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هســته ی مرکــزی و نقــش محــوری در مــدارس دینــی نویــن، نوعــی 

تأثیرگــذاری پایــدار تربیتــی اســت کــه از راه مربّیگــری )و نــه معلّمــِی ِصف( 

حاصــل می شــود. این وظیفــه ی حّســاس را معلّمْ راهنــا بــر عهــده دارد. 

ــان راهنــا در مدرســه، بــر اســب حکم رانــی ســوار نیســتند؛ بلکــه در  معلّ

ــا  ــه ب ــا دانش آمــوزان و در هــم کاری صمیان ــاده راه رفــن و مصاحبــت ب پی

ــان و کارکنــان، ظرفّیت هــای بالقــّوه ی منابــع انســانی حــارض در  ســایر معلّ

ــد. ــکار می کنن ــف و آش ــه را کش مدرس

ــت درســی و تربیتــی یک یــک  ــرات وضعّی ــد تغیی ــر رون ــا مترکــز ب ــان ب آن

دانش آمــوزان، همه جانبه نگــری در ارزیابی هــا، انعطاف پذیــری در فــراز 

و نشــیب روابــط، تعّهــد نســبت بــه ادای وظیفــه ی االهــی، صبــوری در 

ــه فضــل خــدا در  ــد ب ــی و امی ــت، خوش بین ــودن مراحــل تدریجــی تربی پیم

ــد.  ــا می کنن ــر را ایف ــه ســوی کــال... این نقــش خطی ــش ب ــی بندگان راهنای

ــز  ــه به ج ــد ک ــری می کن ــه ای راه ــه گون ــت را ب ــای تربی ــا، فض معلّم راهن

دانش آمــوزان، معلّــان و خانواده هــا نیــز شــاهد تأثیــرات مدرســه در 

ــگ و ارتباطــات خــود باشــند. ــر تدریجــی فرهن تغیی

از خـال گفت وگوهـای این کتـاب، برمی آید که پیمـودن راه معلّم راهنایی 

بـا موضوعـات اسـت کـه نشـان  نهادینه شـدن روشـی در مواجهـه  مسـتلزم 

از تعّهـد درونـی مّعلم راهنـا می دهـد. التـزام و تقّیـد بـه امـر دیـن، التـزام 

حّداکـری بـه اّولّیـات و انتخاب هـای واقع بینانه بر طبق مقدورات، سـه گانه ای 

را تشـکیل می دهـد کـه جوهـر معلّم راهنایـی را در روش تبییـن می کنـد.

هم زمــان بــا اقــدام بــه مدرســه داری و گســرش کار مدرســه، نیــاز 

ــا  ــگ آن ه ــرای هاهن ــف و اج ــیم وظای ــرای تقس ــازمانی ب ــاختار س ــه س ب

به وجــود آمــده اســت. در الگــوی تربیْت محــور، روح حاکــم تربیتــی در 

ــت های  ــردی در پس ــخاص منف ــان دارد و اش ــه جری ــاختار مدرس ــد و س کالَب

ســازمانی مدرســه جــا نگرفته انــد. در هراتّفاقــی کــه می افتــد، تعــداد قابــل 



توّجهــی از عوامــل رســمی و صاحب نظــران غیررســمی، دانــش و اطّالعــات 

را بــا هــم مبادلــه می کننــد؛ ایده هــای جدیــد را در معــرض نظــر یک دیگــر 

می کننــد...  مشــارکت  متعّهدانــه  تصمیم گیری هــا  در  می دهنــد؛  قــرار 

می ســازند.  منتقــل  یک دیگــر  بــه  را  مدرســه  ارزشــمند  تجربه هــای  و 

معلّم  راهنــا در همــه ی این تعامــالت در محیــط ســّیال مدرســه، نقشــی 

ــده دارد. ــر عه ــوری ب مح

ــه  ــر بـ ــای زیـ ــا و دارایی هـ ــای این نقـــش محـــوری، رسمایه هـ ــرای ایفـ بـ

ــف کاری او را  ــّوع وظایـ ــزای متنـ ــد واجـ ــی روح می دمـ کار معلّم راهنایـ

یک پارچـــه و معنـــادار می ســـازد:

1. معرفت و بصیرت نسبت به حق؛

2. وارستگی از دنیا؛

3. ترک خود و مهار نفسانّیت؛

4. توانایی در برقراری ارتباطات تأثیرگذار؛

5. ورود به عرصه ی تربیت با هدف ایجاد تغییر؛

6. مقبولّیت در میان دانش آموزان؛

7. دانش تخّصصی، عالوه بر دانش تربیتی.

