدیـد  بـه همین خاطـر، در رشایطـی 

مـدارس  مدیـران  از  عـّده ای  چندسـال  نوپاسـت.  مـدارس  آفت هـای  از 

شهرسـتان های دیگـر را بـرای آمـوزش بـه تهـران می آوردنـد و از مدرسـه ی 

مـا نیـز بازدیـد می کردنـد. می پرسـیدم: هـدف شـام از آوردن این مدیـران 

بـه علـوی چیسـت؟ چـه چیـزی برایشـان بگویـم؟ می گفتنـد: هرچـه صالح 

می دانیـد، بگوییـد. نظـر بنـده ایـن بـود کـه برخـی داشـته های علـوی برای 

این هـا غّصـه می شـود. مدیـر مدرسـه ای کـه رسویـس بهداشـتی درسـتی 

نـدارد، بـا دیدن سـالن آمفی تئاتر علـوی، انگیزه ی کار را از دسـت می دهد. 

بـه این مدیـران می گفتـم: وضـع امـروز علـوی را نبینیـد! وقتـی سـال های 

بودیـم کـه  بـودم، در خانـه ای  اّولیّـه ی تأسـیس علـوی، مـن دانش آمـوز 

رفتیـم،  دبیرسـتان  بـه سـاختامن جدیـد  مـا  وقتـی  گربـه النـه منی کـرد! 

سـقف آن خانـه ریخـت. ناهارخوری مـا در زیرزمیـن تاریک بـود. منی توانید 

وضـع اآلن علـوی را الگـو قـرار دهیـد. حتّـی اگـر پـول هـم داشـته باشـید، 

منی توانیـد. امکانـات بـه پشـتوانه ی تجربـه و زحمـت نیـاز دارد. مرحـوم 

عاّلمـه از صفـر رشوع نکـرد؛ از زیـر صفـر رشوع کـرد! خـودش می گفـت: 

می رفتـم از تّجـار بـازار گدایـی می کـردم! بـا همـه ی این دقّت هـا و تذکّرها، 

بـاز هـم می شـنیدیم کـه این مدیـران می گفتنـد: این هـا متّکن مالـی دارند! 

بعـد از مّدتـی، بـا آمـدن آن ها مخالفـت کردم. معتقـد بودم که بـه رضر خود 

آن عزیزان اسـت. از کاری که می توانند در منطقه ی خودشـان انجام بدهند 
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نیـز بـاز می ماننـد. امـروز اگـر کسـی بیایـد، بـه دوسـتان می گویـم: همه ی 

مدرسـه را نشـان ندهیـد! نـه از روی بخـل، بلکـه بـه این خاطر کـه روحیّه ی 

کار در منطقـه ی خـود را از دسـت می دهـد. مـا دسـت و دل بازیم و خسـیس 

نیسـتیم کـه مدرسـه را نشـان بدهیم؛ اّمـا چه لزومـی دارد سـالن اجتامعات 

مدرسـه ی ما را ببیند؟! نباید سـالن پینگ پنگ را به او نشـان داد؛ همین که 

اتاق هـای دم دسـتی و یک طبقـه ی کالس هـا را ببینـد، کافی اسـت. اگر به 

مریـض ُدز باالیـی از دارو را بدهیـم، او را می کُشـیم!

نبایـد دوره هـای آموزشـی بـرای نیروهـای این نـوع مـدارس، بدون 

برنامه ریـزی و از رس رفـع تکلیـف باشـد. بایـد برای کسـانی کـه علوی را 

می بینند، توضیح بدهیم که پنجاه سـال سـابقه پشـت ظاهر مدرسـه اسـت. 

معلـوم نیسـت این کـه بیاینـد علـوی را ببینـد، بـرای آن هـا مفید باشـد. ابتدا 

بایـد دیـِد افـراد را درسـت کرد؛ سـپس مدرسـه را بـه آن ها نشـان داد. 

