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9 مقدمه

مقدمه

کیــدبــرتقــدمتزکیــهبــرتعلیــموخطــرپیمــودنمســیرعلــمبــدونتوجــهبــهســلوک تأ

اندیشــهوســخنامــامخمینــیمــوجمیزنــد.1بــهتوصیــهیامــام، معنــوی،در

تهذیــببایــدازهمــاناوانجوانــیوورودبــهعرصــهیطلبگــی،مــوردتوجــه

نیــزمربیــاناخــالقدرحوزههــاباشــدتــابیشتــربتواننــداز واهتمــامطــالبو
نیــرویجوانــیخــودبهــرهببرنــد.2

تعلیــموتعلــماســت:ُیَزّکیِهــْم؛پیغمبــرآمــدهاســتاینهــاراتزکیــهبکنــد؛پــرورشبدهــد؛نفــوسرامهیــا ۱.تزکیــهقبــلاز
کتــابوحکمــتبــاپــرورش گــر کــها کتــابوحکمــتبکنــد، ِحکَمــَة؛بعــدتعلیــم

ْ
ال کتــاَبَو

ْ
ُمُهــُمال ِ

ّ
کنــدوبعــدُیَعل

کــهدرمجلــسســناو بیــرونمیآیــد،همیــنموجوداتــیمیشــود او کــهاز بــاتزکیــهتــوأمنباشــد،موجــودی تــوأمنباشــدو
انقــاببــود.)امــامخمینــی،صحیفــهامــام،ج۱۲،ص۴۹۴(   درمجلــسشــورایقبــلاز

گرباتهذیبوتقواهمراهنباشد،بهضرردنیاوآخرتجامعهمسلمینتمام یادترشود،ا ایناصطاحاتهرچهز
گرباصفاىنفستوأمنباشد،وبالخواهدبود. میشود.تنهادانستنایناصطاحاتاثرىندارد.علمتوحیدهما
چهبساافرادىکهعالمبهعلمتوحیدبودندوطوایفیرامنحرفکردند.چهبساافرادىکههمیناطاعاتشمارابه
گردیدند،بسیارىراگمراه نحوبهترىدارابودند،لکنچونانحرافداشتندواصاحنشدهبودند،وقتیواردجامعه
انباشته تقواوتهذیبنفسباشد،هرچهبیشتردرذهن گربدون ا ومنحرفساختند.ایناصطاحاتخشك،

دایرةنفسبیشترتوسعهمییابد.)امامخمینی،جهاداکبر،ص۱۹( کبرونخوتدر گردد،
بهسر درحوزه که مادامی و باشید درصدداصاحخود باید کار، هر از پیش واردحوزهمیشوید، وقتی ۲.شما
یامحلی،  و درشهر و رفتید بیرون ازحوزه که آنگاه تا کنید تهذیب را نفسخود باید تحصیل، میبرید،ضمن
گیرند، پند کنند، استفاده اخاقیشما ازفضایل کردارشما، و اعمال  از مردم گرفتید، برعهده را ملتی رهبرى
فارغ که اکنون گر ا ید. کنید،مهذبساز رااصاح گردید،خود واردجامعه آنکه  از بکوشیدپیش اصاحشوند.
ىآورد،دیگرنمیتوانیدخود کهاجتماعبهشمارو ز البالمیباشید،درمقاماصاحوتهذیبنفسبرنیایید،آنرو
کنید؛استاداخاقبراىخود زمینهیتهذیبوتزکیهنفسواصاحاخاق،برنامهتنظیم رااصاحنمایید....در
گرحوزهها ا رونمیتوانمهذبشد. ونصیحتتشکیلدهید.خود پند نمایید؛جلسهیوعظوخطابه، معین
ازداشتنمربىاخاقوجلساتپندواندرزخالیباشد،محکومبهفناخواهدبود.)همان،ص۲۱( همینطور
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ســفارشهمیشــگیمقــاممعظــمرهبــریبــهمدیــرانومســؤوالنحــوزهو

ــان،همــانســفارشهایحضــرتاماممیباشــد ــزطــالبجــوانوروحانی نی

وایشــانبــهمناســبتهایمختلــف،حــوزهوروحانیــترابــهاخــالقومعنویــت

ایجــادتحــولاخالقــیدر کــردهومتولیــانامــررابــهاهتمــامجــدیدر دعــوت

گفــتمهمتریــنواصلیتریــنشــاخصهی ایــنروبایــد حــوزهفــراخواندهانــد.1از

حوزههــایعلمیــه،موضــوعتهذیــبنفــس،تزکیــهواخــالقمیباشــدوطلبــهی
بیــشازهــرزمــاندیگــرینیازمنــدتهذیــباســت.2 امــروز

کــهنیــرو،امکانــاتو بــاتوجــهبــهاهمیــتوحساســیتموضــوعودرشــرایطی

کافــیبــرایفعالیتهــایتهذیبــیوتربیتــیبــرایبســیاریاز بودجــهیالزمو

ــات ــنامکان ــهازهمی ک ــریاندیشــید ــدتدبی ــهفراهــمنیســت،بای ــدارسعلمی م

گیــرد. انــدکوداشــتههایموجــود،بهرهبــرداریبهتــریصــورت

و امــرتعلیــم بنابرایــن،معتقــدهســتیممدیــرمدرســه-کهمســؤولیتاصلــی

تقــواوســعیبــراىتقــربالــیاهَّللرابــراىطــابواجبتــرمیدانــمتــاتوصیــهبــه ۱.مــنتوصیــهیبــهخشــوعوذکــرو
گــرعلــمباشــد،تقــوانباشــد،ایــنعلــممیشــودبىفایــده،گاهــیهــم کــهمایــهیاصلــیکارشــانعلــماســت.ا علــم،
ایــنعلــمبهــرهاىنبردنــدوبهــرهاى کــهنــهفقــطاز مضــر.عالمانــیداشــتیم،چــهعلــمدینــی،چــهعلــمغیــردینــی،
کالبــدعلــموعالــمالزماســت.)بیانــاتمقــاممعظــم  یــتدر وبــالشــد.ایــنروحمعنو و زر نرســاندند،بلکــهو

کرمانشــاه،۱۳۹0/07/۲0( رهبــریدرجمــععلمــاوروحانیــان
یــاتاســت،تهذیــباســت.ایــن نظــامرفتــاریواخاقــیحوزههــا،فیــضبــردنازمعنو ۲.مســألهیدیگــردر
زحــوزهبیــشازگذشــتهبــهمســألهیتهذیــبنیازمنــداســت. کســانیکــهرشــتههای خیلــیمهــماســت.جــوانامــرو
زدرهمــهیدنیــااینجــور کارمیکننــد،ایــنراتأییــدمیکننــد.امــرو رفتارشناســیعمومــیرامطالعــهمیکننــدو
افســرده را بىحوصلــهمیکنــد؛جوانهــا را مادیــت،جوانهــا و مــادی  فشــار و مــادی نظــام وضــع کــه اســت
یــکچنیــنوضعــی،دســتگیرجوانهــا،توجــهبــهمعنویــتواخــاقاســت.علــتاینکــهمیبینیــد میکنــد.در
کاذبرشــدپیــدامیکنــدویــکعــدهایطرفشــانمیرونــد،همیــناســت؛نیــازهســت.جــوانمــادر عرفانهــای
حــوزهیعلمیــه-جــوانطلبــه؛چــهدختــر،چــهپســر-نیازمنــدتهذیــباســت.)بیانــاتمقــاممعظــمرهبــریدر

اســاتید،فضــاوطــابحــوزهیعلمیــهیقــم،۱۳8۹/07/۲۹( ــدار دی
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تربیــتطــالبمتوجــهویاســتـوســایرعوامــلتربیتــیوتهذیبــیمدرســه،

کــردنهمــهیامکانــاتوظرفیتهــای میتواننــدبــابســیجنمــودنوهمســو

یــادیاهــدافوبرنامههــایتهذیبــیوتربیتــیراپیــشببرنــد. مدرســه،تــاحــدز

کشــور مختلــف مــدارس و مناطــق در ظرفیتهــا ایــن کــه میدانیــم البتــه

ــه«،بــهقــدرمیســور
ُّ
ُکل ــهالُیتــَرک

ُّ
ُکل بــاب»مــاالُیــدَرک متفــاوتاســت،ولــیاز

گرفــت. کمــک آنهــا )تــوان(بایــداز

کــههیــچعاملــیدرمدرســه)چــهعامــل ازســویدیگــر،بایــدتوجــهداشــت

انســانیوچــهعامــلمحیطــی(درحیــاتعلمــیومعنــویطلبــهبیتأثیــرنیســت

وتأثیــرمثبــتیــامنفــیخــودراهــمازلحــاظآموزشــیوهــمتهذیبــیبــرجــای

گاهــییــکعامــلضمنــی)پنهــانیــاغیرمســتقیم(بــهشــدت میگــذرد.1حتــی

میتوانــدفعالیتهــایتهذیبــیمدرســهراتحــتتأثیــرقــراردهــد.

کــهپاســخیاســتبــهایــننیــازوخــأپژوهشــیدرحوزههــای نوشــتهیحاضــر

ــر ــرام ب ــذار ــلتأثیرگ ــنعوام ــنظرفیتهــاوعمدهتری ــالشداردمهمتری ــه،ت علمی

تربیــتطلبــهرادرمدرســه،شناســاییومعرفــینمایــد.ایــنعوامــلبــهدودســته

کلــیعوامــلانســانیوعوامــلمحیطــیتقســیمودردوبخــشارائــهشــدهاســت.

دربخشنخستبهنقشوظرفیتتربیتیمدیرمدرسه،اساتیدآموزشی،

رمــوزموفقیــتمدیــر،همســوبــودنمجموعــهارکانتحــتمدیریــتاســت.مدیــر کــهیکــیاز ۱.بایــدتوجــهداشــت
کــهآمــوزش،صرفــًا رونــدتربیتــیبىتأثیــراســتیــاایــن َمَثــلرکــنخدماتــیمجموعــه،در کــهدر کنــد گمــان نبایــد
کــهآراســتهبــهاخــاقنیــکاســت،آثــاریبــه گاهمربــىورزش تربیــتدخیــلنیســت. آموزشــیمیکنــدودر کار
کــهارکانمجموعــههمســوتروهمنواتــرباشــندرونــدتربیــت  انــدازهتأثیــراتمعلــماخــاقرادارد.بنابرایــنهــرقــدر
پــرورشنیــرویانســانیدرحوزههــایعلمیــه«، کمآفتتــرخواهــدبــود.)نظافــت،»تربیــتو آســانتر،ســریعترو

ــهحــوزه،ش۱۴۵،ص۲07- ۲۳۲( مجل
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کارگزاران کارکنانو اساتیداخالق،مشاوران،هم حجره،هم مباحثه،دوست،

مدرسه،بخش هاوتشکل هایفرهنگیوخانوادهطالباشارهشدهاست.

مدرسه ساختمانی و فیزیکی فضای ترسیم به نخست نیز، دوم بخش در

نمای تربیتی ظرفیت به و شده پرداخته تربیتی و تهذیبی لحاظ از مطلوب

ونمازخانه، کتابخانه،مدرسها،مسجد ظاهریوصحنمدرسه،حجرهها،

امکانات و ورزشی بهداشتی،سالن وسرویس وغذاخوری،حمام آشپزخانه

تفریحیاشارهشدهوسپسظرفیتتعطیالتواوقاتفراغتطالب،فصل

گرفتهاست. تابستان،ایامومناسبتهایمذهبیوملیموردبحثقرار

ایــنزمینــه،پژوهــشمتمرکــزوجامعیصــورتنگرفته کنــوندر نظــربــهاینکــهتا

اشــکالهایی و کاســتیها اســت اســت،ممکــن آغازیــن گام نوشــته، ایــن  و

و پژوهشگــران اســاتید، ســوی بــه یــاری دســت ایــنرو  از باشــد؛ داشــته

وازنکتههــایاصالحــیوتکمیلــی کارشناســانمحتــرمتربیتــیوتهذیبــیدراز

پرتــوعنایتهــای کــهاثــرناچیــزحاضــردر ایشــاناســتقبالمیکنیــم.بــهایــنامیــد

ــرد. ــراربگی ــدمتعــالق ــرشخداون ــوردتوجــهوپذی ــان،م معصوم

کــهمتــنحاضــر کاظــمعلیمحمــدی پایــانازحجتاالســالموالمســلمین در

بــههمــتایشــانتدویــنوآمــادهچــاپشــدونیــزحجتاالســالموالمســلمین

یابــیوویرایــشاثــررابــر کــهارز  هــادیحســینخانیومهــدیمحمــدیصیفــار

عهــدهداشــتند،صمیمانــهتشــکروقدردانــیمیکنیــم.


یزیتهذیبی برنامه ر  مدیریتمطالعاتو
معاونتتهذیبوتربیتحوزههایعلمیه
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کــهنســبت ایــنفصــلبــهظرفیتهــاینیــرویانســانیموجــوددرمدرســه در

دارنــد، طــالب تربیــت و تهذیــب در را ســهم بیشــترین عوامــلمحیطــی، بــه

پرداختــهشــدهاســت.مدیــر،اســاتیدآموزشــی،اســتاداخــالق،مشــاور،دوســتان

کارگــزارانمدرســهونیروهــایخدماتــیازظرفیتهــای کارکنــانو وهمســاالن،

آنهــااســمبــردهشــدهوذیــلهــرعنــوان، اینجــااز کــهدر انســانیمدرســههســتند

نکتههایــیارائــهشــدهاســت.

1. مدیر مدرسه 

گونــیماننــدخانــواده،اســاتید، گونا تربیــتوتهذیــبطلبــه،عوامــل گرچــهدر

کادر،دوســتانوهمســاالن،قوانیــنومقــررات،محیــطمدرســهو...مؤثــرهســتند؛

کــهمســؤولیتاصلــیامــرتعلیــم ولــیشــایدمهمتریــنعامــل،مدیــرمدرســهباشــد

و امکانــات ومیتوانــدهمــهی دارد عهــده بــر را درمدرســه طــالب تربیــت و

کنــد. ــرایتهذیــبطــالببســیج ظرفیتهــایمدرســهراب

مدیــرمدرســه،نقــشمســتقیموغیــرمســتقیمدرتهذیــبدارد.اوازآنجهــت

قبیــل از بــازمینهســازیهایمناســبدرمدرســه؛ کــهمدیــراســت،میتوانــد

از دعــوت وســیلهی بــه انگیزهبخشــی درســت، ســازماندهی و برنامهریــزی

ــه ــهرشــدمعنــویوتشــویقطلبــهب اســاتیدمهــذبوتوانمنــد،اهمیــتدادنب

گرایشهــایمعنــوی،انجــامعبــاداتونیــزتوجــهبــهنیازهــایعاطفــی، ســمت

روانــی،معنــویواجتماعــیطلبــه،مناســبرشــداخالقــیطــالبمدرســهرا
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باشــد. ــرمســتقیمتأثیرگــذار ــهصــورتغی ب فراهــمســازدو

و خواه دارد، مدرسه در که رهبری و مدیریتی جایگاه جهت به همچنین

اوبهصورتمستقیم ناخواهبهعنوانالگویعملینگریستهمیشودوطالباز

تحت را افراد مدیریت، صحیح شیوهی با میتواند »مدیر میپذیرند. تأثیر

دهد. قرار خود کننده هدایت و سازنده حرکتهای و تفکر اندیشهها، تأثیر

موضعگیریهایمثبتیامنفیمدیر،جنبهیالگوییپیدامیکندوبهمقدار

کرده،جهتبخشد«.1 کهدرروحافراددارد،میتواندآنهاراهدایت نفوذی

همچنین،اولویتدادنمدیربهبرنامههایاخالقیوعبادی،سایربرنامههارا

تحتتأثیرقراردادهوعواملدیگرمدرسهنیزخودراباایناولویتهاهماهنگ

میسازد.

برایاینکهمدیربتواندرسالتتربیتیخودرادرمدرسهبهدرستیوبهشکل

باشد.  برخوردار توانمندیهایی و ویژگیها از باید رساند، انجام به مطلوبی

مهمترینشاخصهاوویژگیهایاخالقی،شناختی،انگیزشیورفتاریمورد

ادامهذکرشدهاست. امرتربیتطالبدر برایموفقیتمدیردر نیاز

تأثیرتربیتیآنازدیدگاهاسام«،مجلهپیوند،ش۱۴،ص۱۶. کوهستانی،»نقشمدیریتو ۱.
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شاخص ها و ویژگی های یک مدیر موفق

الف. ویژگی های معنوی و اخالقی 

1 اخالص؛.
2 تقواوپارسایی؛.
3 عشقبهاهلبیت ؛.
4 انسبادعاومعنویات؛.
5 گزینشطالب؛. توجهبهصالحیتهایاخالقیوتربیتیدر
6 اهتمامبهمعنویتوتهذیبطلبه؛.
7 برخورداریازروحیهخدمتگزاریوایثارگری؛.
8 ارزشهایاسالموانقالباسالمی؛. دفاعاز
9 خوشخلقی؛.
10 توکل؛.
11 برابرسختیها؛. صبردر
12 زهدوسادهزیستی؛.
13 احترامبهبزرگان؛.
14 گردان؛. تأثیراخالقیتربیتیبرشا
15 تواضع؛.
16 عزتنفس؛.
17 راستگویی؛.
18 خودکفایی؛.
19 عیبپوشیاصالحگرو.....
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ب. ویژگی های شناختی و معرفتی 

1 تربیِتطلبه؛. کار معرفتبهارزش
2 شناختویژگیهاینسلجوان؛.
3 معرفیالگوهایاخالقی؛.
4 بصیرتفرهنگی،سیاسیواجتماعی؛.
5 دشمنشناسی؛.
6 گاهیازجریانهایفکریزمانه؛. آ
7 تشخیصانگیزههاونّیتها؛.
8 آیندهنگری؛.
9 آسیبشناسی؛.
10 تقویتمبانیاعتقادیطالب؛.
11 برخورداریازپشتوانهاستداللی؛.
12 توجهبهبهداشتروحیوروانیطالبو.....

ج. ویژگی های انگیزشی و عاطفی

1 برایحوزهوطلبه؛. کار عالقهبه
2 تکریمطالب؛.
3 اعتمادبهطالب؛.
4 صبرواستقامتوسعهیصدرداشتن؛.
5 انگیزهبخشی؛.
6 ابرازعطوفتپدرانه؛.
7 برقراریارتباطمؤثرباطالب؛.
8 بهخاطرسپردناسامیطالبوصدازدنآنانبانام؛.
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9 ارتباطباسرگروهها؛.
10 ارتباطبامسئوالنواحدها؛.
11 گروهیمدرسه؛. همراهیباطالبدرسفرهای
12 موعظه؛.
13 سرکشیبهحجرههاو.....

د. ویژگی های رفتاری 

1 جذبجوانانمستعدبرایحضوردرحوزه؛.
2 همسوسازیارکانمدرسه؛.
3 ادارهیمدرسه؛. پررنگ،مستمروتمحضمدیردر حضور
4 نظموانضباط؛.
5 گذاریمسؤولیتهابهطالب؛. وا
6 سوقدادنطالببهعرصههایاجتماعی؛.
7 گروهی؛. کار تواناییمدیریتوانجام
8 نصبصندوقپیشنهاداتو....1.

کتابهــایاخالقــی، امــوراخالقــیومعنــوی؛مطالعــهیمســتمر بــه اهتمــام

کارگاههاودورههایدانشافزاییومهارتافزایی تربیتیومدیریتی؛شــرکتدر

موفــق مدیــران مدیریتــی و تربیتــی تجــارب از بهرهگیــری و آشــنایی مدیــران؛

وســیرهیســلفصالــح؛بهرهگیــریمســتمرازظرفیتهــایعلمــیومهارتــی

ــهو... ــهمــدارسعلمی کارشناســانتهذیبــیوتربیتــیاعزامــیازســویســتادب

کــهمیتوانــددرموفقیــتمدیــرانمؤثــرباشــد. راهکارهایــیاســت

یژگی هــاییــادشــده،ر.ک:حســین خانی،»نقــشتربیتــیمدیــراندر مــوردو گاهــیومطالعــهبیشــتردر ۱.بــرایآ
مــدارسعلمیــه«،قــم:انتشــاراتمرکــزمدیریــتحوزه هــایعلمیــه،1395.
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2. استاد 

اهمیت جایگاه استاد

مــدارسعلمیــه،عوامــلمتعــددیدرتحــولشــخصیتوتربیــتطلبــه گرچــهدر

نوشــتهیحاضــر،بیــانهمیــن کــههــدفاز نقشآفریــنهســتند)همانگونــه

عامــل موفقتریــن و تأثیرگذارتریــن بیشــک امــا اســت(؛ وظرفیتهــا عوامــل

واقــعنقــشتربیتــیاســتاددرشــکلدهیبــه پــرورشطلبــه،اســتاداســت.در در

کــهدرحــقطلبــه، مــیرود اندیشــه،انگیــزهورفتــارطلبــهبیهمتاســتوانتظــار

رســیدگیبیشــتریداشــتهباشــد.

اینویژگیمرهونعواملزیراست:

نخســت:این کــهمهمتریــنبســترتربیــتوتحــولانســان،ارتبــاطاســتوفرصــت

واقــع،طــالببیشــترین اســتادبــرایارتبــاطبــاطلبــهازهمــهبیشــتراســت.در

بــااســاتیدآموزشــیســپریمیکننــد. وقــتخــودرادرطــولروز

کرنــشدارد ــگاهاســتادیوی، ــلمقــامعلمــیاســتادوجای دوم:طلبــهدرمقاب

کوچکــیوفروتنــیمیکنــدوحالــتدفاعــیخــودرادر ونســبتبــهاواحســاس

ــرعظمــتاومیگشــاید. براب

ســوم:اســتادبرخــالفمدیــر،معــاونآمــوزش،معــاونتهذیــب،پرســنلاجرایــیو

کمتــریروبهروســت گــروهمحدودتــروجمعیــت حتــیاســتاداخــالقمدرســه،بــا

بــاســرعتودقــتبیشــتری  نمــاینزدیــکمیبینــدو آنــانرااز ومشــکالت

بــهمشــکالتآنــانپــیمیبــردوبیــشازهمــه،امــکانشــناختاســتعدادها،

قوتهــاوضعفهــایطلبههــارادارد.
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باطلبهافزونتر چهارم:انسوصمیمیتاستادبهسببارتباططوالنیهرروز

اوهموارترمیگردد.همین ونقشآفرینی اثرگذاری اینروزمینهی  از و میشود

انسوصمیمیتباعثمیشودطلبهبااستاددرددلکردهومشکالتشرابیان

ن خیر«1وسنگصبوریبرایمشکالتشبیابد.
ُ

ذ
ُ
کندواورا»ا

ــدونخواهــد،رنــگ گــرندان تأثیــراســتاددرطلبــهقطعــیاســت.اســتادحتــیا

اثــریمیافکنــد. بــراو شــخصیتخــودرابــهطلبــهانتقــالمیدهــدوناهشــیار

کــردوازظرفیــتآنبــهنفــع گاهرابایــدشــناختومدیریــت ایــنفراینــدناخــودآ

آموزههــاوارتباطــاترســمی گرفــت؛تربیتــیپنهــانونامرئــی،فراتــراز تربیــتبهــره

گرفــت. کارش ــه ب ــوانبهینــهاشســاختو کــهمیت

اســتادبــه اثرپذیــریطلبــهاز کــهدرجــهیاثرگــذاریاســتادو یــم البتــهتوجــهدار

گونــیبســتهاســت؛بنابرایــنتأثیــرهمــهیاســاتید،ماننــدهــمنیســت؛ گونا عوامــل

گردانیکســاننیســت. کــهتأثیــریــکاســتاددرهمــهیشــا همانگونــه

وظیفه ی استاد؛ نیروپروری نه اطالع رسانی

ــغبــرفــرازمنبــریــامــرّوجدررســانههایعمومــی
ّ
کالسدرس،بــامبل اســتاددر

ــردم ــروجدرصــدداطالعرســانیوانتقــالآموزههاســتوعمــومم تفــاوتدارد.م

ــوانعمــدهی ت کــهزمــانو کســانیهســتند مخاطــبویهســتند.عمــوممــردم

تــاآخــرممکــناســتبــهتخصــصدرآن کارهــایدیگــرمیکننــدو خــودراصــرف

آناطالعــاتســودبرنــدومصرفکننــدهیپیــام دانــشدرنیاینــد؛یعنــیتنهــااز

کــهدیــریــازودمتخصــص کاردارد کســانیســرو باقــیبماننــد؛ولــیاســتادبــا

۱.شنوندهیخوب.
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آندانــشخواهنــدشــدوآنرافراتــرازمصــرفشــخصیخــودبــهکارخواهنــد

گرفــت.اســتادبــاحلقــهیمتخصصــانمواجــهاســتونیروپــروریبــراییــک

عرصــهیتخصصــیرابرعهــدهدارد.

اینزمینهمیفرماید: مقاممعظمرهبری در
اعتبــار  اســتاد،  ارزش  باشــد.  گردپروری  اهتمام هایشــان شــا از  یکــی  بایــد  اســاتید 
گرداِن اوســت. در حوزه هــای علمیــه ی مــا هــم همین طــور  ــه شــا اســتاد در بیــرون، ب
اســت. آن اســتاد، آن فقیــه یــا اصولــی یــا حکیمــی ارزش بیشــتری در چشــم ها دارد 
گردان و تالمــذه ی برجســته ی او، خــودش را نشــان  کــه آثــار وجــودی او بــه شــکل شــا
کــه می آینــد در کالس هــای درس شــما -  کنیــد. ایــن افــرادی  گردپروری  بدهــد. شــا
چــه در دوره هــای کارشناســی، چــه در دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی - می نشــینند 
ــه حســاب  ــد ب ــا را نبای ید، این ه ــوان اســتاد مواجــه می شــو ــه عن ــا ب ــا این ه و شــما ب
یــک مســتمِع یــک ســخنرانی، یــک منبــر بــه حســاب آورد؛ نــه، بایــد مثــل مصنوعــی 
کنیــد.  ید، بــا این هــا برخــورد  کــه این هــا را می خواهیــد بــا دســت خودتــان بســاز
ــا و فضاهــای  ــه اســتعدادها یکســان نیســت، شــوق ها یکســان نیســت، زمینه ه البت
ــه نظــر مــن یــک هــدف  ــرای اســاتید، ب ــا ایــن هــدف ب ــون یکســان نیســت؛ ام گ گونا
گرد فقــط  ــد. شــا ــرورش دادی گرد پ ــد چقــدر شــا ــد ببینی کنی ــگاه  ــد باشــد. ن جــدی بای
کــه بــه وســیله ی شــما  کــه ســر کالس حاضــر می شــود؛ آنــی اســت  آن کســی نیســت 
ــروی  ــوان یــک نی ــه عن ــم، ب ــای عل ــه دنی ــل داده می شــود ب ی ســاخته می شــود و تحو

کارآمــد و علمــی.1

و تخصصی حلقههای به نظری یافتههای آخرین مؤثر انتقال بر عالوه استاد

آنزمینهبار گردخودرابرایایفاینقشتخصصیدر جامعهیعلمی،بایدشا

انتقالاطالعاتوبیشازیکضبطوپخشاست. آورد.نقشاستادبیشاز

اساتیدورؤسایدانشگاهها،۱۳8۶/07/0۹. ۱.بیاناتمقاممعظمرهبریدردیدار
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وظیفهیاستادتنهادانشافزاییواطالعرسانینیست،تربیتاست.

گردخــودرابــارآوردورشــددهــد،بایــددرحقاورســیدگی بــرایآنکــهاســتاد،شــا

گفتــنوانتقــالدادههــایعلمــی،بــهتحــولجــاندرطلبــه کنــد.صــرفســخن

)یعنــی طلبــه ذهنــی تحــول و علمــی تربیــت بــر عــالوه اســتاد نمیانجامــد.

ــهوتحلیــل،دقــت، ــدرتتجزی ــدق کمــاالتذهنــی،مانن ــه ــهب دســتیابیطلب

تمرکــز،خالقیــت،تفکــرمنطقــیو...(میتوانــدوبایــدبــهتحــولاخالقــی-معنــوی

کنــد.1 اقــدام وشــخصیتیطلبــهنیــزبیندیشــدو

اهتمــامشــهیدمحــراب،آیــتاهللمدنی نســبتبــهرســیدگی ایــنخاطــرهاز

ــارهی ــتاهللراستیکاشــانیدرب ــردطلبههــاشــنیدنیاســت.آی ــردف ــهف معنــویب

ایــنویژگــیاخالقــیآنشــهیدمیفرمایــد:
بــه شــهید مدنــی اطــالع دادنــد، طلبــه ای صبح هــا دیــر از خــواب برمی خیــزد! او 
ــا او نمــاز  ــد، ب ــدار او مــی رود! او را از خــواب بیــدار می کن ــه دی چهــل روز، صبح هــا ب
می خوانــد، قــرآن می خوانــد، صبحانــه میــل می فرمایــد تــا آن عــادت ناپســند را از او 
بگیــرد و موفــق هــم می شــود و ایــن همــه تــالش و کوشــش بــه خاطــر درک و رســیدن 

دیگــران بــه ثــواب نمــاز اّول وقــت اســت.2

کم رنگ تــرشــدهاســت.بــرای اســاتیدبــهتربیــتاخالقــیطــالب ۱.متأســفانهدرســال هایاخیــر،توجــهبرخــیاز
کــهدرســال1389ازســویدبیرخانــهشــورای یــکنظرســنجیازطــالبدروسآزاد)پایــههفــتتــاده( مثــال،در
کــه»بــهچــهمیــزانتربیــتاخالقــیطــالبدردروسآزادمــورد ــهایــنپرســش پاســخب عالــیحــوزهانجــامشــده،در
کــهتربیــتاخالقــیایشــانبــرایاســاتید بودنــد توجــهاســاتیدمی باشــد؟«،تنهــا19درصــدازطــالببــرایــنبــاور
کــهتربیــتاخالقــیبــرایاســاتیداهمیــتکمــیداردو16درصــدنیــز یــادیداردو65درصــدبیــانداشــتند اهمیــتز
معتقــدبودنــدهیــچاهمیتــینــدارد!)دبیرخانــهشــورایعالــیحوزه هــایعلمیــه،»بررســینظــرطــالبپایه هــای7تــا

10حوزه هــایعلمیــهیقــمدربــارهدورهمعــروفبــهدروسآزاد،ص31(
۲.مقاله»سجادهخونین«،پاسداراسالم،شماره261،شهریور1382.
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انواع رسیدگی

بهتریــنخدمــتدرحــقطلبــه،»رســیدگی«بــهاوســت.الزماســتاســتاد،طلبــه

ایجــادارتبــاطصمیمــی، رابــهمنزلــهیفرزنــدوثمــرهیعمــرخــودبدانــدودر

بــهرشــدوحرکــتوتحــولاوتوجــهودر ســازندهوعاطفــیبــااوپیشقــدمشــودو

امــوراخالقــی،معنــوی،معیشــتی،روحــی،روانــی،خانوادگــی،درســی،اجتماعــی

و...اوحضــورداشــتهباشــد.

قابلیتهــای و تواناییهــا تناســب بــه اســتاد اســت الزم ایــن، بــر عــالوه

گردانخــاص، بــاشــا کــموبیــشنمایــدو گردان،توجههــاورســیدگیهارا شــا

بــرایآنــان ارتبــاطبیشــتریداشــتهباشــد،ازآنهــاتکلیــفافزونتــریبخواهــدو

فرصــتبســیاریاختصــاصدهــد.

گنجانــد:دغدغــه کلمههــانیــزبتــوان ایــن شــایدهمــهیایــنعناویــنرادر
داشــتن،احســاسمســؤولیت،دردمنــدیودلســوزی.1

مهمتریــنشــاخصهاوویژگیهــایاخالقــی،شــناختی،انگیزشــیورفتــاری

گرداندر بــرایموفقیــتاســتاددررســیدگیعلمــیواخالقــیبــهشــا مــوردنیــاز

ذیــلبیــانمیشــود:

شاخص ها و ویژگی های یک استاد موفق

الف. ویژگی های اخالقی و معنوی استاد

1 اخالصونّیتپاک؛.
2 تقواوپارسایی؛.

۱.ر.ک:حسینخانیوعلیمحمدی،نقشتربیتیاساتید،ص25-22.
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3 عشقبهاهلبیتوروضهخوانیقبلازتدریس؛1.
4 توکل؛.
5 انسبادعاومعنویات؛2.
6 گردان؛. اهتمامبهمعنویتوتهذیبنفسشا
7 بیانمسائلمعنویدرخاللدرس؛.
8 ابتدایاانتهایدرس؛. بیاناحادیثاخالقیدر
9 بیانسیرهیاهلبیت؛.
10 بیانسیرهیعلماوبزرگان..