در این میـــان، اهّمّیـــت ویـــژه و بنیـــادی بـــودن ســـه رسمایه ی نخســـتین، 

ـــت. ـــه پیداس ناگفت

ـــاه...  ـــه و م ـــالل آور روز و هفت ـــرار م ـــف، از تک ـــا این تعری ـــه ای ب در مدرس

خـــری نیســـت؛ بلکـــه تکاپـــو و تـــالش همه جانبـــه ی مجموعـــه ی مربّیـــان 

و دانش آمـــوزان بـــرای رســـیدن بـــه هدف هایـــی اســـت کـــه نـــو بـــه نـــو 

ــاز  ــش و انسان سـ ــان حیات بخـ ــا این جریـ ــوند. معلّم راهنـ ــف می شـ تعریـ

را از طریـــق تصمیم گیـــری در مجموعـــه ای از عوامـــل دانشـــی و تجِربـــی و 

اجرایـــی مرتبـــط، پیـــش می بـــرد و فّعالّیت هـــای دانش آمـــوزان و معلّـــان 

ـــد. ـــگ می کن ـــری و هاهن ـــداف، راه ـــه آن اه ـــیدن ب ـــرای رس را ب

این همـــه بـــا »ابالغ کـــردن« و »دســـتوردادن« حاصـــل منی شـــود؛ بلکـــه 

ـــه  ـــران، ب ـــل از ســـاخنت دیگ ـــه قب ـــی اســـت ک ـــار الگوســـاز مربّیان نتیجـــه ی رفت



خودســـازی اهتـــامم دارنـــد و چنان انـــد کـــه بودنشـــان، قطب منـــای راه و 

ــان در عیـــن چنین ره یافتگـــی،  ــران شـــده اســـت. آنـ هـــدف زندگـــی دیگـ

انسان شـــناس اند و راه حرکـــت دادن و رشـــد آدمـــی را می داننـــد و از 

اقتضائـــات و فضـــای تحصیـــل و تدریـــس و از ابزارهـــای ایجـــاد انگیـــزش 

بهـــره  هرنمندانـــه ای  به نحـــو  یادگیـــری...  و  آمـــوزش  برنامه هـــای  و 

می برنـــد تـــا در پیمـــودن گام بـــه گام مســـیر معرفـــت و عبودیّـــت، 

اعتـــامد همراهـــان بـــه هم گامـــی بـــا معلّم راهنـــام بیش تـــر جلـــب شـــود.

مدرســـه ای کـــه می خواهـــد جوهـــر معلّم راهنامیـــی و تأثیرگـــذاری 

ـــایی  ـــر را شناس ـــد این جوه ـــراد واج ـــرورد، اف ـــی را در درون بپ ـــدار تربیت پای

و جـــذب مـــی کنـــد؛ به عنـــوان معلّـــم یـــا در جایگاه هـــای دیگـــر مدرســـه 

از وجـــود او بهـــره می بـــرد و دانش آمـــوزان را به صـــورت هدفمنـــد 

بـــه ســـوی او ارجـــاع می دهـــد و نهایتـــاً نهـــاد هامهنگ کننـــده ای، تـــلش 

ـــی  ـــاد هم گرای ـــرای ایج ـــی را ب ـــل تربیت ـــه ی عوام ـــام و مجموع ـــامن راهن معلّ

تربیتـــی، هم ســـو و هم جهـــت می کنـــد.

ــار مجموعه هایـــی کـــه بـــه تبییـــن وظایـــف و  مؤّسســـه ی مـــنت  در کنـ

کارکردهـــا و شـــؤون معلّم راهنامیـــی می پـــردازد، الزم دیـــده اســـت کـــه 

بـــه حقیقـــت و جوهـــر معلّم راهنامیـــی نگاهـــی عمیق تـــر داشـــته باشـــد؛ 

ـــق  ـــی محّق ـــی« هنگام ـــه ای »معلّم راهنامی ـــت و حرف ـــرای درس ـــه اج ـــرا ک چ

ــّوالت  ــکل گیری و تحـ ــل شـ ــته، مراحـ ــه گذشـ ــی بـ ــه در نگاهـ ــود کـ می شـ

تاریخـــی آن را درســـت بشناســـیم.

