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13  مقدمه

مقدمه

ــه ســلوک  ــر تعلیــم و خطــر پیمــودن مســیر علــم بی توجــه ب ــر تقــدم تزکیــه ب کیــد ب تأ

ــاره ی اخــاق روحانیــت مــوج  معنــوی، در اندیشــه و ســخن امــام خمینیدرب

می  زنــد.1 بــه توصیــه امــام، تهذیــب بایــد از همــان اوان جوانــی و ورود بــه عرصــه 

طلبگــی، مّدنظــر طــاب و نیــز مربیــان اخــاق در حوزه هــا باشــد تــا بیش تــر بتواننــد 
ی جوانــی خــود بهــره ببرنــد.2 از نیــرو

کند  1 . تزکیه قبل از تعلمی و تعلم است؛ یَزکهِیْم؛ پیغمبر آمده است این ها را تزکیه بکند، پرورش بدهد، نفوس را مهیا  
کتاب و حمکت با پرورش توأم نباشد و با  گر  که ا کتاب و حمکت بکند،  مَکَة؛ بعد تعلمی  ِ

ْ
کتاَب َو ال

ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
و بعد یَعل

لس شورای قبل  لس سنا و در مج تزکیه توأم نباشد، موجودی که از او بیرون می آید مهین موجودایت می شود که در مج
از انقالب بود. )صحیفه امام، ج 12، ص 494( 

اقل یک قدم هم در باب هتذیب  گر عرض نکمن دو قدم، ال ا برداشته می شود،  راه حتصیل  که در  باید هر قدمی   
اخالق، در باب حتکمی عقاید، در باب استقرار امیان در قلب ]برداشته شود[. ایهنا تفکر الزم دارد؛ ماسبه الزم دارد؛ 
مراقبه الزم دارد. آقایان باید مراقبه کنند، باید مراقبت کنند خودشان را. از صبح تا عصر باید مراقب خودشان باشند.

) صحیفه امام، ج 2، ص 39(
گر با هتذیب و تقوى مهراه نباشد، به ضرر دنیا و آخرت جامعه مسلمین متام  یادتر شود، ا این اصطالحات هر چه ز
گر با صفاى نفس توأم نباشد، وبال خواهد بود.  می شود. تهنا دانستن این اصطالحات اثرى ندارد. علم توحید هم ا
چه بسا افرادى که عامل به علم توحید بودند و طوایىف را منحرف کردند. چه بسا افرادى که مهین اطالعات مشا را به 
حنو هبترى دارا بودند، لیکن چون احنراف داشتند و اصالح نشده بودند، وقىت وارد جامعه گردیدند، بسیارى را گمراه 
گر بدون تقوى و هتذیب نفس باشد، هر چه بیشتر در ذهن انباشته  و منحرف ساختند. این اصطالحات خشك، ا

کبر ، 19(. وت در دایره نفس بیشتر توسعه می یابد. )امام مخیین ، جهاد ا کبر و حنن گردد، 
که در حوزه به سر  کار، باید در صدد اصالح خود باشید و مادامی  ید، پیش از هر  2 . مشا وقىت وارد حوزه می شو
که از حوزه بیرون رفتید و در شهر و یا مىل، رهبرى  کنید تا آن گاه  ید، ضمن حتصیل، باید نفس خود را هتذیب  می بر
گیرند، اصالح شوند.  کنند، پند  کردار مشا، از فضایل اخالىق مشا استفاده  گرفتید، مردم از اعمال و  ملىت را بر عهده 
کنون که فارغ البال می باشید، در  گر ا ید. ا بکوشید پیش از آن که وارد جامعه گردید، خود را اصالح کنید، مهذب ساز
مقام اصالح و هتذیب نفس برنیایید، آن روز که اجتماع به مشا روى آورد، دیگر منی توانید خود را اصالح منایید... . 
در زمینه هتذیب و تزکیه نفس و اصالح اخالق، برنامه تنظمی کنید؛ استاد اخالق براى خود معین منایید؛ جلسه وعظ 
گر حوزه ها مهین طور از داشتن مرىب اخالق و  و خطابه، پند و نصیحت تشکیل دهید. خودرو منی توان مهذب شد. ا

جلسات پند و اندرز خاىل باشد، مکوم به فنا خواهد بود. )مهان، 21(.
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توصیــه همیشــگی مقــام معظــم رهبری بــه مدیــران و مســئوالن حــوزه و نیــز 
طــاب جــوان و روحانیــون، همــان ســفارش های حضــرت امــام می باشــد و 
ــه اخــاق و معنویــت  ــه مناســبت های مختلــف، حــوزه و روحانیــت را ب ایشــان ب
کــرده و متولیــان امــر را بــه اهتمــام جــدی در ایجــاد تحــول اخاقــی در  دعــوت 
گفــت مهم تریــن و اصلی تریــن شــاخصه  حــوزه فــرا خوانده انــد؛1 از ایــن رو بایــد 
حوزه هــای علمیــه، موضــوع تهذیــب نفــس، تزکیــه و اخــاق می باشــد و طلبــه 

ــت.2 ــب اس ــد تهذی ــری نیازمن ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروز بی ام
گونــی ماننــد خانــواده، مقــررات و  گونا گرچــه در تربیــت و تهذیــب طلبــه، عوامــل 
کادر، دوســتان و هم ســاالن، محیــط مدرســه و... مؤثــر هســتند؛  قوانیــن، اســاتید، 
امــر  کــه مســئولیت اصلــی  باشــد  ولــی شــاید مهم تریــن عامــل، مدیــر مدرســه 
ی اســت و می توانــد همــه امکانــات  تعلیــم و تربیــت طــاب در مدرســه متوجــه و

کنــد. ــرای تهذیــب طــاب بســیج  و ظرفیت هــای مدرســه را ب
نکتــه ی بعــدی این کــه در شــرایط فعلــی و بــا توجــه بــه انتظارهــا و مطالبه هــای 
کــه از طلبــه معاصــر وجــود دارد، مدیــر بــا حرکــت عــادی و برنامه هــای  فراوانــی 

1 . مــن توصیــه  بــه خشــوع و ذکــر و تقــوا و ســعی بــراى تقــرب اىل اهَّلل را بــراى طــالب واجب تــر مــی دامن تــا توصیــه  بــه 
گــر علــم باشــد، تقــوا نباشــد، ایــن علــم می شــود ىب فایــده، گاهــی هــم مضــر.  علــم، کــه مایــه  اصــىل کارشــان علــم اســت. ا
عاملــاىن داشــتمی- چــه علــم دیــین، چــه علــم غیــر دیــین- کــه نــه فقــط از ایــن علــم هبــره اى نبردنــد و هبــره اى نرســاندند، 
یــت در کالبــد علــم و عــامل الزم اســت. )بیانــات در مجــع علمــا و روحانیــون شــیعه  بلکــه وزر و وبــال شــد. ایــن روح معنو

و ســین کرمانشــاه،1390/07/20(
یــات اســت، هتذیــب اســت؛ ایــن  2 . مســأله ی دیگــر در نظــام رفتــاری و اخــالىق حوزه هــا، فیــض بــردن از معنو
کــه رشــته های  خیــىل مهــم اســت. جــوان امــروز حــوزه بیــش از گذشــته بــه مســأله ی هتذیــب نیازمنــد اســت. کســاىن 
کار می کننــد، ایــن را تأییــد می کننــد. امــروز در مهــه ی دنیــا این جــور اســت  رفتارشــنایس عمومــی را مطالعــه می کننــد و 
کــه وضــع نظــام مــادی و فشــار مــادی و مادیــت، جوان هــا را ىب حوصلــه می کنــد؛ جوان هــا را افســرده می کنــد. در یــک 
ــد عرفان هــای کاذب  ــه می بینی ــت این ک ــت و اخــالق اســت. عل ی ــه معنو ــین وضعــی، دســتگیر جوان هــا، توجــه ب چن
رشــد پیــدا می کنــد و یــک عــده ای طرفشــان می رونــد، مهــین اســت؛ نیــاز هســت. جــوان مــا در حــوزه ی علمیــه -جــوان 
طلبــه؛ چــه دختــر، چــه پســر-نیازمند هتذیــب اســت. )بیانــات در دیــدار طــالب و فضــال و اســاتید حــوزه علمیــه قــم ، 

)1389/07/29
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معمولــی نمی توانــد نقــش مؤثــری در ایــن راســتا داشــته باشــد، بلکــه نیازمنــد 
حرکتــی جهــادی و همتــی بســیار بلنــد اســت تــا بتوانــد نقش آفریــن باشــد.