کســیقــدرىمصیبــت یــس، تدر یــمحائرىدســتورمیدادنــدقبــلاز ۱.آیتاهَّللالعظمــیحــاجشــیخعبدالکر
حضــرتسیدالّشــهداءبخوانــدوســپسدرسراشــروعمیکردنــد.)مختــاری،ســیمایفرزانــگان،ص192(؛
گــرروزیهــممناســبتیباشــددرس قبــلازدرسچنــددقیقــهایبحــثاخالقــیدارنــد.ا مقــاممعظــمرهبــریهــرروز
از رازودتــرتمــاممیکننــدومیفرماینــد:یــکنفــربلنــدشــودوذکــرمصیبتــیبخوانــد.)پاینــده،»خاطراتــیدرسآمــوز

زندگــیمقــاممعظــمرهبــری«،مجلــهمبلغــان،فروردیــن1383،ش52،ص100(
وغیــر گــوار نا گوهرشــادبــانگرانــیمیفرمــود:»برایــمبســیار ۲.شــهیدآیــتاهَّللقدوســی  یــکشــبدرمســجد
ــردم، ک ــاایشــانصحبــت ــهنمــازشــبنیســت.ب ــدب ــی،مقی اســاتیدمدرســهحّقان ــهشــنیدمیکــیاز ک ــود منتظــرهب
معلــومشــدســبکیمعــدهرادرشــبرعایــتنمیکنــد«.)»مصاحبــهبــاســیدمحمدرضــاطباطبایــى«،ماهنامــه
کــهشــهیدقدوســی،صاحیتهــایاخاقــیحداقلــی اینجــامشــخصمیشــود شــاهدیــاران،ش۳8،ص8۹(از
فرهنگــیوعلمــیمدرســه،خصوصــًادعــوتاســاتیدالیــقو کار نظــرنمیگرفــت،]بلکــه[در رابــرایگزینــشاســاتیددر
یــسدرمدرســهدعــوتمیکــردومعلــوماســت عالیرتبــه،تــامیتوانســتتــاشوهمیشــهبهتریــناســاتیدرابــرایتدر

بــود. کــهدســتیابىبــهاســاتیدبــزرگ،آنهــمبــرایدروسســطحپاییــنچقــدردشــوار
تقاضانسبتبهمنبرایتدریس ز زدردرساصولفقهبهمناسبتیفرمودند:»امرو حضرتاستادخزعلی،یکرو
یاداست؛امابهجهتوظایفومسئولیتهایدیگریکهدارم،قبولنمیکنموایندرسرابرای ز دروسسطحباال
اینمدرسه گراینمردبگوید»شرحامثله«رادر ا اینجهتقبولکردهامکهآقایقدوسیدرخواستکردهاندو شمااز

کردوآنراوظیفهخودخواهمدانست.«)همان( کنم،چنینخواهم تدریس
حائری آیتاهَّلل زنجانی، شبیری آیتاهَّلل همچون بى

ّ
مهذ و فاضل اساتید  از طاب تربیت برای قدوسی شهید

گر ا که بود اهمیت حائز قدوسی برایشهید آنجا تا اساتید تربیتی یژگیهای و میکردند. استفاده ... و شیرازی
را عذرش معقولی، وجه به زودتر هرچه دارد، نامطلوب اثر طاب روحیة در شاگردی یا استاد میداد تشخیص

میخواست.)»گفتوشنودباآیتاهَّللاحمدجنتی«،همان،ص8(
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11 خوشُخلقی؛.
12 گردان؛. انتقالمشکالتخودبهشا پرهیزاز
13 داشتنزّیطلبگی؛.
14 زهدوسادهزیستی؛.
15 احترامبهاساتیدوعلما؛.
16 ونوشتار؛. گفتار رفتار، تواضعدر
17 عّزتنفس؛.
18 عیبپوشیاصالحگرو.....

ب. ویژگی های شناختی و معرفتی

1 تربیتطلبه؛. کار معرفتبهارزش
2 شناختویژگیهاینسلجوان؛.
3 گردان؛. توجهبهبهداشتروحیوروانیشا
4 گردان؛. توجهبهنیازهایشا
5 بصیرتاجتماعی-سیاسی؛.
6 آیندهنگری؛.
7 گردان؛. تقویتمبانیاعتقادیشا
8 تفهیماستداللیو.....

ج. ویژگی های انگیزشی و عاطفی

1 احساسمسؤولیتبهتربیتطالب؛.
2 برقراریارتباطمؤثرباطالب؛.
3 ابرازعطوفتپدرانه؛.
4 گردان؛. تکریمواحترامشا
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5 انگیزهبخشیبرایجهادپرشورعلمی؛.
6 گردان؛. موعظهیشا
7 توبیخوتنّبهوانذار؛.
8 خیرخواهیوراهنمایی؛.
9 رازداری؛.
10 گردان؛. اعتمادبهشا
11 وبردباری؛. سعهیصدر
12 استفادهازظرفیتهاواستعدادهایطالبو.....

د. ویژگی های رفتاری

1 نظموانضباط؛.
2 بهرهگیــریازروشتربیــتالگویــی)بیــانســیرهیاهــلبیــت،علمــاو.

یــس(؛ شــهداحیــنتدر
3 کادرتهذیبیوتربیتیمدرسه؛. همسوییبابرنامههایمدیرو
4 ارائهیالگویعملیمعنویتوفضیلت؛.
5 کاسبکارانهنسبتبهتدریس؛. پرهیزازنگاه
6 رعایتآدابتدریس؛.
7 نظافتوآراستگیظاهری؛.
8 ارزشهایاسالموانقالباسالمی.. دفاعاز
9 اقداماجتماعیو....1.

مــدارسعلمیــه«، گاهــیومطالعــهبیشــتر،ر.ک:حســین خانیوعلی محمــدی،»نقــشتربیتــیاســاتیددر ۱.بــرایآ
قــم:انتشــاراتمرکــزمدیریــتحوزه هــایعلمیــه،1396.
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آسیب ها و چالش ها

گرچــهاســاتیدحوزههــایعلمیــه،غالبــاانســانهاییوارســته،پارســاومهــذب

ایشــان،واجــدصالحیتهــای هســتند،بــاایــنوجــود،متأســفانهشــماریاز

آنــان  کــهبرخــیاز امــرتربیــتاخالقــیومعنــویطــالبنیســتند؛چرا الزمدر

بــافنــونروابــطمؤثــرآشــنانیســتند؛بعضــیانگیــزهوحوصلــهیالزمراندارنــد؛

کمــیدارنــد؛عــدهاینیــزخــوداز برخــیدرمســائلاخالقــیوتربیتــیمطالعــهی

آســیبهایاخالقــیرنــجمیبرنــدو....

اســاتیدواجدصالحیتنیزبهســبباشــتغالهای ازســویدیگر،تعدادیاز

فــراوانیــامشــکالتودغدغههــایمعیشــتی،اهتمــامجــدیبــهامــورتهذیبــیو

گردانخــودندارند. تربیتــیشــا

تربیتــیمربــوطبــه ادامــهبــهبرخــیازضعفهــاوآســیبهایاخالقــیو در

بــاتوجــهبــاجایــگاهو گاهــیبــهچشــممیخــوردو کــه اســاتیداشــارهمیشــود

گــروهانــدک کوشــیدتــاهمیــن یــاداســتوبایــد کــمآننیــزز نقــشتربیتــیایشــان،

باشــند. ــهدور ــنآســیبهاب ای ــزاز نی

کاستی  ها و مشکالت اخالقی مربوط به اساتید الف. 

1 ضعفدرخودسازیوتزکیهنفس؛1.
2 عدمآشنایییابیتوجهینسبتبهشؤوناتوزّیطلبگیوروحانیت؛.
3 کمتوجهــیبــهپوشــشمتعــارفوآراســتگیظاهــری)عمامــهیبــزرگ،مــوی.

کمتوجهــینســبتبــه برنامه هــایتهذیبــیوتربیتــیمدرســه، ۱.ازجملــهعــدمشــرکتدرجلســههایاخــاقو
تهجــدونمــازشــب،قرائــتوانــسبــاقــرآنوادعیــه،عــدمتقیــدبــهنمــازجماعــتاولوقــت،عــدماهتمــامجــدی

ــرکمکروهــاتو.... ت ــهانجــاممســتحباتو ب
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کثیــفیــافاخــرو کوتــاه،لباسهــایژولیــدهو ســروصــورتخیلــیبلنــدیــا
گرانقیمــت،رنــگلبــاسغیــرمتعــارف،بــویبــدبــدنو...(؛

4 غروروخودپسندی؛.
5 رفتارهایبیانگرخودپسندیوتکبر:. برخیاز

• توقعاحترامازدیگران؛ 

• بیاعتناییبهبرخیعلما)بهویژهعلمایشهرخود(؛ 

• ابتدابهسالمنکردن؛ 

• ونابجاازدیگران؛  انتقادهایمکرر

• ناراحتشدنازنصیحتیاانتقاددیگران؛ 

• انتظارمدحازدیگران؛ 

• نماز؛  عدماقتدابهدیگراندر

• وفخرفروشیعلمی؛  غرور

• امورفردیوشؤوناتاجتماعی(؛  نداشتنروحیهیمشورتبادیگران)در

• گردانو...  رفتارهایتحقیرآمیزباشا
امورمعنوی)مقدسمآبی،افراطدرعبادات،انزواطلبیو...(؛ 6.افراطوتفریطدر

7.فقدانتعهدومسؤولیتپذیری؛
8.مصرفدخانیات)سیگار،قلیانو...(؛

9.حّبجاهومقامهایدنیوی؛
اســاتیددرمدرســهلبــاسمیپوشــندوخــارجازمدرســه 10.دولباســی)برخــیاز

التــزامبــهپوشــیدندایمــیلبــاسندارنــد(؛
در آمــد، و رفــت  )در بیانضباطــی و بینظمــی و برنامهریــزی  در ضعــف .11
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و...(؛ درس ارائــهی
گروهی؛ کار 12.نداشتنروحیهیهمکاریو
13.حسادتنسبتبهسایراساتیدهمکار؛

کاسبکارانهنسبتبهتدریس؛ 14.نداشتنمناعتطبعوداشتننگاه
15.وجودآسیبهایروحیوروانی)افسردگی،وسواسواضطراب(؛

ایامتحصیلیو.... یارتیوشخصیدر کثرتسفرهایز .16

گردان ب. ضعف های مربوط به تربیت اخالقی شا

1 یاپایاندرس؛. آغاز بیاعتناییونخواندنروایاتاخالقیوتربیتیدر

2 ازوضعیــتموجــودحــوزهوبیــانناامیدانــهیســختیهاو. گالیههــایمکــرر

مشــکالتزندگــیطلبگــی؛

3 آنیــاانجــامشــوخیهای. کالسوخــارجاز افــراطدرشــوخیومــزاحدر

نامناســب؛

4 گردان؛. عدمتوجهبهحاالتروحیوروانیشا

5 گردان؛. تبعیضمیانشا

6 گردان؛. القاوانتقالمشکالتودغدغههایشخصیبهشا

7 گردان؛. عدمتوجهبهاستعدادهاوتواناییهاوتفاوتهایفردیشا

8 ضعــفآشــناییبــامهارتهــایمدیریــتتحصیلــی)روشهــایمطالعــه،.

خالصــهنویســیو...(؛

9 گردان؛. ارتباطعاطفیمناسبباشا افراطوتفریطدر

10 امرآموزش؛. اندازهدر سختگیرییاسهلگیریبیشاز

11 گردان؛. توجهنکردنبهتفاوتهایفرهنگیشا
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12 برنامههــایدرســیومتــونآموزشــیازســویاســاتیدوایجــاد. از انتقــادمکــرر

کتابهــایدرســی؛ روزآمــدبــودن تردیــددر

13 گردان؛. ناآشناییوبرخوردنامناسبباناهنجاریهایرفتاریشا

14 ارتقایسطحانگیزشیطالب؛. مهارتنداشتندر

15 ناتوانیدرشناختاختاللهاییادگیریوراهکارهایمواجههباآن..

راهکارهای ترغیب اساتید به نقش آفرینی تربیتی

1 برگزاریجلساتمستمرتوجیهیبااساتید؛1.

2 و. تهذیبــی مهارتافزایــی و دانشافزایــی کارگاههــای و دورههــا برگــزاری

تربیتــیبــرایاســاتید؛

3 کتــابوجــزوهیآموزشــییــا. آموزشهــایغیرحضــوریاســاتیدازطریــق

یــعجزوههــاونشــریههابــرایانتقــالایــن بســتههایســمعیوبصــری،توز

دغدغــهبــهاســاتید،بهویــژهبــااســتفادهازفنآوریهــاینویــن؛

4 ارتبــاطتربیتــیبــاطــالب. گردپروریوســیرهیبــزرگاندر معرفــیســنتشــا

بــرایاســاتید؛
5 تشویقی. وپیشبینیعوامل کتابخوانیتخصصی برگزاریمسابقههای

کننده؛ مناسببرایاساتیدشرکت

گــربــهصــورتمنظــم)حــدوددوهفتــهیکبــار( ۱.نشســتتربیتــیمدیــریــامعــاونتهذیــببــااســاتیدمــدارسعلمیــه،ا
ــرایارتباطهــایتربیتــی انگیــزهوتوجــهاســاتیدراب

ً
کثــرتمشــاغلطرفیــنفرامــوشنگــردد،اوال برگــزارشــودومیــان

یــتمیکنــد؛ثانیــاموجــبتبــادلتجــاربواطاعــاتمیگــردد؛ثالثــا ورســیدگیبــهطــاببــهطــورمســتمرتقو
مشــکاتمیــاِنراهراحــلمیکنــد؛رابعــاشــناختمؤثــریازطــاببــهمعاونــتتهذیــبمنتقــلمیســازد.همچنیــن
ایــنهمفکریهــابــهصــورتجمعــینســبتبــهمســائلاخاقــیمعنــویطــابچارهاندیشــیمیشــود.میتــوان در

کــرد. یــسطبقهبنــدیوجلســههاراتفکیــک اســاتیدرابــراســاسمــادهیدرســییــاپایــهیتدر
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6 ارائهبهاساتیدجهتطرحدرکالسدرس؛. تربیتیو تهیهیاحادیثاخالقیو
7 ایجــادارتبــاطاســاتیدبــاطــالبوفراهــمآوردنامــکانسرکشــیبــهحجرههــا.

بــهصــورترســمی؛1
8 فراهمآوردنامکاناسکاناساتیددارایصالحیتالگودهیدرحجرههای.

مدرسهوتشویقآنانبهاینامر؛
9 یارتــی،. اردوهــا،برنامههــایتفریحــی،ز اســاتیدبــرایشــرکتدر دعــوتاز

ســیاحتیوفعالیتهــایتهذیبــیمدرســه؛
10 روزمعلم؛2. آناندر تقدیراز مالحظهیویژگیهایتهذیبیاساتیددر
11 نظارتمستمربرارتباطاتتربیتیاساتیدوارائهیپیشنهادهاوتذکرهای.

الزمبهآنها؛
12 تربیتــیوبازگویــیاقدامهــایتربیتــی. شناســاییوتشــویقاســاتیدتأثیرگــذار

آنــانجهــتالگوســازیبــرایدیگــران؛
13 توصیهبهطالببرایارتباطبیشتربااساتیدمهذبمدرسه؛.
14 ایجــادارتبــاطمیــاناســاتیدواولیــایطــالببــابرگــزاریجلســاتانجمــن.

اولیــاومربیــان،جهــتایجــاددغدغههــایتهذیبــیوتربیتــی؛
15 فضاســازیونصــباحادیــثوپیامهــایاخالقــیبــامحتــوایاحســاس.

ــاقاســاتیدمدرســه. ات ــهدر ــهطلب مســؤولیتنســبتب

گــرشــرایطفراهــمباشــد، ایــنزمینــهراندارنــد؛ولــیا اســاتید،تــوانیــاانگیــزهیالزمبــرایپیشقــدمشــدندر ۱.برخــیاز
آناســتقبالمیکننــد. از

یابىاساتید،ازآسیبهایموجوداست. ارز ۲.آموزشونمرهمحورِیمحضدر
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3. استاد اخالق

و بــهشــریعت درعمــل کــه اســت وارســتهای انســان اخــالق، اســتاد  از مــراد

و مهــارت تقوایــی، صالحیــت باشــد. توانــا معنــوی و دینــی یافتهــای در

کمــال تخصــصدراخــالقاســالمیوتدبیــراســتادیداشــتهباشــدتــاجوینــدهی

بــهتمامــیشــریعت،شــناختصــوابازخطــاو رادرتهذیــبنفــس،عمــل

گــردد،دســتوراتاخالقــی ــاریدهــدوراهنمــا ــهســویرضــایالهــیی حرکــتب
ــهابهــاموپرسشــیراروشــنســازد.1 کنــدوهرگون ــهشایســتگیتبییــن اســالمراب

امامسجادمیفرماید:
ه َحکمٌی ُیرِشُده؛2 

َ
یَس ل

َ
َک َمن ل

َ
َهل

  به هالکت رسد کسی که مرشد و راهنمای حکیمی نداشته باشد.

بوصاحبنفسدرمدارسعلمیهوبرگزاری
ّ

بیتردید،حضوریکاستادمهذ

در است. اخالقی تربیت ضرورتهای از یکی اخالق، و موعظه جلسههای

بزرگانعلمواخالق،حجرهایدرمدرسهداشتند گذشتههایدور،بسیاریاز

وبیشتروقتوهمتخودراصرفآموزشوتربیتطالبمیکردند.

یــخ،آشــکارا بــامــروریبــرســیراخالقــیومعنــویحوزههــایعلمیــهدرطــولتار

کــههــرجــاتهذیــبوتربیــتطــالب،تحــتِاشــرافوهدایــتعالمــی میبینیــم

پــی کامــلبــوده،موفقیتهــایاخالقــیومعنــویفراوانــیدر ربانــیوانســانی

داشــتهوانســانهایوارســتهیبســیاریتحویــلحوزههــاشــدهاســت.چنانکــه

کــهبــامراقبــتوتدبیــر،فرزانــگان دردوقــرناخیــر،اســاتیدفرزانــهایرامییابیــم

آبان۱۳۶7،شماره۲8. یژگیهایاستادوراهنمادراخاق«،نشریهحوزه،مهرو ۱.»ضرورتوو
۲.اربلی،کشفالغمةفیمعرفةاالئمة،ج۲،ص۱۱۳.
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کامــالشــرعیپدیــدآوردنــد. زمــانرابــامعیارهــای

امامخمینیدراهمیتوجوداستادومربیاخالقولزومتشکیلجلسههای

درساخالقمیفرمایند:
ــه تعلیــم و تعلــم مســائل  گرفتــن مســائل علمــی، ب ــا فرا حوزه هــاى علمیــه همزمــان ب
اخالقــی و علــوم معنــوى نیازمنــد اســت. راهنمــاى اخــالق و مربــى قــواى روحانــی و 
مجالــس پنــد و موعظــه الزم دارد. برنامه هــاى اخالقــی و اصالحــی، کالس تربیــت 
کــه مقصــد اصلــی بعثــت انبیــا  می باشــد،  و تهذیــب، آموختــن معــارف الهیــه، 
کــز علمــی بــه اینگونــه مســائل  بایــد در حوزه هــا رایــج و رســمی باشــد. متأســفانه در مرا
الزم و ضــرورى کمتــر توجــه می شــود. علــوم معنــوى و روحانــی رو بــه کاهــش مــی رود 
بیــان  کــه حوزه هــاى علمیــه در آتیــه نتواننــد علمــاى اخــالق، مر و بیــم آن اســت 
مهــذب و آراســته و مــردان الهــی تربیــت کننــد و بحــث و تحقیــق در مســائل مقدماتــی، 
یــم  کر کــه مــورد عنایــت قــرآن  مجالــی بــراى پرداختــن بــه مســائل اصلــی و اساســی، 
و نبــی اعظــم  و ســایر انبیــا و اولیــا  اســت، باقــی نگــذارد. خــوب اســت 
فقهــاى عظــام و مدرســین عالیمقــام- کــه مــورد توجــه جامعــه علمیــه می باشــند- در 
خــالل درس و بحــث بــه تربیــت و تهذیــب افــراد همــت گمارنــد و بــه مســائل معنــوى 
کســب ملــکات  و اخالقــی بیشــتر بپردازنــد. محصلیــن حوزه هــا نیــز الزم اســت در 
کــرده، بــه وظایــف مهــم و مســئولیتهاى خطیــرى  فاضلــه و تهذیــب نفــس کوشــش 

کــه بــر دوش آنــان اســت اهمیــت دهنــد.1 

همچنین،ایشانخطاببهطالبوروحانیانمیفرمایند:
استاد  کنید؛  تنظیم  برنامه  اخالق،  اصالح  و  نفس  تزکیه ی  و  تهذیب  زمینه ی  در 
اخالق براى خود معین نمایید؛ جلسه ی وعظ و خطابه، پند و نصیحت تشکیل 
گر حوزه ها همین طور از داشتن مربى اخالق  دهید. خودرو نمی توان مهذب شد. ا
علم  بود. چطور شد  فنا خواهد  به  محکوم  باشد،  خالی  اندرز  و  پند  و جلسات 

۱.امامخمینی،جهاداکبر،ص۱۱و۱۲.
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فقه و اصول به مدّرس نیاز دارد، درس و بحث می خواهد، براى هر علم و صنعتی 
کسی خودرو و خودسر در رشته اى متخصص  در دنیا استاد و مدرس الزم است، 
نمی گردد، فقیه و عالم نمی شود، لکن علوم معنوى و اخالقی، که هدف بعثت انبیا 
ین علوم است، به تعلیم و تعلم نیازى ندارد و خودرو و  ین و دقیق تر و از لطیف تر
یات  کرارا شنیده ام سید جلیلی معلم اخالق و معنو بدون معلم حاصل می گردد؟ 

استاد فقه و اصول، مرحوم شیخ انصارى بوده است.1

مقاممعظمرهبرینیزدرهمینزمینهخطاببهبزرگانحوزهمیفرمایند:
مــن از بــزرگان حــوزه خواهــش می کنــم، درس اخــالق و تهذیــب را بــراى جوانــان 
کــه در ایــن حــوزه فــراوان هســتند - جــّدى بگیرنــد.2 مســتعد، روشــن و نورانــی- 

شاخص ها و ویژگی های استاد اخالق

بــاتوجــهبــهاهمیــتمســألهیتربیــتاخالقــیوجایــگاهویــژهاســتاداخــالقدر

کــهبــهمــوارد ازویژگی هایــیباشــند ایــنمیــان،اســاتیداخــالقبایــدبرخــوردار

مهــم آنهــادرذیــلاشــارهشــدهاســت:

الف. ویژگی های اخالقی و شخصیتی استاد اخالق

1 اخالصونّیتپاک؛.
2 تعبد،تقواوپارسایی؛.
3 عشقبهاهلبیت ؛.
4 انسبادعاومعنویات؛.
5 اهتمامبهانجاممستحباتودوریازمکروهات؛.
6 الگویعملیبودن؛.

۱.همان،ص۲۳و۲۴.
۲.بیاناتمقاممعظمرهبریدردیدارطابوروحانیون،مدرسهفیضیه،۱۳7۴/0۹/۱۶.



ظرفیت های تربیتی مدرسه علمیه36

7 زهدوسادهزیستی؛.
8 کردار؛. و گفتار هماهنگی
9 تواضع؛.
10 ادبووقار؛.
11 توکلومناعتطبع؛.
12 وبردباری؛. سعهیصدر
13 امانتداری؛.
14 رازداری؛.
15 حسنخلق؛.
16 مهربانیودلسوزی؛.
17 پختگیوانسجامشخصیت؛.
18 بصیرتفرهنگیاجتماعی؛.
19 اعتمادبهنفسباال؛.
20 والیتمداریوروحیهیانقالبی؛.
21 نظموانضباط؛.
22 نظافتوآراستگیظاهریو.....

ب. مسؤولیت های اخالقی و تربیتی استاد اخالق 

1 کافینسبتبهمباحثاخالقیومعارفاسالمی؛. شناخت
2 ارائهیمشاورهیاخالقی؛. شایستگیعلمیومهارتوتجربهیالزمدر
3 القایآموزههایاخالقی؛. قدرتبیانمناسبدر
4 شناختراههایپیشگیری،درمان،اصالح،تحکیموتعالیاخالقی؛.
5 توانایییافتناستعدادهاوویژگیهایشخصیتیمتربی؛.
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6 بهکارگیریدرستشیوههایارشادودستهبندیشایستهیمطالب؛. تدبیردر
7 واقعیتگراییوزمانشناسی؛1.
8 القاییأسوناامیدی؛. پرهیزاز
9 برقراریرابطهیمطلوبومؤثربامخاطبان؛. توانمنددر
10 ازمریدومرادبازی؛. بهدور
11 عیبپوشیاصالحگر؛.
12 گردان؛. تالشبرایتقویتمبانیاعتقادیشا
13 ارائهیمباحثاخالقیوتربیتی؛. برخورداریازپشتوانهیاستداللیدر
14 کارخویش؛. احساسمسؤولیتومعرفتنسبتبهارزش
15 گردان؛. تکریمواحترامشا
16 نصیحتوخیرخواهی؛.
17 دارایحسنشهرتومقبولیتعمومیدرمیانطالب؛.
18 کادرتهذیبیوتربیتیمدرسهو..... همسوییبابرنامههایمدیرو

 آسیب ها و چالش ها 

بــاوجــوداهمیــتونقــشبیبدیــلاســاتیداخــالقوجلســههایوعــظواخــالق

ــارهایازآســیبهاو ــاپ ایــنعرصــهب تربیــتوتهذیــبطــالب،متأســفانهدر در

ادامــهاشــارهشــدهاســت: کــهبــهبخشــیازآنهــادر محدودیتهــامواجــههســتیم
1 کالمواثرگذار؛. کمبوداساتیداخالقصاحبنفس،داراینفوذ
2 بزرگاناخالقیدرمیانطالب؛2. ضعفحضور

ــهوبى خبــرباشــد،نســبتشــرایطزمــان،مــکانو واقعیتهــاومســایلومشــکاتجامعــهبیگان کــهاز ۱.اســتادی
کــهچنــدانراه گشــای کافــیوالزمرانداشــتهباشــد،بالطبــعمباحثــیراارائــهخواهــدنمــود گاهــی مخاطــبخــودآ

نیازهــاومشــکالتمخاطبــانخــودنباشــدوچــهبســاباعــثپیچیدگــیفزون تــردشــواری هانیــزبگــردد.
گردانیرابــهصــورتخصوصــی کــهاســاتیدبرجســتهیاخــاق،شــا کارشناســانتربیتــیپیشــنهاددادنــد ۲.برخــیاز
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3 در. تحولآفریــن اخــالِق درسهــای و موعظــه جلســههای شــدید کمبــود
علمیــه؛ مــدارس

4 اتقــان. عــدمبرخــورداریبرخــیازجلســههایاخــالقازمحتــوایغّنــیو
کافــی؛ الزمو

5 کرســیدرس. کــهعهــدهدار اســاتیداخــالق ضعــفعلمــیوعملــیبرخــیاز
مــدارسعلمیــه-بهویــژهدرشهرستانها-هســتند؛ اخــالقدر

6 ــهواختــالفنظــروتعــارضدررهنمودهــایاخالقــیو. ی فقــدانوحــدترو
تربیتــی؛

7 تعــارضرهنمودهــایبرخــیاســاتیداخــالقبــاسیاســتهایتهذیبــیو.
تربیتــیمدیــرمدرســه؛

8 تمرکــزبــرنمــودظاهــریاخــالقطلبــهوبیتوجهــیبــهعوامــلآســیبزای.
قبیــلمقــررات،اســاتید،محیــط،خانــوادهو...؛ بیرونــی،از

9 ــزدهمــهیاســاتیدودر. فقــدانمتــوناخالقــیمناســب،جــذابومقبــولن
ــهنیازهــاوآســیبهایطلبــهیمعاصــر؛ عیــنحــالروزآمــدوناظــرب

10 وجودبرخیدرسهایاخالقسکوالر1وبیتوجهیبهاخالقانقالبی؛.
11 و. تربیتــی وچالشهــای بــامســایل اخــالق اســاتید  از بعضــی ناآشــنایی

ارائــهیمباحــثتکــراری.  اخالقــینســلجدیــدو

کســبآمادگیهــایالزم،ایشــانراتکلیــفبــههجــرتبــهشهرســتانهانماینــد.مدیــران پــساز کننــدو تربیــت
اســاتیداخــالقداشــتهباشــند. محتــرممــدارسمی تواننــدایــنمطالبــهرااز

۱.اخاقغیردینی.
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راهکارها و پیشنهادها

برنامهریــزیصحیــح، و تدبیــر بــا اســت گفتــهشــد،الزم بــهآن چــه توجــه بــا

بــهشایســتگی تربیتــی بــرایاهــدافتهذیبــیو ایــنظرفیــت  از امــر متولیــان

پیشــنهادمی شــود: ذیــل مــوارد  منظــور ایــن بــرای کننــد. اســتفاده
1 استفادهبهینهازظرفیتتربیتیاساتیداخالقموجوددرشهرستانها؛.
2 کــز. بوانقالبــیدرمرا

ّ
شناســایی،جــذبوبهکارگیــریاســاتیدموّجــه،مهــذ

اســتانهاوشهرســتانها؛
3 قــمنســبتبــهسیاســتهایتهذیبــیو. توجیــهاســاتیداخــالقاعزامــیاز

ــهمدرســه؛ ــدوورودب ب ــامعــاونتهذیــبدر ــری تربیتــیمدرســهازســویمدی
4 نیازهــای. و مشــکالت بــه نســبت اعزامــی اخــالق اســاتید نمــودن گاه آ

مدرســه؛1 تربیتــی و اخالقــی
5 وبانشــاطترینزمــانطــالببــرای. اختصــاصبهتریــنســاعتازشــبانهروز

برگــزاریدرساخــالقدرمدرســه.

4. استاد مشاور 

کــرده ــرادپیــدا یاری رســانیوراهنمایــیاف ــگاهمناســبیدر امــروزهمشــاوره،جای

ودرپیشگیــریودرمــانمشــکالتروحــی،روانــیورفتــاریطــالب،اصــالح

بینشهــاوشــناختهایاساســیزندگــی،غلبــهبــرهیجانهــایمنفــی،ارتقــای

افزایــشاعتمــاد آنــان، ارتباطــیواجتماعــی ســطحســازگاریومهارتهــای

قبــلفهرســتیازمســایل،مشــکالتونیازمندی هــای ۱.توصیــهمی شــودمدیــرانومعاونــانتهذیــبمــدارس،از
اخالقــیوتربیتــیخــودراازطریــقمعــاونتهذیــباســتانبــهدســتمدیریــتمطالعــاتوبرنامه ریــزییــامدیریــت
ــن ــاای ــامتناســبب ــزیبرســانندت ــهدرســتادمرک ــبوتربیــتحوزه هــایعلمی ــتتهذی ــیمعاون تربیــتاخالق ــور ام

ــهمــدارساســتاناعــزامشــوند. ــرایــنموضوعــاتب نیازهــا،اســاتیدومشــاورانمناســب ومســلطب
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روابــطخانوادگــی،مدیریــت وتحکیــم بهبــود تــوانتصمیمگیــری، نفــس، بــه

تحصیلــی،مهارتهــایمطالعــهوپژوهــش،آمــوزششــیوهیدرســتزندگــیو...

کــزخدمــات ایــنرو،وجــودمرا میتوانــدخدمــاتقابــلتوجهــیارائــهنمایــد.از

کــزدر مشــاورهایبــرایطــالبوخانوادههــایایشــانودردســترسبــودنایــنمرا

نیــزبهرهگیــریمــدارسعلمیــهازمشــاورانروحانــی اســتانهاوشهرســتان هاو

متخصــصومتعهــد،بســیارضــروریمینمایــدوازعوامــلمؤثــردررشــدمتــوازن

ــیوتربیتــیطــالبمیباشــد. ومتعــادلاخالق

مــدارسعلمیــهونقــشبرجســتهی ــهاهمیــتمســألهیمشــاورهدر ــاتوجــهب ب

ازویژگی هایــیباشــد ــدبرخــوردار ایــنمیــان،اســتادمشــاورحــوزهبای مشــاوردر

ــهمهم تریــنآنهــادرذیــلاشــارهشــدهاســت: کــهب

شاخص ها و ویژگی های استاد مشاور 

الف. ویژگی های اخالقی و شخصیتی مشاور

1 پرهیزکاری؛.
2 دارایحسنخلق؛.
3 عفتوپاکدامنی؛.
4 انسبادعاومعنویات؛.
5 امانتداری؛.
6 رازداری؛.
7 مسؤولیتپذیری؛.
8 متواضع؛.
9 حقمداری؛.
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10 وبردباری؛. داشتنسعهیصدر
11 رعایتزّیطلبگی؛.
12 نصیحتگروخیرخواه؛.
13 وفایبهعهدووعده؛.
14 اجتنابازحرصوبخل؛.
15 داشتنجرأتوشهامت؛.
16 عملبهدانستهها؛.
17 مهربانیودلسوزی؛.
18 دارایاعتمادبهنفسباال؛.
19 داراینظموانضباط؛.
20 داراینظافتوآراستگیظاهری..

ب. صالحیت های حرفه ای مشاور

1 ارائهیمشاورهوراهنمایی؛. برخورداریازدانش،مهارتوتجربهالزمدر
2 کارخویش؛. احساسمسؤولیتومعرفتنسبتبهارزش
3 کرامتانسانیُمراجعوتکریمواحترامعملیوی؛. توجهبه
4 ُمراجع؛. احترامبهآزادیواختیار
5 صداقتوراستگویینسبتبهُمراجع؛.
6 بــه. حــاد ناهنجاریهــای و مشــکالت دارای افــراد ارجــاع و شناســایی

تخصصــی؛ مشــاورهی کــز مرا مشــاوران و متخصصــان
7 ایجادوحفظنشاطوشادابیدرمیانطالبمدرسه؛.
8 کمــکبــهمدیــر،معــاونتهذیــب،اســاتیدمدرســهدر. برقــراریارتبــاطمؤثــرو

جهــتحــلمشــکالتتربیتــیوروانشــناختیطــالب؛
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9 درنظرگرفتنمصلحتواقعیُمراجع؛.
10 ــهدرک. ــرایرســیدنب ــالشب ــهُمراجــعوت کامــلومثبــتب ــرشوتوجــه پذی

درســتوجامــعازمشــکلوی؛
11 رعایتعدالتوعدمتبعیضمیانمراجعان؛.
12 توجهبهویژگیهاوتفاوتهایفردیمراجعان؛.
13 توجــهبــهعلــلوزمینههــایمحیطــی،فرهنگــی،خانوادگــیو...مشــکلو.