پنج جلســـه مصاحبـــه بـــا آقـــای دکـــرت علی رضـــا رحیمیـــان این فرصـــت 

ـــدارس  ـــی در م ـــر معلّم راهنامی ـــت و جوه ـــدن حقیق ـــرای فهمی ـــم را ب مغتن

ــا  ــگری آن بـ ــه پرسشـ ــت هایی کـ ــی آوَرد؛ نشسـ ــم مـ ــن، فراهـ ــی نویـ دینـ

ـــان:  ـــی آقای ـــور و همراه ـــی و حض ـــد ابطح ـــّید عبدالحمی ـــای س ـــت آق محوریّ

محّمدحســـین معینـــی، محســـن نـــوری و محّمـــد ضیائی مؤیّـــد انجـــام 



شـــده اســـت. ضمـــن این کـــه از نظـــرات ســـازنده ی جنـــاب آقایـــان اکـــر 

ـــده  ـــتفاده ش ـــنت اس ـــازی م ـــز در بهس ـــی نی ـــا اویس ـــری و محمّدرض خواجه پی

ـــت. اس

ــا دارد از همـــه ی عزیزانـــی کـــه در تهّیـــه و آماده ســـازی  هم چنیـــن جـ

این مجموعـــه به نحـــوی مشـــارکت داشـــته اند و نامشـــان در شـــناس نامه ی 

ـــا(: ـــب الفب ـــه ترتی ـــان )ب ـــاب آقای ـــود؛ جن ـــکّر ش ـــده، تش ـــر نش ـــاب ذک کت

 علی ایزدی؛

 سّید علی نقی خرسوی حسینی؛

 سعید رحیمیان؛

 محّمد رحیمیان؛

 علی رضا عّباسیان؛

 مهدی فّرخی؛

 علی رضا منفردکیا؛

 وحید مهران؛

 ... و دیگرعزیزانی که ما را یاری کردند.



جهان ز تیرگی شب بشوی چون خورشید

اگــر به چشمــه ی نوشیـِن بامداد رسی  

سواد خیمه ی جانان جامل کعبه ی ماست

سـالم مــا برسـان، گر بر آن سـواد رسی

به گَـــرد او نرســی؛ جــز به هم عـِنانـِی دل

اگر چه ـ جان من   ـ از چابکی، به باد رسی  

بهــــشِت گــم شــــده ی آرزو،توانــــی یـافت

اگـــر بـه صحبت رنــدان پــاک زاد رسی  

ورای مدرسـه ـ  ای شـیخ  ـ درِس حـاْل آمــوز

بــر آن مبــاش کـه تنها به اجتهاد رسی   

در زیر آسامن، هیچ کاری به عظمت انسان سازی نیست.

هنـوز طنیـن آوای آن پیـر جوان بخـت1 کـه شـبی از خویـش بـرون آمـد2 و 

خـواب آشـفته ی مـا را بـر هـم زد... از داالن روزگار، به گوش می رسـد؛ همو که 

شـش دهه قبـل، بسـتر عافیت به کنجی افکنـد و مردانه پای به میدان گذاشـت 

تـا نونهـاالن ایـن دیـار خـزان زده را بـه زیـر پـر و بـال بگیرد و آنـان را راه و رسـم 
بهاری شـدن بیامـوزد. مرحـوم مغفـور حـاج شـیخ علی اصغـر کرباسـچیان3 

را می گوییـم کـه بـه همـراه یـار دیریـن خـود، فقید سـعید اسـتاد رضـا روزبه4، 

الحـق طرحـی نـو درانداختنـد و بـا بنیان نهـادن تعلیـم و تربیت نویـن دینی، گل 

کــه فکــر خویــش گم شد از ضمیرم 1. چنان پر شد فضای سینه از دوسـت 

جــوان بخـت جهـان ام؛ گـر چــه پیـرم    قدح پر کن که من در دولت عشــق 

مردی از خویش برون آید و کاری بکند؟! 2. شهر خالی ست ز عّشاق؛ بود کز طرفی 

3. حــاج شــیخ علی اصغــر کرباســچیان مشــهور بــه عاّلمــه  )1293-1382ش( کــه در ادامــه، رشح حــال او خواهد 

آمد.

4.  استاد رضا روزبه ـ طاب ثراه ـ )1300-1352ش( که در ادامه، رشح حال او خواهد آمد.