در ایـــن نوشـــته، الگوهایـــی از نقش تربیتی مدیـــران مدارس علمیـــه در قالب 
ابعـــاد معنـــوی -اخاقـــی، شـــناختی، عاطفـــی و رفتـــاری ارائـــه شـــده و ذیل هر 
گذشـــته و حال  عنـــوان نیز نکته هایی از ســـخن و ســـیره بـــزرگان و مدیران موفق 
حوزه هـــای علمیـــه آورده شـــده اســـت. البتـــه الگوهـــای موفـــق مـــدارس علمیه 
کـــه در این جـــا از آن ها یاد می شـــود؛  بســـیار متعـــدد و بیـــش از آن چیزی اســـت 
ولی متأســـفانه تجارب موفق بســـیاری از ایشـــان، هنوز به رشـــته تحریر درنیامده 
کتاب هـــا، ســـایت ها  کـــه در مقاله هـــا،  توانســـتیم آن مقـــداری  تنهـــا  و  اســـت 
گـــزارش شـــده، در این جـــا متذکـــر شـــویم. بـــا توجـــه بـــه این که در  و مصاحبه هـــا 
گام آغازین اســـت،  ایـــن زمینه، پژوهش خاصـــی صورت نگرفته و این نوشـــته، 
طبیعی اســـت اشکال ها و کاستی هایی داشـــته باشد که ان شاء اهلل در گام های 
که این اثر ناچیـــز در پرتو  کنیم. به این امیـــد  بعـــدی می کوشـــیم آن ها را بر طـــرف 
عنایـــات معصومـــان، مـــورد توجه و پذیـــرش خداونـــد متعال قـــرار بگیرد. 
زحمت  که  حسین خانی  هادی  المسلمین  و  حجت االسام  از  پایان  در 
اصلی تدوین این اثر بر دوش ایشان بوده و نیز حجج االسام و المسلمین آقایان 
بازبینی، اصاح، ویرایش و  که  کاظم علی محمدی  مهدی محمدی صیفار و 

تدوین نهایی متن حاضر را انجام دادند، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی 
معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه





فصل اول:
ابعاد معنوی، اخالقی 

مدیران





19 فصل اول:ابعاد معنوی- اخالقی مدیران

صفــات و ویژگــی هــای معنــوی و اخاقــی مدیــر مدرســه از اصلــی تریــن عواملــی 

گذارنــد. از ایــن  کــه در تربیــت اخاقــی و تهذیــب طــاب تاثیــر  بــه شــمار مــی رونــد 

رو، در ابتــدای بررســی نقــش تربیتــی مدیــران مــدارس علمیــه، ابعــاد اخاقــی و 

گیــرد. معنــوی مدیــرای مــورد توجــه قــرار مــی 

اخالص
اخالص   نوعی گذشت است. هر چه انسان بتواند از انگیزه هاى شخصی عبور کند 
و به انگیزه هاى واال برسد، به اخالص  نزدیک تر می شود. اخالص یعنی خالص 
کردن و ناب کردن نّیت. به دنبال ناب کردن نّیت نیز، خالص کردن و ناب شدن عمل 
انگیزه هاى  براى  انسان  که،  این است  مقابِل اخالص  چیست؟  نقطه ى  می آید. 
کند.1 کار  شخصی خودگرایى یا انگیزه هاى ماّدى و یا انگیزه هاى معنوِى بى ارزش 

کــه می توانــد مدیریــت مــدارس علمیــه را بــه ســمت   اولیــن و مهم تریــن عنصــری 

و ســوی خدایــی جهــت دهــد و نقــش تربیتــی مؤثــری را بــر جــای بگــذارد، اخــاص 

را  بــا اخــاص خــود، دردهــا و مشــکات مدرســه  مدیــر اســت. مدیــر مدرســه 

برطــرف و یکپارچگــی و وحــدت را در مدرســه تحکیــم می بخشــد. مقــام معظــم 

ــد:  ــاص می فرماین ــرد اخ کارک ــن  ــوص ای ــری در خص رهب
کــه هســتیم -بایــد انگیــزه ى الهــی باشــد. عــالج  انگیــزه ی  حرکــت مــا -در هــر ســطح 
گــر اخــالص  باشــد، تمــام چیزهایــى کــه فعــاًل  همــه ی  دردهــاى مــا، اخــالص  اســت! ا
نظــام و جامعــه ى مــا از آن هــا متأّذى ســت، برطــرف خواهــد شــد. اخــالص  در عمــل، 

گــردد.2 موجــب خواهــد شــد، یکپارچگی هــا تحکیــم 

1 .  بیانــات مقــام معظــم رهبــری بــه مناســبت میــالد حضــرت فاطمــه زهــرا،  1377/07/18، بــه نقــل از ســایت 
.http://farsi.khamenei.ir :ــر ایشــان دفت

لس خبرگان،  1369، به نقل از مهان. 2 . بیانات در دیدار با اعضاى مج
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گذشتن  آنان و  الهی  نیز، نّیت  تأثیرگذار حوزه های علمیه  رمز موفقیت مدیران 

تأسیس  در   کوهستانی آیت اهلل  است.  بوده  شخصی شان  انگیزه های  از 

مدرسه ی علمیه، تنها و تنها رضایت حضرت ولی عصر را دنبال می کرد. روزی 

که ایشان با رنج و دشواری های فراوان، حوزه ی علمیه را برپا کرد و طاب از اطراف 

کناف به »کوهستان« می آمدند و همه جا صحبت از حوزه ایشان بود، فرمودند:  و ا
گــر بدانــم امــام از ایــن کارم راضــی  مدرســه بایــد تابلــوی امــام زمانداشــته باشــد. ا

 بســاط را جمــع می کنــم و عــذر همــه را می خواهــم.1
ً
نیســت، فــورا

حضــرت ولــی عصــر نیــز ایــن اخــاص را مــورد توجــه قــرار داده و در عرصه هــای 

مختلــف، فعالیت هــای ایشــان را پشــتیبانی می کردنــد. حجت االســام ســید 

محمدباقــر ســاداتی دربــاره ی توجــه و عنایــت حضــرت ولی عصربــه آیــت اهلل 

کوهســتانیچنین اظهــار مــی دارد: 
یکــی از دوســتان طلبــه، اســمش بــرای خدمــت ســربازی درآمــده بــود. روزی مأمــوران 
ژاندارمــری بــه »کوهســتان« آمدنــد کــه آن طلبــه را بــه ســربازی ببرنــد. آن هــا او را ســوار 
ماشــین کردنــد و بــا خــود بردنــد و آقاجــان2 هیــچ عکس العملــی از خــود نشــان نــداد و 
گــر بــه ایــن مأمــوران تذکــر می دادیــد  گفتنــد: ا ممانعتــی نکــرد. برخــی از طلبه هــا بــه آقــا 
و از بــردن وی ممانعــت می کردیــد، او را بــه ســربازی نمی بردنــد. آقــا تبســم معنــاداری 
گــر امــام  کــرد و فرمــود: "ایــن جــا مدرســه اســت و او هــم ســرباز امــام زماناســت. ا
کار مــا را می پســندد، خــود ایشــان او را برمی گردانــد و  زمانمــا را قبــول دارد و 
بطــی بــه مــن نــدارد." خــدا گــواه اســت کــه پــس از چنــد ســاعت، آن طلبــه برگشــت  ر

و دیگــر بــه ســربازی نرفــت.3

1 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص103.
2 . طالب مدرسه ی علمیه ی کوهستان، معموالً به آیت اهَّلل کوهستاىن، آقاجان می گفتند.

3 . کوهستاىن، مهان، ص74-73.
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کارهای  که با آن، انجام دادن  اخاص از چنان قدرت و برکتی برخوردار است 

بزرگ ممکن می گردد. نمونه ی این تأثیر اخاص را در حضرت اماممشاهده 

که مقام معظم رهبری در توصیف آن می فرماید: می کنیم 
کــه مــا در زمــان  کاری بــود  یــن  کــرد -و عظیم تر کــه  کاری  یــزان مــن! امــام، آن  عز
ــر  گ ــود. اخــالص! ا ــه برکــت اخــالص ب ــم -ب ی معاصــر و نزدیــک خودمــان ســراغ دار
اخــالص نبــود، شــخصیت عظیــم و جوهــر مســتحکم امــام هــم بــرای این کــه ایــن 
کــه همــه ی  یشــه داری را  کافــی نبــود. یــک حکومــت فاســد و ر کارهــا را پیــش ببــرد، 
ــن  ــخ و ب ــن ســرزمین، از بی ــد، از ای ــت می کردن قدرت هــای اســتکبار هــم از آن حمای
برَکَنــد؛ مــردم را از شــّر آن حکومــت راحــت کنــد و یــک حکومــت الهــی بــه وجــود آَورد! 
ط 

ّ
آن همــه فســاد را در جامعــه بــا همیــن حرکــت از بیــن بَبــرد و نفــوذ دشــمنان و تســل

یــکا را کــه دو قــرن در تحقیــر ملــت ایــران کوشــیده بودنــد و در عقــب نگه داشــتنش  امر
ــروزی  کارهــای کوچکــی نیســت. بعــد از پی ــد! این هــا  کن ــغ داشــتند، قطــع  ســعی بلی
ح دنیــا 