اختــالل؛
14 دوریازلجاجتوبحثهایبیثمربامراجع؛.
15 پرهیزازمواضعتهمت؛.
16 عدمسوءاستفادهازموقعیتحرفهای؛.
17 کارشناساندیگردرصورتلزوم؛. کسبنظرازمشاورانو مشاورهو
18 کارشناسانونظریهپردازانمختلف.. مطالعهیمستمروتوجهبهآرای

آسیب ها و چالش ها 

و  دلســوز امیــن،  مشــاور یــک دســت کم وجــود از علمیــه مــدارس  از بســیاری

اعــزام و هســتند محــروم طــالب تربیتــی و روانشــناختی مســایل بــا آشــنای

ــراوان ــبوتربیــتحــوزه،نیازهــایف ــتتهذی مشــاورانپارهوقــتازســویمعاون

نیســت. پاســخگو چنــدان را مــدارس

برخــی ســوی از مشــاوره امــر بــه داشــتن جنبــی و فرعــی نگــرش همچنیــن

ایــنامــرنیــز،ازموانــعجــدیموفقیــتمســألهی مشــاورانوممحــضنشــدندر

مــدارسعلمیــهبــهشــمارمیآیــد. مشــاورهدر

کــه بــهبرخــیازضعفهــایموجــوددربخــشمشــاورهیحــوزه ادامــه در
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میشــود: اشــاره  فهرســتوار اســت، میدانــی پژوهشهــای حاصــل
1 متخصصوباتجربه؛. کمبودمشاوِر
2 کمرنگبودنحضورمشاوراندرمدارسعلمیه؛. ضعیفو
3 تربیتــی. و نیازهــایمشــاورهای بــه مــدارس  از برخــی عــدمتوجــهمدیــران

طــالب؛
4 بهمشاورهدرمیانبرخیازطالب؛. عدماحساسضرورتنیاز
5 گروهی؛. رواجنیافتنمشاورههای
6 ترویجامورمشاورهایموردنیازطالب؛. ضعفدر
7 واحســاستحمیــل. ازمدیــران برخــی  بــهمشــاوردر  نیــاز نبــوداحســاس

بــاال؛  از  مشــاور
8 باتوجهبهفراوانینیازها؛. کافیبودناعزامهایمقطعیاساتیدمشاور نا
9 کــهتخصــصوغنــایعلمــیالزمرا. اســتفادهبرخــیمــدارسازمشــاورانی

ندارنــد؛
10 کزمشاورهحوزویدربسیاریازاستانهاوشهرستانها؛. فقدانمرا
11 ُکندبودنروندفعالیتهادرحوزهیپیشگیریو.....

راهکارها و پیشنهادها

برایرفعاینمشکالت،راهکارهایزیرپیشنهادمیشود:
1 دانشافزاییومهارتافزاییتربیتیومشاورهایمدیرانمدارسعلمیه؛.
2 تقویتوتوانمندسازیمعاونینتهذیبمدارس؛.
3 مــدارسعلمیــهوبرنامهریــزیبــرای. شناســاییمشــاورانفعــالومســتقردر

دانشافزایــیومهارتافزایــیمســتمرآنــان؛
4 برنامهریزیواهتمامجدیتردرحوزهپیشگیریدرمدارس؛.



ظرفیت های تربیتی مدرسه علمیه44

5 کزمشاورهدراستانهاوشهرستانها؛. تسریعدرتأسیسوراهاندازیمرا
6 زمینــهیآشــناییطــالب. اطالعرســانیوانجــامفعالیتهــایترویجــیدر

مــدارسبــاامــورمشــاورهای؛
7 بلند. و کوتاهمدت برگزیدهمدارسدردورههای اساتید  و شرکتمدیران

مدتتربیتمشاوردرتمامیاستانهابهویژهدراستانهایکمتربرخوردار؛1
8 و.....

5. هم حجره، هم مباحثه و دوست

کــهعناصــرشــخصیتیوهویتــیفــرددر دورهینوجوانــیوجوانــیدورهایاســت

بــههمیــندلیــل،میــزانتأثیرپذیــریطــالبنوجــوان گرفتــناســتو حــالشــکل

وجــوانازهمســاالنخــود،بهویــژهازهمحجــرهای،هممباحثــهایودوســت

اندیشــه،نگــرشو ــاشــدتوضعفهایــیدر بیشــتراســت.ایــنتأثیرپذیــریب

ــانمیشــود. فــردنمای رفتــار

مرحومآیتاهللمجتهدیدراهمیتاینبحثچنینمیفرماید:
 دنبال رفیق و دوست و یا استاد و هم مباحثه ی بىعیب نگرد؛ ولی قبل از اینکه 

با کسی رفیق شوی یا اینکه در درس کسی شرکت کنی، جستوجو بکن ... .2

۱.بــرایایــنمنظــور،رشــته»مشــاورهاســامی«ازرشــتههایتخصصــیســطحســهحــوزهیعلمیــهیقــم،تأســیس
تربیــت ایــنمرکــزتخصصــیو کار یــمبــاادامــه کــردهاســت.امیدوار ازســال۱۳۹۲اقــدامبــهپذیــرشدانشپــژوه و
کشــور،هــرچــهزودتــرشــاهدبــرآوردهشــدن نیــزتوســعهایــنمرکــزدرســایراســتانهای کارآمــدو رانیتوانمنــدو مشــاو
کــهالبتــههمــتمتولیــانامــرومدیریتهــایاســتانیدر نیازهــایمشــاورهایمــدارسعلمیــهباشــیم بســیاریاز

رامیطلبــد. تأمیــنبودجــهوهزینههــایمــوردنیــاز
فرید،آفاتالطالب،ص30. ۲.برخوردار
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1-5 هم حجره

انتخــابهمحجــرهایمناســبدرنخســتینروزهــایزندگــیطلبــه،اهمیــت

کنــد. یــادیداردومیتوانــدزمینــهیرشــدوتعالــیهمهجانبــهیویرافراهــم ز

آیتاهللمکارمشــیرازیدرپاســخبهاینســؤالکه»درانتخابهممباحثهایها

وهمحجرهایهــا،چــهمعیارهایــیمهــماســتوچهشــرایطیبایدداشــتهباشــند؟«

میفرماید:
در ایــن مــورد عــالوه بــر تقــوا، حســن شــهرت، اســتعداد و خــوش ســلیقه بــودن، 
هماهنگــی ســنی و درســی نیــز ضــروری اســت. در غیــر ایــن صــورت، بــا یک دیگــر 
نمی جوشــند و کم کــم مشــکالتی هــم ایجــاد می شــود. بنابرایــن هم طــراز بــودن از نظــر 

کامــالً مــد نظــر داشــت.1 ــد  ســن و ســال و مســائل درســی را بای

آیتاهللسبحانینیزدرپاسخبههمانسؤالمیفرماید:
ــد،  کنن ــی  ــد در یــک حجــره باهــم زندگ ــه می خواهن ک ــری  ــا ســه نف ــم دو ی ــد بدانی بای
ــری  ــر اســت و قطعــا مشــکالت کمت ــه هــم نزدیــک باشــد، بهت هرچــه فرهنگ شــان ب

پیــش می آیــد.2

به مهذب، و فاضل طلبههای با شدن همحجرهای با که افرادی بسا چه

مدارجعالیعلمیواخالقیدستیافتندوبرعکس،باانتخابهمحجرهای

کردند. فراهم را طلبگی سلک از خود خروج و سقوط زمینهی نامناسب،

برای طالب به کمک مدرسه، تهذیبی کادر و مدیر وظایف از یکی بنابراین

انتخابهم حجره ایمناسبوچینشصحیححجرههامی باشد.

۱.وافی،نسیمهدایت،ص۱78.
۲.همان،ص۱7۹-۱78.
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مــوردچینــشترکیــبحجرههــایطــالبدرمدرســه آیــتاهللباقــریبنابــی1در

میفرمایــد:
کســی بــا چــه فــردی هــم حجــره شــود، دقــت  کــه چــه  در مــورد ترکیــب حجــرات 
کتــاب پیچیــده ای، تــالش  یــس  ــرای تدر گــر قــرار باشــد انســان ب یــادی می کنیــم. ا ز
یــاد و دقــت فــراوان نشــان دهــد، مــا بیــش از آن مقــدار در مــورد هم حجــره دقــت بــه  ز
کنــار هــم باشــند، آیــا بــرای  گــر ایــن چنــد نفــر  کــه ا یابــى می کنیــم  خــرج می دهیــم. ارز
کــه  هــم مفیــد خواهنــد بــود یــا نــه؟ بعــد از بررســی و ســنجش، پیشــنهاد می کنیــم 
آقــای فالنــی! ایــن آقــا بــا شــما هم حجــره خواهــد شــد، نظرتــان چیســت؟ البتــه بایــد 
کافــی نیســت. در هــر  کنــد، تنهــا رضایــت خــود طلبــه  حــوزه هــم ایــن ترکیــب را تأییــد 
ــا ســه  ــا بیــن دو ی ــم ت ــوان مســؤول حجــره انتخــاب می کنی ــه عن حجــره، یــك نفــر را ب
نفــر دیگــر هماهنگــی ایجــاد کنــد. نظــر ایــن اســت کــه او بــه عنــوان امیــن مــا در حجــره 
یــژه این کــه در ایــن  بــوده باشــد و بــه هم حجره ای هایــش خــط و جهــت بدهــد، بــه و
گــر دو نفــر هســتید،  کــه ا کــرمJ نقــل شــده اســت  یفی از پیامبــر ا مــورد حدیــث شــر

ینیــد.2 یکــی را بــه عنــوان امیــر برگز

ایشاندرموردامکانجابهجاییوتغییرحجرهنیزمیگویند:
ــی و درســی  ــی از نظــر فکــری، اخالق ــق اســت؛ یعن ــك حجــره موف ــهای در ی ــر طلب گ ا
کــه ثبــات  و آداب در ســطح خوبــى قــرار دارد، تغییــر حجــره او صــالح نیســت؛ چــرا 
ــه در  ــه طلب ک ــت شــود  ــر ثاب گ ــا ا ــد؛ ام ــزل می کن ــرده و او را متزل ــن ب روحــی وی را از بی
ــه درس و  ــا ب ــد و ی ــد بمان ــش نمی توان ــا هم اتاقی های ــا ب ــق نیســت ی ــن حجــره موف ای
اخالقــش نمی توانــد برســد و…، در ایــن صــورت جابه جایــى او مطلــوب اســت. 
ــا  ــه ب ــد ایــن طلب ــد دی گرفتــه شــود، بای ــه براســاس چــه معیارهایــى تصمیــم  امــا این ک
روحیــات خاصــش، در کــدام حجــره پیشــرفت خواهــد کــرد. گرچــه تنــوع هــم در کنــار 

۱.مدیرمدرسهعلمیهحضرتولیعصرشهرستانبنابوازمدیرانباتجربهوموفقحوزه.
۲.حسینخانی،نقشتربیتیمدیراندرمدارسعلمیه،ص155.
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گیــرد و هیــچ عیبــی هــم نــدارد؛ امــا یــك چیــز را بایــد مــد نظــر  اهــداف می توانــد قــرار 
قــرار داد و آن این کــه نبایــد جابه جایــى یــك طلبــه تبعــات منفــی داشــته باشــد؛ بــرای 
کــه مگــر چــه شــده فالنــی را از آن جــا در آوردنــد و  مثــال، در مدرســه جــّو ایجــاد شــود 
بــه حجــره ی دیگــری بردنــد؟ مگــر هم حجره ای هایــش چگونــه بودنــد؟ ایــن تبعــات، 
ــد  ــر ایــن اســاس، بای شــخصیت هم حجره ای هــای قبلــی او را مخــدوش می ســازد. ب

یــادی بــه خــرج داد.1 در ایــن تغییــرات، دقــت و ظرافــت ز

برخــیازمــدارسعلمیــه،شــوراییبــرایچینــشترکیــبحجرههــا همچنیــندر

کــهانــس اســاتید کــهمدیــر،معــاونتهذیــبوآمــوزش،یکــیاز تشــکیلمیشــود

کــهمــورد بیشــتریبــاطــالبداردویکــی،دونفــرازطلبههــایپایههــایباالتــر

کثریــت ــها وثــوقمدیــروطلبههــایمدرســهاســتوشــناختبهتــرینســبتب

بــرمیگیــرد.ایــنشــوراقبــلازشــروعســالتحصیلــی،اســامی طلبههــادارد،رادر

گرفتــن قــرار کــردهوپیشنهادهایشــانرابــرایترکیــبحجرههــاو طــالبرابررســی

ــهمیکننــد. کنــاریکدیگــرارائ  طــالبدر

2-5 هم مباحثه

از  و علمیه حوزههای اصیل سنتهای از یکی اینکهمباحثه به توجه با

الزم است، حوزه در معنوی و علمی رشد و تحصیلی موفقیت ضرورتهای

موفقیت باشد. داشته اهتمام مناسب هممباحثهی انتخاب  در طلبه است

بزرگانمدیونداشتنهممباحثههایخوبدردورانتحصیلبودهو بسیاریاز

درسیرهوشرححالزندگیشان،اینامربهوضوحقابلمشاهدهاست.

بیانویژگیهممباحثهیخوبچنینمیفرماید: مرحومآیتاهللمجتهدیدر

۱.همان،ص۱۵۵و۱۵۶.
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یــرا هم مباحــث ضعیــف داشــتن،  کافــی نیســت؛ ز البتــه فقــط هم مباحــث داشــتن 
را  کســی  بایــد  مباحثــه،  در  بلکــه  نــدارد.  نداشــتن  بــا هم مباحــث  فرقــی  چنــدان 
ــا  ــر باشــد ت ــو قویت ــکان از ت ــری و در صــورت ام ــه از او اســتفاده بب ک ــی  کن انتخــاب 
ــه درس و بحــث و مطالعــه بپــردازی  ــو باشــد و باعــث شــود ب ــرای ت نیــروی محرکــه ب
کــه خــودت هــم  کــرد  و چــون ســعی و تــالش و فهــم او را می بینــی، ســعی خواهــی 
هم چنیــن باشــی و همیــن رمــز موفقیــت تــو خواهــد بــود. بایــد هم مباحثــی را انتخــاب 
کــه در درس جــدی باشــد، رعایــت ســاعات مقــرر را بکنــد و در هنــگام مباحثــه  کنــی 

کنــد... .1 کــه ذهــن و فکــر هــر دوی شــما را پــرت می کنــد، خــودداری  از مطالبــی 

بــهویــژهاســاتیدمدرســه،ارائــه کادرتهذیبــیوتربیتــیو بنابرایــنیکــیازوظایــف

مشــاورهوراهنمایــیبــهطــالببــرایانتخــابهم مباحثــه ایمناســبمی باشــد.

ویژگی های يک هم مباحثه ی خوب

برخیازویژگیهایهممباحثهیخوبعبارتاستاز:
1 ومقیدبهامورشرعیوظواهردینی؛. پرهیزکار
2 اولوقتوجماعت؛. اهلنماز
3 دارایحسنخلق؛.
4 کوشاودرسخوان؛.
5 منظمووقتشناس؛.
6 رفیقوهمراه؛.
7 متواضع؛.
8 ازنظرسنوسال،نزدیکبههمبودن؛.
9 گذشت؛. اهلایثارو
10 اهلمراءوجّروبحثنبودن..

فرید،آفات الطالب،ص31. ۱.برخوردار
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3-5. دوست

و ورشد وغیرمادیاست مادی نیازهای داراییکسلسله انسان بیتردید،

کمالاونیزوابستهبهارضایدرستوبهموقعایننیازهاست.یکیازمهمترین

نیازهایانسان،نیازهایعاطفیاست.عواطفانسانازبدوتولدتاپایانعمر

بهمحبتورزیدنبهدیگرانو گرنهدچارمشکلمیشود.نیاز بایدارضاشودو

موردمحبتدیگرانواقعشدن،دقیقایکنیازعاطفیاست.

گــونزندگــی،شــکلهای گونا ایــننیــازطــیمراحــلمختلــفرشــدودرمراحــل

گونــهایمتناســببــاآنزمــانبایــد هــردورهایبــه مختلفــیپیــدامیکنــدودر

مــادر، بهویــژه والدیــن طریــق از کــودک  نیــاز نــوزادی، دورهی در شــود. ارضــا

ارضــا او بــه  ونگاههــایمحبتآمیــز او گرفتــن آغــوش  نــوزاد،در بوســیدن بــا

کــودکبــهانــدازهینیازهــای ایــندوره،تأمیــننیازهــایعاطفــی میشــود.در

یســتی،ماننــدآبوغــذاوپوشــاکبــرایرشــدنــوزادضــرورتدارد. ز

کســانی توســطاعضــایخانــوادهوهمــهی کودکــی،تأمیــنایــننیــاز دردورهی

کــودکارتبــاطدارنــد،تأمیــنمیشــود.دردورهینوجوانــیاز کــهبــهشــکلیبــا

گــروههمســاالنودردورهیجوانــیبــهوســیلهیدوســتان، طریــقدوســتانو

پاســخدادهمیشــود.روانشناســانعلــت ــاز ــننی ــهای خویشــاوندانوهمســرب

وابســتگیانســانهارابــهیکدیگــر،همیــننیازهــایعاطفــیمیداننــد.

کــهبــا پایــهیدوســتیهادرســننوجوانــیوجوانــی گفتنــیاســتاســاسو

یــادیهمــراهاســت،غالبــابــرمبنــایعواطــفواحساســاتشــکل ز جذبــهوشــور

میگیــرد،نــهبــراســاسمنطــقوعقــل.مقدمــهیایــندوســتیممکــناســت

ــارهایازصفــاتاخالقــی ــاپ ــاشــخصیتیی نظــرظاهــریی جذابیــتیــکفــرداز
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کــهتوانســته کــهاورابــرایفــرددیگــردوســتداشــتنیمیســازد؛بــهطــوری باشــد

کنــد. ــر ــرعمیقــیبگــذاردوخــأعاطفــیاشراپ درروحورواناوتأثی

وسایر مشاور تهذیب، معاون مدیر، تربیتی ازمسؤولیتهای یکی بنابراین

با مدرسه طالب دوستی روابط کمیت و کیفیت بر نظارت مدرسه، اساتید

الزمصورت مراقبت و واقعشود موردغفلت مسأله این گر ا و است یکدیگر

نگیرد،ممکناستاینروابطتأثیرمنفیبررشداخالقیوعلمیطالببگذارد.

نــوعآســیبمواجــههســتیم:یکــیدوســتیهایناســالم اینجــابــادو واقــعدر در

ودیگــریدوســتیهایافراطــی.

ــاالت، ــرادبیمب اف ــاهو گن ــااهــل ــادوســتیهایناســالمودوســتیب رابطــهب در

کــهدربــارهی کنیــد بــهایــناعتــرافتلــخســیدمهدیهاشــمیمعــدوم1توجــه

نقطــهیآغــازلغزشهــایاخالقــیخــودچنیــنمیگویــد:
کــه پاتوق مــان مدرســه ی  فیضیــه بــود، عصرهــا   

ً
کــه آمدیــم، مخصوصــا ... مــا از اول 

کــه  گناهــی  جمــع می شــدند بچه هــا دور هــم؛ خــب یــک مقــدار آن زمــان، مــن اولیــن 
کــه می نشســتیم در جلــوی حجره هــای  مرتکــب شــدم، غیبــت بــود. یــادم هســت 
کــه فکــر می کردیــم  ــا دوســتان ـ و غیبت هایــى  مدرســه ی فیضیــه ـ دو نفــر و ســه نفــر ب
کــه غیبــت مجــاز هــم هســت، کــه غیبــت از نــوع مبــارزه اســت ســر علمــا، علمایــى کــه 
یــا نســبت بــه حرکــت امــام کوتاهــی می کننــد یــا اعالمیه های شــان مثــاًل اعالمیه هــای 
کــه از آن هــا می دیدیــم. یــک  کم مایــه ای هســت آن زمــان و یــا برخوردهــای مختلفــی 
غیبت هــای خیلــی خفیفــی آن ایــام شــروع شــد، نــه از مــن تنهــا، از مــا، از همــه؛ 

۱.مهــدیهاشــمیفرزنــدمحمــد]بــرادرســیدهادیهاشــمی،دامــادآیــتاهَّللمنتظــری[بــهجــرمفعالیــتعلیــه
کــردنماجــرایمــکفارلیــنوچندیــن قتــلآیــت اهلل شــمس آبادی،فــاش نظــامجمهــوریاســامی]ومشــارکتدر
ــد. گردی ــخ1366/7/6اعــدام ی تار کمــهودر ــردادســال1366محا ــخ23،22و25م ی تار جــرمســنگیندیگــر[در

)ابراهیــم زاده،»مهــدیهاشــمی«،ص17(
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کــردن و غیبــت شــنیدن و خــب همــان زمــان هــم حــس  می نشســتیم بــه غیبــت 
کار حرامــی اســت. فکــر می کردیــم مبــارزه شــروع شــده و بایــد  کــه ایــن  نمی کردیــم 
ــام، همیــن آقــای مظاهــری1 - مــا  ــه همــان ای ک ــادم هســت  ــود. آن زمــان، ی طبیعــی ب
کل دوســتان را نهــی می کــرد از ایــن  بــا هــم آشــنا بودیــم دیگــر - نــه فقــط مــن را، 
کــردن؛ ایشــان هــم می آمــد تــو]ی[ فیضیــه. تــوی همــان  کــردن و بحــث  کــره  کارهــا مذا
محافــل فیضیــه شــرکت می کــرد و هــر وقــت مثــالً غیبتــی چیــزی مطــرح می شــد از 
کار را! خــب ایشــان از  آقایــان و این هــا، ایشــان نهــی می کــرد. می گفــت: نکنیــد ایــن 
ــان  ــا بچــه طلبه هــا می نشســتیم و این هــا حــاال برای م ــا م ــود؛ ام ــر ب ــی بزرگ ت ــا خیل م

مهــم نبــود... . 2  

گاهیبخشــیبــهطــالب ایــنزمینــه،آ وظیفــهیمدیــروســایرمتولیــانامــردر

دربــارهیانتخــابدوســت،معرفــیشــاخصهاوویژگیهــایدوســتخــوبدر

کمــکبــهطــالب، اســالموآدابومهارتهــایدوســتیوآســیبهایآنونیــز

بهویــژهطــالبجدیــدالــورودبــرایانتخــابدوســتمناســبدرمدرســهاســت.

کــهموجــب کــهروابــطدوســتیتــاوقتــی گفــت زمینــهیدوســتیهــمبایــد در

دیگــران، بــاحقــوق مزاحمــت معنــویطــالب، و برنامــهیعلمــی  در اخــالل

ــدارد،بلکــه مشــغولیتذهــن،ضعــفارادهوضعــفایمــاننگــردد؛اشــکالین

باشــد،بســیارخــوبو راســتاىاصــالحوقــّوتبخشــیدنبــهایــنامــور گــردر ا

ــود. مفیــدخواهــدب

روابــطدوســتیمیتوانــدبــهزندگــیآینــدهیآنهــابــهصــورتجــدی افــراطدر

انــرژیروانــی آســیببرســاند؛زیــراهــرانســانیداراییــکمنبــعمحــدودیاز

۱.آیتاهَّللشیخحسینمظاهری)دامتبرکاته(.
یــد،ص۵۳ -۶0(، فر کتــاب»آفــاتالطــاب«)برخــوردار  ۲.ســرابندی،داســتانیــکمــرداب،ص۳۱-۳0.در

یژگیهــایدوســتنابــاببیــانشــدهاســت. و یژگــیاز یکصــدودوو
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ــی ــهتوانایــیجســمانیاومحــدوداســت،انرژیهــایروان ک  اســتوهمینطــور

ــا ب ــجو ی ــهتدر ــع،ب ــهموق ــدایــنانرژیهــاراب اونیــزمحدودیــتدارد؛بنابرایــنبای

کــرد. احتیــاطهزینــه

نشانه های دوستی افراطی

کــهبــرایمتولیــانامــر نشــانههایدوســتیهایافراطــیمیــانطــالب برخــیاز

ــارتاســتاز: ــگخطــراســت،عب وزن ــههشــدار ــهمنزل تربیــتدرمدرســهب
1 گذراندن؛. کنارهمبودنووقتخودراباهم اشتیاقفراوانبه
2 یادبهحرفزدنوپیامکدادنبهیکدیگر؛. ز میلبسیار
3 پنهانیوخصوصیبودندوستیها؛.
4 کردنبابیشترخواستههایدوستان؛. همراهی
5 ــاآنهــادرخلقوخــوورفتارهــایظاهــری)پوشــش،وضــع. همرنــگشــدنب

ظاهــری،نــوعراهرفتــنوحــرفزدنو...(؛
6 ــودنو. دشــواریتحمــلدوریهمدیگــر)بیحوصلگــی،تنهایــی،عصبــیب

نیامــدنبــابقیــهدوســتانهنــگامدوری1(؛ کنــار
7 گرانقیمتبهاو؛. گاهدادنهدیههای ابرازمحبتافراطیبهدوستو
8 بدنــی)اوایــلبــدونقصــدلــذتشــهوانیاســت؛. ایجــادتماسهــایمکــرر

ــالــذتصــورتمیگیــرد(. ولــیبعــدازمدتــی،اغلــبب

کانون که کسانی دوریازخانواده،عدمشکلگیریموزوندوریازخانوادهیا

مــواردشــدیدتر،ایــندوســتاندســتدردســتهــمدرسمیخواننــد،غــذامیخورنــد،بــاهــمبــهکاسمیرونــد؛ ۱.در
بــودنیکدیگــر ر گــریکــیبــهکاسنرفــت،دیگــریهــمبــهکاسدرسنمــیرودوچــوننمیتواننــددو کــها بــهطــوری
کــه ازلحــاظروحــیوروانــی،چــهســختخواهــدبــود کننــد،خانــهرفتنشــاننیــزبــاهــمهماهنــگاســتو راتحمــل

آنهــابــهخانــهبــرودودیگــریدرمدرســهبمانــد. روزییکــیاز
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خانواده اعضای با فرد میان صمیمانه ارتباط عدم بودهاند، آدمی محبت

کمبودمحبتناشیازآن،داشتنشخصیتوابستهیاسلطهگر،عدم خودو

و نوجوانی سنین اقتضای زندگی، و تحصیل در هدفمندی و برنامهریزی

امثالآن،میتوانندازعللوزمینههایشکلگیریایننوعازدوستیباشند.

آسیب ها و چالش ها

کرد: ازپیامدهاینامطلوبدوستیهایافراطی،بهاینمواردمیتواناشاره
1 اتالفوقت؛.
2 مشکالتتحصیلی؛.
3 ازدستدادنتمرکز؛.
4 فاششدناسرارشخصیوخانوادگی؛.
5 گرفتــنوتوجــه. ــرار تحــتتأثیــرنقــاطضعــفورفتارهــاینامناســبهــمق

ــهایــنضعفهــا؛ نکــردنب
6 بههمریختگیوآشفتگیدرزندگی؛.
7 روابطبااعضایخانواده؛. آسیبدر
8 ازدستدادنسایردوستان؛.
9 بیاعتبارشدندرمیانسایرافراد؛.
10 گرفتن؛. درمعرضبدگمانیدیگرانقرار
11 اسرافوتبذیردرهزینهها؛.
12 کاهشظرفیتنصیحتپذیری؛.
13 ضربهیشدیدروحیدیدندرصورتقطعارتباطافراطی؛.
14 افسردگیواضطراب؛.
15 یادخداو..... فراموشیوغفلتاز
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راهکارهای پیش گیری و درمان 

برایحلاینمشکل،راهکارهایزیرپیشنهادمیگردد:
1 تقویتمبانیاعتقادیوانگیزههایعلمیومعنویطالب؛.
2 زمینهسازیبرایانسطالبباخدا،قرآن،دعاومعصومان؛.
3 تالشبرایچینشمناسبهمحجرهایها؛.
4 اطالعرسانیبهطالبدربارهیپیامدهایدوستیافراطی؛.
5 جهتدهیعلمیومعنویبهروابطدوستانهیطالب؛.
6 برنامهریزیوهدفگذاریدرستفعالیتهایطالبدرمدرسه؛.
7 کمکبهفردبرایاصالحوتقویترابطهیعاطفیباخانوادهاش؛.
8 گســترشروابــطاجتماعــیوبرقــراریارتبــاطصمیمانــه. کمــکبــهفــردبــرای

بــادوســتانمتعــدد؛
9 سفارشطالببهاستفادهازپوششمناسبدرمحیطحجرهوخوابگاه؛.
10 بهرهگیریازهمفکریویاریمشاوراندرصورتلزوم..

دقــتوتوانمنــدیمدیــروســایرمتولیــانامــرتهذیــبوتربیــتمدرســهدر

تقســیمبندیدرســتحجرههــا،انتخــابهمحجــرهوچینــشمناســبافــراددر

انتخــابهمبحــثودوســتمناســب نیــزراهنمایــیطلبــهدر کنــاریکدیگــرو

ونظــارتبــردوســتیهایطــالببــایکدیگــرو...میتوانــددررشــدعلمــیو

معنــویفــردبســیارمؤثــرباشــد.
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6. کارکنان و کارگزاران مدرسه

کارگــزارانمدرســهبــهصــورتمســتمروروزانــهبــاطلبههــا کارمنــدانو اغلــب

ــهشــکل ــیمدرســهب ــیوتربیت ــددرفضــایتهذیب ــاطهســتندومیتوانن ارتب در

باشــند. مســتقیموغیــرمســتقیماثرگــذار

کارکنــانمدرســهبایــدازچنــاننگــرش،احســاسورفتــاریبرخــوردار بنابرایــن،

ــتطلبگــیمدرســهباشــند؛خــود ــربخشــیازهوی ــکنمایانگ ــههــری ک باشــند

راجزئــیازهویــتفرهنگــیومعنــویمدرســهبداننــد؛خدمــتبــهطــالبرا

کارخــودپرنشــاطو خدمــتبــهدیــنخــداوامــامعصــرتلقــینماینــد؛در

خســتگیناپذیرظاهــرشــوند؛امانــتداری،صداقــتورعایــتسلســلهمراتــب

شــغلیازجملــهویژگیهــایآنهــاباشــد؛سرنوشــتخــودرابــاسرنوشــتمدرســه

ــدبزننــدوازخدمــتدرمدرســه،رضایتــیعمیــقداشــتهباشــند. پیون

کارگــزارانمدرســهجلســهی کارکنــانو گاهــی،بــا مدیــرمدرســهبایــدهــراز

کــهبــرایمدرســه آنــانوقدردانــیاززحمتهایــی بــاتجلیــلاز انــسبگیــردو

ایشــانتقویــتنمــودهونکتــههــای میکشــند،انگیــزهیتــالشوخدمــترادر

گوشــزدنمایــد.همچنیــن،میتوانــددرساخــالق را اخالقــیوتربیتــیمــوردنیــاز

اســاتیداخــالقحاضــردرمدرســهیــا کارکنــانترتیــبدهــدواز گانــهایبــرای جدا

کــهجلســهاینیــزبــاآنــانداشــتهباشــند. قــمبخواهــد اعزامــیاز

بــا متناســب مهارتــی و آموزشــی کارگاههــای و دورههــا کالسهــا، برگــزاری

بــرای کــهمیتــوان اســت کارهایــی ازجملــه نیــز کارکنــان تهذیبــی نیازهــای

داد. انجــام آنــان معنــوی و اخالقــی ارتقــایســطح

یم: کارکنانمدرسهیعلمیهمیپرداز ادامهبهتبییننقشتربیتیبرخیاز در
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1-6. معاون آموزش

ــه ــهاینکــهبرنامههــایآموزشــی،بیشــترینوقــتطلبــهرادرمدرســهب ــاتوجــهب ب

ایــنرو خــوداختصــاصدادهومعــاونآمــوزشارتبــاطبیشــتریبــاطــالبدارد،از

ــرتعلیــموتربیــتطــالب ام بودغدغهمنــددر
ّ

ــق،مهــذ
ّ
ــردیمتخل انتخــابف

اهــداف ِســمتدرپیشبــرد ایــن بــرای زّیطلبگــی بــه وپایبنــد باورمنــد و

ــود. تهذیبــیوتربیتــیمدرســه،اثربخــشخواهــدب

برنامههــای موفقیــت در میتوانــد ذیــل امــور بــه اهتمــام بــا آمــوزش معــاون

باشــد: مؤثــر مدرســه تهذیبــی
1 ــهایفــاینقــشتربیتــیخــوددرمدرســه. ــهاســاتیدنســبتب گاهیبخشــیب آ

ــهتفصیــلبیــانشــد(؛ )چنانکــهدرصفحههــایپیشــین،بخــشاســتاد،ب
2 ــامعــاونتهذیــبمدرســهومنعطــفســاختنبرنامههــای. تعامــلســازندهب

اجــرایبرنامههــایتهذیبــیدرمدرســه؛ ــهمنظــور آموزشــیب
3 و. ب،متخلــق،دلســوز

ّ
دقــتواهتمــامدرجــذبوبهکارگیــریاســاتیدمهــذ

یــسدرمدرســه؛ دغدغهمنــدبــرایتدر
4 یــخ. برگــزاریدروسجانبــیبــرایطــالب؛مثــلنهجالبالغــه،حدیــث،تار

بواخالقــی؛
ّ

اســالم،تفســیروماننــداینهــاتوســطاســاتیدمهــذ
5 برنامــهیجهــادتربیتــیاســاتیدو. تشــویقوترغیــباســاتیدبــرایشــرکتدر

کــهازســویمعاونــتتهذیــبوتربیــتبــرایاســاتید ســایردورههــایتربیتــی
مــدارسبرگــزارمیشــود؛

6 اجــرایموفقیتآمیــزبرنامههــای. همــکاریوهمراهــیبــامعــاونتهذیــبدر
تهذیبــیوتربیتــی.
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که: طالبیکیازمدارسموفقنقلمیکرد
کــه بســیار خــوش اخــالق و گشــاده رو اســت؛  یــم  مــا در مدرســه معــاون آموزشــی دار
کنــد؛ بــه طلبه هــا اعتمــاد  بــا تمــام وجــود می کوشــد مســائل آموزشــی طلبه هــا را حــل 
دارد و مبنــای کارش بــر حســن ظــن و صداقــت و درســتی طــرف مقابــل اســت. بــرای 
کالس عــذری بیــاورد، عــذرش را می پذیــرد  گــر طلبــه ای بــرای غیبــت از  مثــال، ا
و دیگــر مــدرک خاصــی از او مطالبــه نمی کنــد. همیــن برخــورد وی، باعــث ایجــاد 
فضایــى آرام، تــوأم بــا اعتمــاد و احتــرام متقابــل در مدرســه شــده و طلبه هــا بــا آســودگی 

خاطــر مشــغول تحصیــل هســتند.