بعـد از تصحیـح دیـدگاه اسـت که می تـوان کتاب خانـه و آزمایشـگاه را به او 

نشـان داد. اگـر از ابتـدا سـایت کامپیوتـر را به او نشـان بدهیـم، با بضاعت 

مدرسـه ی خـود مقایسـه می کنـد و هدفـش گم می شـود.

دیـِد درسـت این اسـت که ابتـدا اهداف و سـپس روال هـای کاری 

مدرسـه را بفهمنـد. بایـد امکانات آن هـا را بدانیم و چند قدم جلوتـر را به او 

نشـان بدهیـم؛ اگـر در نقطه ی 30 اسـت، 40 را ارائه کنیم. متأّسـفانه عقل 

اغلـب مـا به چشـاممنان اسـت. اگـر در همین اتـاق، صندلی هـای معمولی 

ردیـف شـده بـود، اثـر نامطلـوب کم تـری داشـت. افـرادی کـه از مناطـق 

محـروم می آینـد، بـا دیـدن امکانـات مدرسـه های شـبیه مـا، مسـیر را گـم 

می کننـد. وسـعت دادن بـه دید کسـی که بـه ما مراجعه می کند، بسـیار مهّم 

اسـت. مدرسـه کـه تنهـا آزمایشـگاه و سـاختامن نیسـت! فوق برنامـه و مناز 
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هـم داریم. متناسـب با اهـداف و امکانـات آن ها، راهنامیی شـان می کنیم. 

ابتـدا دفرتچـه ی آشـنایی بـا مدرسـه را بـه آن ها می دهیـم. برای کسـانی که 

می خواهنـد فقـط یک جلسـه مدرسـه را ببیننـد، چنـدان وقـت منی گذاریـم. 

بـرای مـا محرتم انـد؛ اّمـا با یک جلسـه، چیـزی دستگیرشـان نخواهد شـد.

شـخصی از لبنـان آمـده بـود و بیش تـر به دنبـال این بود که مؤّسسـه ای 

داشـته باشـد. متوّجـه شـدیم در مدرسـه ی آن هـا، دخـرت و پـرس قاطی انـد. 

وقتـی اعـرتاض کردیـم، گفـت: مگـر در کوچـه و خیابـان بـا هـم نیسـتند؟! 

نبایـد بـا ایجـاد محدودیّـت، حّساسـیّت درسـت کنیـم. نـگاه او به مدرسـه با 

نـگاه مـا فـرق داشـت. حرف هـای مـا بـرای او بی معنـا بـود. دادن چـارت 

سـازمانی مدرسـه بـه او، ارساف یـک ورق کاغذ بـود؛ چون برایـش فایده ای 

نداشـت. او آمده بود تا آزمایشـگاه و کتاب خانه ی ما را ببیند و برود. اهداف 

او از تأسـیس مدرسـه غیـر از اهـداف مرحـوم عاّلمـه بود.

نـگاه کلّـی را بنده توضیح می دهم و امور آموزشـی، تربیتی و پرورشـی را 

سـایر هـم کاران می گویند. برای این دوسـتان مشـّخص کرده ام کـه در ابتدا 

تا چه حّدی بگویند و مشّخص است هرقدر گیرایی بود، بگویند، نه بیش تر. 

گاهـی معلّمـی بـا بیست سی سـال تجربـه ی مفیـد از مدرسـه ی مـا بازدیـد 

می کنـد و گاهـی یک نیـروی تـازه کار. بایـد بـه تفـاوت آن هـا توّجه داشـت.