ّ
کــه در واقــع، همــه ی قدرت هــای مســل هــم، یــک جنــگ هشــت ســاله را 

کنــد و ایــن همــه  پشــتیبان جبهــه ی مقابــل مــا بودنــد، بــا پیــروزی ملــت ایــران تمــام 
ــه برکــت اخــالص امــام، ممکــن نبــود.1 توطئه هــا را خنثــی نمایــد. ایــن، جــز ب

کــه  آســان شــدن امــور دشــوار، از جملــه نتایــج دیگــر اخــاص و نّیــت الهــی اســت 

گفتــار رهبــر معظــم انقــاب بــه آن اشــاره شــده اســت: در 
یــد و عمــل و قبــول مســئولّیت می کنــد، بــرای خــدا  کــه انســان می گو وقتــی آن چــه 
باشــد، کارهــا هــم بــر انســان آســان خواهــد شــد؛ چــون برای خداســت. نْفس انســان، 
ــدارد. انگیزه هــای نفســانی، در آن طیــف و میــدان، حضــور  ــر و دخالتــی ن در آن تأثی
کــردن مســئولیْت آســان  کــه قبــول مســئولیت آســان اســت؛ رهــا  ندارنــد. لذاســت 
اســت؛ اقــدام کــردن آســان اســت؛ گفتــِن آن چــه کــه بایــد گفــت، آســان اســت؛ نگفتــِن 
گرفتــن، آســان اســت؛ نوشــیدِن جــاِم  کــه نبایــد گفــت، آســان اســت؛ تصمیــم  آن چــه 

1 . بیانات در دیدار مجعی از بسیجیان، 1376/9/5؛ به نقل از سایت دفتر ایشان.
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زهــر، آســان اســت؛ مقابلــه بــا همــه دنیــا، آســان اســت؛ روبــه رو شــدن بــا ابرقدرت هــا، 
آســان اســت. آن چــه کــه مســائل را دشــوار می کنــد، نْفــِس ماســت؛ هواهــای ماســت؛ 
گــر ایــن طــور باشــیم، چــه خواهــد  خواســته های ماســت؛ محاســباِت مــاّدِى ماســت. ا
ــه »مــن« در بیــن  ک ــی  ــم؟ وقت ــاز می مانی ــز ب شــد؟ چــه ضــرری می رســد؟ از چــه چی
نبــود، »خــود« در بیــن نبــود، »شــخص« در بیــن نبــود، »هــوای نفــس« در بیــن 
گــر شــما  کارهــای بــزرگ آســان می شــود. ا نبــود و همــه چیــز بــرای خــدا بــود، همــه 
ــی  ــد، زندگ کنی ــگاه  ــم و درخشــان ن ــه عظی ب ــه صفحــه روشــن ایــن تجر ــد ب می خواهی

ــد.«1 ــن را ببینی امیرالمؤمنی

کــه در بیــان رهبــر معظــم  دوری از یــأس و غــرور، ثمــره ی دیگــر اخــاص اســت 

انقــاب بــه آن اشــاره شــده اســت:
کــه خیلــی مهــم اســت، مســأله ی  یــک شــاخص دیگــر در مشــی امــام و خــط امــام 
محاســبات معنــوی و الهــی اســت. امــام در تصمیم گیری هــای خــود، در تدابیــر خــود، 
محاســبات معنــوی را در درجــه ی اول قــرار مــی داد. یعنــی چــه؟ یعنــی انســان بــرای 
کســب رضــای الهــی  کــه می خواهــد بکنــد، در درجــه ی اول، هدفــش  کاری  هــر 
ــدرت نباشــد؛ کســب وجاهــت  ــن ق گرفت ــه دســت  ــروزی نباشــد؛ ب باشــد. کســب پی
یــد و عمــرو نباشــد. هــدف اول، رضــای الهــی باشــد. ایــن یــک. بعــد هــم بــه  پیــش ز
وعــده ی الهــی اطمینــان و اعتمــاد داشــته باشــد. وقتــی انســان هدفــش رضــای خــدا 
بــود، بــه وعــده ی الهــی هــم اعتمــاد و اطمینــان داشــت، آن وقــت دیگــر یــأس معنــا 

نــدارد؛ تــرس معنــا نــدارد؛ غفلــت معنــا نــدارد؛ غــرور معنــا نــدارد.

کــه تنهــا بــود، مبتــالی بــه تــرس نشــد، مبتــالی بــه یــأس نشــد؛ آن  امــام آن وقتــی 
یــاد زدنــد، بلکــه ملت هــای  کــه همــه ی ملــت ایــران یک صــدا نــام او را فر وقتــی هــم 
کردنــد، دچــار غــرور نشــد. آن وقتــی  یدنــد و ایــن را ابــراز  دیگــر هــم بــه او عشــق ورز

ــور فــرد و رفیعــی،  ــر ایشــان و بانکی پ ــه نقــل از ســایت دفت ــزاران نظــام، 1372/03/19، ب کارگ ــا  ــدار ب ــات در دی 1 . بیان
عیــار مدیــران از منظــر رهبــر معظــم انقــالب، ص280. 
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ــوس نشــد؛  ــام مأی ــن عراقــی از دســت رفــت، ام ی ــه وســیله ی متجاوز ــه خرمشــهر ب ک
گرفتنــد، امــام  کاری خــود  کــه خرمشــهر را رزمنــدگان مــا بــا دالوری و فــدا آن وقتــی هــم 
کــرد«؛ یعنــی مــا هیچ کاره ایــم. در همــه ی  مغــرور نشــد؛ فرمــود: »خرمشــهر را خــدا آزاد 
گــون دوران زعامــت آن بزرگــوار، امــام همین جــور بــود. آن وقتــی کــه تنهــا  حــوادث گونا
بــود، وحشــت نکــرد؛ آن وقتــی کــه غلبــه و قــدرت بــا او بــود، مغــرور نشــد؛ غفلــت هــم 

نکــرد. ایــن اعتمــاد بــه خداســت. وقتــی رضــای خــدا بــود، قضیــه ایــن اســت.1

ــه قصــد  کــه فعالیت هــای خــود را ب ــر آن اســت  یکــی از نشــانه های اخــاص مدی

گزارش دهــی بــه مقامــات مافــوق و تفاخــر در نــزد دیگــران انجــام نــداده و از غیــر 

ــدارد.2  ــز توقــع جبــران زحمت هــا و حتــی تشــکر ن خــدای متعــال نی

حضرت آیت اهلل خامنه  ایدر تبیین این ویژگی مخلصین می فرماید:
کار بســیجی، اخــالص اســت. »گمنــام«، از جملــه  تعبیــرات امــام  پایــه  ی اصلــی 
گمنــام، یعنــی دنبــال نــام و نشــان  گمنــام«.  اســت: »مکتــب شــاهدان و شــهیدان 

گفــت:  نبــودن. 
گر از نشان گذشت3 د َعنقا تمام نیست        در قید نام ماند ا        در کیش ما َتَجّرُ

کــه ایــن ناشــی اســت از روحیــه ی  اعتمــاد بــه خــدا؛ می دانیــم  کــردن،  کار  بــراى خــدا 
کــه پیــش خــداى متعــال ضایــع نمی شــود. شــما در خلــوت عبــادت می کنیــد؛ بــا 
کــه خــدا دارد  خــدا حــرف می زنیــد؛ کســی هــم نمی فهمــد؛ خاطرتــان هــم جمــع اســت 
کرام الکاتبیــن الهــی نمی گذارنــد ایــن  می بینــد؛ ایــن عبــادت را محســوب می کنــد؛ 
کــرده، ایــن را  کــه انجــام نشــده، بمانــد. نــه، تحقــق پیــدا  عبــادت شــما، مثــل عملــی 

1 . بیانــات در خطبه هــای منــاز مجعــه ی هتــران در حــرم امــام مخیــینv، 1389/3/14، بــه نقــل از ســایت دفتــر ایشــان و 
بانکی پــور فــرد و رفیعــی، مهــان، ص361.