2-6. معاون پژوهش

ــددر ــرایایــنســمت،میتوان بودغدغهمنــدب
ّ

ــق،مهــذ
ّ
انتخــابفــردیمتخل

کــه کارهایــی باشــد.بخشــیاز موفقیــتفعالیتهــایتهذیبــیمدرســهاثرگــذار

ایــنراســتامیتــوانانجــامداد،عبــارتاســتاز: در
1 ســوقدادنفعالیتهــایپژوهشــیومطالعــاتجنبــیطــالببــهســوی.

موضوعــاتاخالقــیوتربیتــی؛
2 قالــبروزنامــهدیــواری،بروشــور،مجلــهو...(. نشــریههایداخلــی)در انتشــار

نوشــتههایاخالقــیوتربیتــیاســاتیدوطــالبدرآن؛ واســتفادهاز
3 در. تربیتــی و اخالقــی کتابهــای اولویــت بــا کتــاب نمایشــگاه برگــزاری

بــرایخریــد مالــی تســهیالت ایجــاد و یکبــار( ســالی )حداقــل مدرســه
کتــاب؛ قســطی

4 تهیهینشریههایاخالقیوتربیتیمفیدبرایمدرسه؛.
5 کتابهایاخالقیوتربیتی؛. کتابخانهمدرسهبه تجهیزمستمر
6 و. تخصصــی کــز مرا از بازدیــد و علمی-پژوهشــی اردوهــای برگــزاری

زمینــهیمباحــثاخالقــیو مؤسســههایآموزشــیوپژوهشــیفعــالدر
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کتابخانــه،اســاتید،مطالعــاتوپژوهشهــای تربیتــیوآشــناییطــالببــا
کــز؛ اخالقــیوتربیتــیانجــامشــدهودرحــالانجــامایــنمرا

7 ــکاطالعــاتو. ــرایبان ــیوتربیتــیب ــهســیدیهاونرمافزارهــایاخالق تهی
اتــاقرایانــهمدرســه؛

8 اجــرایموفقیتآمیــزبرنامههــای. همــکاریوهمراهــیبــامعــاونتهذیــبدر
تهذیبــیوتربیتــیازجملــه:طــرحمطالعاتــیشــهیدمطهــری،ســیرهای

کــهدرمعاونــتتهذیــبحــوزهتهیــهشــدهاند. مطالعاتــیو...

کارکنان بخش اداری  .6-3

باطالب نوعی به کهدرمدرسه کسانی گفتهشد،همهی بارها که همانطور

باشند.  اثرگذار تربیتیآنها و ارتباطهستند،میتواننددرمسائلتهذیبی  در

مسؤولیتپذیر،خوشاخالق، باانگیزه، متدین، نیروهای بهکارگیری بنابراین

و طلبگی زّی به پایبند مؤدب، متواضع، انتقادپذیر، منظم، رازدار، امین،

باورمندبهآرمانهایروحانیتوحوزه،دستورپذیر،دارایروحیهخدمتگزاری

دربخشهای روحانیت لباس به ملّبس امکان تاحد و مؤثر روابطعمومی و

اداریواجراییمدرسه،میتوانددرپیشبرداهدافتربیتیوتهذیبیمدرسه

از یکی علمیهی مدرسهی در نویسنده که ایامی  در مثال، برای باشد. مؤثر

که بودم،مدیرمدرسهمسؤولدفتریداشت بهتحصیل شهرستانهامشغول

بود.همیشهمیکوشیدارتباططالببا انسانیوارسته،مهذبوبسیاردلسوز

مدیرراتسهیلکند؛سنگصبورمشکالتطالببود؛دغدغهپیگیریمسائل

کاردرساعتادارینبودوصبحو معیشتیومالیطالبراداشت؛مقیدبه

باتماموجوددرخدمتمدرسهبود. شب،همیشهدردسترسمدیروطالببودو
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4-6. باغبان

گیاهدرمحیطمدرسه،یکیازعواملمؤثردر گلو وجودفضایسبز،درختو

ایجادروحیهیشادابیونشاطدرمیانطالبمیباشد.فضایسبزوخوب،

کهبتواندچنانفضاییرادرمدرسهبرای نیازدارد بهباغبانیباتجربهودلسوز

کند.بنابراین،مدیرمدرسهبایدبکوشدفردمناسبیرابرایاین طالبفراهم

قراردادنفضاوامکانات کندوازمهارتوتجربهیویودراختیار کارجذب

الزم،فضایسبزمحیطمدرسهراتوسعهورونقبخشد.

بــرای مناســب باغبــان یــک اخالقــی شــاخصههای و ویژگیهــا از برخــی

اســت: زیــر شــرح بــه علمیــه مدرســهی
1 گناهان؛. تدینوتقیدنسبتبهانجامفرایضدینیواجتناباز
2 گردانمکتب. کاردرحــوزهوخدمــتبهشــا داشــتننــگاهدرســتنســبتبــه

امــامصادقوســربازانامــامزمانc ؛
3 رعایــتادبوحســنمعاشــرتدرمواجهــهبــااســاتیدوطــالبوســایر.

مدرســه؛ کارکنــان
4 امانتداریورازداری؛.
5 انجاموظایفمحوله؛. بانشاطوپرانرژیدر
6 دارایپوششوظاهرمتناسببافضایحوزه؛.
7 خوشسلیقگی،رعایتبهداشتفردی،عدممصرفدخانیات؛.
8 باغبانیوفضایسبز.. امور کافیدر دارایمهارتوتجربه

باغبانمدرسهشانچنیننقلمیکند: یکیازطالباز
کــه در گوشــه ای از حیــاط مدرســه، زانــوی غــم بغــل  روزی یکــی از طلبه هــا را دیــدم 
کنــدم و رفتــم پیشــش؛  گلــی را از باغچــه  کــرده و ناراحــت و افســرده اســت. شــاخه  
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کمــی باهــاش درد دل نمــوده و  گل را بــه او دادم و  کنــارش نشســتم و شــاخه ی 
کــردم. پــس از مــدت کوتاهــی بــا انــرژی مضاعــف و شــاد و ســرحال، بلنــد  صحبــت 

شــد رفــت ســراغ درس و بحثــش.

5-6. آشپز

تأمیــنتغذیــهیســالمطــالب،بــهوجــودآشــپز بخشــیازموفقیــتمدرســهدر

ــتآدابشــرعیوبهداشــتیدر ــهوماهــربســتگیدارد.رعای ــاسرآشــپزباتجرب ی

نظــرگرفتنشــرایط پخت وپــز،تهیــهیمــواداولیــهحــالل،ســالم،تــازهومقــویودر

کــهازیکآشــپزخــوبانتظار امــوریاســت ســنیونیازهــایجســمانیطــالب،از

کنــد. تهیــهوتــدارکغــذایمدرســهرعایــت مــیروددر

آشپزمدرسهمیتوانددارایویژگیهایاخالقیزیرباشد:
1 تدینوتقیدبهامورشرعی؛.
2 داراینگرشدرستنسبتبهخدمتبهسربازانامامزمان؛.
3 رعایــتادبوبرخــوردمناســبدرمواجهــهبــااســاتیدوطــالبوســایر.

مدرســه؛ کارکنــان
4 آشنابامسایلواحکامموردابتالوآدابتغذیهدراسالم؛.
5 دارایپوششوظاهرمتناسببافضایحوزه؛.
6 کار؛. انجام خدمتگزار،مسؤولیتپذیرودلسوزدر
7 مــواداولیــه. اهــلتدبیــروبرنامهریــزیبــرایاســتفادهیدرســتومناســباز

تهیــهیغــذا؛ اســرافوتبذیــردر از بــهدور تهیــهشــدهو
8 کاریووقتشناس؛. داراینظموانضباط
9 دارایروحیهیانتقادپذیریودستورپذیری؛.
10 تهیهیغذا؛. خوشسلیقهودارایابتکارعملدر
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11 کار.. ازمصرفدخانیاتدرمحیط اهلرعایتبهداشتفردی1وبهدور

رعایــتآدابمعنــویهنــگامپختــنغــذا؛مثــلطهــارتووضــوداشــتن،گفتــن

»بســماهللالرحمنالرحیم«ودرحــالذکــربــودن،بلنــدصلــواتفرســتادن،خــوش

کــردننیــتبــرایخدمــتبــه کارکنــانآشــپزخانهبــایکدیگــر،خالــص اخالقــی

ســربازانامــامزمــانو...بســیاردرروحیــهیمعنــویخــودفــردوســایرطــالب

اثرگــذاراســت.

معاونتهذیبیکیازاستان هامی گوید:
کــه همــه ی  یــم  در یکــی از مــدارس اســتان، آشــپِز  بســیار بداخــالق و بدقلقــی دار
ــه  ــه ســتوه آورده اســت. بیــن طــالب تبعیــض قائــل می شــود؛ ب طــالب مدرســه را ب
گاهــی بــه اســاتید غــذا نمی دهــد!  کــم و حتــی  یــاد غــذا می دهــد و بــه دیگــری  یکــی ز

یختــه و مــدام تنــش ایجــاد می کنــد!  مدرســه را بــه هــم ر

مــدارس  از یکــی آشــپز دربــارهی تهذیــب معاونــان از دیگــر یکــی مقابــل، در

یــد: می گو
ــدون  ــک وعــده غــذای ب ــه خاطــر ی ــه نگــران نیســتیم ب ک ــی اش باعــث شــده  مهربان
ــد.  کن ــع  ــا را ضای ــن غــذا، پیــش دیگــران م گرفت ــر در  ــع تأخی ــا موق ــی و ی هماهنگــی قبل

زبانیکیازطالبمدرسه،چنیننقلمیکند: ویاز
کنــم. ســهوا  کنتــرل  کــه در دســتم بــود،  یــک روز نتوانســتم موتــور ســیکلت دوســتم را 
خطــی روی بدنــه ماشــینی کــه مقابــل نگهبانــی مدرســه پــارک کــرده بــود، افتــاد. چنــد 
روز دنبــال صاحــب ماشــین بــودم. یــک روز دیــدم آشــپز حــوزه ســوارش شــد. رفتــم 
ــا کمــال مهربانــی بــا چهــره ای  جلــو بــرای عذرخواهــی و پرداخــت خســارت؛ امــا او ب

کارتبهداشتی)گواهینامه(معتبرباشندونسبتبهرعایتنکات کارکنانآشپزخانهبایددارای ۱.آشپزوسایر
کهازسویوزارتبهداشتاعامشده،ملتزمباشند. آییننامههایبهداشتمحیط بهداشتیمندرجدر
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یمانــه گفــت کــه چیــزی نیســت، از ایــن اتفاقــات خیلــی می افتــد! در حالــی کــه تنهــا  کر
خــط ماشــین اش را مــن انداختــه بــودم و مــن می دانــم بــا چــه زحمتــی آن ماشــین را 

یــده بــود. خر

تهیــهی ــهحــاللوحــرامدر کافــیازاحــکامومســایلشــرعیوتوجــهب گاهــی آ

کــهرعایــتآنتوســطآشــپزمدرســهیعلمیــهبیشــتر امــورالزمــیاســت غــذااز

گــرآشــپزبــهدلیــلبی مباالتــی،غــذاینجــسبــه مــیرود.بــرایمثــال،ا انتظــار

گذاشــت. خــوردطلبه هــابدهــد،ایــنغــذااثــروضعــیخــودرارویآنهــاخواهــد

کهفرمود: ازشیخعباسقمینقلشده
مــن ســفری بــه همــدان رفتــم و بــر شــخص معتمــدی وارد شــدم. یــک شــب او بــه مــن 
ــا هــم آن جــا  ــم می خواهــد خدمــت شــما باشــم. ب ــم، دل گفــت: فالن جــا شــام مهمان
گــر شــما همــراه مــن بیاییــد، آبــروی مــن بیشــتر  کــردم. گفــت: آقــا ا یــم. مــن امتنــاع  برو
ــم. بعــد از  ــد و خوردی ــم. شــام آوردن ــا هــم رفتی ــرای مــن خــوب اســت. ب می شــود، ب
شــام بــه منــزل برگشــتیم. مــن صبــح برخــالف هــر شــب کــه بــا کمــال راحتــی بــرای نمــاز 
کــه نزدیــک طلــوع آفتــاب بــود و  شــب بــر می خاســتم، زمانــی از خــواب بیــدار شــدم 

نزدیــک بــود، نمــاز صبحــم قضــا شــود. خیلــی ناراحــت شــدم. 
ــی حــاال  ــرک نشــود؛ ول ــاز شــبش ت ــه نم ک ــر زحمــت بکشــد  ــک عم    عجــب! آدم ی
ــا  ــه برخاســتم، ب ــا عجل ــه نمــاز صبحــم نزدیــک اســت قضــا شــود؟ ب ک چطــور شــده 
ــا قضــا نشــود. بعــد بــه فکــر افتــادم  گرفتــم و نمــاز صبــح را خوانــدم ت ناراحتــی وضــو 
کــردم چــرا ایــن  چــرا ایــن طــور شــد؟ یعنــی چــه؟ بــرای مــن مصیبتــی شــد. مــن فکــر 
گفتــم: شــاید بــه خاطــر شــام دیشــب بــوده اســت. غیــر از ایــن دیگــر  طــور شــد؟ 
کــه دیشــب  گفتــم: صاحــب آن منــزل  توجیهــی نــدارم. صاحب خانــه آمــد، بــه او 
کــرد و گفــت: ایشــان بانــک بعــد از ظهــر اســت.  رفتیــم، چــه کاره بــود؟! قــدری تأّمــل 
بــا می دهنــد. ایــن  مــن نفهمیــدم یعنــی چــه؟ بعــد ادامــه داد: بانک هــا قبــل از ظهــر ر
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گفتــم: عجــب! مــرا بــه  بــا می دهــد. مــن خیلــی ناراحــت شــدم،  آقــا بعــد از ظهــر ر
ــه  کــردی؟ ب کار را  ــردی و ســر ســفره ی او نشــاندی. چــرا ایــن  باخــوار ب ــه یــک ر خان
کــردی؟! ایــن مهمان نــوازی بــود؟ ایشــان فرمــود: اثــر  ایــن غــذا ایــن  مــن خدمــت 
کــه تــا چهــل شــب نمی توانســتم خــوب بــرای نمــاز شــب برخیــزم. تــا چهــل  طــور شــد 
ینــد  کــه بایــد، نمــاز شــب را انجــام بدهــم. بــه مــا می گو شــب موّفــق نشــدم آن گونــه 
کنیــد؛ اّمــا مــا دائــم ســعی در  گــر می خواهیــد صالح العمــل باشــید، غذایتــان را پــاک  ا

ــم.1 ی کردنــش دار ــوده  آل

6-6. خادم و نظافت چی

محیــط، نظافتــی امــور انجــام مدرســه، خادمــان یــا خــادم اصلــی وظیفــهی

اســاتیدومهمانــانوســایرامــورمحولــهمیباشــد.خــادماز خدمــاتپذیرایــیاز

کارهــایدرمعــرض کــهبیشــتروقتــشدرمدرســهســپریمیشــودو ایــنجهــت

دیــدمدرســهراانجــاممیدهــد،بــهعنــوانبخــشمهمــیازوجهــهیعمومــی

مدرســهبــهشــمارمــیرودودرصــورتداشــتنویژگیهــایاخالقــیوشــخصیتی

واالمیتوانــدهــمبــرایمدرســهوهــمبــرایطــالب،منشــأآثــارخوبــیباشــد.یکــی

ازطــالبنقــلمی کنــد:
خــادم مدرســه ی آیــت اهلل مجتهــدی نمــاز شــبش تــرک نمی شــد؛ بــه همیــن 

خاطــر طلبه هــا خجالــت می کشــیدند نمــاز شــب نخواننــد!

۱.»ســلبتوفیــقبــالقمــهحــرام«،بخــشاخــاقوعرفــاناســامیســایتتبیــان،فــرآوری:زهــرااجــال،شناســه
         .۱۳۹۲/۹/۳0 یــخ تار ۲۶۵۱۱8، مطلــب:
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چنیــن مدرسه شــان آبدارچــی مــورد  در نیــز مــدارس  از یکــی تهذیــب معــاون

یــد: می گو
آبدارچــی مدرســه ی مــا، برخــی از روزهــای مــاه رجــب را روزه می گرفــت و همیــن امــر 
ینــد خــادم روزه مســتحبی می گیــرد و  باعــث می شــد بعضــی از طلبه هــا بــه خــود بگو
ــذا انگیــزه و شــوق پیــدا می کردنــد  باِز امــام زمــان روزه نگیــرم! ل مــن طلبــه ی ســر

کــه روزه ی مســتحبی بگیرنــد. 

برخــیازشــاخصهایاخالقــیخــادممدرســهیعلمیــهرامیتــوانبــهشــرحزیــر

کــرد: بیــان
1 گناهان؛. تدینوتقیدنسبتبهانجامفرایضدینیواجتناباز
2 داشتننگاهدرستنسبتبهخدمتبهاهلعلموسربازانامامزمان؛.
3 تکریــمعلمــا،اســاتیدوطــالبورعایــتادب،تواضــعوحســنخلــقدر.

ــاایشــان؛ برخــوردب
4 انجــام.  در ســلیقه خــوش و وقتشــناس کاری، انضبــاط و نظــم دارای

وظایــف؛
5 انجاموظایف؛. داشتنروحیهیمسؤولیتپذیریوتکلیفمحوریدر
6 امانتداریورازداری؛.
7 ایمانومعنویتدرخود؛. تالشمستمربرایتقویتنور
8 دارایپوششوظاهرمتناسببافضایحوزه..

همچنیــن،برخــورداریازســالمتجســمانی،رعایــتبهداشــتفــردی،عــدم

ابتــالیمدرســهنیــزاز و فنــیمــوردنیــاز مصــرفدخانیــاتوآشــناییبــاامــور

ــرد. گی  ــرار ــوردتوجــهق ــدم انتخــابخــادمبای ــهدر ک شــرایطیاســت
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نکته و خاطره

کــه کســایی  گوگانــی،دامــادعالمــهامینــیاعلی اهلل مقامــه مرحــومســیدغالمرضــا

نهایــت گواهــیعلمــاومراجــعبــزرگ،شــخصیتپرفضیلــتواهــلتقــواودر بــه

کــه: کــردهاســت عدالــتووثاقــتبــوده،نقــل
یز  ]مدرسه ى طالبیه[ مشغول درس خواندن  تبر از مدرسه های علمیه ی  در یکی 
را به خوبى  که وظایفش  با تقوا و درستکار بود  بودم. خادم مدرسه مردی بسیار 
گناهان  انجام می داد و روحیات عجیبی داشت. غالبا ساکت به نظر می رسید. از 
پرهیز می نمود. او اتاق طلبه ها را بدون هیچ چشم داشتی جارو می زد و لباس های 
کند، ابایى نداشت. نیمه  آن ها را می شست. حتی از این که آفتابه ی دیگران را پر 
افتادم؛  راه  به  و  بستم  را  در حجره  آمدم.  بیرون  اتاق  از  و وضو  تطهیر  برای  شبی 
او  حجره ی  در  نوری  تعجب  نهایت  در  رسیدم،  خادم  اتاق  مقابل  به  وقتی  اما 
کشف این  کرده است. برای  یى خورشید در آن جا طلوع  گو می درخشید؛ چنان که 
گوشم  یى به  گفت وگو که نزدیک شدم، صدای  راز جلو رفتم تا در بزنم؛ اما همین 
بر  نمی خواستم  از یک طرف  کسی صحبت می کند.  با  که خادم  دانستم  و  رسید 
که  کنجکاو شده بودم  یى دیگر  او وارد شوم و نیمه شب سرزده نزد او بروم؛ از سو
گوش  ید! ناچار قدری پیش رفتم و پشت در به  کسی سخن می گو بدانم با چه 
ایستادم. صدای خادم را تشخیص می دادم؛ اما صدای فرد دیگر را نمی شناختم. 
ساعتی گذشت ومن هم چنان متحیر ایستاده و به گفت وگوی آن دو که برایم مبهم و 
که همانند  گهان متوجه شدم صدا قطع شد و نوری  نامفهوم بود، گوش می دادم. نا
محکم  و  نیاوردم  طاقت  دیگر  هنگام  آن  در  گردید.  می درخشید، خاموش  آفتاب 
باز  را  گفتم: من هستم؛ در  را بردم و  کیست؟ من نام خود  در زدم. خادم پرسید: 
کرد. پرسیدم: اجازه می دهی  گشود و چشمش به من افتاد، سالم  کن  ! وقتی در را 
گفت: بفرمایید! درون اتاق رفتم و نشستم. اما نه کسی غیر از او آن جا  وارد شوم؟ 
ید؟ گفتم: خیر. اما تو  کرد: امری دار حضور داشت و نه وضع غیر عادی بود. سؤال 
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با شخصی صحبت می کردی و دیدم نوری در اتاقت می درخشید. حقیقت را بگو 
یا شوند. جواب داد:  یان را جو گرنه می روم و طلبه ها را خبر می کنم تا بیایند و جر و 
گو نکنی.  ماجرای امشب را برایت نقل می کنم، به شرط این که برای هیچ کس باز 
گفتم: قول می دهم که پرده از این راز برندارم. آن گاه گفت: من تا روز جمعه هستم. 
از تو پیمان می گیرم که تا ظهر جمعه سّر مرا فاش نسازی. آن شب، شب چهارشنبه 
گفت: راستش را بخواهی  یم. سپس  که تا جمعه سخنی نگو بود و من قول دادم 
یف داشتند. من در محضر ایشان بودم و حضرت با من  امام زمان  این جا تشر
باره ی چی با تو سخن می گفتند؟! گفت:  گفت وگو می نمودند. با تعجب پرسیدم: در
که در زمان غیبت با ایشان ارتباط  گروه اطراف امام عصر  هستند  همیشه سه 
که  گروه دوم  اول هستند.  کمتر است، در طبقه ی  تعدادشان  که  گروه  دارند. یک 
که از آن  کمی فزون تر است، در طبقه ی دوم قرار دارند و دسته ی سوم  تعدادشان 
گروه از نظر معنا و باطن، مانند  دو طایفه بیشتر هستند، در طبقه ی آخرند. این سه 
سه حلقه ی تو در تو هستند که هر گاه یکی از طبقه ی نخست از دنیا برود، فردی از 
طبقه ی دوم جانشین او می شود. هر وقت کسی از طبقه ی دوم وفات کند، شخصی 
گر کسی از طبقه ی سوم وفات  از دسته ی سوم جای او را می گیرد. به همین ترتیب ا
کند، یکی از مردم را که دارای تقوا و فضایل اخالقی بوده و از نظر روحی شایستگی 
کامل دارد، به جای او قرار می دهند تا وظایف او را انجام دهد. پس از این توضیح 
ادامه داد و گفت: روز جمعه یک نفر از طبقه ی سوم فوت می شود. امشب حضرت 
یف آوردند و به من امر فرمودند که جانشین او باشم و اجازه دادند تا در زمره ی  تشر

گروه آخر انجام وظیفه کنم.  افراد 
   ســخن خــادم تمــام شــد و مــن مبهــوت و شــگفت زده از اتاقــش خــارج شــدم. حــال 
عجیبــی داشــتم. دیــدن آن نــور و ایــن داســتان، چنــان طوفانــی در مــن پدیــد آورد کــه 
کــه بــه چشــم  کــردم ایــن مــردی  بــود. فکــر  تمــام وجــودم را مســّخر نمــود و آرامشــم را ر
یــم، چــه مقامــی بــه دســت آورده و بــه چــه ســعادت  یــک خــادم بــه وی می نگر
یف می برنــد و او را نــزد خــود  کــه امــام زمــان بــه اتاقــش تشــر گردیــده  بزرگــی نایــل 



67 فصل اول: ظرفیت های نیروی انسانی در مدرسه علمیه

یــژه ی  گیــرد و بــه وظایــف و می خوانــد تــا در ردیــف خاصــان درگاه حضرتــش قــرار 
ــم برانگیخــت  ــان موجــی در باطن ــکار چن ــن اف ــردازد. ای ــوار بپ ــاران راســتین آن بزرگ ی
کــردم. صبــح  کــه تــا ســپیده دم، نــه خــواب بــه چشــمم آمــد، نــه حــال عبــادت پیــدا 
کارهــای عــادی روزانــه گشــته و  دیــدم خــادم بــا متانــت و آرامــش خاصــی، مشــغول 

در ظاهــر هیــچ تغییــری در وضعــش نشــده اســت. 
کــه پیوســته مراقــب حــال و رفتــار او     روز پنج شــنبه نیــز بدیــن منــوال گذشــت و مــن 
یــد  بــودم، چیــزی جــز همــان انجــام وظایــف معمولــی از قبیــل جــارو زدن مدرســه و خر
یــد تــا آن  کــردم، جلــو دو از بــازار مشــاهده نکــردم. حتــی وقتــی آفتابــه را از حــوض پــر 
ــز چنیــن  ــدا، هرگ گفتــم: اب ــا عذرخواهــی  کــه مــن نگذاشــتم و ب ــرد  ــم بب ــرد و برای را بگی
ــوام. روز جمعــه، از ســحر  ــو آقــای مــن هســتی و مــن خــادم ت ــدارم، ت جســارتی روا ن
یــر  مشــغول کار شــد و مــن بــا کنجــکاوی و نگرانــی بى ســابقه ای رفتــار او را یک ســره ز
کــه زمــان موعــود اســت، چــه مــی شــود. خیلــی دقیــق  ــا ببینــم آن روز  نظــر داشــتم ت
کــه بدانــم او در ایــن روز چــه برنامــه ای دارد. بــا چــه افــرادی تمــاس  شــده بــودم 
کارهــای مدرســه را  کــه از اتاقــش خــارج شــد، ابتــدا  می گیــرد. ســپیده دم جمعــه 
انجــام داد؛ ســپس بــه امــور خــود پرداخــت. اول لباس هایــش را شســت و تطهیــر 
کفش هایــش را  کــرد، بعــد لباس هایــش را روی بنــد انداخــت تــا خشــک شــوند. 
ــه لباس هایــش خشــک  ک ــر  ــک ظه ــاب گذاشــت. نزدی ــل آفت هــم آب کشــید و مقاب
کــرد. چــون تابســتان بــود و روز  شــده بــود، لنگــی بســت و در حــوض مدرســه غســل 
یــش رفتــه بودنــد و فقــط عــده ی  جمعــه، طلبه هــا بــرای دیــدار خانواده هــای خو
کــرد و از آب بیــرون آمــد، قــدری  کمــی در مدرســه بــه ســر می بردنــد. وقتــی غســل 
در آفتــاب ایســتاد تــا خشــک شــد، ســپس لبــاس و کفش هایــش را پوشــید و ماننــد 
کــه عــازم ســفر اســت، آمــاده ی رفتــن شــد و لــب حــوض نشســت. همیــن  مســافری 
گهــان غیــب شــد و  کبــر« طنیــن افکنــد ، نا کــه صــدای اذان بلنــد شــد و بانــگ »اهلل ا

کــردم، اثــری از او ندیــدم.  مــن هرچــه نــگاه 
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یاد شدم. چند نفری  یدم و مشغول داد و فر  من مات و مبهوت به صحن مدرسه دو
یختند تا ببینند چه خبر شده! وقتی مرا  که در مدرسه بودند، سراسیمه به حیاط ر
در آن وضع دیدند، شگفت زده جلو آمدند و گفتند: چه شده. مگر دیوانه شده ای؟ 
که لباس هایتان را می شست، حجره هایتان  گفتم: خادم این مدرسه، همان مردی 
نماز  برای  یا  رفته  بازار  به  گفتند: شاید  نیافتند،  را  او  . چون  و…  را جارو می کرد 
می دانم  نیست.  این حرف ها  هرگز.  گفتم:  است.  مدرسه خارج شده  از  جماعت 
که اینک به امام زمان پیوسته. پرسیدند: قصه چیست؟ ماجرای او را برایشان 
یف  شرح دادم و تمام حوادثی که از شب چهارشنبه اتفاق افتاده بود، برای آن ها تعر
کردم. همینک حدود ۸۰ سال از آن ماجرا می گذرد و در طول این مدت، احدی از 

یزی نام و نشانی نیافته است.1 آن خادم تبر

7-6. نگهبان

کــهانســانبــاورودبــهمدرســهبــاویمواجــه کســیاســت نگهبــانمدرســه،اولیــن

بــاطــالب،هنــگامورودوخــروجمیتوانــددرروحیــهو میشــود.نــوعبرخــورداو

مــدارسنقــلمیکنــد: باشــد.طلبــهیکــیاز خلــقوخــویآنهــااثرگــذار
کــه از درس اخــالِق  مدرســه ی مــا نگهبــان بداخالقــی داشــت و مــن برخــی شــب ها 
خــارج از مدرســه و بــا حــال خــوش معنــوی کمــی دیــر برمی گشــتم، ایــن آقــا بــه قــدری 
کــه آخــرش عصبانــی شــده  در بازکــردن در و اجــازه ی ورود دادن، مــرا اذیــت می کــرد 
ــودم، از دســت  ــرده ب ک ــت جمــع  ی ــردم و هــر چــه نورانیــت و معنو ــداد می ک و داد و بی

می رفــت و بــا ناراحتــی از او جــدا شــده و بــه حجــره می رفتــم.

درمقابل،معاونتهذیبیکیازمدارسنیزچنیننقلمی کند:
نمــاز اول وقــت و قرائــت قــرآن در اغلــب اوقــات در نگهبانــی و هم چنیــن نمــاز شــب 

۱.بــهنقــلازحجــتاالســامعالــی)فایــلصوتــیومتــنآن(؛پایــگاهمهدییــار،شناســهخبــر:۲۳78،۱۳۹۳/۱/۴،
نقــلشــدهاســت.( بــودهومکــرر بــزرگانتبریــزودیگــرانمشــهور http://mahdiiyar.ir)ایــنحکایــتنــزدعلمــاو
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ــژه ای  ی ــکات توجــه و ــن ن ــه ای ــه ب ک ــا  ــه م ــان حــوزه، تلنگــری اســت ب یکــی از نگهبان
یــد: نگهبــان حــوزه بــا روی گشــاده در ایــام تعطیلــی مدرســه،  بکنیــم. هم چنیــن می گو
گلدانهــا و غــذا دادن بــه  عهــده دار ســفارشهای مــا میشــد و بــا آب دادن بــه 

یــوم و... خیــال طلبه هــا را راحــت می کــرد. کوار ماهیهــای آ

ــت ــهآنهــادق ــدب ــانمدرســهبای انتخــابنگهب ــهدر ک ــکاتوشــاخص هایی ن

ــارتاســتاز: نمــود،عب
1 تدینوتقیدنسبتبهانجامفرایضدینی؛.
2 ادبوحسنبرخوردباطالبومراجعان؛.
3 امانتداریورازداری؛.
4 روابطعمومیخوبومؤثر؛.
5 نشاطوسرزندگی؛.
6 عالقهمندیبهخدمتبرایحوزهوطالب؛.
7 کارنگهبانی؛. گاهیبهارزشواهمیت آ
8 پوششوظاهرمتناسببافضایحوزه؛.
9 امورنگهبانی،حفاظتیوامنیتی.. کافیدر تجربه،مهارتوهوشمندی

8-6. راننده

ایــابوذهــاب راننــدگانخودروهــایســواریمدرســه،مســؤولیت یــا راننــده

اســاتیدومهمانــانوراننــدگانوســایلنقلیــهعمومــیمدرســه،مثــلاتوبــوس،

کســیَون،مســؤولیتایــابوذهــابطــالبمدرســه)طــالب مینیبــوسیــاتا

کندرمدرســهو...(رابرعهــدهدارنــد. متأهــل،طــالببومــیغیرســا

برایانتخابرانندهیمناسب،توجهبهویژگیهایزیرضروریاست:
1 تدینوتقیدنسبتبهانجامفرایضدینی؛.
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2 داشتننگاهدرستوموّحدانهنسبتبهخدمتبهحوزهواهلعلم؛.
3 وقتشناسیونظموانضباط؛.
4 ادبوحسنخلقدرمعاشرتبااساتیدوطالب؛.
5 امانتداریورازداری؛.
6 تأهل؛.
7 عفتوپاکدامنی؛.
8 دارایپوششوظاهرمتناسببافضایحوزه؛.
9 آرامش،حوصلهوسعهیصدرهنگامرانندگی؛.
10 قانونمداریوتقیدنسبتبهمقرراتراهنماییورانندگی؛.
11 اهتمامجدینسبتبهامنیتوسالمتسرنشینانخودرو؛.
12 تجربهیباالوتسلطبرمهارتهایرانندگی؛.
13 آشناییباامورفنیوسیلهینقلیه،تعمیرونگهداریآن..