فرمودیـد: ابتـدا بایـد هیئت مؤّسـس مدرسـه مشـّخص شـود. گام بعـد 

چیست؟

هدفمنـدی کار. هیئت امنـا باید هدف کار را مشـّخص کنند. سـپس 

بایـد مشـورت بگیرنـد و مـدارس منونـه را ببیننـد. بعـد آن را بـا محیـط 

و فرهنـگ خودشـان تطبیـق دهنـد و خـود را بـرای مدرسـه داری آمـاده 
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کننـد. پـس از آن، می تواننـد معلّـم خـوب پیـدا کننـد و بایـد بـا یـک کالس 

رشوع کننـد. بعـد از آن هـم بایـد از تجـارب مدرسـه ی منونـه اسـتفاده کنند؛ 

البتّـه بـه رشط تطبیـق بـا فرهنـگ خـود. الزم اسـت بـه این سـمت بروند که 

دستشـان در گزینـش معلّـم بـاز شـود؛ معلّـم خـوب بگیرنـد یـا معلّـم تربیت 

کننـد. حاج آقای رئوف در مدرسـه ی سیّدالّشـهداء  یـزد، ابتدا تربیت معلّم 

بـاز کـرد و بـه مـّدت دو سـال، بـرای متـام مقاطـع معلّـم تربیـت کـرد. البتّـه 

دسـت همـه در تکـرار این تجربـه بـاز نیسـت. کسـی می توانـد ایـن کار را 

انجام بدهد که دسـتش باز باشـد و فهم این کار را داشـته باشـد. اّما اگر در 

سـال اّول، 200 دانش آمـوز را در متـام مقاطع ابتدایی ثبت نام کنند، مدرسـه 

نابـود می شـود. بایـد مدرسـه را به تدریـج گسـرتش داد.

مـا در مـدارس خودمـان معلّـم تربیـت می کنیـم. در دبسـتان علـوی 

شـامره ی 2، جوانـی را می آوریـم و کناردسـت فـرد باتجربـه قـرار می دهیـم 

و کارهـای کوچـک اّمـا مهـم را انجـام می دهـد. درس کوچکـی را نیـز به او 

می دهیـم؛ مثـالً این فـرد به عنـوان معـاوِن اجرایـی دوره زیـر نظر رسپرسـت 

دوره کارهایـی ماننـد نظـارت بـر منـاز، دیـدن تکالیـف، بـردن بّچه هـا بـه 

اسـتخر، دیـدن کالس معلّم هـا، تصحیـح ورقه هـا و... را انجـام می دهـد. 

تقریباً تا پایان سـال، نبض دوره دسـتش می آید. بعد از چند سـال که معاون 

اجرایـی دوره بـود و رس کالس رفـت، می تـوان او را پـدر کالس گذاشـت. 

همه ی مسـؤولیّت بّچه های کالس بر عهده ی پدر کالس اسـت. مدرسـه ی 

علـوی شـامره ی 1 نیـز به ترتیب دیگـری این تربیِت معلّـم را انجام می دهد.

سعی می کنیم از فارغ الّتحصیلن خودمان کمک بگیریم. این بّچه ها 

باید  پس  ندیده اند.  را  تربیت معلّم  دوره های  اّما  دارند؛  لیسانس  نهایتاً 

است.  به همین روال  نیز  نیرو  بهرتین شیوه ی جذب  داد.  آموزش  را  آن ها 
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اهداف  می توانند  و  آشنایند  مدرسه  کار  الفبای  با  مدرسه  فارغ التّحصیالن 

مدرسه را دنبال کنند. راحت تر می توان آن ها را آموزش داد.

حـال اگـر بخواهنـد در محیطی مدرسـه  تأسـیس کنند که مدارس شـبیه 

مـا وجـود ندارنـد و معلّـامن آن جـا مـدارس شـبیه مـا را ندیده انـد، بایـد از 

هامن هـا اسـتفاده کـرد؛ ولـی بایـد معلّـم را سـاخت. بایـد مـدارس منونـه را 

ببینند؛ برنامه ی مطالعاتی مطابق توصیه ی مدرسـه ی منونه داشـته باشـند. 