ینــد:( مــا مشــا را بــه خاطــر خــدا اطعــام می کنــمی،  ؛ )و می گو
ً
یــُد ِمْنُکــْم َجــزاًء َو ال ُشــُکورا ــا ُنْطِعُمُکــْم ِلَوْجــِه اهَّلِل ال ُنر

َ
2 . ِإمّن

و هیــچ پــاداش و ســپایس از مشــا منی خواهــمی! )انســان، آیــه9(
3 . کلمی کاشاىن.
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ٍة َخیــًرا َیــَرُه«،1 همیــن را می بینیــد.  ّرَ
َ

 ذ
َ

یادداشــت می کننــد؛ آن وقــت »َفَمــن َیعَمــل ِمثقــال
عیــن همیــن در فعالّیت هــاى اجتماعــی اســت. شــما یــك حرکتــی را انجــام می دهیــد 
یــد بــراى  بــراى خــدا؛ یــك اقدامــی را می کنیــد بــراى خــدا؛ یــك تصمیمــی را می گیر
خــدا؛ هیــچ کــس هــم نمي فهمــد. بــراى ایــن تصمیــم، پیــش هیــچ کــس هــم تفاخــر 
یســد. بــه خــداى متعــال  نمی کنیــد. ایــن را خــداى متعــال می فهمــد، می دانــد، مي نو
یــد. حــاال گیــرم دیگــران نفهمیدنــد.  یــد، بــه خــداى متعــال ُحســِن ظــن دار اعتمــاد دار
مگــر دیگــران چقــدر بــه مــا مــزد می دهنــد؟ در مقابــل مــزد الهــی، ایــن مزدهــاى دنیــوى 
کــه اخــالص بــه خــرج  مگــر چقــدر اســت؟ بســیجی اینجــورى فکــر می کنــد؛ لذاســت 

کار را انجــام می دهــد.   هَّلل 
ً
می دهــد، مخلصــا

گــر اخــالص شــد، آن وقــت خودپرســتی ها  اخــالص، یکــی از خصوصیــات اســت. ا
و خودمحورى هــا و این هــا برکنــار خواهــد شــد. ثروت انــدوزى بــراى خــود، دســت 
کــردن بــه این جــا، بــه آن جــا، دیگــر ممنــوع خواهــد شــد. این هــا همــه اش ناشــی  دراز 
ــود، شــرك نبــود، این هــا دیگــر از  کــه اخــالص ب از شــرك اســت، شــرك پنهــان. وقتــی 
کشــور، در  یت هــاى  بیــن خواهــد رفــت. روحیــه ى بســیجی ایــن اســت. در مدیر
ــون، در  گ گونا نظــام عمومــی کشــور و ســازماندهی عمومــی کشــور، در فعالیت هــاى 
فعالیت هــاى مرســوم دولتــی، در فعالیت هــاى شــخصی، همــه جــا روحیــه ى بســیجی 

می توانــد خــودش را نشــان بدهــد.2

کــه اســتاد،  از دیگــر مصادیــق اخــاص در فضــای حوزه هــای علمیــه آن اســت 

گردانــد و شــوائب غیــر الهــی را در انتخــاب نــوع  یــس خالــص  هــدف خــود را از تدر

یــس بــرای ارتبــاط بــا  گاه از عامــل تدر کــه  درس لحــاظ نکنــد. مدیــر تأثیرگــذار نیــز 

طــاب اســتفاده می کنــد، خــود را از انگیزه هــای غیــر الهــی بــه دور نگــه مــی دارد و 

اهــداف خــود را بــر اســاس رضایــت خداونــد و نیــاز طــاب تنظیــم می کنــد. یکــی 

ام دهد، آن را می بیند. )زلزال، آیه7( کار خیر احنج 1 . پس هر کس هم وزن ذّره ای 
کرمانشاه ، 1390/7/22، به نقل از سایت دفتر ایشان. 2 . بیانات در دیدار بسیجیان استان 
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ــر  ــاص آن مدی ــد از اخ ــن بع ــان ای ــیدر بی ــت اهلل قدوس ــهید آی ــکان ش از نزدی

ــد: ــام می گوی واالمق
کار  کــه بــا آن هــا ســر و  مــن در تمــام مــدت عمــرم، بــا بــزرگان و شــخصیت هایى و ... 
داشــتم، هیــچ کــس را خالص تــر از آقــای قدوســی نیافتــم. از آن هایــى بودنــد کــه بایــد 
ییــم فکــر و ذکــر و عمــل و حتــی نفــس کشیدنشــان بــرای خــدا بــود. آقــای قدوســی  بگو
گردان امام، حافظ بســیاری  شــخصیت بســیار بزرگوار،  عالم مورد تأیید حوزه، از شــا
گردان عالمــه طباطبایــى در  از شــا زمــان  آن  در  نهج البالغــه،  از خطبه هــای 
کامــل و جامعــی بودنــد؛ امــا ایــن  فلســفه و در تفســیر، یــک شــخصیت بــه تمــام معنــا 
ــد؛  ــس می کردن ی ــا گلســتان ســعدی را تدر ــرای م ــا آن همــه عظمتشــان، ب شــخص ب
چــون اعتقــاد داشــتند طلبه هــا بایــد بــا ادبیــات فارســی آشــنا باشــند. در حــوزه بــرای 
یــم یکــی از تبلورهــای خلــوص  ک هایــى وجــود داشــت و می توانــم بگو یــس مال تدر
یــس چنیــن درســی در ســطوح پاییــن حــوزه بــود؛ و یــا  آقــای قدوســی، پذیرفتــن تدر
این کــه اســتاد حفــظ قــرآن مــا بودنــد. حفــظ قــرآن را یــک طلبــه معمولــی هــم می توانــد 
 باید قرآن 

ً
یــس کنــد؛ امــا بــه دلیــل این که اعتقاد داشــتند طلبه ها حتمــا یــت و تدر مدیر

یــس این کالس را نیــز عهده گرفته بودند.1 یــت و تدر را حفــظ بکننــد، خودشــان مدیر

ــر  ــه نیــاز طــاب و برداشــتن بارهــای ب هم چنیــن در مــورد توجــه شــهید قدوســی ب

ــان  ــود. ایش ــام نب ــال ن ــی دنب ــای قدوس ــه »آق ک ــده  ــه ش گفت ــی،  ــده آموزش ــن مان زمی

کــه مدیریــت مدرســه ی حقانــی را عهــده دار شــد، واقعــا  همــان ســال 44 و 45 

مجتهــد بــود؛ ولــی هیــچ وقــت نمی آمــد بگویــد مــن می خواهــم رســائل و مکاســب 

درس بدهــم. آن هــا را اســاتید دیگــری درس می دادنــد و ایشــان چیزهــای پیــش پــا 

افتــاده، امــا مــورد نیــاز طــاب را عهــده دار می شــد.«2 

1 . گفت وگو با روح اهَّلل حسینیان، ماهنامه شاهد یاران، مشاره 38، دی ماه 1387، ص12و13. 
2 . مهان، ص16.
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یاست، تقّدم     مفاهیمی چون مشهور شدن بین مردم، مرید و هوادار داشتن، ر

گر  ا و  آن ها می خندید  به  ]قدوسی[  استاد  که  بود  این ها چیزی  امثال  و  تأخر  و 

این  با  می برد؛  رنج  جدًا  است،  اوهام  این  گرفتار  روحانیون،  از  کسی  می دید 

که موقعیتی را به دست آورد  وصف می فرمود: »گاهی وظیفه انسانی این می شود 

از دعاهای ماه  که در یکی  یا در حفظ موقعیت خود بکوشد« و به جمله ای  و 

ْن ُتْكِرَمِنی ِبَهَواِن 
َ
َك أ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
که عرض می کند: »َو أ رمضان است، تمثل می جست 

که هوشیاری،  ْوِلَیاِئَك«1 و راستی 
َ
َحٍد ِمْن أ

َ
ی ِبَكَراَمِة أ ِقَك َو ال ُتِهِنّ

ْ
َمْن ِشْئَت ِمْن َخل

که انسان بتواند در پیچ وخم زندگی،  مثل هوشیاری خود آن مرحوم الزم است 
راه را از بی راه و وظیفه الهی را از هواهای نفسانی تمیز دهد.2

سابقه  که  افرادی  به  اشاره  با  جلسه ای،  در  شریفش  عمر  اواخر  در  بار  یک     

تحصیل در حوزه های علمیه را هم داشتند و نیل به مقاماتی برای آن ها تصور 

گردونه ی انقاب، ناخالصی خود را نشان دادند و خود  می رفت و متأسفانه در 

که به نظر شما وجه مشترک  را مطرود خلق و خالق نمودند، از ایشان سؤال شد 

بین این افراد چیست؟ ایشان پس از تأمل مختصری فرمود: »ظاهرًا غالب این 

که بی ارزشی مقامات ظاهری برایشان حل نشده بود.« و این  کسانی بودند  افراد 

یک  اندازه  به  که  کرد  بیان  اعتقاد  و  صدق  ی  رو از  آن چنان  را  مختصر  جواب 

کرد.3  کتاب، به شنونده درس آموخت و در عمق جان او نفوذ 

کوچــک  کارهــای بــه ظاهــر     آیــت اهلل شــیخ احمــد مجتهــدی نیــز عهــده دار 

نان، اعمال شب و روز ماه رمضان. 1 . مقی، مفاتیح الج
2 . ر.ک: مصاحبه با سید ممدرضا طباطبایی، ماهنامه شاهد یاران، مهان، ص90-89.