مقّدمه 



برافشـاندند؛1 آن سـان کـه اینـک، شـمیم عطـر آن در جای جـای ایـن مـرز و 

بـوم... پراکنـده اسـت و جلـوه ی رنـگ آن، چشـم های رو بـه آسـمان را آکنـده. 

امـروز، مـا خوشـه چین َخرمِن انبـوِه دانـش و بینش و تجربه ای هسـتیم که 

در عرصـه ی تربیـت دینـی، از آنـان بـه یـادگار مانـده اسـت... تـا خـود چه قـدر 

هّمـت کنیـم و از این اقیانـوس، چند دامن مرواریدهای ارزشـمند گـرد آوریم! در 

ایـن میـان، یکـی از گران سـنگ ترین گوهرهایـی کـه می تـوان یاد کـرد، نظام 

معلّمْ راهنمایـی در مدرسـه داری نویـن و نقـش بی بدیـل آن اسـت در تربیـت 

به طـور عـاّم و در تربیـت دینـی بـه شـکل خاص. 

نخسـتین بار، آن دو بزرگ،خـود ردای معلّم راهنمایـی بـر تـن کردنـد و در 

مسـیر نارفتـه پـای نهادنـد تـا جمع کوچک دانش آموزان را شـمع روشـنی شـوند 

و آن هنـگام کـه شـمار بّچه هـا رو بـه فزونـی نهـاد و دیگـر نمی شـد بـا یکایـک 

آنـان انـس گرفـت، بـا دسـتیاری دیگـران، به تدریـج... ایـن روش را بـه نظـام 

تبدیـل کردنـد؛ البتّـه این یـاران در طـول همین سـالیان، می آموختنـد کـه بـرای 

این جایـگاه، چگونـه بایـد خود را آراسـت و از چه کژی هایی پیراسـت. این گونه 

بـود کـه جوهـر  معلّمْ راهنمایـی به آرامـی شـکل گرفـت و این بنیـان مانـدگار، بنا 

نهاده شـد.

در این مجموعـه، بـا یکـی از پیشـروان راه بـه گفت وگـو نشسـته ایم کـه در 

همان سـال ها ـ پـس از آن کـه در مکتـب نیک فرجـام عاّلمـه ی علـوی و روزبـه 

محّمـدی... بسـیار آموخـت  ـ   در جامـه ی معلّمـی به مدرسـه بازگشـت تـا هم چنان 

شـیوه ی شهرآشـوبی را زنـده نـگاه دارد.2 

1. بیا تا گل برافشانیم و مـی    در ساغـر اندازیم       فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

2. رسـم عـاشق کُـشی و شیـوه ی شـهرآشـوبی      جـامه ای بود که بـر قــامت او دوخته بود



آقـای دکتر علی رضا رحیمیان از فارغ التّحصیالن دوره ی ششـم دبیرسـتان 

علـوی1 اسـت کـه از سـال 1351  تاکنـون، در فضای علوی زیسـته و به تربیت 

فرزندان این آب و خاک، اهتمام داشـته اسـت. 

حضـور  بـا  و  مصاحبـه  قالـب  در  ـ کـه  پنج جلسـه ای  گفت وگـوی  ایـن  در 

هـم کاران مؤّسسـه ی متـن، با آقـای دکتر رحیمیان صورت گرفته اسـتـ  تالش 

شـد تـا ابتـدا، نـوع نـگاه مرحـوم آقـای عاّلمه بـه تربیت دینـی در قالب مدرسـه 

تبییـن و سـپس نحـوه ی جریان یافتـن آن تربیـت از طریق نظـام معلّم راهنمایی 

تشـریح گـردد. ابـداع روش تربیـت دینـی از طریـق این نظـام را می تـوان یکـی 

از شـاهکارهای آن فقیـد عزیـز دانسـت2 کـه ضـروری اسـت در ایـن روزگار، آن 

را بازخوانـی کنیـم؛ چـرا کـه هـم در مـدارس موجـود و داعیـه دار تربیـت دینی و 

هـم در مدارسـی که با همین دغدغه تأسـیس می شـوند، الگـوی معلّمْ راهنمایی 

به عنــوان یک پیش فـرض پذیرفتـه شـده اسـت. 