رس کالس هـای مـدارس منونـه بنشـینند. معلّم هایـی را که نیـاز داریم، باید 

بسـازیم؛ بـا این مشـّخصات، معلّـم وجـود نـدارد. در برخـی مـدارس دولتی، 

اجـازه  نیـز  مدیـر  و منی آیـم.  دارم  کار  امـروز  می گویـد:  به راحتـی  معلّـم 

می دهـد و کالس را تعطیـل می کنـد و بّچه هـا را مرّخـص می کنـد. حتّـی 

نظـارت منی کنـد کـه بّچه هـا بـه خانـه می رونـد یـا خیـر! این معلّـم و مدیـر 

سـواد دارنـد؛ اّمـا حـّس مسـؤولیّت ندارند.

وضع اخلقی، مذهبی و تربیتی معلّم را باید ساخت. خیلی از نیروی 

مدرسـه ی مـا رصف تربیت معلّـم می شـود؛ بـرای معلّم هـا شـورا و برنامـه ی 

مطالعاتـی می گذاریـم. حتّـی نیروهـای باسـابقه را نیـز رهـا منی کنیـم؛ باید 

بـه روز باشـند. معلّـم، نبایـد در دیـروز مبانـد. هر کـدام بایـد برنامـه ی ارتقای 

مناسـب خودشـان را داشـته باشـند. بـرای معلّـم تـازه  وارد، اهداف مدرسـه و 

نـکات کالس داری را می گوییـم و بـرای نیرویـی بـا 30 سـال سـابقه، موارد 

دیگـر را. بنـده نیـز نیـاز به آمـوزش دارم. باید بـه مقتضای زمان جلـو برویم. 

نبایـد کسـی بگویـد »لیسـانس علـوم تربیتـی گرفتـه ام« و تنهـا بـا تکیـه بـر 

همین مطلـب، رس کالس بـرود. تربیـِت معلّـم، رصف کالس تربیت معلّـم 

نیسـت؛ کارهـای زیادی باید انجام داد. رسپرسـت های هـر دوره بر نیروهای 

جـوان نظـارت می کننـد. خیلـی از کارهای مدرسـه برای تربیِت معلّم اسـت.
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چه مّدت طول می کشد تا یک مدرسه روی پای خود بایستد؟  

نیروهـای  بـا  دارد. مدرسـه ای کـه می توانـد  بـه وضعیّـت کار  بسـتگی 

فارغ التّحصیـل و کارکـرده در مـدارس، رشوع کنـد، بـا مدرسـه ای کـه بایـد از 

صفـر رشوع کنـد، فـرق می کنـد. مدرسـه ی دوم تـا دوازده سـال بایـد صرب کند 

تـا بّچه هـای اّول ابتدایی، فارغ التّحصیل شـوند و بازگردند. باید صرب داشـت؛ 

نبایـد عجلـه کـرد. چنین مدرسـه ای در ابتـدا، باید بیش تر با مدرسـه ی مشـاور 

 متّصـل باشـد و هرپانـزده روز یک بـار، مشـورت بگیرند. بعـد از آن، به مـرور... 

ماهی یک بار و سـپس سـه ماه و شـش ماه یک بار، مشـورت بگیرند؛ اّما خطر 

آن جاسـت کـه زودتـر از موعد، خودمختار شـوند و به سـلیقه عمل کننـد. البتّه 

بـه آن هـا می گوییـم: روال مـا ایـن اسـت و کارهایـی را انجـام می دادیـم کـه 

فهمیدیـم اشـتباه اسـت و دیگـر انجـام منی دهیـم. اگـر شـام نیـز کاری در 

مدرسـه ی خودتـان انجـام می دهیـد کـه فکـر می کنیـد بـرای مـا و بّچه هـای 

مـا خـوب اسـت، بگوییـد. بـرای مـا فـرق منی کنـد بّچـه ی مسـلامن شـیعه 

کجـای عـامل مشـغول تحصیل اسـت؛ این جا یا در شـاخ آفریقـا. می خواهیم 

بهرتیـن کار را بـا کم ترین خطـا انجـام دهیـم. اّدعـا منی کنیـم کارمـان بـدون 

خطاسـت و متام آن، مورد تأیید امام زمان  اسـت. بعد از پنجاه سـال، روال 

مـا این اسـت. فکـر می کنیم کم تر خطـا دارد؛ اّما اگر پیشـنهاد دیگران باعث 

پیرشفـت مدرسـه شـود، اسـتقبال می کنیم.