3 . ر.ک: مهان، ص89.
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ــد:  ــد و در مــورد اهمیــت اخــاص در فعالیت هــا می فرمودن حــوزه بودن
 فقــه 

ً
یاســتی داشــته باشــم، می توانــم؛ لــذا بــرای مــن فــرق نمی کنــد مثــال گــر بخواهــم ر ا

کــه فعــل  کنــم  یــم یــا این کــه ایــن بچه هــای طلبــه بیاینــد از آن هــا ســؤال  و اصــول بگو
ــم در ایــن حــوزه ی علمیــه  کننــد. مــن می توان و فاعــل و جــار و مجــرور را مشــخص 
کنــم و یــا دعــوت نمایــم و بدیــن وســیله درس خــارج  از اســاتید و مجتهدیــن تقاضــا 
کنــم. شــما هــم ببینیــد کجــا می شــود  یاســت  کنــم و ر راه بینــدازم و این جــا را شــلوغ 
گــر اســم و رســمی هــم نداشــت، اشــکالی نــدارد. مهــم ایــن  کــرد. حــاال ا بهتــر خدمــت 
کــه خــدا و اهــل بیــت پیامبــرآن را بپذیرنــد.1 کنیــم، بــه طــوری  کــه خدمــت  اســت 

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی، اخاص را رمز توفیق آیت اهلل ایازیمی شمارند 

و می گویند: 
ــا برکــت خــود  ــر ب ــه عم ک ــود  ــازی از شــخصیت هایى ب ــت اهَّلل ای ــرور آی مرحــوم مب
ــو  ــد و در پرت ــا ســربلندی گذران ــِل بیتب ــه اســالم و مکتــب اه را در خدمــت ب
هّمــت واال و پشــتکار فــراوان و اخــالص در ایــن راه، از چهره هــای بســیار موفــق بــود. 
صفــای روح و ســادگی زندگــی ایــن روحانــی بــا تقــوا، او را در قلــوب مــردم بــا ایمــان 

ــود... .2 جــای داده ب

کــه نکنــد  آیــت اهلل بنابــی نیــز همــواره نســبت بــه خودشــان ابــراز نگرانــی می کننــد 

اخــاص نداشــته باشــند.3 ایشــان وقتــی می خواهنــد از خودشــان بگوینــد، از 

کلمه هایــی مثــل »ان شــاءاهلل«، »بــه فضــل الهــی«، »خــدا اخــاص دهــد« و »توفیــق 
ــد.4 ــتفاده می کنن ــد«، اس ده

ید، آداب الطالب، ص472. 1 . برخوردار فر
2 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص29.

یــت مدرســه علمیــه  یــت آمــوزیش در شــکوفایی ارزش هــای اخــالىق: مطالعــه مــوردی مدیر 3 . پورامحــد، ســازوکار مدیر
وىل عصــر )( بنــاب، ص86.

4 . مهان. ص81.
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 تقوا و پارسایی

کــه عالمــان دینــی و از آن جملــه،  تقــوا و پارســایی از عناصــر مهــم دیگــری اســت 

مدیــران مــدارس علمیــه ســخت بــه آن نیازمندنــد. حضــرت امــام خمینیبــا 

کیــد بــر اهمّیــت تقــوا و ضــرورت همراهــی آن بــا علــم می فرماینــد:  تأ
گــر مضــر  کــه علــم بى تقــوا، ا کــرده ام   عــرض 

ً
کــرارا راجــع بــه مدرســه ها و حوزه هــا 

نباشــد، مفیــد هــم نیســت. آن مقــداری کــه اســالم از عالم هــای بى تقــوا صدمــه دیــده 
اســت، معلــوم نیســت از مــردم عــادی دیــده باشــد. آن چــه اصــل اســت تقواســت؛ ولی 
گــر همیــن تقــوا نــزد اشــخاصی جاهــل باشــد، گاهــی ضــرر می زنــد. آدم هایــى کــه ظاهــر  ا
صالــح دارنــد، ممکــن اســت بــه واســطه ناآشــنایى بــه مبانــی اســالم، اشــتباهاتی 
گــر در کســی جمــع شــد، در دنیــا و آخــرت ســعادت مند  انجــام دهنــد؛ امــا علــم و تقــوا ا

اســت؛ و آقــای قدوســی هــم عالــم بــود و هــم مّتقــی.1

 این ُبعد از شخصیت شهید بزرگوار آیت اهلل قدوسی ،رهبر معظم انقاب

را از ابعاد بسیار مؤثر در موفقیت ایشان می دانند: 
کــه نــه تنهــا مــن، بلکــه  چنــد خصوصیــت در ایشان]شــهید قدوســی[ وجــود داشــت 
کــی 

َ
َکل همــه را جــذب می کــرد. یکــی از آن هــا صداقــت و صفــای ایــن مــرد بــود. هیــچ 

ــه احســاس  ک ــه آن چــه  ــح، صــادق، صــاف و نســبت ب ی ــود. صر ــرد نب ــن م کار ای در 
وظیفــه می کــرد، بــه شــدت پى گیــر و عالقه منــد و روحانــی بــا صفــای خالصــی بــود. 
کــه مرحــوم شــهید بهشــتی را هــم بــه  یژگــی ایشــان  یــن و گمــان می کنــم مهم تر مــن 
ایشــان عالقه منــد کــرده بــود، بــه طــوری کــه شــهید بهشــتی یــک نــوع ارادت خاصــی 

بــه ایشــان داشــت، همیــن صداقــت و صفــای ایــن مــرد بــود.2

1 . صحیفه امام، ج15، ص205.
2 . مهان، ماهنامه شاهد یاران، مشاره 38، دی ماه1387، ص3.
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را  تقــوای شــهید قدوســی  نیــز تعّهــد و   آیــت اهلل احمــدی میانجــی مرحــوم 

می کنــد: بیــان  چنیــن 
شــهید قدوســی چنــد خصلــت را کــه شــاید در نــوع افــراد نباشــد یــا ناقــص باشــد، 
یــادی ارادت مــا بــود؛ از جملــه تقّیــد و تعّهــد  دارا بودنــد کــه باعــث موفقیــت ایشــان و ز
 مــن احســاس 

ً
شــدید بــه مســائل اســالمی و تقــوا و عــدم انجــام خــالف. مخصوصــا

یــادی می کننــد و در تعهــدی کــه در مدرســه  می کــردم کــه در مســائل مالــی، احتیــاط ز
کثــر وقــت خــود را در رســیدگی  گرفتــه بودنــد، بســیار کوشــا بودنــد و شــاید ا بــه عهــده 
کــه اخــالق  بــه طــالب و تربیــت آن هــا صــرف می کردنــد و خیلــی مواظــب بودنــد 

طــالب و درس خوانــدن آن هــا منظــم باشــد.1

مرحــوم آیــت اهلل احمــدی میانجــی در تبییــن ویژگــی شــهید قدوســی در همــراه 

ســاختن علــم بــا عمــل فرموده انــد: 
 َو مــاَت 

ً
کــه »عــاَش َســعیدا گفــت  بــاره ی ایشــان می تــوان ایــن جملــه را   در

ً
واقعــا

کار  کــه در مدرســه  «.2 زندگانــی بســیار خوبــى داشــتند و حتــی در مواقعــی 
ً
َســعیدا

ســنگینی داشــتند، هــم عبادتشــان را انجــام می دادنــد و هــم بــه مطالعــات علمــی 
می رســیدند.3  خــود 

مقــام معظم رهبری خودســازی را شــرط اساســی برای موفقیــت مدیر می داند 

و بــا اشــاره بــه ویژگی هــای ارزش مند مرحوم آیــت اهلل نجومیمی فرماید: 
کنیــم از مرحــوم آقــای نجومــی، عالــم، فاضــل، درس خوانــده،  هم چنیــن یــاد 
 یــک هنرمنــد. بعــد از 

ً
زحمــت  کشــیده، در عیــن حــال یــک قلــه ی هنــری و حقیقتــا

یاســت جمهــوری، مــن یکــی از ســفرهایى کــه بــه کرمانشــاه  انقــالب، قبــل از دوره ی ر
ــدم. بعــد هــم پــس  کارهــای هنــری اش را از نزدیــک دی ــزل ایشــان رفتــم و  آمــدم، من

ی، مهان، ص42. 1 . مصاحبه با آیت اهَّلل عىل امحدی میاحنج
کرد و سعادت مند از دنیا رفت. 2 . سعادت مند زندگی 

3 . مهان.
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کارهایــش را بــرای مــن فرســتاده بــود. مــن از ایشــان  از رحلــت امــام، ایشــان یکــی از 
 
ْ
َیْبــَدأ

ْ
 َفل

ً
ــاِس ِإَمامــا یف را »َمــْن َنَصــَب َنْفَســُه ِللّنَ کــه ایــن حدیــث شــر کــردم  درخواســت 

ــا جلــوی چشــم مــن باشــد؛  یســید ت ــرای مــن بنو ــِرِه«1 ب ــِم َغْی  َتْعِلی
َ