بیتی در مدرسه  7. ظرفیتهای بخشها و واحد های فرهنگی و تر

مــدارسعلمیــه،بســیجطــالب،هیئــت،دارالقــرآنوســایرواحدها دربســیاریاز

تهذیــب معــاون و مدیــر کــه دارنــد وجــود طلبگــی تشــکلهایخودجــوش و

ایــن مدرســهبــااشــرافبــرفعالیتهــایآنهــاوتدبیــرمناســب،میتواننــداز

بــااشــراببرنامههــای ظرفیتهــابهتریــنوبیشــترینبهرهبــرداریرابکننــدو

اخالقــیوتربیتــیدرفعالیتهــایمتنــوعآنهــابــهصــورتغیرمســتقیمولــی

اثرگــذار،اهــدافتهذیبــیوتربیتــیمدرســهراپیــشببرنــد.البتــهبایــدبســیار

گروههــا،موجــبچنــددســتگیواختــالف کــهفعالیتهــایایــن مراقــببــود

میتــوان بســیج، ظرفیــت از اســتفاده بــا مثــال، بــرای نشــود. طــالب میــان
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ظلمســتیزی، کاری، فــدا و  ایثــار انقالبیگــری، والیتمــداری، مثــل صفاتــی

استکبارســتیزی،مســؤولیت پذیری،شــجاعتو...رادرطــالبایجــادوتقویــت

یــج کــرد.برگــزاریبرنامــهیشــبیبــاشــهدا،تبییــنســیرهیعملــیشــهداوترو

کــهبســیجمیتوانــددر فرهنــگوشــهادتدرمیــانطــالبازدیگــرامــوریاســت

کنــد. ایــنزمینــهبهخوبــینقشآفرینــی

در را اخــالق درس حتــی و اخالقــی ســخنرانیهای میتــوان همچنیــن

بــااســتفادهازظرفیــتخــوبهیئــت، گنجانــدو برنامه هــایهیئــتمدرســه

ایــن  از  نمــودو بــهاهلبیــترادردلطــالبشــعلهور عشــقومحبــت

آموزههــایاخالقــیوتربیتــیرابــهآنهــاانتقــالدادوچــون طریــق،بســیاریاز

از بســیاری تعامــل ایــن  در دارنــد، عهــده بــر را هیئــت ادارهی طــالب، خــود

گروهــی،روحیــهی  کاِر و صفــاتاخــالقاجتماعــی،مثــلروحیــهیجمعــی

ــاریو... خدمت گــزاری،حســنخلــق،حســن ظــن،ایثــار،تواضــع،حلــموبردب

یابــد. ارتقــا و گرفتــه به خوبــیشــکل می توانــد

آیــاتالهــیوحفــظ برنامهریــزیبــرایانــسبیشــترطــالببــاقــرآن،تدبــردر

موضوعــییــاترتیبــیقــرآنو...رانیــزمیتــوانازدارالقــرآنمدرســهانتظــارداشــت

بــههمیــنترتیــبمیتــوانازظرفیــتســایرتشــکلهایخودجــوشطــالب و

گرفــت. کمــک مدرســهبــرایاهــدافتهذیبــی

کیــفبرنامههــاو کــّمو ــر ــوانب ــاایــنتعامــلســازنده،هــممیت ازســویدیگــرب

ــهنفــس ــهداشــتوهــماعتمــادب رفتارهــایآنهــانظــارتوِاشــرافهوشمندان

وشــوقوانگیــزهیفعالیت هــایفرهنگــیتربیتــیرادرطــالبتقویــتنمــودو
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پــیاســتفاده ایــنتعاملهــادر واقــعمــادر برنامههــایآنهــارارونــقبخشــید.در

ازروشهــایتربیتــیغیرمســتقیمودرعیــنحــالاثرگــذاردرمدرســههســتیم.

8. ظرفیتخانواده ی طالب

کــهانســانراتحــتتأثیــرفضــا،روابــط خانــهوخانــوادهنخســتینمحیطــیاســت

بــهعنــوانمؤثرتریــنعامــلتربیــتمعرفــیشــده ومناســباتخــودقــرارمیدهــدو

اســت.باورهــایدینــیوتقیدهــایمذهبــیوالدیــن،ســالمتاخالقــیوتربیتــی

خانوادگــی، درون مثبــت عاطفــی ارتبــاط والدیــن، گاهــی آ ســطح خانــواده،

فقــدان آرامــشخانــواده، و ثبــات مقتدرانــه، و مســؤوالنه فرزندپــروری ســبک

خشــونتوپرخاشــگریدرخانــواده،عدالــتورزی،مهــرورزی،حقســاالری،

ــد. ــدانمؤثرن تربیــتفرزن کــهدر تفاهــموالدیــنو...ازجملــهعواملــیهســتند

گزینش و پذیرش هنگام است الزم امر متولیان و مدرسه مدیر بر بنابراین،

ورودیهایجدیدحوزه،نسبتبهبررسیوضعیتخانوادگیفرداهتمامجدی

باوالدینو...،بکوشند باانجامتحقیقاتمحلیومصاحبه داشتهباشندو

افرادیراانتخابکنندکهدرخانوادهیمتعادل،سالمومذهبیرشدکردهاند.

بهتحصیلدرحوزه روانیبهتری و آرامشروحی با فرد امرسببمیشود این

بپردازدودرمسیررشدوتعالیاخالقیومعنویموفقترباشدوازسویدیگر،

گردد. کمتریبرحوزهتحمیل هزینههایمادیومعنوی
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ارتباط مستمر مدرسه با خانواده 

والدینگمانمیکنندکهباورودفرزندشانبهحوزهیعلمیه،مسؤولیت برخیاز

تربیتیآنهاپایانیافتهاستوبنابراینفرزندطلبهشانرابهامانخداوبهامید

کسوظیفهیخودرابایدادا مدیرواساتیدمدرسهرهامیکنند!حال  آن کههر

کنونی،مسؤولیتآنهادوچندانشدهوبیشازگذشته کندوحتیدرشرایط

بایدنگرانرشدعلمیواخالقیفرزندشانباشند.

ــا ــهب ک ــههــمتصــورمیکننــد ــرانمــدارسعلمی ازســویدیگــر،بعضــیازمدی

بــهعهــدهیمدرســه کامــلتربیــتاو ورودنوجــوانوجــوانبــهمدرســه،مســؤولیت

اســت ممکــن گاه و میگیرنــد نادیــده امــر ایــن  در را نقــشخانــواده و اســت

نگــرانمداخلههــایتربیتــیوالدیــننیــزباشــند؛امــابایــددانســتارتبــاطبــا

کــردنآنهــابــامســائلآموزشــیوتربیتــیفرزندانشــان، خانــوادهیطــالبودرگیــر

بــه  و دارد آنهــا اخالقــی و تحصیلــی پیشــرفت در ســازندهای بســیار نقــش

امــوراخالقــی یقیــن،مدرســهبــدونهمراهــیوهمــکاریخانــواده،بهویــژهدر

مــدارس ایــنرو،تعــدادیاز بــرد؛از بــهجایــینخواهــد وتربیتــیطــالب،راه

علمیــهجلســههاونشســتهاییرابــاوالدیــنطــالب)بهویــژهطــالبپایههــای

کــهدر آنــانرانســبتبــهمســائلطلبگــیووظایفــی پایینتــر(ترتیــبمیدهنــدو

مــوردبایدهــاونبایدهــایزمــان برابــرفرزنــدطلبهشــاندارنــد،توجیــهمیکننــد؛در

ایــامتعطیلــیحــوزهو...، فرزندشــاندرمنــزلومراقبتهــایمــوردنیــازدر حضــور

گاهنیــزبــهصــورتخصوصــیبــابرخــیاز نکتههــایالزمرامتذکــرمیشــوند.

مــوردمســائلومشــکالتفرزند شــانصحبــتمیکننــدوآنهــارادر والدیــندر

گــر ــرارمیدهنــد.خانوادههــاهــما ــدتحصیلــیوتربیتــیفرزند شــانق ــانرون جری
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یافــتمیکننــد. نکتــهایداشــتهباشــند،بیــانوپاســخهایالزمرادر

مدرسه مدیر میشود پیشنهاد سازنده، تعامل این تحکیم و  استمرار برای

و بهانهها به و مدرسه وطالب اساتید از دیگر برخی همراهی با یا تنهایی به

سفرهای از والدین بازگشت هنگام عیادت، )مثل مختلف مناسبتهای

احوال از و بزند سر طالب منزل به گاهی و...(، طلبه تلبس موقع یارتی، ز

خانوادههاجویاشوند.اینامرسببتسهیلفرایندتعلیموتربیتطالبمیشود

ومدیرمجبورنیستبارسنگینتربیتآنهارابهتنهاییبهدوشبکشد.

راههــایبرقــراریارتبــاط تشــکیلانجمــناولیــایمدرســهنیــزمیتوانــدیکــیاز

مــدارسعلمیــهایــن برخــیاز کــهالبتــهدر مســتمرخانــوادهبــامدرســهباشــد

بــرکاتخوبــیهــمداشــتهاســت. و آثــار برنامــهاجــرامیشــودو

چالش های خانوادگی طالب

مسائلومشکالتخانوادگیطالببهدوبخشتقسیممیشود:

الف.مسائلمربوطبهخانوادهیطلبهمجرد؛

ب.مسائلمربوطبهطلبهیمتأهلباهمسر،فرزندانوبستگان.

طــالق، اعتیــاد، طوالنــی، مشــاجرههای گفــت بایــد نخســت بخــش در

یــاهــردو،مشــکالتمعیشــتیخانــواده،تکســاالریدر محرومیــتازپــدر،مــادر

خانــه)مادرســاالری،پدرســاالری،فرزندســاالری(،ســبکفرزندپــروریغافالنــه،

ســهلگیرانهیــامســتبدانه،اشــتغالمــادر،عــدمآشــناییوالدیــنبــامهارتهــای

زندگــی،ضعــفمعنویــتدرخانــه،داشــتنتفریحــاتناســالم،عــدمهماهنگــی

تدابیــرتربیتــیو...هــریــکمیتوانــداثــرنامطلــوببــررونــدرشــد والدیــندر
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علمــیومعنــویطــالبمجــردداشــتهباشــد.1

همچنیــن،فقــدانارتبــاطوتعامــلســازندهمیــانوالدیــنطلبــهبــامدرســه

وبیخبــریوغفلــتآنهــاازوضعیــتآموزشــیوتربیتــیفرزندشــان،بهویــژه

ــروبیتوجهــیوینســبت گاهــیمدی درســالهایاولطلبگــیونیــزضعــفآ

میتوانــد دو هــر خویــش، طلبــهی درونخانوادگــی احتمالــی مشــکالت بــه

گشــتهومســیررشــدوتعالــی برخــیســوءبرداشــتهاومشــکالت بــروز زمینهســاز

ــراردهــد. ــردراتحــتتأثیــرق اخالقــیوتحصیلــیف

ایــن  از برخــی میخــورد؛ چشــم بــه یــادی ز مشــکالت نیــز دوم بخــش   در

از: اســت عبــارت مشــکالت
1 ازدواجهایزودهنگام؛.
2 همسرگزینینامناسب)عدمرعایتتناسبها،اختالفهایفرهنگیو...(؛.
3 وظایــف. میــان تعــادل ایجــاد  در روحانیــان و طــالب از بســیاری ناتوانــی

خانوادگــی؛ تکالیــف و طلبگــی
4 فرزندپــروری. و همســرداری مهارتهــای در اساســی وجــودضعفهــای

وروحانیــان؛ طــالب
5 برقراریارتباطدرستباخانواده؛. ضعفوناتوانیدر
6 ضعفدرنگرشهاورفتارهایدینیهمسروفرزندان؛.
7 تعارضواختالفزوجینباخانوادهیکدیگر؛.

گزینــشورودی هــایجدیــد،بایــدنســبتبــهایــنامــورحســاس گفتــهشــد،مســؤوالن ــرنیــز کــهپیشت  ۱.همان طــور
کننــد؛ کــهمشــکالتحــادخانوادگــیدارنــد،بــهحــوزهممانعــت ورودافــرادی باشــندوبکوشــندتــاحــدامــکاناز
انــرژیوامکانــاتانــدکخــودرا نیســتدرحــوزه،وقــتو قــرار کــهحــوزهومدرســهیعلمیــهبهزیســتینیســتو چــرا

کنیــم. صــرفبازپــروریوروان درمانــیافــرادیــارفــعمســائلومشــکالتخانوادگــیآنــان
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8 دخالتهایاطرافیان؛.
9 فقرومشکالتمعیشتیخانواده؛.
10 بیاعتمادیهمسر)بهسببمتعهیاازدواجدومو...(..

ایجادتنشوسلب ایندست،همگیمیتواندزمینهساز ومواردیاز اینامور

گشتهواوراازرشدمعنویوعلمیبازدارد. آرامشروحیوروانیدرطلبه

کارگاههای زمینهسازیبرایارائهیآموزشهایخانوادگیموردنیاز،برگزاری

مهارتآموزی،معرفیسبکزندگیاسالمیوفراهمنمودنبسترهایمناسب

برایمشاورههایفردیوخانوادگی،تهیهوتوزیعمحصوالتومنشوراتفرهنگی

کهمدیرانمدارسومتولیان وتربیتیمناسبو...ازجملهراهکارهاییاست

امرمیتواننددرجهتپیشگیریورفعاینمسائلومشکالتپیگیرینمایند.
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گذشــت،ازاهمیــتباالیــیدر گرچــهظرفیتهــایانســانیمدرســه،چنانچــه

کادراجرایی-مدیریتــیو تعلیــموتربیــتطلبــهبرخــورداراســتوبــدونوجــود

تربیــت کارگــزارانمهــذب،بــاانگیــزه،مســؤولیتپذیرو...توفیــقچندانــیدر

ــان ــنمی ای ــیدر ــمداشــت؛ول ــذارنخواهی ــیوتأثیرگ ــاکوعالمــانربان نفــوسپ

ــده ــدوآنرانادی ــدغافــلمان ــزنبای ازاهمیــتظرفیتهــایمحیطــیمدرســهنی

ایــنرو،درفصــلدومبــهاهمیــتفضاهــایفیزیکــیمدرســهونقــش گرفــت.از

قابــلتوجــهآندرپیشــرفتتحصیلــیوتربیتــیطــالبورونــقعلمــیوتهذیبــی

مدرســهخواهیــمپرداخــت.

یکی مدرسه ی علمیه ی مطلوب 1. ترسیم فضای فیز

یــکمدرســهیعلمیــهیمطلــوب،تمــامبرنامههــا،فعالیتهــاوامکانــات در

ــارهــمبایســتیفضاهــایرشــدهمــهجانبــهیعلمــیو کن  ووســایلمدرســهدر

کــهبعــدازمدتــیزندگــیدرآن،آثــار معنــویطــالبعلــومدینــیرافراهــمنمایــد

ایــنمیــان،هیــچعنصــری)چــه رشــدوبالندگــیدروجــودآنهــانمایــانشــود.در

ســختافزاریوچــهنرمافــزاری(درمدرســه،بیتأثیــردرحیــاتعلمــیومعنــوی

تــدارکوچینــشمناســبایــنعناصــر،ضامــن کافــیدر فــردنیســتوتوجــه
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زمینههــای و فرصتهــا کننــدهی تأمیــن و آن دهندگــی رشــد ماهیــت دوام

تربیتیافتگــیطــالبمیباشــد.

محل احداث مدرسه

کز مرا به نسبت مناسبی موقعیت و فاصله در باید مدرسه احداث محل

جمعیتیونواحیمسکونیبودهوامکاندسترسیبهتأسیسات،مانندآب،

مطالعات اقدامی، هر از پیش است ضروری باشد. داشته گاز و تلفن برق،

گیرد؛ازجملهبایدبهجهت اقلیمیدربارهیمنطقهیاحداثمدرسهصورت

کارخانجات مانند آلودگیزا عوامل مسیر در مدرسه تا داشت توجه باد وزش

صنعتیوشیمیایی،محلدفنزباله هایشهری،فاضالبشهری،دامداری،

انباشت محل های آجرپزی، کورههای کشتارگاهها، دباغخانهها، مرغداری،

و گرد و بو دود، ایجاد است ممکن نحوی به که کزی مرا سایر و حیوانی کود

گورستان، بیمارستان،تیمارستان، نمایند،واقعنشود.همچنیندرجوار غبار

برق قوی فشار کابلهای حریم از و نباشد بزرگراهها راهآهن، خطوط زندان،

فشار زمینی پستهای گازرسانی، فرعی و اصلی خطوط زمینی(، یا )هوایی

مواد انبارهای گاز، کپسولهای فروش و عرضه محل بنزین، پمپ برق، قوی

کاغذ، محترقهومنفجره،ترکیباتشیمیاییوانبارهایقابلاشتعال،مانند

پارچه،الستیك،چوب،الیافوغیرهخارجبودهودرمسیرحوزههایآبریز

در مدرسه احداث که درصورتی باشد. نداشته قرار رودخانه اصلی و فرعی

کز نزدیكمحیطهایذکرشدهاجتنابناپذیرباشد،بایدحداقل500متربامرا
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فوقفاصلهداشتهباشد. 1

برخیازعواملساختمانیومحیطیمؤثرتربیتیدرمدرسهعبارت انداز:

۱.اقتباسازمادهییک»آییننامهبهداشتمحیطمدارس«وزارتآموزشوپرورش.
یــژهدرشهرســتانهاازلحــاظمحیطــییــاســاختمانی بــهو قــمو مــدارسعلمیــهدر متأســفانهتعــدادقابــلتوجهــیاز
ــه ــامدرســهیمتعلــقب گاهمنــزلمســکونیی ــرایمثــال، ــد؛ب ــرایســکونتطلبــهراندارن کافــیب اســتاندارهایالزمو
ــاخیابانهــایاصلــیو ــرددی ــرت ــازاریپ ــامدرســهدروســطب ــدی کردهان ــل ــهمدرســهعلمیــهتبدی ــرورشراب پ آمــوزشو
ــد ــرانب ــانودخت ــهتنــهزن ــدتنــهب ــهمدرســه،مجبورن گرفتــهوطــابواســاتیدهنــگامرفت وآمــدب  ــرار شــلوغشــهرق
بیفتــدو....درچنیــن کننــدوخــواه  وناخــواهچشمشــانبــهمنظرههــایناخوشــایندونابهنجــار پوشــشحرکــت
انــرژی ــودو ــامشــکالتفراوانــیهمــراهخواهــدب بــهویــژهطــالبمبتــدیب شــرایطی،امــرتربیــتوتهذیــبطــالبو
ایــنرو،شــاخصهایالزمبــراییــکمدرســه گرفــت.از یــادیراازمتولیــانامــرتهذیــبوتربیــتمدرســهخواهــد ز
گســترشحــوزهبایــد ازســویشــورای مطلــوبازلحــاظامکانــاتمحیطــیوســاختمانیبررســیودراعطــایمجــوز

مدنظــرقــراربگیــرد.
ــبوتربیــتطــالب ــرتهذی ام ــددر ــزمیتوان ــلنی ــواردذی م ــهدر ــودنفضــایمــدارسعلمی همچنیــن،نامناســبب

آیــد: مانعــیجــدیبــهشــمار
1.اســتقرارمدرســهدرمحــلتــردددختــرانوزنــانبــدپوشــش)مثــلهمجــوارییــانزدیکــیمدرســهبــهدبیرســتانهاو

باشــگاههایدخترانــه،ســالن هایآرایــشزنانــه،دانشــگاههابهویــژهآزادیــاغیرانتفاعــیو...(؛
کالسهاوحجرههایمدرسهبرمنازلاطرافمدرسه؛ 2.اشراف

مــدارسنیــزشــرایطرابــرایآمــوزش،تربیــتونظــارتمســتمردشــوار برخــیاز 3.تعــدادبــاالیجمعیــتطــالبدر
ونامســاعدمیکنــد؛

ــهدرشهرســتانها مــدارسعلمی ــرتوســعهوساختوســاز ــه:درســالهایاخی ــهیمــدارسعلمی ی 4.توســعهبیرو
گاهــیموجــببــروزمشــکالتیبــرایحــوزهوطــالب کوچــک،رشــدقابــلتوجهــیداشــتهوایــنامــر وحتــیشــهرهای
ائمــهجمعــهوعلمــای کــهبرخــیاز گذشــتهیــکفضــایرقابتــیایجــادشــدهبــود گویــادرســالهای گشــتهاســت.
بــافراهــمنمــودنامکانــاتاولیــه بــالدبــاانــدکبضاعــتمــادیومعنــوی،درخــودصالحیــتتربیــتطلبــهرادیــدهو
ــه ــهب ــدونآن ک گســترشحــوزهمیشــوند،ب تأســیسمدرســهازشــورای کســبمجــوز ــه ــقب ــیوفشــار،موف وچانه زن
ایــن زیرســاختهایالزمبهویــژهدرزمینــهیتربیــتوتهذیــبطــالبتوجــهشــدهباشــد.عــدماســتقبالجوانــاناز
نتیجــهفقــداننیــرویاجرایــیمــوردنیــاز،مثــلمعــاونتهذیــب،امــرتعلیــمو کــمطــالبآنهــاودر مــدارسوتعــداد
کــهبــدونبرخــورداری کیــدمیشــود کــردهاســت.بــههــرحــال،بــرایــننکتــهتأ  ایــنمــدارسبســیاردشــوار تربیــترادر
ــادشــدهبــهشــکل کســیاجــازهیتأســیسمدرســهدادهشــود.مــواردی کافــی،نبایــدبــه امکانــاتوشــرایطالزمو از
ــرایمثــال،عوامــل ــربرنامههــاوفعالیتهــایتهذیبــیمدرســهدارد؛ب ــاغیــرمســتقیمپیامدهــایمنفــیب مســتقیمی
بــهویــژهتضعیــفسیســتمعصبــیوروانــیآنــان،منجــربــه آلودگــیزابــاتأثیــرمنفــیبــرســالمتجســمانیطــالبو

بــروزمشــکالتاخالقــیوتربیتــینیــزمیشــود.
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1 نمایظاهریوصحنمدرسه؛.
2 حجرهوخوابگاه؛.
3 کتابخانهوسالنمطالعه؛.
4 مسجدونمازخانه؛.
5 کالسهایدرس؛.
6 آشپزخانهوسالنغذاخوری؛.
7 تغذیه؛.
8 حماموسرویسهایبهداشتی؛.
9 بوفهوفروشگاه؛.
10 گرمایشیوسرمایشی؛. تجیهزات
11 سالنورزشوامکاناتورزشیوتفریحی؛.
12 وسایلنقلیه..

اینعواملارائهمیشود: رابطهبابرخیاز ادامهتوضیحمختصریدر در

1-1. نمای ظاهری و صحن مدرسه

ایجــادروحیــهینشــاطوشــادابیوهویتپذیــری توجــهبــهشــاخصهایزیــردر

دینــیوفرهنگــیطــالبمؤثــراســت:
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1 کاملمدیربرفضایعمومیمدرسه؛1. امکاناشراف
2 اســتفادهازطرحهــا،نقشهــاونمادهــایمعمــاریســنتیایرانی-اســالمی.

نمــایدرونــیوبیرونــیســاختمانمدرســه؛ در
3 آیــاتوروایــاتاخالقــیوتربیتــیمربــوطبــهارزشعلمآمــوزیو. اســتفادهاز

نمــایداخلــیوبیرونــیمدرســه؛ جایــگاهاهــلعلــمدر
4 ایجــادفضایــیبــاطــراوتوشــاداببــابهرهگیــریازفضــایســبزمناســبو.

گیــاهدرصحــنوحیــاطمدرســه؛ گلو کاشــتدرخــتو
5 تعبیــهیــکحــوضبــزرگوتمیــزدروســطصحــنمدرســهواســتفادهازآب.

افشــانبــرایایجــادنشــاطوشــادابی؛
6 نظم،نظافتوزیباییظاهریمدرسه؛.
7 نورپردازیمناسبومعنویمدرسهدرشبها؛.
8 یــهنداشــتنجهــتقبلــهنســبت. جهتگیــریمناســبنســبتبــهقبلــه)زاو

بــهدیوارهــایاصلــیمدرســه(؛
9 نصبساعتبزرگدرمحوطهعمومیمدرسه؛.
10 ــراینشســتن،اســتراحتو. ــاب ــانیمکتهــایرنگــیوزیب نصــبســکوهای

مباحثــهیطــالبدرحیــاطمدرســه؛
11 نصــبتابلوهــایاطالعرســانیتهذیبــیوآموزشــیدرفضاهــایعمومــی.

ایــنطریــقبــهطــالب. مدرســهوانتقــالآموزههــایعلمــیواخالقــیاز

فضای کل به نسبت مدیر اشراف امکان مطلوب، علمیهی مدرسهی تربیتی مهمترینشاخصههای از یکی ۱.
بودندومدیر یژگیبرخوردار مدرسهاست.بسیاریازمدارسعلمیهقدیمی،مثلمدرسهمبارکهفیضیهقمازچنینو
بگیردوباصرفزمان درجریانامورجاریمدرسهقرار کلیمیتوانستاجماال بایکنگاه هنگامورودبهمدرسهو
برخی کمتربهاطاعاتبیشتریدرموردمدرسهوطابدسترسیداشتهباشد؛ولیباکمالتأسف،هماکنوندر
کهساختمانمدرسهبیشترشبیهمدارس ازشهرستانهاوحتیاستانقم،شاهدوجودمدارسعلمیهایهستیم
بهشدتمحدود امورمدرسه به نسبت   را  مدیر اشراف امکان و آپارتمانهایشهریاست  و پرورش و آموزش

کهآنروحانیتومعنویتحاکمبرمدارسسنتیراندارند. میکند.عاوهبراین
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2-1 .حجره

وهمــراهبــاتأســیسمــدارسعلمیــه،حجرههایــی گذشــتههایبســیاردور از

یــههمچنــان ایــنرو گرفتــهمیشــدو نظــر بــرایســکونتوزندگــیطــالبدر

گرچــهدرســالهای ــهدارد. ــازهتأســیسادام ــهیت درســاختمانمــدارسعلمی

ایجــادخوابگاههــای و برچیــدنحجرههــا بــه اقــدام مــدارس  از برخــی اخیــر،

بســیاری کردهانــد.بــههــرحــال،حجــرهوحجرهنشــینیهمچنــاندر عمومــی

تربیتــی ــار کــهدارد،آث کارکردهــایمختلفــی ــا ب مــدارسعلمیــهپابرجاســتو از

ــباســت. ــرآنمترت ــزب مختلفــینی

اولطلبگــیرخمیدهــدوطلبــهتاحــدیاززندگیخانوادگی حجرهنشــینیدر

آثــار گرفتــهوفضــایجدیــدومتفاوتــیراتجربــهمیکنــد.بعضــیاز خــودفاصلــه

کــهمیتــوانبــرایــنســبکزندگــیبرشــمرد،عبــارتاســتاز: بــرکاتتربیتــی و
1 بــاخلــقوخوهــاوخردهفرهنگهای. طــالبدرحجرههــابــاافــرادمختلفــیو

گذشــتزمــان،ســطحمهارتهــایارتباطــیو بــا متفــاوتآشــناشــدهو
ــد؛ میــانفردیشــانارتقــامییاب

2 یــادی. ز اهمیــت و حساســیت از همحجــرهای انتخــاب میــان، ایــن  در
بــاطــالب بــاهمحجــرهایشــدن کــه افــرادی برخــورداراســت؛چــهبســا

یافتنــد؛ دســت اخالقــی و علمــی عالــی درجههــای بــه فاضــل
3 کیزگــیومســؤولیتپذیری. درحجــره،طلبــهبــانظــموانضبــاط،نظافــتوپا

آشــنامیشــود؛
4 درفضــایآراموامــنحجــره،طــالببــهدرسوبحــثومطالعــهمیپردازنــد.

کتــبو بــرایمطالعــهســایر بــرمتــونآموزشــیمرســوم،فرصتــی وعــالوه
مطالــبعلمــیمییابنــد؛
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5 گاهــیمدیــر،اســاتیدومســؤوالنمدرســهبــهحجــرهطــالبســرزده،جویــای.
راهنمایــی را آنهــا و آشــناشــده آنــان بــامشــکالت حالشــانمیشــوند،

میکننــد؛
6 ــرای. ــرایخــوابواســتراحتنیســت،بلکــهجایــیب ــیب حجــرهتنهــامکان

بــاخــدا،تهجــدوعبــادتوخلوتهــایشــبانهوتوســلوانــسبــا ونیــاز راز
اهــلبیــتبهویــژهامــامزمــاناســت؛

7 زندگــی. بــر کــهدارد،میتوانــد قواعــدی و الزامهــا بــا دورانحجرهنشــینی
عبــادی،اخالقــی،معنــویوعلمــیطــالب،تأثیرهــایمانــدگاریداشــته
و طلبگــی آغــاز دوران از حــوزه بــزرگان  از بســیاری رشــد آغــاز باشــد.
دوران، آن در بــزرگان وفضایــل کمــاالت از و اســت بــوده حجرهنشــینی

اســت؛ شــده نقــل بســیاری خاطرههــا
8 شــکلگیری. باعــث مباحثــه، ســنت مثــل هــم حجرهنشــینی ســنت

ــدنقــشمهمــیدر ــرمیتوان ــنام ــایطــالبمیشــودوای دوســتیهایدیرپ
کنــد؛ زندگــیآینــدهآنهــاایفــا

9 اوقــاتفراغــتودرحجــره،بهتریــنفرصــتبــرای. گعدهگیــریطــالبدر
تجدیــدانــرژیوایجــادآمادگــیبــرایتهذیــبوتحصیــلرافراهــممیســازد.

ــرنیــزبیــانشــد،دریــکمدرســهیعلمیــهیمطلــوب،چیدمــان چنان کــهپیشت

کــهمدیــربــهمحــضورودبــهمدرســه گونــهایباشــد فیزیکــیحجرههــابایــدبــه

بتوانــدنســبتبــهآنهــااشــرافداشــتهواجمــاالازجنــبوجــوش،رفــتوآمــدو

گــردد. گاه فعالیت هــایعمومــیطــالبآ
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شاخص های حجره ی مطلوب

گرفت: شاخصهایزیررامیتوانبراییکحجرهیمطلوبدرنظر
1 نصبمنشوراخالقیوتربیتیطلبهدرحجره؛.
2 نفری؛. کافیبرایزندگیسهیاچهار گرفتنفضاومساحت درنظر
3 کافیوآفتابگیربودنحجره؛. وجودنور
4 گرمایشیوسرمایشیمناسب؛. تعبیهوسایل
5 گیاهطبیعییامصنوعی؛. گلو استفادهاز
6 و. دیوارهــا رنگآمیــزی و پردههــا در آفریــن نشــاط رنگهــای از اســتفاده

پنجــرهیحجــره؛ و درب
7 نصبساعت؛.
8 روایات. و آیات و علما،شهدا تصاویر با داخلحجره معنوی فضاسازی

کهحجرهتبدیلبهنمایشگاهعکسنشود(؛ مناسب)البتهبایدمراقببود
9 کمتــریاشــغال. وجــودتختخوابهــایدوطبقــه)بــرایاینکــهفضــای

گــردد(؛ برخــیآســیبهاپیشگیــری از شــودو
10 پستوداشتنحجرهو.....
11 رعایــتایــننــکاتدرطراحــی،ســاختوبهرهبــرداریازحجــره،ازعوامــل.

نتیجــهموفقیــتعلمــیومعنــوی مؤثــربــرآرامــشروحــیوجســمیودر
ــود.1 طلبــهخواهــدب

گاهیبیشتر،ر.ک:مهدیمحمدی  صیفار،فرهنگحجرهنشینی،قم:انتشاراتمرکزمدیریتحوزه،1396. ۱.برایآ
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حجره يا خوابگاه؟

از نشــان قرنهــا، طــی علمیــه حوزههــای در حجرههــا وجــود ادامــه گرچــه

شــاید و بــوده اعتنــا قابــل  بســیار کــه دارد آن آموزشــی و تربیتــی کارکردهــای

جایگزینــیبــرایآننتــوانیافــت.لکــنحجرهنشــینینیــزممکــناســتمانعــی

بــرســرراهپیشــرفتاخالقــیطــالبباشــدوحتــیدرصــورتنبــودتدابیــرالزم،

گــردد. عامــلســقوطوانحطــاطاخالقــی

اینزمینهعبارتنداز: برخیازآسیبهایمحتملدر
1 ضعفاشرافمدیربرطالبمستقردرحجرهها؛.
2 انگیزههــای. دارای یــا بیانگیــزه ناصالــح، افــراد بــا مصاحبــت احتمــال

نادرســت؛
3 تنهاماندنفرددرحجره؛. آسیبهایناشیاز
4 وســواسهای. و مشــکالت افســردگی، کســالت، و پرخوابــی بینظمــی،

. و... جنســی ناهنجاریهــای فکــری،
5 آسیبهایناشیازحجرههایدونفری؛1.
6 تفاوتهایفرهنگیوخردهفرهنگها؛. آسیبهایناشیاز
7 کاردرحجره؛. نداشتنبرنامهیمنظمروزانهوعدمتقسیم
8 عدمتوجهبهسالیقوحساسیتهایشخصیهمدیگر؛.
9 مــواردازوســایل. بســیاریاز یــکحجــرهزندگــیمیکننــد،در کــهدر افــرادی

ظــروف، مثــال، بــرای میکننــد. اســتفاده یکدیگــر شــخصی لــوازم  و
اشــتراکی  بــهطــور لباسهــا اوقــات برخــی وحتــی کتابهــا،دمپاییهــا

نفــرهداشــتهباشــند،مگــر یــد:مــنبــهطــاباجــازهنمیدهــمحجــرهدو ۱.آیــتاهَّللبنابــىازمدیــرانموفــقحــوزهمیگو
کــههــردوهمچــونفرشــتهاند. کــهیقیــنداشــتهباشــم آن
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و کمــد بایــدتختخــواب، ایــنمــوارد بــه قــرارمیگیرنــد. مــورداســتفاده
کــرد.همچنیــن،بــهعلــتشــکلگیریهویــتجدیــدی پتــورانیــزاضافــه
بــهعلــتوجــودتعــارفدرمیــانافــراد،بســیاریاز بهعنــوانهمحجــرهایو

مــوردپذیــرشاجبــاریقــرارمیگیــرد؛ ایــنامــور
10 ــراددرحجــرهومشــکالتتربیتــیواخالقــیناشــیاز. پوشــشنامناســباف

آنو....