رابطـه ی مدرسـه ی مشـورت دهنده با مدرسـه ی مراجعه کننـده چگونه 

می تواند باشد؟

در سـال های اخیـر، از مـدارس شـهرها و کشـورهای دیگر برای کسـب 

تجربـه نـزد مـدارس شـبیه مـا می آینـد. هم زمـان افـرادی نیـز از تهـران بـه 

موّفقّیت در سایه ی 
حرکت آهسته و 
پیوسته
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این مـدارس می رونـد. برای تأسـیس مدرسـه الزم اسـت فردی پیدا شـود که 

بـه آن شـهر مهاجرت کنـد. انصافاً نیز زندگی در شـهر غریب بـرای این افراد 

سـخت اسـت. اگـر ببینیـم کار بـر مبنـای خوبـی اسـت و رو به جلو مـی رود، 

افـراد باتجربـه ی مـدارس خودمـان را بـه این مـدارس می فرسـتیم. حّداقـل 

آخـر هفته هـا برونـد تا کالس ها را ببیننـد و با معلّم ها صحبت کنند. از سـوی 

دیگـر،  مدیری یک سـال به مدرسـه ی ما آمد و کسـی هم از تهـران به آن جا 

نرفـت و کار نیـز موفّـق بود. او جـزوات ما را گرفت و کپـی کرد؛ کالس های 

مـا را دیـد و در حـّد یک کتـاب بـرای خـودش یادداشـت نوشـت. بیـش از 

حـد نیـز منی توانیـم بـه این مـدارس نیـرو بفرسـتیم. این کارهـا بـه مـا فشـار 

می آورد.

مثـالً بـرای کار جشـن غدیـر، برخی مـدارس دولتی آمدنـد و کار را برای 

آن هـا توضیـح دادیم؛ کتاب ها، روزنامه ی دیواری و...  و  روش کار را گرفتند 

و بـه مـدارس خودشـان بردنـد. رسودی را که دانش آموزان باید در آن جلسـه 

اجـرا می کردنـد، ضبـط کـرده بودیـم و بـه آن هـا دادیـم. در جشـن گرفنت به 

آن هـا کمـک کردیم. سـعی کردیم در جزئیّات به آن هـا کمک کنیم. چه قدر 

مـا و آن هـا خوش حال شـدیم که جشـن متـام و کامل برگزار شـد. نتیجه ی 

بسـیارخوبی بـود. بعد از برگزاری مراسـم، مدیرها را دعـوت کردیم و از آن ها 

تقدیـر شـد؛ هدایایـی نیـز تقدیمشـان کردیم. دسـت مدیر مدرسـه ی دولتی 

خیلـی بسـته اسـت؛ اّولین مشـکل او نداشـنت منابـع مالـی و بعـد، نداشـنت 

اختیـاِر کار خـارج از برنامـه اسـت. وقت ندارد؛ امـکان دارد اولیا و بّچه ها نیز 

نپذیرنـد. به عنـوان وظیفـه ی رشعـی و اخالقـی خودمـان، ایـن کار را انجـام 

دادیـم. از آموزش وپـرورش توقّعی منی توان داشـت؛ دسـتش بسـته اسـت. 