ــل ــِه َقْب ــِم َنْفِس ِبَتْعِلی
ــى  یبای ــا یــک خــط بســیار ز ــان را. ایشــان ب ــم خودم ــم وظیفــه ی تعلی فرامــوش نکنی
ــْن َنَصــَب  ــاق جلــوی چشــم مــن اســت. »َم ــوی ات ــردم و ت ک ــو  نوشــتند. مــن هــم تابل
ــر ایــن تعلیــم انجــام  گ ــِرِه«. ا ــِم َغْی  َتْعِلی

َ
ــل ــِه َقْب ــِم َنْفِس  ِبَتْعِلی

ْ
ــَدأ َیْب

ْ
 َفل

ً
ــاِس ِإَمامــا ــُه ِللّنَ َنْفَس

کار مــا ایــن اســت. گرفــت، تعلیــم غیــر، آســان خواهــد شــد. مشــکل 

گــر  یــزان مــن! بــرادران مــن! فرزنــدان مــن! جوانــان! طــالب دختــر و پســر! ا عز
گــر می خواهیــد  ا کنــد،  را معطــر  گلــی، عطــر شــما فضــا  بوتــه ی  مثــل  می خواهیــد 
کراه، تشــنگان  یر شــود و بدون اجبار، بدون ا یت، مثل چشــمه ای از شــما ســراز معنو

ــِه«.2  ــِم َنْفِس  ِبَتْعِلی
ْ
ــَدأ َیْب

ْ
ــن اســت: »َفل ــه ســوی آن بشــتابند، راهــش ای بنوشــند و ب

از نمونه های دیگر مدیران متقی و پرهیزگار، حضرت آیت اهلل کوهستانیاست 

که در دامن پر مهر و محبت خود، فضای عاِلم و با تقوایی را پرورش داده است. 

آیت اهلل فاضل این گونه به توصیف ورع ایشان می پردازد: 
کوهســتانی در ورع نمونــه بــارزی بــود؛ یعنــی حــرف نشــد نمــی زد،  آیــت اهَّلل 

نمی پوشــید.3 مشــهور  لبــاس  نمی خــورد،  مشــکوک  خــوراک 

کوهســتانی، در بیــان عــدم دل بســتگی ایشــان بــه  یکــی از ارادت منــدان آیــت اهلل 

ــد:  دنیــا و مهــار هواهــای نفســانی می گوی
روزی در محضــر مبــارک ایشــان افتخــار حضــور داشــتم. بــه مناســبتی، خاطــره ای از 
دوران نجــف را چنیــن بازگــو فرمودنــد: مــن در نجــف تحصیــل می کــردم و بــا قناعــت 
یســتی روزگار می گذرانــدم تــا آن کــه روزی مــادرم بــرای مــن یــک طاقــه پارچــه  و ساده ز

1 . هنج البالغه، کلمات قصار73.
کرمانشاه ، 1390/07/20. 2 . بیانات در مجع روحانیون شیعه و اهل سنت 

من تعلمی و تربیت اسالمی حوزه در گفت وگو با آیت اهَّلل فاضل، فایل صویت. 3 . احنج
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گــر  کــه ا قبایــى َبــَرک1 فرســتاد. ابتــدا خیلــی خوشــحال شــدم؛ ولــی بــا خــود اندیشــیدم 
ــو الزم دارد و آن گاه،  ــای ن ــو، عب ــای ن ــن قب ــدوزم، ای ــا ب ــرای خــود قب ــن پارچــه را ب ای
ــد عــوض  ــز بای ــزل نی ــه من ــه و اثاثی ــم خان ــو هــم می خواهــد و کم ک ــن ن ــو نعلی ــای ن عب
ــوی خواهــش و هــوای نفــس  ــر اســت از همین جــا جل ــه بهت ک ــردم  ک ــذا فکــر  شــود؛ ل
را بگیــرم و آن قبــا را بــه یــک طلبــه فقیــر هدیــه دادم تــا این کــه خیالــم از بابــت آن 

گردیــد.2 آســوده 

گریزی و مهار نفس ایشان نیز داستان جالبی دارد. دکتر سعیدی،  یشه ی دنیا ر

اوایل  در  کوهستانی[،  ]آیت اهلل  معظم له  معالج  پزشک  و  قلب  متخصِص 

که فشار  گفت: این قلبی است  کرد،  آشنایی با ایشان، وقتی قلبشان را معاینه 

یادی ندیده است. آن گاه ایشان در تأیید سخن پزشک معالج فرمودند:  ز
کــه مدتــی  کــه در نجــف مشــغول بــه تحصیــل بــودم، روزی متوجــه شــدم  در اّیامــی 
گرفتــه اســت و خاطــری افســرده دارم. در اندیشــه فــرو رفتــم و خاطــرات  اســت قلبــم 
یشــه  کــه آیــا ر کنــم  کــه ُعقــده ی غــم را پیــدا  کــردم تــا ایــن  کنتــرل  و واراداِت قلبــی ام را 
دنیایــى دارد یــا آخرتــی؟ عالقــه بــه دنیــا و کمبــود مطامــع دنیــوی اســت یــا چیــز دیگــر؟ 
کــه ایــن چنیــن مــرا اندوهنــاک  پــس از بررســی متوجــه شــدم، عالقــه بــه دنیــا اســت 
 ســاخته اســت؛ از ایــن رو بــا توجــه و اخــالص بــه ســوی حــرم مطهــر امیرالمؤمنیــن
کــه عالقــه بــه دنیــا را بــرای  شــتافتم و بــا تضــّرع و زاری، از مقــام والیــت خواســتم 
همیشــه از دلــم بیــرون کنــد و در آن جــا تصمیــم گرفتــم کــه هیــچ گاه بــرای دنیــای فانــی 
ــرای همیشــه از  ــه دیگــر ب ک ــه برمی گشــتم  ــه خان ــی از حــرم ب ناراحــت نشــوم. در حال

عالقــه بــه دنیــا آســوده شــده بــودم.3

1 . بافته های از پشم شتر )لغت نامه دهخدا(.
2 . کوهستاىن، مهان، ص90-89.

3 . مهان، ص89-88.
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ــم ربانــی اســت  البتــه شــیطان دســت از وسوســه گری خــود برنمــی دارد و ایــن عال

کــه بایــد بــا اســتعانت از خداونــد متعــال، خــود را از حیطــه ی وســواس شــیطان دور 

نگــه دارد. روزی آقاجــان ]آیــت اهلل کوهســتانی[ وارد اتــاق شــد و کنار منبر نشســت 

کــردم:  کــه آهســته آهســته بــا خــود مطالبــی می گفــت. عــرض  و بنــده می شــنیدم 

ملعــون  ]شــیطان[  »ایــن  فرمــود:  بفرماییــد!  دارد  امــکان  گــر  ا چــه می فرماییــد؟ 

بــه مــن چیزهایــی می گویــد. عجبــا! هنــوز دســت برنمــی دارد. شــگفتا! خیلــی 

گفتــم و می گویــم:  خبیــث اســت. »ال حــول و ال قــوة اال بــاهلل«؛ و مــن 
که َعنقا را بلند است آشیانه1«2         »برو این دام بر مرغ دگر نه  

مادی  جذابیت های  برابر  در  خود  از  مراقبت  تقوا،  و  ورع  جلوه های  از  یکی     

که زمینه ی دسترسی به منابع مادی فراهم می شود، باب جدیدی  است. آن گاه 

که مراقبت  ی مدیر باز می شود. این جاست  از فتنه انگیزی دنیای فتنه ها به رو

را پشت  الهی می توان این عرصه ی خطر  کمک  با  و  از خویش چاره ساز است 

سر گذاشت. مقام معظم رهبری با اشاره به این گونه موقعیت ها می فرمایند: 
گاهــی اوقــات وارد یــک میدانــی می شــود، پــاک وارد می شــود؛ لیکــن ممکــن  انســان 
اســت خــدای نکــرده، پــاک از آن جــا بیــرون نیایــد. انگیزه هــای مــادی جّذابنــد، 
یــزان مــن! ببینیــد امــام ســجاددر آن  کــی اســت. عز کنــد. پــول چیــز خطرنا خطرنا
دعــای مــرزداراِن صحیفــه ی ســجادیه، کــه بــه مــرزداران و ســربازان و مجاهــدان جبهــه 

کــه: پــروردگارا! دعــا می کنــد. از جملــه ی دعاهایــش ایــن اســت 

1 . حافظ شیرازی.
2 . کوهستاىن، مهان، ص110.
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 یــاد مــال َفُتــون را از دل این هــا ببــر.1 ایــن تعبیــر »َفُتــون«، فتنه انگیــز، فقــط در مــورد 
َفُتــوِن«. مــال، فتنه انگیــز اســت. فتنــه همیشــه 