برخــیاز بــروز درچنــدســالاخیــر،برخــیازمدیــرانمــدارسبــرایپیشگیــریاز

ایــنآســیبها،ترجیــحمیدهنــدبــهجــایحجــره،طــالبرادرخوابگاههــای

یــکیــاچنــد گروهــیاســکاندهنــد.ایــنمــدارساغلــبفاقــدحجــرهبــودهو

ایــنســالنهاجــایدادهشــدهاند.ایــنروشبــا کــهطــالبدر ســالنبــزرگدارنــد

وجــوداینکــهموجــباجتماعــیشــدنســریعترافــرادمیشــودومزایــایدیگــری

ایــرادنیســتومشــکالتخــاصخــودرادارد. کــهدارد،خالــیاز

آسیب ها و چالش های زندگی خوابگاهی

1 برخــوردار. حریــمخصوصــی و اختصاصــی فضــای از خوابــگاه در طلبــه
کســیحوصلــهنداشــتهوبخواهــدتنهــاباشــد،ایــنامــکان گــر نیســت.ا
کنــدیــاچیــزیبخــورد، اســتراحتی گــرنیــازداشــتوســطروز وجــودنــدارد.ا

انجــامدهــد. را  کار ایــن بهراحتــینمیتوانــد
2 کیفیــت. کمیــتو تفاوتهــایفــردیواختــالففرهنگهــاوســلیقهها)در

ایــنروشنادیــدهگرفتــهمیشــود؛ خــواب،تغذیــه،اســتراحتو...(در
3 میــان. کــهفقــدانآنبهویــژهدر گروهــیمهارتهایــیرامیطلبــد زندگــی

بــه  دیــروز  دانشآمــوِز میشــود. احســاس بیشــتر دوم و اول پایــه طــالب
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ــدارد آنن ــهیپیشــیناز ــههیــچتجرب ک ــارهواردمحیطــیشــدهاســت یکب
گاهاســت.حــالایــنســؤال واغلــبازچگونگــیتعامــلبــادیگــراننــاآ
کــهچگونــهمیتوانــدبــدوندانــشومهــارتالزم،بــاانــواع پیــشمیآیــد
کــههیــچآموزشــی بیایــد؛درحالــی کنــار فرهنگهــاوبرخوردهــادرخوابــگاه
کــردنآنهــابــرای ایــنزمینــهندیــدهاســت.بــاتوجــهبــهاینکــهآمــاده در
گــذر  یــجودر گروهــیوآمــوزشمهارتهــایمــوردنیــاز،بایــدبــهتدر زندگــی
کمتــروزیرنظــر زمــاناتفــاقبیفتــد،بــهنظــرمیرســددرحجــره،بــانفــرات
مســؤولحجــره،ایــنیادگیــریبــهمراتــبآســانتر،ســریعتروبهتــرازخوابــگاه

میشــود؛1 محقــق
4 اجبارهــای. و اقتضاءهــا تأثیــر تحــت خوابــگاه، در کن ســا افــراد بیشــتر

گــروهچشمپوشــیمیکننــد فردیــتخــودبــهنفــع کــمبــرآنهــا،از محیطــیحا
کمبودهــارابــهعنــواناقتضــایزندگــیخوابگاهــیمیپذیرنــد؛ یــا

5 ــاتدر. ــامامتحان ای ــژهدر ــرایمطالعــه،بهوی ــزب ــدنوتمرک گاهــیدرسخوان
ایــنمحیــطســختترمیشــود؛

6 ــا. ب کــمروو ــرایافــرادخجالتــیو گســتردهترب ــاجمعیــت ب گــروهو ــا زندگــیب
روحیــهیدرونگــرامشــکلتراســت؛

7 بــرایورودمیهمــانبــهخوابــگاههــم،مشــکالتخاصــیوجــودداردوامــکان.

گاه کــه کــهطــاببومــیـ مــدارسعلمیــهبرخــیازشهرســتانهاشــاهدهســتیم ۱.متأســفانهدرســالهایاخیــردر
کثریــتجمعیــتمدرســهراتشــکیلمیدهنــدـفقــطبــهانــدازهیشــرکتدرکاسهــاواحیانــامباحثــهدرمدرســه ا
یــاایــنمــدارسبــادبیرســتان گو اتمــامدرسوبحــثازمدرســهخــارجمیشــوند. حاضــرمیشــوندوبافاصلــهپــساز
ــبمدرســهمعمــوال ــرومعــاونتهذی ــد،مدی کــهحضــوردائمــیدرمدرســهندارن ــنطــاب ــد!ای ــیندارن چنــدانتفاوت
یــاتو رنــدوغالبــاموفــقنمیشــوندمنو فرصــتپیــدانمیکننــد،نســبتبــهآنهــاشــناختدرســتیبــهدســتآو
گــروهازطــاب،آدابومهارت هــایزندگــی نتیجــهایــن کننــد.در برنامههــایتربیتــیخــودرادرموردشــاناجــرا

ــد. ــادنمی گیرن ــهدرســتیی طلبگــیراب
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حضــوروســکونتدرشــببــرایویبیشــتراوقــاتوجــودنــدارد.عــالوهبــر
وبیتوتــهیــکیــاچنــدروزهمیهمــانومشــاهدهبرخــی گاهــیحضــور اینکــه
رفتارهــاوشــوخیهایطــالب،ممکــناســتموجــببــروزشــبهه،ســؤال از

وحتــینگرانــیشــود.

راهکارهای پیشنهادی

1 اندیشیده اند.. مدارس از بعضی در که است تدبیری راهکارها، ازجمله

اینمدارس،طالبروزهارادرحجرههایخودمشغولدرسوبحث در

منتقل مدرسه خوابگاه به شبانگاهی استراحت جهت ولی هستند؛
کردهاند؛1 گویابدینترتیب،بینمزایایحجرهوخوابگاهجمع میشوندو

2 نیــزبــا. بــهتفکیــکپایههــاو گانــهو اســکانطــالبدرخوابگاههــایجدا

فرهنگهــاینزدیــکبــههــم)ازلحــاظزبــان،محیــطجغرافیایــی،طبقــهی

اجتماعــیو...(؛

3 حجرههــای. دیگــر، عبــارت بــه یــا کوچکتــر خوابگاههــای از اســتفاده

نفــری؛ ده تــا هشــت بزرگتــِر

4 ــورد. کارگاههــایآموزشــیم ــزاری ــوزشمهارتهــایزندگــیجمعــیوبرگ آم

آغــازســالتحصیلــیبــرایطــالب بــابهرهگیــریازمشــاورانباتجربــهدر نیــاز

جدیــدالــورود؛

5 برایسهولتنظارتورسیدگیبهمشکالتروزمرهیطالبدرخوابگاه،.

و مسؤولیتپذیر درسخوان، مهذب، متخلق، طالب از حجره مسؤول

ــرایبســیاریازمدیــرانمــدارس ب یــادیداشــتهباشــدو مالــیز ــار ــرایمدرســهب ۱.البتــهایــنراهحــلممکــناســتب
امــکاناجــرانداشــتهباشــد.
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پایههایباالترانتخابشود؛ روابطمیانفردیمؤثراز از برخوردار

6 اوقــات. کوتاهمــدتمدیــرواســاتیدمهــذبمدرســهدر حضــورمتنــاوبو

بســیاریاز اســتراحت)بهویــژهاوایــلشــب(درخوابــگاهدرپیشگیــریاز

ــود؛ ــرخواهــدب آســیبهامؤث

7 گرفتناتاقهایویژهمیهمانواجازه. وجودمیهمانسرادرمدرسهیادرنظر

کنارمیهمانخودبرایساعاتیازشبانهروز؛ دادنبهطلبهبرایحضوردر

8 فضاســازیمعنــویمحیــطخوابــگاه،نصــبتابلوهــایزیبــاازطبیعــت،.

گلدانهــایطبیعــیومصنوعــیو.... قــراردادن

3-1 .کتابخانه و سالن مطالعه

کارطلبــهدرســالهایاولیــهیطلبگــیاســت مطالعــهوپژوهــش،مهمتریــن

اســت.بــه کتابخانــهنیــزبهتریــنوســیلهومــکانبــرایایــنمنظــور کتــابو و

فرمــودهیامیــرمؤمنــانعلــی:»الکتــب بســاتین العلمــاء«1واهــلعلــمازمطالعــه

باغهــاوبوســتانها. کــهدیگــرانازســیردر گردنــد کتــاب،چنــانمبتهــجومســرور

فضــای درمدرســه،میتوانــد ومجهــز کتابخانــهخــوب یــک وجــود بنابرایــن

گاهــیوپیشــرفتعلمــیطــالبفراهــمســازد. ــرایرشــدآ مناســبیب

کمتریــنتــرّدد کــه بهتریــنجــایمدرســهواقــعشــود کتابخانــهدر الزماســت

ودمــایمناســب کافــیواســتاندارد،نــور امکانــات وســروصداراداشــتهواز

بــوده،دراختیارطالبقــراربگیرد. اولصبــحتــاآخــرشــبباز باشــد.از برخــوردار

کتابخانــه،معطــر گلدانهــایطبیعــیمتعــدددرجاهــایمختلــف بــاقــراردادن

الحکم،ص55،ح1034( ۱.»کتابهابوستانهایعلماهستند«.)تمیمیآمدی،غرر
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ســاختنفضــابــابــویخــوشونصــبســاعت،تابلوهــاینقاشــیوتصاویــرزیبــا

نیــزســیماینورانــیبــزرگانحــوزه،رعایــتســکوتوآرامــش ازمناظــرطبیعــیو

بــرایطــالبدو را کتابخوانــی و کتابخانــه رونــق و و...،میتــوانجذابیــت

کــرد. چنــدان

کمــک بــانشــاط،میتــوانبــرایاهــدافتهذیبــینیــز ایــنفضــایدلانگیــزو از

گرفــتوبدیــنمنظــور،رعایــتنکتههــایزیــرتوصیــهمی شــود:
1 زندگــی. ــدهاز ــاعلمآمــوزیونکتههــایآموزن نصــبچنــدحدیــثمرتبــطب

ــه؛ کتابخان ــردیوارهــاوقفســههای ــزرگانحــوزهب ــیب علمــیوســیرهیمطالعات
2 تربیتــی،. و اخالقــی متنــوع کتابهــای بــه کتابخانــه تجهیــز و تهیــه

تهذیــب؛ قلههــای و علمــا بــزرگان، حــال شــرح و زندگینامــه
3 و. حــوزوی تربیتــی و اخالقــی نشــریات  از تعــدادی  در مدرســه عضویــت

کتابخانــه؛ بــرای آنهــا ومســتمر منظــم تهیــهی و غیرحــوزوی
4 و. کتابخانــه در موجــود تربیتــی و اخالقــی کتابهــای فهرســت تهیــهی

طــالب؛ بــه آن اطالعرســانی
5 کتابهــاونشــریاتدرمنظــرودســترس. قــراردادنقفســهیویــژهیایــن

طــالبوترغیــبوتشــویقبــهمطالعــهیآنهــا؛
6 کتابهــایاخالقــیمطالعــهشــده،ازســوی. گزارشنویســیاز تلخیــصو

نیــزتکثیــرو گزارشهــاو طــالبواهــدایجایــزهبــهبهتریــنتلخیصهــاو
یــعآنهــامیــانطــالب؛ توز

7 یا. نمازهایجماعت بین مفید، کتابهای این  از برخی اجمالی معرفی
کوتاه، کالسهایدرستوسطاساتیدیاخودطالبوبیاننکتههای در
جذابوآموزندهازآنهابرایترغیببیشترافرادبهمطالعهیاینکتابها؛
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8 بــا. اخالقــی کتابهــای از کتابخوانــی مســتمر مســابقههای برگــزاری
مدرســه؛ تهذیــب و پژوهــش معاونــت همــکاری

9 ــزوصندلیهــای. ــهقفســهومی ــاتهی ــرایمطالعــهب ایجــادفضــایبانشــاطب
یکرنــگوزیبــا.

کتابخانهباخودطالبمدرسهباشد-همانگونهکه پیشنهادمیشودمدیریت

رابرعهده کار بیشترمدارسچنیناست-وچندنفرازآنهامسؤولیتاین در

بگیرندوبهصورتهماهنگ،منظموباشوقوعالقهبهاینکارهمتگمارند.

تخصصی و آموزشی کارگاههای برگزاری با میتواند مدرسه پژوهش معاون

علمی، توان طالب، این برای کتابخانه مدیریت و کتابداری زمینهی در

کند. مهارتهایعملیوانگیزهیآنانراتقویت

4-1. َمدَرس )کالس درس(

کــهدرطــولشــبانهروز،چندیــنســاعتازعمــرطــالب مــدرسمکانــیهســت

درآنجــاســپریمیشــود.بنابرایــنبــافضاســازیمعنــویآنمیتــوانبــهصــورت

ایــنرابطــهنکتههــای گذاشــت.در غیرمســتقیمدرپیشــرفتتهذیبــیطــالباثــر

زیــرپیشــنهادمیشــود:
1 اســتفادهازرنگهــایمناســبدرداخــلمدرسهــابــاهــدفایجــادنشــاط.

وشــادابیودلنشــینیفضــا؛
2 ــاارزشعلــموتحصیــلوشــرایطاخالقــی. ــاتمرتبــطب ــاتوروای نصــبآی

عالمــاندرمحیــطمــدرس؛
3 نامگــذاریمدرسهــابــهنــامبــزرگاناخالقــیحــوزه،شــهدایروحانیــتو.

ســردارانرشــیداســالموانقــالب؛
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4 از. پنــدونکتههــایآموزنــده بــههمــراه بــزرگانحــوزه  از نصــبتصاویــری
مــدرس. ایشــاندرمحیــط

همچنیــن،بــاتجهیــزمدرسهــابــهدســتگاهپخــشتصویــری،نصــبســاعت،

نــورکافــیومناســب،تهویــهودمــایمناســب،قــراردادنگلــدانطبیعــی،فرشها

ــانیمکتهــایتمیــزومناســب،اســتفادهازدربوپنجرههــایدوجــداره)کــه ی

عایــقصوتــیوحرارتــیهســتند(و...میتــوانبــهآرامــشذهنــیوروانــیطــالبو

کــرد. کمــک نتیجــهرشــدعلمــیومعنــویآنهــا در

5-1 .مسجد و نمازخانه 

ــهمناســبودر ــکســالناجتماعــاتونمازخان ــهی ــهای،ب هــرمدرســهیعلمی

صــورتامــکانبــهیــکمســجدخــوبنیــازداردوبــدونوجــودچنیــنفضایــی،

اجــرا قابــل مدرســه فرهنگــی و تهذیبــی فعالیتهــای و برنامههــا  از بســیاری

نیــازشــبانه،هــم و نیســت.نمازخانــهومســجد،هــممحــلعبــادتروزانــهوراز

نیــزبرگزاریدرساخــالقوکالسدرس جــایمناســببــرایمباحثــهیطــالبو

باشــدتــا اســت.بنابرایــن،چنیــنمکانــیبایــدازویژگیهــایمطلوبــیبرخــوردار

نمازهــایجماعــتوســایربرنامههــای آنوشــرکتدر ــرایحضــوردر طــالبب

تهذیبــیترغیــبشــوند.ازجملــهیایــنویژگی هــاعبــارتاســتاز:
1 همــهی. راحــت  حضــور بــرای کافــی وســعت و مناســب ظاهــری نمــای

طــالب؛
2 ــاتاخالقــیونکتههایــیاز. ــاتوروای آی ــااســتفادهاز فضاســازیمعنــویب

زندگــیعبــادیومعنــویبــزرگانحــوزه؛
3 کربــال،قــراردادنقــرآن)بــاترجمــه. اســتفادهازمهرهــایتمیــزوترجیحــاتربــت
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ُمتقــن(،مفاتیــح،رســالهیعملیــهمراجــععظــامتقلیــد)نســخهدوجلــدی
کتابهــایدعــا 14مرجــعپیشــنهادمیشــود(،صحیفــهســجادیهوســایر

کافــیودرقفســههایمناســبودردســترس؛ بــهتعــداد
4 ب،شــاداب،بــاقرائــتصحیــحو.

ّ
امــامجماعــتموّجــه،مهــذ بهرهگیــریاز

صــدایدلنشــین؛
5 مؤذن،قاریومداحخوشصداوخادمخوبوخوشاخالق؛.
6 استفادهازفرشهایزیباوهماهنگباپردهها؛.
7 و. روزانه مستمر و منظم نظافت فضا، نمودن )معطر کیزگی پا و نظافت

گلدانهایطبیعیدرورودی گذاشتن هفتگی،شستنبهموقعفرشها،
کفشو...(؛ کیسهی کفشیمناسبوتمیز، نمازخانهیامسجد،جا

8 گرمایشیوسرمایشیونورپردازیمناسب؛. وسایل
9 و.  پروژکتــور ویدئــو دســتگاه و ســاعت نصــب مناســب، سیســتمصوتــی

فرهنگــی؛ و تربیتــی برنامههــای اجــرای بــرای آن ثابــت پــردهی
10 آبدارخانــهیمســتقلبــاامکانــاتمناســببــرایپذیرایــیدرمجالــسو.

مناســبتها.

6-1 آشپزخانه و سالن غذاخوری 

بــاتوجــهبــهاهمیــتتغذیــهدرســالمتجســمانیوروحانــیانســان،تجهیــز

مــدارسشــبانهروزیبــهیــکآشــپزخانهمناســبواســتانداردازضرورتهــای

یــکمدرســهمطلــوبمیباشــد.عمــلبــهتوصیههــایشــرعیورعایــتنــکات

رابطــهبــامــکانآشــپزی،چگونگیتهیــهونگهداریمــوادخوراکی، بهداشــتی1در

آییننامههــایبهداشــتمحیــطوزارت ۱.اســتانداردهاوشــرایطفیزیکــیوبهداشــتییــکآشــپزخانهخــوبدر
ابــاغشــدهاســت. بهداشــتمشــخصو
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کــهبایــد امــورالزمــیاســت لــوازمپخــتوپــزســالمواســتانداردو...از اســتفادهاز

بگیــرد. مــوردتوجــهمســؤوالنامــرقــرار

شــپزخانهوســالنغذاخــوریمدرســهبــاآیــات
َ
همچنیــن،فضاســازیمعنــویآ

نــگاه میتوانــد و... خــوردن غــذا آداب و ذکرهــا دعاهــا، مناســب، روایــات و

کنــد. کارکنــانآشــپزخانهوطــالبتقویــت توحیــدیوتهذیبــیرادر

روزهــایخــاص(بــرایتهیــه گرفتــنازخــودطــالب)مثــالدر کمــک گاهــی

ــجو کــردنســبزی،برن ــاک کنــدنســیبزمینی،پ مقدمــاتغــذا،مثــلپوســت

ــددر ــات،نظافــتســالنغذاخــوریوشستوشــویظرفهــاو...میتوان حبوب

بــه کارگروهــی،خدمتگــزاریومســؤولیتپذیریآنهــاو روحیــهیایثارگــری،

ــرباشــد. وجــودآمــدنفضــایمعنــویمؤث

تغذيه

گرچــهبحــثتغذیــهطــالب،خــارجازبحــثظرفیتهــایمحیطــیمدرســه

توفیــق کــهدر نیــزاهمیتــیخاصــی آشــپزخانهو اســت،لکــنبــهتناســببحــثاز

ایــنزمینــهبیــانمیشــود.خداونــدمتعــال عبــادیومعنــویفــرددارد،نکاتــیدر

کریــممیفرمایــد: قــرآن در
وا صاِلا؛1 

ُ
ِیباِت َو اْعَمل وا ِمَن الّطَ

ُ
ُکل  

ُ
ُسل ا الّرُ ّیُ

َ
یا ا

ید و عمل صالح انجام دهید. کیزه بخور اى پیامبران! از غذاهاى پا

بعضــیازمفّســرانمعتقدنــدذکــرایــندو)خــوردنغذاهــاىپــاکوانجــامعمــل

صالــح(پشــتســریکدیگــر،دلیــلبــروجــودیــکنــوعارتباطــیبیــنایــندو

کــهغذاهــاىمختلــف،آثــاراخالقــیمتفاوتــیدارد. اســتواشــارهبــهایــندارد

۱.مؤمنون،آیه۵۱.
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پــاک،روحراپــاکمی کنــدوسرچشــمهیعمــلصالــحمی شــودو غــذاىحــاللو
غذاهــاىحــراموناپــاک،روحوجــانراتیــرهوســبباعمــالناصالــحمی گــردد.1

روایــات،بــهرابطــهیتغذیــهبــاســوءاخــالقاشــارهشــده درمجموعــه ایاز

تــااهمیــتایــنبحــثدر بــهچنــدمــورداشــارهمی شــود بــراینمونــه اســت.

شــود. روشــن بیشــتر مــدارسعلمیــه
 

َ
ــَك َو ل

َ
َکل

ْ
ــْر َمأ : َطّهِ

َ
ْن ُیْســَتَجاَب ُدَعــاِئ. َفَقــال

َ
ِحــّبُ أ

ُ
 اهَّلِل ا

َ
: َیــا َرُســول

ٌ
 َرُجــل

َ
َقــال

َراَم؛2 َ  َبْطَنــَك الْ
ْ

ُتْدِخــل
کــرد: دوســت دارم دعایــم مســتجاب شــود. حضــرت  شــخصی بــه پیامبــر عــرض 

کــن و غــذای حــرام وارد شــکمت نکــن.   فرمــود: غــذای خــود را پــاک 

نیزفرمود:
َسَبه؛3 

ْ
ْب َمْطَعَمُه َو َمک ُیَطّیِ

ْ
ْن ُیْسَتَجاَب ُدَعاُؤُه َفل

َ
َحّبَ أ

َ
َمْن ا

کــه دوســت دارد دعایــش مســتجاب شــود، طعــام و کســب خــود را از حــرام  کســی 
کنــد. پــاک 

یانبخشآنمیفرماید: ز آثار یادرنهیازپرخوریو
اَعِة  ــَواِرِح ِللّطَ َ

ْ
َقْســَوِة َو ُیْبِطــُئ ِبال

ْ
ــَب ِبال

ْ
َقل

ْ
ــُه َیُســّمُ ال

َ
 امَلْطَعــِم َفِإّن

َ
ُکــْم َو ُفُضــول ا ِإّیَ

ْوِعَظة؛4 َ ــاِع املْ َمــَم َعــْن َسَ ِ
ْ

َو ُیِصــّمُ ال
کــه قلــب را بــا قســاوت مســموم و جــوارح انســان را  یــد  از غــذای اضافــی بپرهیز
کــر می نمایــد. گــوش را از شــنیدن موعظــه  نســبت بــه بندگــی خــدا تنبــل می کنــد و 

۱.مکارمشیرازیودیگران،تفسیرنمونه،ج۱۴،ذیلآیه۵۱مؤمنون.
۲.حرعاملی،وسائلالشیعه،ج7،ص۱۴۵.

۳.عامهمجلسی،بحاراالنوار،ج۹0،ص۳7۲.
۴.همان،ج۱00،ص۲7.
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امیرمؤمنانعلیمیفرمایند:
عــاَم و ُهــَو   و َتــَرَک الّطَ

ً
غــا

ُ
ّض عــاَم َتَ جــاَد الّطَ

َ
قــاِء و ا  الّنَ

َ
عــاَم َعــی  الّطَ

َ
َکل

َ
َمــن ا

امَلــوِت؛1 َمــَرَض  ِاّل  َیــِرَض  مَل  تــاه، 
َ
ا ِاذا  الغاِئــَط  َیِبــِس  مَل  و  َیشــَهِیِه 

کیــزه بخــورد و غــذا را خــوب بجــود و تــا اشــتها دارد، دســت از غــذا  کســی کــه غــذای پا
بکشــد و جلــوی تخلیــه روده را نگیــرد، بــه مرضــی جــز مــرگ دچــار نشــود.

کهحضرتفرمودند: کاظمنیزنقلشده امام از
م؛2  بداَنُ

َ
ت ا

َ
عَتَدل

َ
ّنَ الّناس َقَصدوا ِف الُطَعم ل

َ
و ا

َ
ل

گر مردم در غذا خوردن میانه روی می کردند، بدن هایشان متعادل بود. ا

ــوع کــهن ــهروشــنیاســتفادهمی شــود ایــنروایــاتوروایــاتفــراوانمشــابهآنب از

نیــزآدابغــذاخــوردنمــوردتوجــهواهتماماولیای غــذاوکیفیــتوکمیــتآنو

دیــنبــودهاســت.3

بنابرایــندربحــثتغذیــهیطــالب،دونکتــهیاساســیبایــدمــوردتوجــهو

گیــرد.یکــیبحــثروزیحــالل  اهتمــاممدیــرانمــدارسومســؤوالنامــرقــرار

غــذای و حــرام نــان کــه باشــند مراقــب بســیار بایــد این کــه یعنــی طّیــب؛ و

اشــخاص گاهــیبعضــیاز گذاشــتهنشــود. شــبهه ناکبــرســرســفرهیطــالب

ــهمدرســه کمــکب ــه،قصــد ــودهوفریب کاران ــانیت هــایآل ــاحقوقــیب حقیقــیی

نامــزد ایــامانتخابــات،طــالبمدرســهاز رادارنــد.بــرایمثــالانتظــاردارنــددر

ــهمــوارد،هوشــیاریمســؤولامــورمالــی کننــدو....دراین گون خاصــیحمایــت

حــوزهومدیــرمدرســهنســبتبــهاغــراضپشــتپــردهایــنهدایــاونذرهــامی توانــد

۱.عامهمجلسی،بحاراالنوار،ج۶۳،ص۴۲۲،ح۳7.
۲.حرعاملی،همان،ج۲۴،ص۲۴۱.

گاهیبیشتر،ر.ک:حرعاملی،وسائلالشیعه،ج۲۴و۲۵)کتاباالطعمةواالشربة(. ۳.برایآ
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ادامــه،چنــد کــهپــولشــبهه ناکوحــرامواردمدرســهشــود.در آنباشــد مانــعاز

بــزرگانحــوزهبــرحفــظشــأنوعــزت حکایــتازهوشــیاریواهتمــامعلمــاو

ــرایطــالبو ــوالشــبهه ناکب نفــسحــوزهوروحانیــت،اجتنــابازمصــرفام

خنثــینمــودنتوطئــهدشــمناناســالمنقــلمی کنیــمتــامدیــرانمحتــرممــدارس

گاهشــوند. علمیــهونیــزســایرمســؤوالنحــوزه،بیــشازپیــشبــراهمیــتمســألهآ
پــس از پایــان جنــگ دّوم جهانــی ، یکــی از عناصــر معتمــد بــه نــام حــاج مهــدی 
ــه محضــر  ــوری ســعید( ب ــر )ن ی ــت عــراق و نخســت وز ــت وق ــی، از ســوی دول بهبهان
مرجــع بــزرگ شــیعیان، آیــت اهلل ســید ابوالحســن اصفهانــی رســید و ضمــن صحبــت 
ــش  ی ــوع خو ــتِ  متب ــام دول ــم پی ــر انگلیــس، قصــد شــرفیابى و تقدی کبی گفــت: ســفیر 
ــا  ــه ایــن دیــدار نشــدند؛ امــا ب را بــه حضرت عالــی دارد! آیــت اهلل اصفهانــی حاضــر ب
کــه دیــدار  اصــرار فــراوان اطرافیــان فرمودنــد: بــه یــک شــرط او را می پذیــرم  و آن ایــن 
نــی و در حضــوِر عمــوم باشــد! ... پــس از چنــدی، روِز مالقــات 

َ
گفت وگــو، َعل و 

گروهــی از وزرا بــا اســکورت و  یــر عــراق و  فــرا رســید و سفـــیر انگلیــس ، بــا نخســت وز
یفاتِ  بســیار بــه بیــتِ  آیــت اهلل العظمــی اصفهانــی وارد شــدند و از ســوی دیگــر  تشــر
کــه از ســوی آن مرجــع بــزرگ، دعــوت شــده  هــم انبوهــی از شــخصّیت های مختلــف 
کــه  یتانیــا  گــرد آمدنــد! پــس از جلــوس حضــرت آیــت اهلل اصفهانــی، ســفیر بر بودنــد، 
ــام  ــم پی ــهار ارادت و تقدی ــد از عــرض ســالم و اظـ ــود، بع ــار ایشــان نشســته ب کن در 
ــه  ک ــود  ــرده ب ک ــذر  ــت انگلســتان ن ــاب ! دول یــش ، گفــت: عالی جن ــوع خو ــت متب دول
گــردد، صدهــزار دینــار! خـــدمتِ  شــما-به عنــوان پیشــوای  گــر بــر آلمــان نــازی پیــروز  ا
ینــه  کــه خــود شایســته می دانیــد، هز جهــان تشــّیع- تقدیــم دارد تــا در هــر مــوردی 
کنیــد! آیــت اهلل اصفهانــی فرمــود: مانعــی نــدارد! ســفیر، بى درنــگ کیــف خــود را گشــود 
و یــک قطعــه چـــک صدهــزار دینــاری تقدیــم نمــود و مرجــع بــزرگ شــیعیان هــم آن را 
یــِر تشــکِ  خــود نهــاد! ایــن پذیــرش چــک ، بــه وســیله ی آن مرجــع  کــرد و ز یافــت  در
شــیعه ، برخــی از علمــا، تّجــار و شــخصیت هایِ  حاضــر در جلســه را نگــران و رنجیــده 
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انگلیــس و  بــه ســفیر  آیــت اهلل  کــه دیدنــد حضــرت  اّمــا طولــی نکشــید  ســاخت؛ 
پــا، آواره و از  همراهــان فرمودنــد: مــا می دانیــم کــه در ایــن جنــگ ، بســیاری از مــردم  ارو
یید: ســّید ابوالحســن ،  هستـــی ســاقط شــدند. از طــرف مــا بــه دولــت متبــوع خــود بگو
کمــک بــه آســیب دیــدگانِ   بــه نمایندگــی از مســلمانان ، وجــهِ  ناقابلــی  بــه منظــور 
کــه خــود می دانیــد  کمــِی  وجــه معــذرت می خواهــد! چــرا  جنــگ  تقدیــم مــی دارد و از 
یــِر تشــک  یتانیــا را از ز مــا نیــز در شــرایط مشــابهی هســتیم . آن گاه ، چــک ســفیر بر
درآورد و یــک قطعــه چــک صدهــزار دینــاری  نیــز  از خــود، روی آن گذاشــته و به ســفیر 
یتانیــا داد! بــا ایــن تدبیــِر دقیــق و عــزت نفــس آیــت اهلل اصفهانــی، ســفیر انگلیــس ،  بر
کــرد و بـــالفاصله اجــازه ی مرّخصــی خواســته و بــا  شــرمنده و رنــگِ  چهــره اش تغییــر 
بـــوسیدن ݭݭݪݪݪݪݪِ دســت آن مرجــع بــزرگ، از بیــت ایـــشان خــارج شــدند! پــس از لحظاتــی، 
یــر عــراق ( بــه خدمــت آیــت اهلل اصفهانــی برگشــت و خــود  نــوری ســعید )نخســت وز
گــردم !  را بــر قدم هــای  ایشــان انداخــت  و گفــت: ای پیشــوای عظیــم  القــدر! قربانــت 
نماینــده ی انگلیــس بعــد از تــرکِ  محضــر جنــاب  عالــی ، از هوشــیاری و درایــتِ  شــما 
یم؛ اما  کنیم و آنان را بخـــر شـــوکه شده و گفت: ما می خواســـتیم  شیعیان را استـــعمار 

یتانیــا بــر زمیــن کوبیــد!1 یــد و پرچــِم اســالم را در بر پیشــوای  شــما، مــا را خر

گلپایگانینقلمی کنند: آیتاهللالعظمی
اندازه ی  )به  بود  تومان  سی هزار   

ً
ظاهرا که  یادی  ز مبلغ  بازرگانان،  از  یکی  روزی 

یم  یه ی سه ماه طالب حوزه(، به محضر آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکر شهر
حائری آورد. روزی بود که حوزه نیاِز شدیدی به چنین پولی داشت؛ ولی مرحوم حاج 
گاهی از منشأ کسب آن، که چندان صحیح و شرعی نبود،  شیخ، پس از بررسی و آ
آن را که می توانست چند ماه فکر ایشان را از مخارج حوزه راحت سازد، برگرداند.2

عالمهجعفریدرخاطراتخودمی فرماید:

۱.پایگاهاطاع رسانیمؤسسهسیرهعلما،شناسهمطلب:2292،تاریخ1393/12/26.
۲.مصاحبهباآیتاهَّللعبدالحسینغروی،مجلهحوزه،ش۶۲.
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روزی شــاه، بــرای مرحــوم آقــا میــرزا فتــاح شــهیدی1 ســی هــزار تومــان )بــه عنــوان 
ینــد: ایــن  بــار می گو هدیــه( می فرســتد. مرحــوم شــهیدی قبــول نمی کنــد! افــراد در
یــد و بــه  کــه مــورد نیــاز شــما نیســت، آن را بگیر کــه مــا آوردیــم، می دانیــم  پولــی 
ــد، دیگــر  کنن ــا مصــرف  ــن پول ه ــا از ای ــر طلبه ه گ ــود: ا ــه ب گفت ــرزا  ــد. می ــا بدهی طلبه ه

نمی شــوند.2 طلبــه 

کهنویسندههمحضورداشت،می فرمود: آیت اهللبنابییکوقتدرجمعی
کنــم مرجــع تقلیــدی از نظــام اســالمی و رهبــری معظــم انقــالب اندکــی  گــر احســاس  ا
یه ی او بــرای طــالب و مدرســه  گرفتــه، بــه خــودم اجــازه نمی دهــم از شــهر فاصلــه 

ــه مضمــون(.    کنــم و پــول ارســالی را عــودت می دهــم )نقــل ب ینــه  هز

ــرطلبــه ایشــهریه گ ــها ک ــنمطلــب ــهای همچنیــنتوجــهدادنطــالبمدرســهب

آنپــولحــرام کالسشــرکتنکنــد،اســتفادهاز بگیــرد،ولــیدرسنخوانــدودر

نظــرعلمــیومعنــویبــرویخواهدگذاشــت! اثــروضعــیخــودرااز خواهــدبــود3و

باید تربیت و تهذیب امر متولیان سایر و مدرسه مدیر که دیگری نکتهی

»آداب به بهطالبنسبت گاهی بخشی آ باشند، اهتمامداشته آن به نسبت

روحانیــونمبــارزعلیــه از فقیهــانومجتهــدانقــرنچهاردهــمو ۱.میــرزافتــاحشــهیدیتبریــزی)۱۳0۲ـ۱۳7۲هـــ.ق(از
یکــیاهــلالبیــت،ذیــلعنــوان:میــرزافتــاحشــهیدیتبریــزی( تبریــزبودنــد.)بــهنقــلاز:و حکومــتپهلــویدر

۲.فیضی  تبریزی،جاوداناندیشه،ص106.
کــهبــهدســتمــنمیرســد، ــانطــّاب!ایــنپولــی گرفتــنشــهریهفرمــود:»آقای ــارهی ۳.روزیآیــتاهَّللبروجــردیدرب
کــهایــنپــولبىجــامصــرف کــهمقســممــنهســتند،دســتوردادهام کســانی مربــوطبــهســهمامــاماســت.مــنبــه
کــهاســتحقاقندارنــد،ندهنــد.امــکاندارداینهــابــهایــنمســائلرســیدگینکننــد،لــذا نشــود؛یعنــیبــهافــرادی
کــه ــرایشــمامبــاحاســت:اولایــن ــهدوشــرطب ــمایــنشــهریهب ی ــهشــمابگو ــهعنــوانیــکوظیفــهیشــرعیب مــنب
کــهاســتحقاقمــادیداشــتهباشــید.درغیــرایــن کاردیگــرینشــود.دومآن محصــلباشــید؛یعنــیوقــتشــماصــرف
ایشــانشــهریه آنپــسعــدهایازمتدینیــنحــوزه،دیگــراز گرفتــنشــهریهجائــزنیســت.«بــههمیــندلیــل،از صــورت،
یــخ نگرفتنــد؛چــونعقیــدهداشــتندکــهمبــاحنیســت.)پایــگاهاطاعرســانیســیرةعلمــا،شناســهمطلــب:۶8۵۵،تار

)۱۳۹۴/۴/۲7
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کهدر ومستحبات«اکلوشربوترویجایناموردرمدرسهاست.همان طور

اینآدابوسننمی توانددر نیزبداناشارهشد،رعایت باال روایات  از برخی

بیماری هاوآمادگیجوارحوجوانح اعتدالمزاج،سالمتجسمانی،دوریاز

گناهانبسیارمؤثرباشد. انسانبرایاطاعتوبندگیخداواجتناباز

ــدمــورد کــهبای ــهتغذیــهیطــالبنیــزنکتــهیدیگــریاســت کیفیتبخشــیب

کــهبســیاریازطــالب توجــهمســؤوالنحــوزهومدیــرمدرســهقــراربگیــرد.ازآنجــا

مــدارسعلمیــهدرســنیننوجوانــیوجوانــیومرحلــهیرشــدجســمانیقــرار

دارنــد،توجــهواهتمــامبــهتغذیــهیدرســتومناســبآنهــا،موجــبســالمت

ونشــاطجســمیوروحــیآنــانشــدهوراهتهذیــبوتحصیــلرابــرآنــانهموارتــر

ســنی، دورهی ایــن  در غذایــی عادتهــای اصــالح همچنیــن، میســازد.