هنـوز کالس هـای بسـیاری در گوشـه و کنار کشـور با بخاری نفتـی قطره ای 

تعامل اثربخش با 
مدارس دیگر
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کار می کنـد و بودجـه و امکانـات بـرای تعویـض آن را ندارنـد. بـاور بنده این 

اسـت کـه اگـر از مردم شـهرهای بـزرگ درخواسـت می کردند، مـردم کمک 

می کردنـد. در همیـن کار غدیر، ارصار داشـتیم از انجمن هـای مدارس خود 

اسـتفاده کننـد. اگـر با آن ها درسـت زندگـی و رفتار کنیم، کمِک مدرسـه اند.

اگر مدرسه ای در میانه ی راه باشد و به شام مراجعه کند، چه طور؟

فرقـی منی کنـد. چـارت مدرسـه را بـه او نشـان می دهیـم و کارهـا را بـه 

او معرّفـی می کنیـم؛ اّمـا تذکّـر می دهیـم کـه بایـد گام بـه گام پیـش بـرود 

و همـراه باشـد. منی گوییـم عیـن کارهـای مـا را پیـاده کنـد؛ اصـالً امـکان 

نـدارد. فرهنـگ آن مدرسـه بـا مـا فـرق می کند و تغییـر آن، کار بسیارسـختی 

اسـت. تغییـر نظـام مدرسـه سـخت اسـت. عنـر اصلـی این تغییـر، 

مدیـر مدرسـه اسـت. بایـد همراهـان خـود را توجیـه کنـد. به قـول مرحوم 

عاّلمـه، اگـر مدیـر بـه کار مؤمـن شـود، رشوع می کنـد بـه یارگیـری. رساغ 

افـراد مـی رود و آن هـا را بـه کار مؤمن می کند. چهار پنچ نفر که مؤمن شـدند، 

تغییـر رشوع می شـود. این تغییـر نیـز به تدریج خواهـد بود. باید مسـیر بهبود 

را متناسـب بـا وضـع خـودش تشـخیص بدهد.

امـکان دارد برخـی از حرف هـای مـا بـه هیچ عنـوان بـرای مدرسـه ی او 

مناسـب نباشـد. منی توان همه ی پسـت های مدرسـه ی علوی را در مدارس 

دیگـر پیـاده کرد. ما در مدرسـه ی خودمان بـرای فوق برنامه دو نفر متام وقت 

و یک نفـر پاره وقـت داریـم؛ اّمـا در مـدارس دیگـر، غالبـاً یک معلّم پرورشـی 

هسـت و متـام کارهـا بـه عهـده ی اوسـت. در صورتـی کـه در مدرسـه ی ما، 

مسـؤول منازخانـه ی مدرسـه فـرد دیگـری به غیـر از فوق برنامه اسـت. قرآن 

نیـز مسـؤول خـودش را دارد. مـا بـرای درس هـا و کارهای مختلف مدرسـه، 
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دپارمتان هایـی ماننـد نظامـت، تربیـت، فوق برنامـه، آمـوزش و... داریم؛ اّما 

اغلـب مـدارس اصـالً معـاون آموزشـی ندارنـد. در آن مـدارس، نظـام کاری 

متفاوتـی وجـود دارد. این مدیـر بایـد کارهـای زیـادی انجـام دهـد و بایـد 

دانش آمـوز و خانواده هـا هامهنـگ باشـند. در ایـن دوران، خرده فرهنگ هـا 

به شـّدت تغییـر کـرده اسـت. اگـر نتوانیـم خانواده هـا را با خود همـراه کنیم، 

خیلـی از زحـامت هـدر مـی رود. دانش آمـوزان در مشـت مـا هسـتند و اگـر 

مهـارت بـه خـرج بدهیـم، می توانیـم آن هـا را تغییـر بدهیـم. معلّم هـا نیـز 

بـه مدرسـه تـن داده انـد؛ اّمـا مهم تـر از آن، خانواده هـا هسـتند کـه زحـامت 

مدرسـه در گـرِو همراهـی آن هاسـت. یک حرکـت اشـتباِه خانـواده، متـام 

زحـات مدرسـه را در تربیـت بّچه هـا بـه هـدر می دهـد.