ْ
َمــاِل ال

ْ
مــال در ایــن دعــا بــه کار رفتــه:  ال

ــر از او، فتنــه در عرصــه ی دل  بــه معنــای فتنــه ی در عرصــه ی اجتمــاع نیســت؛ بدت
ــه جــاه و  یفات و ب ــه تشــر ــه زندگــی و ب ــول و ب ــه پ ــر راه دل بســتن ب گ انســان اســت. ا
 حــد یقــف نــدارد و اصــل قضیــه 

ً
جــالل و این هــا را بــر روی دل بــاز کردیــد، دیگــر واقعــا

کردیــم، مراقبــت از خــود اســت. خودســازی و مراقبــت از  کــه عــرض  هــم همان طــور 
کــه می توانــد ان شــاءاهَّلل همــه ی مــا را هدایــت  کارهاســت  خــود، اســاس همــه ی ایــن 

کنــد.2  کنــد و خــدای متعــال بایســتی کمــک 

پس از بازگشت از نجف اشرف، یکی از بازرگانان متدّین بهشهر از مرحوم آیت اهلل 

کوهستانی دعوت به عمل آورده و پس از پذیرایی و احترام، میزبان از معظم له 

کنید و مردم به وجود شما در شهر نیازمندند.  که شما در شهر اقامت  کرد  تقاضا 

آقا در پاسخ او فرمود: 
یــاد خواهــد بــود  کــه مراجعــات و رفــت و آمــد مردمــی ز وضعیــت مــن طــوری اســت 
ــان گفــت: مــن در خدمــت  ب ــاد در برخواهــد داشــت. میز ی ینــه هــم ز و در نتیجــه، هز
ــا  گــر شــما پشــیمان شــدید و ی ینــه  را تأمیــن می نمایــم. آقــا فرمــود: ا شــما هســتم و هز
بــان گفــت: آن وقــت خــدا  کنیــد، آن وقــت چــه؟ میز ینــه را تأمیــن  دیگــر نتوانســتید هز
کنــم، چــرا از  کــه آخــر بایــد بــه خــدا تکیــه  هســت. معظم لــه در جــواب گفــت: حــال 

اول بــه خــدا تکیــه نکنــم؟!3

ــْم  هِبِ و
ُ
َغــُروِر؛ َو اْمــُح َعــْن ُقل

ْ
اَعــِة ال ّدَ نَ َعــُدّوَ ِذْکــَر ُدْنَیاُهــُم الْ

ْ
ــُم ال ْنِســِهْم ِعْنــَد ِلَقاِئِ

َ
ــٍد َو آِلــِه؛ َو أ ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعــىل

ّ
ُهــّمَ َصــل

َّ
1 . الل

ــْم؛ بــار خدایــا! بــر مّمــد و آل او درود فرســت، و هنــگام رو بــه رو  ْعُیهِنِ
َ
ــَة ُنْصــَب أ ّنَ َ ج

ْ
َفُتــوِن؛ َو اْجَعــِل ال

ْ
ــاِل ال َ

ْ
َخَطــَراِت ال

گمــراه  گــردان، و اندیشــه هاى مــال و دارایی  گــول زننــده را فراموششــان  یــب دهنــده  شدنشــان بــا دمشــن، یــاد دنیــاى فر
ــرار ده.« )صحیفــه ســجادیه، دعــای27( ــر چشمشــان ق ــزدا، و هبشــت را براب کننــده را از دل هاشــان ب

لــس هشــم، 1387/3/21، بــه نقــل از ســایت دفتــر ایشــان و بانکی پــور  ــا مناینــدگان مج 2 . بیانــات  در اولــین دیــدار ب
فــرد و رفیعــی،  عیــار مدیــران از منظــر رهبــر معظــم انقــالب، ص227.

3 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص106-105.
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رهبر معظم انقاب نیز در این زمینه می فرماید:
کلیــدی،  مثــل  می توانــد  و  دارد  اهمیــت  بیشــتر  عناصــر،  همــه  از  کــه  چیــزی  آن 
قفل هــای بســته را در همــه مــوارد و مســائل بــاز کنــد، عبــارت اســت از ایمــان عمیقــی 
کــه هــم هّمــت را برمی انگیــزد، هــم بــازوان و گام هــا را محکــم می کنــد و هــم دل هــا 
کشــوری  کــه مســئول  را اســتحکام می بخشــد و انســان امیــد پیــدا می کنــد. وقتــی 
یــری کــه در کابینــه اســت، مســئولی کــه در اســتان اســت، مدیــری کــه در بخشــی  -وز
کــه بــا  کار می کنــد -قلبــش بــا چنیــن ایمانــی مســتحکم باشــد و بدانــد  از بخش هــا 
کار  کار عالمانــه و مدّبرانــه او، بالشــک از ســوی خــدای متعــال بــر ایــن  تــالش و 

نتیجــه ای مترّتــب می شــود، هرگــز ناامیــد نمی شــود.1

کوهســتانی بــه خداونــد متعــال نیــز، موجــب  ایمــان قــوی و تکیــه ی آیــت اهلل 

جلــب حمایــت وســیع خداونــد شــد و ایشــان بــا تکیــه بــر قــدرت الیــزال الهــی، بــا 

گذاشــتند. یکــی از طــاب2  گردنه هــای صعــب العبــور را پشــت ســر  امیــد فــراوان، 

کوهســتانی  می گویــد: »در یکــی از ســال ها بــه علــت مخــارج طــاب، آیــت اهلل 

مبلــغ هفــت هــزار تومــان مقــروض شــدند. پــس از تعطیــات تابســتان و آغــاز دوره 

کرده ایــد؟  جدیــد تحصیلــی، از ایشــان پرســیدم: آیــا قرض هایتــان را پرداخــت 

کاری نداشــته باشــید.  ــدن خــود باشــید.  ــد: شــما مشــغول درس خوان ــا فرمودن آق

ــه  ــه تنهــا قرض هــا داده شــد، بلکــه ب ــا نکــرده اســت؛ ن ــه پ کفــش ب محمــد3 هنــوز 
حــوزه نجــف و قــم نیــز پــول فرســتادم.«4

   حضرت آیت اهلل خامنه ای ، تقوا، مراقبت و مواظبت آیت اهلل مصباح یزدی 

1 . بیانــات  در دیــدار بــا مجعــی از مــردم گیــالن، 1380/2/11، بــه نقــل از ســایت دفتــر ایشــان و بانکی پــور فــرد و رفیعــی، 
مهان، ص271.

2 . حجت االسالم پارچی.
3 . اسم کوچک آیت اهَّلل کوهستاىن.

4 . کوهستاىن، مهان، ص64.
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امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  در  طاب  تربیت  در  ایشان  موفقیت  عامل  را 

خمینیمی دانند. ایشان در دیدار با مسئوالن و اساتید این مؤسسه می فرمایند: 
ــا و  ــف م ــر از حــد توصی ــن نعمت هــاى بزرگ ت ــر ای یم ب ــال را ســپاس گزار ــد متع خداون
ــروز جنــاب  ــه ام ک گزارشــی  ــن  ــا. ای ــر از حتــی توقعــات م -بســیارى از آن هــا -بزرگ ت
آقــاى رجبــی از ایــن مؤسســه ى مبــارك دادنــد، همان طــور کــه حضــرت آقــاى مصبــاح 
کننــده اســت. ایــن همــه ظرفیــت، ایــن همــه تــالش،   خوشــحال 

ً
ــا ــد، حقیقت فرمودن

ــردد  ــه این هــا برمی گ ــی بزرگــی اســت. البت کار؛ این هــا مژده هــاى خیل ــوان  ایــن همــه ت
آقــاى مصبــاح  کــه در شــخص جنــاب  بــه آن خصوصیــات برجســته و ممتــازى 
کــه مــا ایــن خصوصیــات را نــه امــروز و دیــروز، بلکــه از ســال هاى میانــی  وجــود دارد؛ 
کردیــم. فضــل، تقــوا،  کــه بــا ایشــان آشــنا شــدیم، در ایشــان مشــاهده  دهــه ى 30 
اخــالص، این هــا خیلــی چیزهــاى برجســته اى اســت؛ خیلــی چیزهــاى باعظمتــی 
کار،  کــه خــدا یــك حرکتــی را مبــارك می کنــد و برکــت می دهــد.  اســت؛ همین هاســت 
کننــده ى کار، ایــن را بــا نّیــت خالــص انجــام دهــد  بــر مبنــاى علــم پایه گــذارى شــود و 
و خــود او هــم در عمــل، اهــل تقــوا و مراقبــه و مواظــب وجــود خــود و حــرکات خــود 
 یــك مجموعــه را، یــك جامعــه را متبــرك می کنــد. 