کنــد. بزرگســالیآنــانپیشگیــری بیماریهــایمختلــفدر بــروز میتوانــداز

ــان ــرایآن برخــیمشــکالتب ــه،زمینهســاز ــططــالبدرتغذی ــراطوتفری گاهاف

ــاتحمیــلریاضتهــاینادرســتودوری میگــردد.مثــاًلممکــناســتطلبــهب

ــهبیماری هــایجســمیو ازغذاهــایمفیــدومقــّوی،خــودرادرمعــرضابتــالب

بــزرگان کــیبرخــیاز حتــیروحــیقــراردهــد.ســوء تغذیــهوریاضتهــایخورا

ایــن کوتــاهبرخــیدیگــراز گذشــتهوبیماریهــایطوالنیمــدتآنــانیــاعمــر در

مــدارسعلمیــهدوچنــدانمیکنــد. ــواران،اهمیــتایــنبحــثرادر بزرگ

یــادهرویدرمصــرفغــذایــااســتفادهازغذاهــایچــربو ازســویدیگــر،ز

مضــرنیــزممکــناســتبــهایجــادعادتهــاوصفتهــاینامطلــوبمنجــرشــده

کنــد. کســالتودشــواریمواجــه وادامــهیمســیرطلبگــیرابــا
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راهکارها و پیشنهادها

کهدربحثتغذیهبیانشد،توجهبهموارد رابطهبامسائلودغدغههایی در

زیرازسویمسؤوالنامردرمعاونتامورطالبومدیرمدرسهتوصیهمیشود:
1 آشناســازیطــالببــااصــولوآدابتغذیــهدراســالم)ازطریــقتهیهکتاب،.

کارشناســانمربــوط ارائــهیآنهــابــهطــالبونیــزدعــوتاز و جــزوه،بروشــور
وبرگــزاریکالسهــایآموزشــیوکارگاههــایمــوردنیــاز(؛

2 آشناسازیطالبباتأثیرتغذیهدرسالمتجسمیونشاطروحیومعنوی؛.
3 بــر. شــبههناک و حــرام لقمــهی تأثیــر دربــارهی طــالب بــه گاهیبخشــی آ

انســان؛ ومعنــوی زندگــیعلمــی
4 کارشناســانطــباســالمیوســنتیدر. مشــورتبــامتخصصــانتغذیــهو

تهیــهیبرنامــهیغذایــیســالم،مطمئــنومناســببــرایطــالبمدرســه؛
5 توجهبهفرهنگبومیومحلیدراستفادهازخوراکیها؛.
6 اهتمــامجــدیبــهصبحانــهیطــالب)کــهبیــشازدیگــروعدههــایغذایــی.

مهــماســت(؛
7 ایامامتحانات؛. توجهویژهبهتغذیهیطالبمدرسهدر
8 پرهیزدادنطالبازخوردنغذاهایآماده)ساندویچ،پیتزاو...(..
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8-1 حمام و سرویس های  بهداشتی

رابطــهبــاحمــاموســرویسبهداشــتیمدرســه کــهدر برخــیازنکتههــایتربیتــی

کــرد،عبارتنــداز: بایــدتوجــه
1 کافــیو. گرفتــنحمــاموســرویسبهداشــتیاســتانداردبــهتعــداد نظــر در

ســهولتدسترســیبــهآنهــا)تــاطــالببــهموقــعبــهانجــاممســتحباتو
فرایــضدینــیخــودبرســند(؛

2 گرمبودندائمیآبحمامهابرایاستفادهیشبانهروزیطالب؛. آمادهو
3 زمســتانها،. در گــرم آب صابــون، نظیــر بهداشــتی؛ امکانــات ایجــاد

کنندههــایمناســب شستوشــویمرتــبومنظــمواســتفادهازخوشبــو
ســرویسها؛ در

4 نصــبدعاهــاوذکرهــایمخصــوصقضــایحاجــتواســتحماموغســل.
درحمامهــاوســرویسهاوآدابومســتحباتآندودرجایــیمناســب

درفضــایبیرونــی.

9-1 سالن ورزش و امکانات ورزشی و تفریحی 

الف. اهمیت ورزش و فعالیت بدنی برای طالب

کیــدومؤمــننیرومنــدســتایش آموزههــایاســالمیبــرتقویــتقــوایجســمانیتأ در
کمیــلازخداونــدمتعــال شــدهاســت1وامیــرمؤمنــانعلــینیــزدردعــای
میخواهــدتــاجســمینیرومنــدبــرایخدمــتبــهدینــشبــهاوعنایــتبفرمایــد.2

رع؛حکایــتمؤمــننیرومنــد،چــوننخــل ــّزَ ــِةال َکخاَم ــُنالّضعیــف الُمؤِم ــلُ َمَث الّنخلــةو ــلُ ــِوّیَمَث ــُنالَق الُمؤِم ــلُ ۱.َمَث
ِکشــت.)پاینــده،نهجالفصاحــه،ص715،ش2716( اســتوحکایــتمؤمــنناتــوان،چــونســاقهی

گــران. راهخدمــتبــهخــودتنیرومنــد َعلــیِخدَمِتــکَجواِرحــی؛ پــروردگارا!اعضــاوجــوارحمــرادر َقــّوِ ۲.یــاَرّبِ
کمیــل( )محــدثقمــی،مفاتیــحالجنــان،بخشــیازدعــای
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بنابرایــن،اهمیــتوضــرورتورزشوفعالیــتبدنــیبرکســیپوشــیدهنیســت

نیازهــایاصلــیوضــروریانســانمعاصــربــهشــمارمیآیــدو وامــروزهیکــیاز

کیــددارنــد. کارشناســانتربیتــی،همگــیبــرایــنامــراذعــانوتأ متولیــانامــرو

کالمزیباییدراهمیتورزشچنینمیفرمایند: امامخمینیدر
کــه بــدن را تربیــت میکنــد و  عقــل ســالم، در بــدن ســالم اســت. ورزش همان طــور 
ــر عقــل ســالم باشــد، تهذیــب نفــس  گ ســالم می کنــد، عقــل را هــم ســالم میکنــد و ا

هــم دنبــال او بایــد باشــد.1

کارذهنــی ــه کــهبیشــترب ــهیطــالبوروحانیــان ــوعفعالیــتروزان ــهن ــاتوجــهب ب

کمــیبرخــوردارهســتند، ــی وعلمــیمشــغولواغلــبازتحــرکوفعالیــتبدن

طــالب مــورد  در بهویــژه میشــود. بیشــتر مراتــب بــه تفریــح و ورزش اهمیــت

کــههمــهنوجــوانوجــوانودرســنینرشــدوهیجــانهســتند، مــدارسعلمیــه

کســالت ورزشیکــیازروشهــایســالمومؤثــرتخلیــهیهیجانــی،تفریــحورفــع

ــه بیماریهــاومشــکالتجســمیب ــریاز ــیوپیشگی وخســتگیروحــیوروان

مــیرود. شــمار

اثــرورزشپدیــدمیآیــد،زمینهســازســالمت کــهدر ســالمتونشــاطجســمی

کــهدر ونشــاطروحــیوروانــیوشــکوفاییفضایــلانســانیواخالقــیاســت؛چــرا

آراســتگی کنــار  توانمندیهــایجســمانیدر فرهنــگاســالمیمــا،بســیاریاز

مثــال، بــرای میکنــد. پیــدا ارزش کــه اســت اخالقــی و انســانی فضایــل بــه

نیرومنــدیوجوانمــردی،همــوارهدوشــادوشهــمبودهانــد.همچنیــنبــهســبب

فعالیتهــایورزشــی،انــرژیاضافــیفــردتخلیــهوهیجانهــاوغرایــزجوانــی

۱.امامخمینی،صحیفهنور،ج۶،ص۱۴۶.
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ــی ــهســویواقعیتهــایبیرون ــیب ــالدرون امی ــدوذهــنانســاناز فروکــشمیکن

منصــرفمیشــود.

کهبهاینضرورتتوجهجدینمیشودوطالبتحرک متأسفانهدرمدارسی

کافیندارند،شاهدبروزبرخیازمشکالتجسمیوناهنجاریهایروحیو

روانیواخالقیهستیم.ضعفهایجسمانی،سردردهایعصبی،اضطراب،

اینقبیلهستند. افسردگی،اختالالتخواب،آسیبهایجنسیو...از

کــهازمیــانعوامــلمختلــف،مثــل پژوهشهــایمتعــددعلمــینشــانمیدهــد

برخــیازپژوهشهــا، مــواردمهــمودر کمتحرکــییکــیاز چاقــی،ســیگارو...،
اولیــنعامــلبیمــاریومــرگومیــردرجهــانبــهشــمارمیآیــد.1

تحصیــل،تهذیــبوورزشهمــوارهتوصیــهیمقــاممعظــمرهبــریبــه

ورزشمیفرماینــد: ایــن اهمیــت در فرمایشــی  در و اســت جوانــان
 . است...  مردم  میان  همگانی  ورزش  گیرشدن  فرا کشور،  اساسی  نیازهای  از  یکی 
گیر شدن ورزش همگانی در میان مردم، حل بسیاری از مشکالت  یکی از نتایج فرا

ایــن ــهارمغــانآوردهو ــرایانســانهاب کــمشــدنتحــرکجســمانیراب گســترشفنــاوریوماشــینیشــدنزندگــی، ۱.
ــدفعالیــت کارشناســانمعتقدن ــد.... ــهوجــودمیآی ــربىتحرکــیب اث بیماریهــادر کــه70درصــداز ــیاســت درحال
کاهــشمصــرفدخانیــات، ــى، ــژهبرنامــهیغذای ی ــابیماریهــایمزمــن،بهو ــهب ــیرویســایرراهکارهــایمقابل بدن
راافزایــشمیدهــد کار کمــکمیکنــد،توانایــىانجــام کاهــشخشــونت اثــرمثبــتدارد،بــه الــکلومــوادمخــدر
وموجــببهبــودروابــطاجتماعــیافــرادجامعــهمیشــود.بــراســاستحقیقــات،ســنابتــابــهدردهــایمفصلــی
کاهــشیافتــهاســتودالیــلآن،شــیوهیزندگــینامناســب،بىتحرکــیدر کشــورهایجهــان،۲۵ســال بیشــتر در
محیطهــایاداریونداشــتنفعالیــتفیزیکــیاســت....براســاسبــرآوردســازمانجهانــیبهداشــتدرســال۲00۲،
کــه۶0درصــد بىتحرکــیســببمــرگ۱/۹میلیــوننفــردرجهــانشــدهاســت....درحــالحاضــرتخمیــنزدهمیشــود
کــمتوصیــهشــده،فعالیــتجســمانیندارنــد.بررســیهای کافــی،حتــیبــهمیــزاننســبتًا ازجمعیــتجهــانبــهانــدازه
فقــرحرکتــیهســتند.)پایــگاهاطاعرســانی کــه۴۵درصــدایرانیــاندچــار کشــورهــمنشــانمیدهــد انجــامشــدهدر

ــخ۱۳۹۲/۱/۲۴(. ی ــران،شناســهخبــر:۳۴88۳،تار زنامــهپزشــکیای رو
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اخالقی جامعه، هم چون اعتیاد است.1
کنــد... . ایــن     طلبــه بایــد روحیــه ی  جوانــی را بــا همــه  خصوصیــات جوانــی حفــظ 
 
ً
 جــوان، ولــی روحیتــا

ً
 و ســنا

ً
گــر جــوان مــا ظاهــرا جوانــی، نبایــد بــه پیــری تبدیــل شــود. ا

پیــر و بى نشــاط و بى حوصلــه و بى ابتــکار و ناامیــد باشــد، بســیار چیــز بــدی اســت. 
طلبــه بایــد منشــأ امیــد و شــور و نشــاط و تحــرك باشــد.2

اســاتیدســطوحعالــیحــوزهنیــزدربــارهیاهمیــتورزش آیــتاهللمقتدایــیاز

بازدیــدازمجموعــهیفرهنگــی-ورزشــیتیــپمســتقلرزمــیتبلیغــی طــالبدر

ــرازداشــتند: 83امــامجعفــرصــادققــمچنیــناب
که روزانه وقتی را به این  ورزش باید با زندگی طالب عجین شده باشد؛ به طوری 
امر اختصاص دهند... . ورزش شادابى و نشاطی در انسان ایجاد می کند که انسان 
کارهای روزمره، عبادت و تحصیل خود را با شادابى انجام دهد. انسان وقتی حالت 
کند و بدن را برای قوت و قدرت آماده نماید، می تواند  تحرکی در درون خود ایجاد 
غم ها و غصه ها و کسالت های جسمی را از خود دور کند و هم چنین در تحصیل و 
کثر بزرگان ما همواره در این مسیر قدم  کارهای روزمره با نشاط بیشتری وارد شود و ا
برمی داشتند. بنابراین، طالب برای تحصیل و تهذیب، نیاز به نشاط و طراوات روح 
یق ورزش به آن دست پیدا کند... . بنده خودم از جوانی  دارند که می توانند از طر
ورزش می کردم و در سفری به مشهد مقدس، یک ماه مبارک رمضان در حجره ی 
ایشان،  برنامه های  از  یکی  که  بودیم  هم  با  نواب  مدرسه  در  رهبری  معظم  مقام 
که در طول روز، وقتی را برای  ورزش باستانی بود و به طالب نیز توصیه می کردند 

ورزش اختصاص دهند.3 

یخ۱۳۹۱/۱۲/۲۱. تار ۱.بیاناتمقاممعظمرهبریدر
بامجمعنمایندگانطابوفضایحوزهعلمیهقم،۱۳۶۹/۱۱/0۴. ۲.بیاناتمقاممعظمرهبریدردیدار

۳.»اخبارحوزه«،نشریهافقحوزه،شماره۲07،۱۳87/8/۲۲.
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راهکارها و پیشنهادها

بــرایفرهنگســازیورزشوارتقــایآمادگــیجســمانیطــالب،توجــهبــهنکتههــا

زیــرضــروریمیباشــد: وراهکارهــایارائــهشــدهدر
1 ــرایمدرســه؛مثــلمیــز. ب ــوازمورزشــیمــوردنیــاز ل تهیــهیفضــا،امکانــاتو

پینــگپونــگ،زمیــنوالیبــال،بســکتبال،وســایلعمومــیبدنســازیو...
بــاتوجــهبــهجمعیــتطــالبوفضــایموجــود؛

2 گروهی؛. تشویقطالببهورزش،بهویژهورزشهای
3 کافیورزشیبرایطالبمدارس؛. تخصیصسرانهی
4 ودرســی. آموزشــی برنامــهی  در بدنــی تربیــت منظــم برنامــهی کــردن وارد

مدرســه(؛ در عصرگاهــی یــا صبحگاهــی ورزش یــا ورزش زنــگ )اختصــاص
5 تهذیب،سالمت. در ورزش برکات و  آثار دربارهی بهطالب اطالعرسانی

یع جسمانی،بهداشتروانیوموفقیتتحصیلیآنان)ازطریقتهیهوتوز
کلیپورزشیمیانطالب(؛ جزوه،بروشور،کتاب،سیدیوپخشفیلمو

6 و. کارشناســانتربیــتبدنــی،مربیــانورزشــیوطــالبورزشــکار دعــوتاز
موفــقدرعرصــهیتهذیــب،تحصیــلوتبلیــغبــرایحضــوردرمدرســهو

ــرایطــالب؛ ســخنرانیب
7 اســالمی. ورزشهــای یادگیــری بــه آنــان ترغیــب و طــالب آشناســازی

ایــنزمینــه )ســوارکاری،تیرانــدازیوشــنا(وفراهــمنمــودنامکانــاتالزمدر
انجــامورزشهــایغیرشــرعییــامتعــارضبــازّیطلبگــیو ونهــیآنهــااز

روحانیــت؛ شــؤونات
8 کــهشــهرداریها. پیگیــریبــرایجــذبوتهیــهیامکانــاتورزشهمگانــی

کــنعمومــیوپارکهــانصــبمیکنــد؛ اما در
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9 ــازّیطلبگــیو. کفــشولبــاسورزشــیمتناســبب ــدعمــدهی تهیــهوخری
فــروشاقســاطیآنبــهطــالبمدرســه؛

10 کوهنــوردی1هفتگــییــاماهانــهی. برنامهریــزیوتــدارکامکانــاتالزمبــرای
کــوهممکــناســت(؛ کــهدسترســیآســانبــه طــالب)درمناطقــی

11 روزهایتعطیلی؛. برگزاریاردوهایتفریحیورزشیدر
12 کالسهــایآموزشــیرزمــیودفــاعشــخصی،2بــرایایجــادانگیــزه،. برگــزاری

تــداومورزشطــالبونیــزبــاالبــردنروحیــهوآمادگــیجســمیآنــان؛ نظــمو
13 کــردنامــکاندسترســیطــالببــهباشــگاههاوســالنهایورزشــی. فراهــم

گــردرمدرســه،ســالنورزشــیمطلــوبوجــودنــدارد(، بیــرونازمدرســه)ا
کافــی؛ ــااعمــالنظارتهــایالزمو البتــهب

14 پخــشدعاهــا،ذکرهــا،مداحیهــاوســرودهایانقالبــیوحماســیمناســب.
بــافضــایورزشبــرایایجــادانگیــزهیمعنــویونشــاطروحــیبیشــتر؛

15 و..... تشویقطالبمتخلِقورزشکار

فــراوانوجــوددارد. مــابــهطــور کشــور کــهدر کوهنــوردییعنــیعــروجبــهقلههایــى ۱.مقــاممعظــمرهبــری:
کــه کننــد؛بایــدمــردمبــه...بــهارتفاعــاتفراوانــی اختیــارهمــه؛بایــدمــردمبرونــدورزش کوهنــوردیورزشــیاســتدر
کننــد....بنــده کوهســتاِنخــداداده،اســتفاده ایــن ایــنهــوایپــاک،از از کشــوروجــوددارد،برونــدو اغلــبنقــاط در
ومیبینــمهیچکــسنیســت!غصــه ــاال کوهســتانهایاطــرافتهــرانمــیرومب کــه...چنــدقدمــیاز ــات گاهــیاوق

فاتحــانقلــهیاورســت،۱۳8۴/08/۳0( دیــدار میخــورم.)بیانــاتمقــاممعظــمرهبــریدر
یرنظرمربیانماهر،باتجربهومتخلقبهاخاقاسامیودارایمدرکرسمیومعتبرمربىگری. ۲.ز
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ک برای طالب ب. اهمیت و ضرورت تفريح سالم و پا

آیتاهللمصباحیزدیدربحثیپیرامونشادیواصالتآنچنینمیفرماید:
از  یــك مطلــوب فطــرى اســت.  بــودن،  بــودن و شــاد  بــدون شــك اصــل مســرور 
ــت  ــه انســان در روز قیام ــال، وعــده ی اعطــاى آن را ب ــه خــداى متع ک ــى  نعمت های
کــه مؤمــن در بهشــت غمگیــن نمی شــود و شــاد خواهــد بــود:  داده اســت، ایــن اســت 
»ُوجــوٌه ّیوّمِئــٍذ ناِعَمــه ؛1 چهره هــاى مؤمنــان در بهشــت  بســیار شــاداب و خــرم اســت«، 
؛2 مؤمن پس از محاســبه، نزد اهل و عیالش، در حالی 

ً
ورا هِلِه َمســر

َ
یا »َینَقِلُب ِالى ا

کــه بســیار شــاد و خنــدان اســت، برمی گــردد«. بى شــك انســان فطرتــا طالــب خوشــی، 
شــادى و ســرور اســت. مفاهیمــی از قبیــل خوشــبختی، خوشــوقتی، خوشــحالی و... 
گرفتــه شــده اســت؛ یعنــی انســان، خــود بــه خــود، طالــب خوشــی  همگــی از خوشــی 
ــدارد. مؤمنــان وقتــی در روز قیامــت وارد بهشــت می شــوند،  اســت و ایــن اشــکالی ن
ن ؛3 خــدا را ســتایش می کننــد کــه حــزن  ذَهــَب َعّنــا الُحــز

َ
ــذى ا

َ
لّحمــُد هَّلِلِّ ال

ّ
ینــد: »ا می گو

و انــدوه را از آنــان برداشــت«؛ یعنــی دوران حــزن و غمــی کــه در دنیــا داشــتند، ســپرى 
کــه وارد بهشــت می شــوند، دیگــر از حــزن و انــدوه خبــرى نیســت.  شــد و زمانــی 
یق  کنــد و غیــر مســتقیم دیگــران را تشــو یــف  قــرآن وقتــی می خواهــد از شــهدا تعر
ــِه  کــه بــه خیــل شــهدا بپیوندنــد، می فرمایــد: »َفِرحیــَن ِبمــا آتاُهــُم اهَّلُل ِمــن َفضِل نمایــد 
کــه خداونــد  ــوا ِبِهــم ؛4 آن هــا بــه واســطه نعمت هایــى  ــم َیلَحُق

َ
ذیــَن ل

ّ
ون ِبال َو َیسَتبِشــر

بــه آن هــا داده اســت، در شــادى و ســرور هســتند.« بنابرایــن، داشــتن شــادى و 
کــه هــم در آخــرت و هــم در بــرزخ، قطعــا جــزو  ســرور، یــك امــر مطلــوب فطــرى اســت 

نعمت هــاى بــزرگ الهــی می باشــد. 

۱.غاشیه،آیه8.
۲.انشقاق،آیه۹.
۳.فاطر،آیه۳۴.

۴.آلعمران،آیه۱7.
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ادامهمیگوید: ویدر
کــه در مســیر  طبــق نظــام ارزشــی اســالم، مطلوبیــت واقعــی هــر چیــزى زمانــی اســت 
گــر شــادى هاى دنیایــى  مطلوبیــت نهایــى و ســعادت ابــدى انســان باشــد؛ یعنــی ا
ــه شــادى آخــرت او باشــد، بســیار پســندیده و مطلــوب  انســان در راســتاى کمــك ب
کــه بلــه  گفــت  اســت. آیــا اساســا چنیــن شــادى هایى وجــود دارد؟ در پاســخ بایــد 
کارى  کــه افســردگی مطلــق داشــته باشــد، بــه دنبــال هیــچ  وجــود دارد. انســانی 
کار  کار دنیــا را می توانــد درســت انجــام دهــد، نــه  نمــی رود، عبــادت هــم نمی کنــد؛ نــه 
آخــرت را. کســی کــه نشــاط نــدارد، می خواهــد یــک گوشــه بنشــیند؛ نــه حرفــی بزنــد، 
نــه حرفــی بشــنود و نــه کارى انجــام بدهــد. چنیــن فــردى نــه بــه درد دنیــا و آخــرت 
خــودش می خــورد و نــه دنیــا و آخــرت دیگــران. حــزن و اندوهــی کــه انســان را از کار و 
کار آخــرت، در  کار دنیــا برســد و نــه بــه  کــه فــرد نــه بــه  زندگــی بــاز دارد و باعــث  شــود 
کار حتــی ممکــن  واقــع یــک نــوع بیمــارى اســت و هیچ گونــه مطلوبیتــی نــدارد. ایــن 
اســت  بــه کفــر نیــز منتهــی شــود. گاهــی هــم موجــب می شــود کســانی کــه ایمــان ندارنــد 
ــى  ــن حزن های ــد. چنی ــه خودکشــی بزنن ــف هســتند، دســت  ب ــی ضعی ــا داراى ایمان ی
کنــد  کــه انســان را وادار  هیــچ وقــت مطلــوب نیســت. برعکــس، آن حالــت نشــاطی 
کارهــاى آخرتــی خــود را درســت انجــام دهــد؛  کارهــاى دنیایــى و هــم  بــه این کــه هــم 
کــه درســش را بهتــر بخوانــد و عبادتــش را بهتــر انجــام دهــد، امــر  مثــال موجــب شــود 
کــه ســعادت اخــروى انســان را  مطلوبــى اســت. از ایــن روى، اســتفاده از وســیله اى 

بــه دنبــال داشــته باشــد، مطلــوب خواهــد بــود.

که: پایانچنیننتیجهمیگیرد استاددر
 هر نوع شادى که در جهت کمال معنوى باشد، مطلوب است. 1

۱.مصباحیزدی،نشریهمعرفت،شماره۳۲،ص۴-8.
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ایــنرو،امــامرضــاتفریــحســالمولــذتحــاللرامهمتریــنعامــلتوفیــقبــر از

انجــاموظایــفدینــیواجتماعــیدانســته،میفرمایــد:
َســاَعًة  َو   ِ

اهَّلَلّ َناَجــاِة  مِلُ َســاَعًة  َســاَعاٍت  َبــَع  ْر
َ
أ ــْم 

ُ
َزَماُنک ــوَن 

ُ
َیک ْن 

َ
أ ِف  ــُدوا  اْجَهِ

ــْم 
ُ

ُعُیوَبک ــْم 
ُ

ُفوَنک ُیَعِرّ ِذیــَن 
َّ
ال َقــاِت  الِثّ َو  ْخــَواِن  ِ

ْ
ال َعاَشــَرِة  مِلُ َســاَعًة  َو  َعــاِش  َ املْ ْمــِر 

َ
ِل

ــِذِه  ٍم َو ِبَ ــَرّ ــِر ُمَ ــْم ِف َغْی
ُ

اِتک
ّ

َذ
َ
ــا ِلل ــوَن ِفهَی

ُ
ل ْ َ
ــاَعًة ت ــِن َو َس َباِط

ْ
ــْم ِف ال

ُ
ک

َ
ــوَن ل ِلُص َو ُیْ

َســاَعات؛1  َثــِة 
َ

ل
ّ
الَث  

َ
َعــی وَن  َتْقــِدُر ــاَعِة  الَسّ

و  بــرای عبــادت  باشــد: ســاعتی  روز شــما چهــار ســاعت  اوقــات  کنیــد  کوشــش 
مناجــات بــا خــدا، ســاعتی بــرای تأمیــن معــاش، ســاعتی بــرای معاشــرت بــا بــرادران 
گاه ســازند و در باطــن بــه شــما  کــه شــما را بــه عیبهایتــان آ مــورد اعتمــاد و کســانی 
یح هــا و لذایــذ اختصــاص دهیــد و بــا ایــن  خلــوص دارنــد و ســاعتی را هــم بــه تفر
ــى انجــام دهیــد. ــه خوب ــود آن ســه بخــش دیگــر را ب ــد ب ــادر خواهی بخــش از زندگــی، ق

ــابرنامهریــزیوپرداختــن کــهب کیــدمیکننــد ایــنروایــتشــریفتأ حضــرتدر

کــهانســانمیتوانــددرســهبخــش بــهلذتهــایحــاللوتفریــحســالماســت

زندگــیموفــقباشــدوآنهــارابــهخوبــیانجــامدهــد. دیگــرامــور

کاظممیفرمایند: چنان کهامام
 َیْثِلــُم 

َ
ِل َو َمــا ل

َ
ــل َ

ْ
ى ِمــَن ال ــا َمــا َتْشــَهِ ْنَیــا ِبِإْعَطاِئَ

ُ
 ِمــَن الّد

ً
ْم َحّظــا

ُ
ْنُفِســک

َ
ــوا ِل

ُ
اْجَعل

ــا  ْیــَس ِمّنَ
َ
ِوَی ل ــُه ُر

َ
یــِن َفِإّن ُمــوِر الّدِ

ُ
 أ

َ
 َســَرَف ِفیــِه َو اْســَتِعیُنوا ِبَذِلــَك َعــی

َ
َة َو َمــا ل ّوَ ــُر ُ

ْ
امل

ْو َتَرَك ِدیَنــُه ِلُدْنَیاُه؛ 2 
َ
َمــْن َتــَرَك ُدْنَیــاُه ِلِدیِنــِه أ

را  دل  و خواهش  های  دهید  قرار  یش  کامیابى خو برای  نصیبی  دنیوی،  لذایذ  از 
کار به مردانگی و شرافت شما  که در این  کنید  ید. مراقبت  از راه های مشروع برآور
کمک لذت  های حالل دنیوی،  ید. با  آسیب نرسد و دچار اسراف و تندروی نشو

االنوار،ج7۵،ص۳۲۱. ۱.مجلسی،بحار
۲.همانوابنشعبهحرانی،تحفالعقول،ص۴۱0.
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که روایت شده است: از ما نیست  یش موفق خواهید شد،  بهتر در امور دینی خو
یش را به خاطر دینش یا دینش را به جهت دنیا ترک کند. کسی که دنیای خو

کــه کســی بــهنشــاطوآرامــشدارد. کاریوازجملــهعبادتهــا،نیــاز انجــامهــر

کاریرانــدارد؛ولــیافــرادبــانشــاطوشــاداب غمگیــناســت،حوصلــههیــچ

کارهایشــانازجملــهعبادتهــالــذتمیبرنــدواحســاسخســتگی انجــام از

نمیکننــد؛لــذاامیــرمؤمنــانعلــیمیفرماینــد:
ا َطراِئَف اِلمَكِه؛1

َ
 اَلبداُن َفابَتُغوا ل

ُّ
ل َکما َتَ  

ّ
ل ِاّنَ َهِذِه الُقلوِب َتَ

ایــن دل هــا هماننــد بــدن خســته می شــوند. بــرای نشــاط آن بــه ســخنان تــازه ی 
بیاورنــد. روی  حکیمانــه 

ــد بای گاهــیخســتهوملــولمیشــودو طبــقایــنفرمایــشحضــرت،دلانســان

کــهحضــرتطلــب کســالتباشــد دنبــالوســیلهایبــرایرفــعایــنخســتگیو

ایــنعوامــلمعرفــیمیکننــد. حکمتهــایتــازهرایکــیاز

نیزحضرتمیفرمایند:
وِر ُخلَسٌه«؛3 ر وقاُت الّسُ

َ
شاَط«2 و » ا فَس و ُیثیُر الّنِ وُر َیبُسُط الّنَ ر الّسُ

بــاز می کنــد و نشــاط را برمی انگیــزد« و »هنگامه  هــای  »شــادی نفــس انســان را 
شــادمانی فرصــت مناســبی اســت«. 