بنابراین، به منظور پرهیز از حفظ قالب و استحاله ی محتوا ـ که آفت این روزگار 

اسـت ـ  بایـد مـواردی را کـه اسـاس نظـام معلّم راهنمایی )به عنوان بسـتر تربیت 

دینی در مدرسـه( اسـت، بررسـی کنیم. به عبارت دیگر، می خواهیم ویژگی های 

اصلـی ایجابـی و سـلبی یک معلّم راهنمـا )بایدهـا و نبایدهـا( را برشـمریم کـه 

جریـان تربیـت دینـی را به سـرمنزل مقصود می رسـانند. هـدف از این مصاحبه، 

1. دبیرســتان علــوی در ســال 1335ش بــه هّمــت آقــای عاّلمــه ـ   رحمــة اللـّـه علیــه ـ  و بــا حامیــت مرحــوم آقــای 

حــاج مقــّدس و کمــک جمعــی از بازاریــان متدیّــن، تأســیس شــد. نگاهــی نــو بــه تعلیــم و تربیــت دینــی 

ــن جامعــه  در کنــار پــرورش علمــی، به رسعــت این مدرســه را از مــدارس دیگــر ممتــاز و اعتــامد قــرش متدیّ

را جلــب کــرد. در ســال های بعــد، دبســتان و راهنامیــی نیــز بــه آن افــزوده شــد. این مجتمــع فرهنگــی در 

طــّی حــدود شــش دهه فّعالیّــت، تحصیل کــردگان دین مــدار و تأثیرگــذار فراوانــی را بــه این مــرز و بــوم اهــدا 

کــرده اســت.

2. یکی دیگــر از این مــوارد، روش اداره ی مدرســه از طریــق نظــام شــورایی اســت کــه در نوشــتاری دیگــر، بــه آن 

ــم پرداخت. خواهی



نهاده ایـم. نـام  معلّمْ راهنمایـی  جوهـر  را  آن  کـه  این ویژگی هاسـت  بیـان 

روشـن اسـت کـه شـؤون و وظایـف معلّم راهنمـا بسـیار فراتر از این مـوارد 

اسـت و بیان آن ها به مجموعه ی جداگانه ای نیاز دارد که در این گفت و شـنود 

بـه آن نپرداخته ایم. 

در نشسـت پایانـی، جایـگاه نظـام معلّمْ راهنمایـی در چارچـوب مدرسـه 

تشـریح شـده کـه بیش تـر ناظـر بـه وضعیّـت کنونـی اسـت و در آن، برخـی 

راه حل هـای گره گشـای مشـکالت فعلـی مـدارس، ارائـه شـده اسـت.

در جای جـای بحـث، بیـان شـیوا و شـیرین آقـای دکتـر رحیمیـان   ـ کـه بـا 

خاطرات متعّدد و متنّوعی از تحصیل و تدریس در دبیرستان علوی دهه ی 40 

و 50 شمسـی همـراه اسـت ـ  ضمن آن که همان فضا را در یـاد ما زنده می کند، 

بـه کمـک تبییـن مطالـب آمـده اسـت.1 گاهـی هـم بـه اقتضـای مصاحبـه، 

گفت و  گو هـای حاشـیه ای در کنـار مطالـب اصلـی مطـرح شـدند کـه فهـم 

عمیق تـر و دقیق تـری بـه دسـت می دهنـد و بـه همین دلیـل حـذف نشـده اند.

به عنــوان آخرین نکتـه، از تمامـی عزیزانـی کـه در وادی تربیـت دینـی و 

خصوصـاً در حـوزه ی مدرسـه ای آن گام برمی دارنـد  ـ و در این نوشـتار، آنـان را 

مخاطبـان اصلـی خـود فـرض کرده ایـم   ـ یـاری می طلبیم تـا نظـرات ارزنده ی 

خویـش را از هم کارانشـان در مؤّسسـه ی مطالعـات تعالی نسـل )متن( دریغ 
ندارنـد و بر غنـای مطالـب بیفزایند.2

که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز... ز مشکالت طریقت، ِعنان متاب؛ ای دل 

1. در گفت و گــو بــا دیگر افــرادی کــه شــخص آقــای عاّلمــه را درک کــرده و بــا مشــی تربیتــی آن بزرگوار آشــنایی 

ــه  ــه، ب ــرد. در این زمین ــه را مالحظــه ک ــوان مشــابه خاطــرات مطرح شــده در این مصاحب ــته اند، می ت داش

پایــگاه رســمی مرکــز تدویــن و نــرش آثــار عاّلمــه  کرباســچیان بــه نشــانی allameh.ir مراجعــه فرمایید.

info@mmtn.ir :نشانی رایا نامه ی مؤّسسه  .2