ــهعنــواناســبابنشــاطوشــادابی کــهب مــواردی ــر،برخــیاز درچنــدروایــتزی

ــردد. ــرمیگ ــدانســفارششــدهاســت،ذک ــیوب معرف

۱.نهجالباغه،حکمت۱۹7.
الکلم،ترجمهرحتمیشهرضا،ص۲۹7،شماره۴۱۴۹. الحکمودرر ۲.تمیمیآمدی،غرر

۳.همان،شماره۴۱۴8.
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کرممیفرمایند: رسولا
؛1

ُ
ل ِه امِلغَز

َ
ِو امَلرا

َ
باَحُه و َخیُر ل ِو امُلؤِمِن الّسِ

َ
َخیُر ل

یسی ]بافندگی[  ین سرگرمی زن، دستگاه نخ ر ین سرگرمی مرد مؤمن، شنا و بهتر بهتر
است.

امامباقرازپدرشانوازجدشاننقلمیفرمایند:

َظــِر ِإَل  ــاِء َو الّنَ َ
ْ

ــاِس ِف امل ُکــوِب  َو اِلْرِتَ ــْیِ  َو الّرُ َ
ْ

ْشــَیاَء: ِف  امل
َ
ْشــَوُة ِف َعْشــِرِه أ الّنَ

ــِر  َظ ــّىِ َو الّنَ ْطِم ِ
ْ

ِس ِبال
ْ
أ ــّرَ ــِل ال ــَواِك َو َغْس ــاِع َو الّسِ َم ِ

ْ
ــْرِب َو ال

ُ
ْکِل َو الّش

َ ْ
ْضــَرِة َو ال ُ الْ

ــاِل؛2 َج ــِة الّرِ اَدَث ــَناِء َو ُمَ ْس َ ِة الْ
َ
ــْرأ َ ِإَل املْ

نشاط و شادابى در ده چیز است: در پیادهروی، سوارکاری، در آب فرو رفتن )شنا(، 
نگاه کردن به سبزه، خوردن، آشامیدن، جماع، مسواک زدن، شستن سر با ختمی، 

یباروی، صحبت با مردان )گفتوگوهای دوستانه(. نگاه به زن )همسر( ز

تفریــحســالموحــاللدر تربیتــی نقــشواهمیــت ایــنروایــات، بــه بــاتوجــه

زندگــیانســان،بهویــژهطــالبوروحانیــانوخانوادههــایایشــان،بــاتوجــهبــه

زمینــهیامــور کــهنســبتبــهســایراقشــارمختلــفمــردمدر محدودیتهایــی

کــردنوتســهیل تفریحــیدرجامعــهدارنــد،روشــنمیشــود.تــالشبــرایفراهــم

نشــاطروحــیوروانــیطــالبودر مــدارسعلمیــه،میتوانــددر ایــنامــوردر

ــرباشــدوایــنمســأله،مســؤولیت ــانبســیارمؤث نتیجــهرشــدعلمــیومعنــویآن

متولیــانامــررادوچنــدانمیکنــد.

۱.پاینده،نهجالفصاحه،ص۲۲۳،شماره۱۵۱7.
۲.شیخصدوق،الخصال،ج۲،ص۴۴۴.
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راهکارها و پیشنهادها

1 برنامهریــزیمنظــمبــرایمســافرتهایهفتگــی،ماهانــه،فصلــیوســالیانه.
درونشــهریوبرونشــهری؛

2 کوهو...؛. کویر، یا، برنامهریزیبرایحضوردرطبیعت،جنگل،در
3 یارتیوسیاحتی؛. کنز اما برنامهریزیبرایحضوردر
4 فضاسازینشاطانگیزمحیطمدرسه؛.
5 یدرمدرسه؛.

ّ
برگزاریُپرشور،مفّرحوجذابجشنهایمذهبیومل

6 تیرانــدازی،. ســوارکاری، شــنا، مثــل گروهــی؛ مفــّرح ورزشهــای برگــزاری
. و... والیبــال

2.  ظرفیت تعطیالت حوزه و اوقات فراغت طالب

کــهدرحــوزهمیبینــد،نیازهــایدیگــری هــرطلبــهعــالوهبــرآموزشهــایرســمی

کنــدوطبیعــیاســت یــج«،بــرایخــودفراهــم کــهبایــدبــا»برنامــه«و»بــهتدر دارد

نمیتــوانازحــوزهانتظــارداشــتبــرایهمــهیآننیازهــاتــدارکدیــدهباشــد.بــا

کــهجامعــهازحــوزهوروحانیــت،بهویــژهدرعرصــهی توجــهبــهانبــوهمطالبههایــی

اخــالقوتربیــتدارد،طلبــه،مطالعــاِتجنبــیفــراوانومهارتهــایمتنوعــی

بــرایحضــوردرجامعــهوحتــیعرصههــای بــهآنآمادگــیالزم تــا نیــازدارد

بگیــرد،  قــرار حــوزه رســمی برنامــهی  در بخواهــد گــر ا کــه برســد بینالمللــی

کنــارتحصیــل  ــرخواهــدشــد!طلبــهدر ســالهایتحصیــلحــوزه،چندیــنبراب

کســبمهارتهایــینیازمنــداســتتــاابعــاداخالقــیوتربیتــیخــودرا علــم،بــه

ایــنمهارتهــاعبارتنــداز: ــزرشــددهــد؛برخــیاز نی

مدیریــتتحصیلــیوبرنامهریــزی،مهــارغرایــزوعواطــف،انتخــابهمســر،
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مدیریــتخانــواده،فرزندپــروریوبســیاریازمهارتهــایدیگــر.بــههــرحــال،

ــد. کن ــن ــرایاوتأمی ــاراب ــعداشــتهمــهیاینه ــتحــوزهتوق ــوانازمدیری نمیت

بــهدســتآوردنایــنمهارتهــابــرایطلبــه،بــهمنزلــهیدســتیابیبــهیــکابــزار

ــام ــاصــرفانــرژیانــدک،بــهنتایــجبــزرگمیرســاند.ای کــهاوراب پیشــرفتهاســت

ــهاســت. ــرایمطالعههــایمتفرق ــنفرصــتب ــژهتابســتان،بهتری ــیوبهوی تعطیل

و اســت بــرایطلبــهالزم کــه اســت مهارتهایــی و دانشهــا کســب منظــور،

کتابهــایحدیثــی امــکانآندرایــامدرســیوجــودنــدارد.مطالعــهتفســیرقــرآن،

بــزرگان یــخاســالموتشــیع،آثــارشــهیدمطهــریوبســیاریدیگــراز واخالقــی،تار

نویســندگی، فرهنگــی، کســبمهارتهــایهنــری، یــا اندیشــمندانحــوزه، و

. و... روضهخوانــی

اســتراحتو کنــار  تعطیــالتحــوزهفرصــتبســیارمناســبیاســتتــاطــالبدر

بــابرنامهریــزیمناســب،دانشهــا کننــدو تجدیــدقــوا،آموختههــایخــودرامــرور

کســبنماینــد. را ومهارتهــایجدیــدمــوردنیــاز

بــا تربیــتحوزههــایعلمیــه و تهذیــب بهویــژهمعاونــت و مســؤوالنحــوزه

همــکاریمدیــراناســتانیومدیــرانمــدارسعلمیــهمیتواننــدبــابرنامهریــزی

مناســبواتخــاذتدابیــرالزم،ازفرصــتتعطیــالتدرجهــتپیشبــرداهــداف

کننــد. ــیاســتفاده ــهشــکلمطلوب تربیتــیوتهذیبــیحــوزهب
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فصل تابستان

کاریخــودرادرفصــلتابســتانتعطیــل گرچــهبیشــترمــدارسعلمیــه،برنامــهی

کمــالبــودنومســیررشــدرا میکننــد؛ولــیطلبگــیطلبــه،یعنــیطالــبعلــمو

ــی ــردارنیســت.فرصــتســهماهــهیتابســتان،ســرمایهیزمان پیمــودن،توقفب

گرفــتواندکــی آنبهــره کــهبایــدبــاهوشمنــدیومراقبــتاز ارزشمنــدیاســت

زمانــی تابســتان نیســت. بخشــودنی آن از بهرهبــرداری  در تقصیــر و مســامحه

گــربــهخوبــیاحیــانشــود،خســارتیبــزرگ کــها معــادلیــکچهــارمســالاســت

ــرپدیــدمــیآورد.بنابرایــن،تابســتانرانبایــدتعطیــلپنداشــت. وندامتــیبزرگت

ایــنزمــاناتفــاقمیافتــد،تغییــرشــکلبرنامــهیتحصیلــیاســت. آنچــهدر

یــکتحصیــلجدیــد تابســتاندورهیرکــود،ســکونوتوقــفنیســت؛زمــانآغــاز

ــهآهنــگتکــراریفعالیتهــایپیشــیناســت. وتنــوعبخشــیدنب

فعالیت های درسی در تابستان، آری يا نه؟

گروهــی نیســت. رســمی درســی فعالیتهــای بــرای مناســبی زمــان تابســتان

میشــمارند تحصیلــی ایــام امتــداد را تابســتان ایــام ســختکوش، طــالب از

برنامــهیرســمیحــوزه کــهدر کالمرا وهمــانادبیــات،منطــق،فقــه،اصــولو

گرچــهدر گــروه، ایــن ایــامدنبــالمیکننــد. ایــن  پیشبینــیشــدهاســت،در

شایســته »سختکوشــی«، وظیفــهی تشــخیص و زمــان  از بهرهبــرداری اصــل

برنامــهیدرســی بــراثــرهمیــنتــالش،ازهمکالســیهایخــوددر ســتایشاندو

گزنــددوآســیبســالمنمیماننــد:  حــوزهپیــشمیافتنــد،امــااز

کــهموجــبعــدمآمادگــیبــرایادامــهیراهدر اول:خســتگیفکــریوروحــی
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ســالتحصیلــیآینــدهخواهــدشــد.برنامــهآموزشــییکنواخــتوپشــتســرهم،

ســردرد، موجــب زود، یــا دیــر و مینــوردد در را معمولــی انســانهای تحمــل

تحصیــل، در اشــتیاق و طــراوت میشــود. افســردگی و کســالت خســتگی،

کــرد.یکــیاز کــهبــراینگــه داریآنبایــدتــالش نعمتــیبــهدســتآوردنــیاســت

عوامــلمهــمحفــظطــراوتونشــاط،تنــوعفعالیتهــااســت.

کــهدرغیــرتابســتان، کســبامــورالزمــیاســت آســیبدیگــر،محــروممانــدناز

ــد ــهرون ــاب کتف ــم.ا کردی ــداناشــاره ــرب ــهپیشت ک ــریآنهــانیســت گی فرصــتفرا

در و طــالب شــخصیت در ازخأهــا پــارهای بقــای موجــب حــوزه، آموزشــی

کارآمــدیصنفــیروحانیــتخواهــدشــد. نهایــتنا

ایــنرو،فصــلتابســتان،بهتریــنفرصــتبــرایانجــامفعالیتهــایتهذیبــی از

مناطــقمحــروم، از گروهــی بازدیــد اردوهــایجهــادی،  در تربیتــی،شــرکت و
ــالآناســت.1 ــبوامث ــتتهذی اردوهــایفرهنگــیوتربیتــیمعاون حضــوردر

کثرت تعطیالت

کشــور)فصــل یــادبــودنتعطیــالتحــوزهنســبتبــهســایرنهادهــایآموزشــی ز

تابســتان،دوهفتــهاولمــاهمحــرم،دهــهآخــرمــاهصفــر،مــاهمبــارکرمضــان،

و  کشــور رســمی تعطیــالت ،اهل بیــت شــهادت ایــام فاطمیــه، ایــام

کــهدرســالهایاخیــردرفصــلتابســتانبــرایطــابمــدارساجــرامیشــود،میتــوان ۱.ازجملــهبرنامههــایخوبــى
کــرد.همچنیــن،برخــیاز کتابهــایشــهیدمطهــریوطــرحتربیتــیضیافــتملکــوتاشــاره بــهطــرحمطالعاتــی
ازفرصــتتعطیــات مــدارس،بخشــیازفصــلتابســتانرابــهفعالیتهــایعلمــیوتهذیبــیخــودادامــهمیدهنــدو
یارتــیوســیاحتیقــم،مشــهد بــرایتقویــتبنیــهیعلمــیواخاقــیطــاباســتفادهمیکننــد.برگــزاریاردوهــایز

مقــدسو...نیــزازجملــهبرنامههــایتربیتــیبرخــیمــدارسمیباشــد.
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مناســبت هایمتفرقــهدیگــر(1موجــبطوالنــیشــدندورههــایآموزشــیســطوح

رونــد مختلــفحــوزه،ناتمــاممانــدنبســیاریازدروسطــالبومانعــیجــدیدر
آموزشــیوتهذیبــیمــدارسعلمیــهمیشــود.2

آغــازدرسخــارجوخطــاببــهمســؤوالنحــوزه مقــاممعظــمرهبــریدر

میفرمایــد:
امــروز روز شــروع درس اســت و البتــه دیرهنــگام. متأســفانه تعطیلــی درس هــا در 
کــه بــه  آن احتیــاج هســت! ای کاش  حوزه هــای علمیــه بیــش از انــدازه ای اســت 
و   

ً
متفقــا عمــده،  و  بــزرگ  درس هــای  مّدرســان  و  علمیــه  حوزه هــای  مســؤوالن 

ــا در ســال تحصیلــی، طــالب و  کــم  کــردن تعطیــالت بکننــد ت ــرای  ، فکــری ب
ً
مشــترکا

کثــر  کــه از وقــت خودشــان  حدا کننــد  عالقهمنــدان بــه تحصیــل، ایــن فرصــت را پیــدا 
اســتفاده را بنماینــد.3

رابطــهبــاروشمدیریتــیآیــت اهللشــهیدقدوســیدرمدرســه چنیــن ایشــاندر

میفرماید:
کــه اوقــات تعطیــالت  یــزی شــهید قدوســی ایــن بــود  از خصوصیــات دیگــر برنامه ر
یــاد  کــم می کردنــد. حوزه هــای علمیــه متأســفانه تعطیــالت ز را در مدرســه حقانــی 

یــاجهــان کشــور کــهبــهخاطــرحــوادثوجریانهــایاجتماعــی،فرهنگــییــاسیاســیدر اتفــاقمیافتــد ۱.بســیار
کــههیــچ ــی ــهمســألهیخاصــی،ســریعدروسحــوزهراتعطیــلاعــاممیکننــد!درحال اســاموجهــتاعتــراضب
ــهتعطیلــییکــیدوســاعِتزمــان کتفــاب ــاا ــوانب نیســتومیت ز تمــامســاعاترو ــرایتعطیلــیدروسدر ــیب رت ضرو

بقیــهیســاعتهاطــابســردرسحاضــرباشــند. تجمــعیــاراهپیمایــىو...،در
کاهــش آنهــا،ســعیدر کثــرتتعطیــاتوغیرضــروریبــودنبســیاریاز مــدارسبــادرکآســیبزابــودن ۲.برخــیاز
ــدهدرسهــارا ــهظهــرمان روزهــایشــهادتاهــلبیــتفقــطیــکســاعتب ــد؛مثــادر کردهان تعطیلــیدروس
بقیــهروز،دروسدایــرمیباشــد.برخــیدیگــر تعطیــلمیکننــدوطــابدرمراســمعــزاداریشــرکتمیکننــدودر
کــهروزهــایپنــجشــنبه کردهانــد.مدارســیهــمهســتند اولمهــربــهاوایــلشــهریورجابهجــا شــروعســالتحصیلــیرااز

ــد. ــلنمیکنن راتعطی
آغازدرسخارجفقه،۱۳80/۶/۱۹. ۳.بیاناتمقاممعظمرهبریدر
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دارنــد و همــه اعیــاد و وفیــات ائمــه را تعطیــل می کننــد. ایشــان فقــط ســه چهــار مــورد 
گاهــی بــا دوســتان خدمتشــان می رفتیــم و می گفتیــم: آقــا فــردا  تعطیــل می کــرد. حتــی 
گــر خــود  شــهادت فــالن امــام اســت. آخــرش می گفتنــد: مــن هشــت امامــی هســتم. ا
امــام بودنــد، امــروز درس می دادنــد. شــما چــرا روز تولــد امــام هــادی یــا روز شــهادت 
گــر شــب  امــام جــواد را تعطیــل می کنیــد؟ ایــن تعطیلــی چــه معنایــى دارد؟ شــما ا
ــا چــرا  ــد؛ ام کنی ــد، اجــرا  ی ــه ای دار ــر برنام گ ــد و در روز ا کنی ــزار  ــد، برگ ی روضــه ای دار
درســتان را بــه خاطــر شــهادت ایــن امــام معصــوم تعطیــل می کنیــد. بنابرایــن یکــی از 
ــرد؛  ــر اســتفاده را از وقــت می ک کث ــه حدا ک ــود  ــن ب ــه ایشــان داشــت، ای ک ــى  دقت های

ــه بکننــد.1 ــه بتواننــد از زمــان اســتفاده بهین ــرای این ک ب

۱.»مصاحبهباحجتاالسالموالمسلمینعلیسعیدیشاهرودی«؛شاهدیاران،شماره38،ص33.
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بیتی ایام خاص 3. ظرفیت های تر

فعالیتهــای انجــام بــرای مناســب بســیار بســترهای و فرصتهــا جملــه از

کشــورماناســت.ازآن جــا تهذیبــیوتربیتــی،مناســبتهایملــیومذهبــیدر

کــهمؤمــنبایــدزرنــگباشــدوقــدرلحظــهلحظــهیفرصت هــارابدانــدومدیــران

ایــنظرفیت هــاوفرصت هــابــه کــهاز محتــرممــدارسعلمیــهنیــزشایســتهاســت

آنهــانگذرنــد. کنــار  بــابی اعتنایــیاز بهتریــنشــکلممکــنبهــرهببرنــدو

الف. مناسبت های مذهبی

رجب المرجب 

ومراقبــهوبهتریــنفرصــتبــرایایجــادوتقویــتروحیــه مــاهتوبــهواســتغفار

عبودیــتوبندگــی1اســت.بنابرایــنتوجــهبــهمــواردزیــرپیشــنهادمیشــود:

• فضاسازیمعنویمناسباینماهدرمدرسه؛ 

فإذادخلشهررجب »الداعی«، له: یقال ابعةملکًا الّسَ الّسماء تعالینصبفی اهَّلل إّنَ قال: أّنه  النبّی ۱.عن
لیلةمنهإلیالّصباح:طوبىللذاکرین،طوبىللّطائعینویقولاهَّللتعالی:»أناجلیسمن

َّ
کل ینادیذلكالملك

الّرحمةرحمتی،فمندعانیفی جالسنیومطیعمنأطاعنیوغافرمناستغفرنی،الّشهرشهریوالعبدعبدیو
هذاالشهرأجبتهومنسألنیأعطیتهومناستهدانیهدیتهوجعلتهذاالّشهرحبًابینیوبینعبادی،فمن
کهفرمودهاند:خداوندمتعالدرآسمانهفتمَملکیقرار کرمروایتشدهاست پیغمبرا اعتصمبهوصلإلّی؛از
كهر

َ
کهافرادرامیخواند(؛چونماهرجبداخلمیشود،اینَمل کسی کهبهاوداعیمیگویند)یعنی دادهاست

که کسانی کهدرحالذکرهستند؛خوشابهحالآن کسانی شبتاصبحصدایشبلنداست:خوشابهحالآن
بامن را کهخود کسیهستم درحالاطاعتاند.سپسملکمیگوید:خداوندمتعالمیفرماید:»منهمنشین
کند. کهازمنطلببخشش کسی کهاواطاعتمرابکندومیبخشم کسیرامیکنم کند؛مناطاعت همنشین
این کهمرادر اینماه،ماهمناست؛اینبندگانهمهبندگانمنهستند.رحمتهماختصاصبهمندارد.کسی
اینماهازمنطلبهدایتکند، ماهبخواند،اورااجابتمیکنم؛کسیکهازمنبخواهدبهاومیدهم؛کسیکهدر
یسمانچنگ یسمانبینخودموبینبندگانمقراردادم.هرکسیکهبهاینر مناوراهدایتشمیکنم.مناینماهرار

قبالباألعمالالحسنة،ج۳،ص۱7۴( بزند،بهمنمیرسد.«)سیدابنطاووس،اإل



ظرفیت های تربیتی مدرسه علمیه122

• آشناسازیطالببااهمیتماهرجبودعاهاواعمالویژهیاینماه؛ 

• انجاماعمالودعاهایروزانهیماهرجببعدازنمازهایجماعت؛ 

• کردنمقدماتالزموزمینهسازیبرایروزهداریوتهجدطالب؛  فراهم

• ایجادتمهیداتالزموتشویقطالببهاعتکافوانجاماعمالامداود؛ 

• وموارددیگر. 

شعبان المعظم

،مــاهانــسهــرچــهبیشــترطــالببــاامــامزمــان،گرامــیاســالم مــاهپیامبــر

کــردنطــالبوخانوادههــایایشــانبــاســبکزندگــیمهــدوی،مــاهتهجــد آشــنا

وروزهوعبــادتمیباشــد.بــرایاســتفادهیبهینــهازظرفیت هــاوفرصت هــای

ایــنمــاهبــزرگ،نکتههــاواقدامهــایزیــرپیشــنهادمیشــود:

• فضاسازیمعنویمناسبویژهیاینماهدرمدرسه؛ 

• آشناسازیطالببااهمیتماهشعبانودعاهاواعمالویژهیاینماه؛ 

• بــا  مدرســه در شــعبانیه مناجــات روزانــهی قرائــت بــرای برنامهریــزی

مــداح؛ طــالب از یکــی دلنشــین و حزیــن صــوت از اســتفاده

• یــارت  پخــشدعــایعهــدهنــگامصبــح،صلــواتشــعبانیهموقــعزوالوز

ایــنایــام؛ بلندگــویمدرســهدر آلیاســینهنــگامغــروباز

• فراهمنمودنمقدماتالزموزمینهسازیبرایروزهداریوتهجدطالب؛ 

• احیــایدســتهجمعیشــبنیمــهیشــعباندرمســجدیــانمازخانــهی 

تــدارکاتمناســب؛ مدرســهبــابرنامهریــزیو

• نیمهیشعبان؛  روز برگزاریپرشورجشنعمامهگذاریطالبدر
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• برگــزاریحلقههــایمعرفــت،همایــش،ســخنرانیوجلســههایپاســخ 

ّیــتدرمدرســه؛ بــهپرســشهاوشــبهاتمهدو

• برگزاریمسابقهیکتابخوانیمیانطالب،کارکنانوخانوادههایایشان؛ 

• کتابویژهیمهدویتدرمدرسه؛  برپایینمایشگاه

• آذینبنــدیمدرســهوبرپایــیپرشــوروجــذابجشــنهایمیــالدویــژهی 

ایــنایــام؛

• و  کارکنــانمدرســه،طــالب بــه نیمعــهشــعبان تبریــك پیامــك ارســال

خانوادههایایشــان؛

• گوشــتآن  یــع توز بــرایســالمتیحضــرتمهــدیو انجــامقربانــی

نیمــهشــعبان؛ ایــنایــام،بهویــژهروز میــانفقــرادر

• واقدامهایابتکاریدیگر. 

رمضان المبارک 

کریــم،تهجــدوشــب زنده داریومناجاتاســت. مــاهرمضــان،مــاهانــسبــاقــرآن

زیــرمی تواننــدازظرفیــت مدیــرانومتولیــانامــرتهذیــبوتربیــت،بــاانجــامامــور

اهــداف بــرای را بهــره وری بیشــترین الهــی، پربرکــت و بــزرگ میهمانــی ایــن

تهذیبــیوتربیتــیمدرســهداشــتهباشــند:

• فضاسازیمعنویوشورانگیزمحیطمدرسهمتناسببااینماهعزیز؛ 

• آشناســازیطــالببــااهمیــتوعظمــتمــاهمبــارکرمضــان،دعاهــا، 

مراقبتهــاواعمــالویــژهیایــنمــاه؛

• برنامههاوفعالیتهایآموزشیطالبوافزودنبربرنامههای  کاستناز
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تهذیبیوقرآنیآنها؛

• تغییرساعتهایدرسیمدرسه،متناسببافضایماهمبارکرمضان؛1 

• برنامهریــزیویــژهبــرایقرائــتدســتهجمعییــکجــزءقــرآندرشــبانهروز، 

بــاآدابوشــرایطخــاصآن؛

• یانخوشلحن؛  قار فضاسازیقرآنیمناسبمحیطقرائتواستفادهاز

• بــرایقرائــتدســتهجمعیادعیــهومناجاتهــایُپرشــور،  برنامهریــزی

نیمــهشــبهایایــنمــاه؛ بهویــژهدعــایابوحمــزهثمالــیدر

محرم  الحرام و صفر

یــارت،احیــایفرهنــگامــربــهمعــروفو مــاهانــسبــااهلبیــتوتوســلوز

نهــیازمنکــروبهتریــنایــامبــرایتقویــتروحیــهیوالیتمــداری،حق طلبــی،

راهحفــظدیــنوارزش هــایدینــیواستکبارســتیزیدر کاریدر وفــدا ایثــار

کــهبایــددرمدرســهانجــامشــود،عبارتنــداز: کارهایــی میــانطــالباســت.

• فضاسازیمعنویومحرمیمحیطمدرسه؛ 

• آشناســازیطــالببــااهمیــتوعظمــتمــاهمحــرم،فلســفهیعــزاداری 

ــرایحضــرتسیدالشــهداومراقبتهــاواعمــالویــژهیآن؛ ب

• ــااســتانداردهایحــوزهو  تشــکیلهیئــتعــزاداریدرمدرســه)منطبــقب

کشــور،مثــلمدرســهیعلمیــهیحضــرتولیعصــر شهرســتانبنــاب،برنامههــا مــدارسعلمیــه برخــیاز ۱.در
وفعالیتهــایآموزشــیمدرســهازصبح هــابــهبعــدازظهرهــاوشــبهایمــاهمبــارکرمضــانمنتقــلمیشــودو
نمــازصبــحتــانزدیــکاذانظهــراســتراحتمیکننــد.ایــن بــهجــایآن،بعــداز طــالبشــبهاتــاســحربیدارنــدو
یــادیدارد. وبرکتهــایز آثــار ونشــاطمعنــویوعلمــیخاصــیمیــانطــالبایجــادمیکنــدو تغییــربرنامــه،شــور
هــرپایــه،یــکدرستعطیــلمیشــودتــاطــالبفرصــتبیشــتریبــرایاســتفادهازفضــای همچنیــن،معمــوالاز

معنــویوبرنامههــایخــاصمــاهمبــارکرمضــانداشــتهباشــند.
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ــاشــرکتمدیــرواســاتید(؛ افــراطوتفریــطهمــراهب از روحانیــت،بــهدور

• بــرایتقویــتروحیــهیانقالبیگــریطــالبوآشناســازی  زمینهســازی

آنــانبــافرهنــگجهــادوشــهادت؛

• کربال؛  آشناسازیطالبباشخصیتهایبرجستهوحماسیشهدای

• دعوتازاساتیدوخطبایبرجستهبرایسخنرانی؛ 

• پیــادهروی  کــردنتســهیالتوشــرایطالزمبــرایشــرکتطــالبدر فراهــم

یــارتاربعیــنحضــرتسیدالشــهدا؛ عظیــمومعنــویز

• وسایراقدامها. 

ايام فاطمیه

به ویــژه اهلبیــت بــا انــس بــرای مناســبی بســیار فرصــت نیــز ایــام ایــن

کبــریفاطمــهزهــرااســتوبهتریــنایــام اماالئمــهحضــرتصدیقــهی

ولــّیو راهدفــاعاز کاریدر وفــدا بــرایتقویــتروحیــهیوالیتمــداری،ایثــار

میــانطــالباســت.بــرایایــنمنظــورپیشــنهادمیشــود: استکبارســتیزیدر

• فضاسازیمعنویوفاطمیمحیطمدرسه؛ 

• آشناســازیهــرچــهبیشــترطــالببــاشــخصیتحضــرتزهــراو 

اهمیــتوعظمــتحرکــتفاطمــی؛

• اینایام؛  تشکیلهیئتعزاداریدر

• ــداریطــالبوآشناســازی  ــهیوالیت م ــتروحی ــرایتقوی زمینهســازیب

وشــهادت؛ آنــانبــافرهنــگایثــار

• برگزاریمسابقهیحفظخطبهیفدکیهحضرتزهرا؛ 
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• اســاتیدوخطبایبرجســتهبرایســخنرانیدربارهیشــخصیت  دعوتاز

حضرتزهرا ؛

• وامثالاینها. 

کرامــت، دهــهی مثــل دیگــر، مناســبت های ظرفیــت از شــکل همیــن بــه

مــاهذیالحجــه)دهــهیاولودهــهیوالیــت( و نیــز ایــام والدت و شــهادت

معصومان می تــوانبــهبهتریــنوجــهبــرایتقویــتوارتقــایامــورتهذیبــیو

تربیتــیطــالببهــرهجســت.

ب. مناسبت های ملی

 ــامرحلــتامــامخمینــی هفتــه بســیج، هفتــه دفــاع مقــدس، دهــه فجــر،ای

کــهبــازمی توانــد و...نیــزازمناســبت هایملــیوفرصت هــایارزشــمندیاســت

گرفتــهشــوند. کار راســتایپیشــبرداهــدافتهذیبــیوتربیتــیبــه در
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هفته دفاع مقدس و هفته بسیج1 

هماننــدمــاهمحــرم،ایــنهفتــهبهتریــنایــامبــرایتقویــتروحیــهیوالیــتداری،

و شــهادت طلبی کاری، فــدا ایثــار، مجاهــدت، انقالبی گــری، حق طلبــی،

زیــر راهکارهــای  بدیــنمنظــور استکبارســتیزیمیــانطــالبمدرســهاســت.

پیشــنهادمی شــود:

• فضاسازیمعنویوشورانگیزمحیطمدرسهمتناسببااینایام؛ 

• برگزارینمایشگاههفتهیدفاعمقدسدرمدرسه؛ 

• شــهید  ســرداران بهویــژه شــهدا ازوصیتنامــهی برگزیدههایــی نصــب

اســالموشــهدایروحانیــتدرفضــایمدرســه؛

• رزمنــدگانهشــت  برگــزاریبرنامــهیشــبیبــاشــهدادرمدرســهودعــوتاز

ســالدفــاعمقــدس،مدافعــانحــرموســردارانوفرماندهــانبســیجوســپاه

وارتــشبــرایســخنرانیوبیــانخاطرههــایجبهــهوجنــگ؛

• ووســایلشــهداورزمنــدگانو  آثــار کوچــکودائمــیاز ایجــادیــکمــوزهی

نیــزفعالیتهــایدوراندفــاعمقــدسدرمدرســه؛

• وبرکاتفراوانیدارد(؛  گمنامدرمدرسه)کهآثار دفنشهید

• کتابخانــه  کتابهــایخاطرههــایدفــاعمقــدسبــرای تهیــهمجموعــه

اتفــاقافتـــاد،غـافـــل کشــور ایــن کــهدر ۱.مقــاممعظــمرهبــریفرمــود:»مواظــبباشــیدازمســألهیدفـــاعمقـــدس
دیــدارجمعــیازنخبــگانعلمــی،۱۳8۳/7/۵(؛»هشــتســالدفــاع نشــوید....«)بیانــاتمقــاممعظــمرهبــریدر
کــهتــامدتهــای گنجینــهیعظیمــیاســت مقــدسمــاصرفــًایــکامتــدادزمانــیوفقــطیــکبرهــهیزمانــینیســت؛
کنــد.«)بیانــات کنــدوســرمایهگذاری کنــدومصــرف کنــد،آنرااســتخراج آناســتفاده طوالنــیملــتمــامیتوانــداز

فعــاالنعرصــههنــردفــاعمقــدس،۱۳88/۶/۲۴( دیــدار مقــاممعظــمرهبــریدر
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مدرســهوتشــویقطــالببــرایمطالعــهیآنهــا؛1

• تشکیلبسیجطالبوروحانیاندرمدرسه؛ 

• تشــکیلحلقههــایتربیتــیوبصیرتــیبــاموضــوعدفــاعمقــدسدرمدرســه 

ایثــار، انقالبــیمثــل تربیتــیوارزشهــای و ازمفاهیــمتهذیبــی )خیلــی

صداقــت،تواضــع،بصیــرت،والیتمحــوریو...رامیتــوانبــابهرهگیــری

زمینــهیدفــاعمقــدسومباحثــهو کتابهــایتولیــدشــدهدر ازمنابــعو

ایــنحلقههــابــهطــالبانتقــالداد(؛ گفتوگــودر

• وبازدیدازمناطقجنگی؛  برگزاریمستمروساالنهیاردویراهیاننور

• وغیره. 

گــزارشروزهــایجنــگو  کــهدر کــهدرشــرححــالســرداراناســتیــاآنچــه کتابهایــى ۱.مــنتوصیــهمیکنــمایــن
کنیــدازمعرفــتبــهآنچــه اولبالخصــوصنوشــتهشــده،ایــنراجوانهــابخواننــد.خــودراســیراب ســالهایدشــوار
بســیجیاناســتانفــارس،۱۳87/۲/۱۴( یــخانقــاب.)بیانــاتمقــاممعظــمرهبــریدردیدار تار کــهگذشــتهاســتدر
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برنامهریزیتهذیبیمعاونتتهذیبوتربیتارسالنمایید.
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