ً
کــه حقیقتــا باشــد؛ این هاســت 

 جــزو حســنات ایــن حوزه انــد؛ جــزو ذخایــر ایــن 
ً
 و انصافــا

ً
جنــاب آقــاى مصبــاح  حقــا

ــر گذاشــتند و ایشــان را  ــه در ایشــان تأثی ک ــر آن اســاتیدى  ــد. رحمــت خــدا ب حوزه ان
تربیــت کردنــد و رحمــت و فضــل خــدا بــر ایشــان کــه ایــن همــه آثــار خیــر را، ایــن همــه 
کردنــد  گرد خــوب را، ایــن همــه تــالش موفــق را پایه گــذارى  بــرکات را، ایــن همــه شــا

و خســته هــم نشــدند.1

1 . بیانــات  در دیــدار بــا اعضــاى مؤسســه ى آمــوزیش و پژوهــى امام مخیــین، 1389/8/3، بــه نقــل از 
ســایت دفتــر ایشــان و نــرم افــزار حــوزه و روحانیــت، ص1441. 
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آیت اهلل مجتهدی نیز در مورد رزق بی حساب خداوند می فرمایند: 
کــه  در یــک مقطــع زمانــی، وضــع مالــی حــوزه ی علمیــه ی مــا خــوب نبــود؛ بــه حــدی 
یه پــول نداشــتیم و از ایــن بابــت خیلــی نگــران بــودم  یــک مــاه بــرای پرداخــت شــهر
یه  کــه ایــن مــاه چــه خواهــد شــد. آن موقــع حــدود چهــل هــزار تومــان، هــر ماهــه شــهر
کــه معلــوم بــود اهــل روســتا اســت،  می دادیــم. یــک روز بعــد از نمــاز دیــدم شــخصی 
کــردم انســان  نزدیــک ســجاده آمــد و چیــزی گفــت. مــن نفهمیــدم چــه گفــت. خیــال 
فقیــری اســت و پــول طلــب می کنــد. گفتــم: بــرو مســجد دیگــری. او متوجــه حــرف مــن 
گهــان چهــل هــزار تومــان پــول بیــرون آورد و جلــوی مــن گذاشــت و گفــت:  نشــد، نا
گفتــم: شــما  یىاســت. متحیــر شــدم و  ــرای آیــت اهَّلل العظمــی خو ایــن خمــس ب
ــه  ی ــت حیدر ــن اهــل ُترب ــده ای؟ اهــل کجــا هســتی؟ گفــت: م ــرای چــه این جــا آم ب
ــای  ــل آق ــان از شــخصی پرســیدم وکی ــران و در خیاب ــدم ته هســتم. کاری داشــتم، آم

کــرد.1 یــى را می شناســی؟ او آدرس این جــا را داد و شــما را معرفــی  خو

مکتب  در  و  گذاشت  اثر  گردان  شا بر   کوهستانی آیت اهلل  پارسایی  و  تقوا 

که چون شمع، روشنی بخش پیرامون خود  تربیتی ایشان، افرادی پرورش یافتند 

شدند. از این میان، می توان به آیت اهلل ابوالحسن ایازی اشاره کرد که عامه 

تا  می انجامد  طول  به  »سال ها  می فرماید:  ایشان  توصیف  در  آملی  حسن زاده 

شاید مثل آیت اهلل ایازی به وجود بیاید«.2 حضرت آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی 

نیز بدین گونه از ُزهد و تقوای مرحوم ایازی پرده برمی دارد:
بانــی، دارای دو قســمت بــود: یــک وجــه آن را مــردم و طــالب   زندگــی آن عالــم ر
یــزد،  دیدنــد؛ اّمــا یــک وجــه دیگــران را ندیده ایــم و بــا خــود بــرد. آن چــه از قنــات می ر
یز  بــرون مــرزی اوســت، درون آن را کســی خبــر نــدارد. آن چــه انســان می بینــد، ســرر
را در  برکــت خــود  بــا  ایــازی عمــر  آیــت اهَّلل  کســی نمی بینــد.  را  اســت و درون آن 

ید، آداب الطالب، ص465-464. 1 . برخوردار فر
2 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص31.
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ــح نفــس  ــه روح متهجــدان و تصحی ــش و تزکی ی یســی خو ــه متفکــران حــوزه تدر تزکی
مجاهــدان صــرف نمــود و آثــار فراوانــی در علــم صائــب و عمــل صالــح از معظــم لــه 
کــرد؛  بــه ارث مانــده اســت. می شــود پنــج ســال بــه زهــد و تقــوای ایشــان زندگــی 
ــای  ب ــک شــجره طو ــازی ی ــت اهَّلل ای ــر کســی نیســت. آی کار ه ــاد ســال  ــی هفت ول

کــه میوه هــای فراوانــی دارد... .1 هفتادســالهای بــود 

یــادی  ز توفیقــات  ب 
ّ

و مهــذ تربیــت طــاب فاضــل  کــه در  نیــز  بنابــی  آیــت اهلل 

کــی از دقــت ایشــان در مصــرف بیت المــال  کــه حا داشــته اند، بــا بیــان ایــن خاطــره 

ــد: ــان می کنن ــود را بی ــت خ ــز موفقی ــه ای رم گون ــه  ــت، ب اس
یه ُمعیــل2 می گرفتــم؛ امــا چنــد  کــه خــودم و خانــواده ام در قــم بودیــم، شــهر آن موقــع 
ماهــی خانــواده ام را بــه شهرســتان آوردم و خــودم تنهایــى بــه قــم برگشــتم. وقــت 
یه معیــل را دادنــد؛ امــا مــن نصــف آن را برگردانــدم و  کــه رســید، بــه مــن شــهر یه  شــهر
یه خیلــی  ــم شــهر یه مجــرد بــه مــن بدهیــد. ُمقّسِ گفتــم مــن اآلن مجــرد هســتم، لــذا شــهر
کاری اســت و مــن اآلن بــه تعجــب او تعجــب می کنــم.  کــه ایــن چــه  کــرد  تعجــب 
باالخــره قبــول نکــرد، بــه مــن گفــت: اســم شــما در ایــن دفتــر بــه صــورت معیــل نوشــته 
یــد، هــر جــور می خواهــی خــرج کنیــد؛ بــه کــس دیگــری   بگیر

ً
شــده، شــما ایــن را تمامــا

یه بــرای کســانی اســت کــه خانواده شــان  بدهیــد. مــن پیــش خــود می گفتــم: ایــن شــهر
کــه مــن خانــواده را  پیششــان اســت و مخــارج خانــواده بــه عهــده آن هاســت. حــال 
ــرده ام و آن هــا هــم پیــش پــدرم هســتند و معاششــان توســط پــدرم تأمیــن  ــز ب ی ــه تبر ب
یه  یه معیــل بگیــرم. بــه هــر حــال، مــن شــهر کــه مــن شــهر اســت، دیگــر جایــز نیســت 
گرفتــم؛ امــا بعــد از نمــاز صبــح، خدمــت حضــرت آیــت اهَّلل العظمــی  کامــل  را بــه طــور 
کــردم: اجــازه بدهیــد ایــن پــول را  گفتــم و عــرض  گلپایگانــی رســیدم و قضیــه را 
کــه نیازمنــد هســتند، بدهــم. ایشــان هــم اجــازه دادنــد و مــن بــه طــور  بــه کســانی 

1 . مهان.
2 . متأهل.
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ــردم؛  ک ــه نظــرم می رســید نیازمنــد هســتند، تقســیم  ــه ب ک ــرادی  خصوصــی بیــن آن اف
بــه یکــی پنــج تومــان، بــه دیگــری ده تومــان. حتــی یك مــاه هــم بــه خــودم اجــازه 
 یــى یه آیــت اهَّلل خو کنــم. حتــی یك بــار شــهر کــه از آن پول هــا اســتفاده  نــدادم 
ــدرم از مــن  ــزد پ ــود، ن ــی ب ــای عال ــه مرحــوم آق ک ــم  ــدم و ُمقّسِ ــه ُمقّســمش برگردان را ب
گــر طلبــه ای  یــف و تمجیــد او تعجــب می کــرد کــه ا یــف می کــرد و مرحــوم پــدرم از تعر تعر
ــر یــك نفــر مــال دیگــری را  گ یــف نــدارد! ا طبــق وظیفــه اش عمــل می کنــد، جــای تعر
کــه از آن پــول بگیــرد و  کــه تمجیــد نمی خواهــد! ایــن حــق نداشــته  نمی خــورد، ایــن 

یــف بــرای چــه؟!1 نگرفتــه، تعر

کنــون نیــز جلســات معرفــت بــه صــورت هفتگی و هــر عصر جمعــه، در منزل مدیر  ا

ــی  ــر معرفت بخش ــاوه ب ــه ع ک ــود  ــزار می ش ــی[ برگ ــت اهلل بناب ــرت آی ــه ]حض مدرس

ــا زندگــی ســاده  ــه معــارف دینــی، طلبه هــا از نزدیــک ب توســط ســخنران نســبت ب

تأثیــر می پذیرنــد. اســتقبال مدیــر  از آن  گاه  مدیــر مدرســه آشــنا شــده، ناخــودآ

کــه  کهولــت سنشــان، ســادگی منــزل مســکونی  مدرســه از میهمانــان بــا توجــه بــه 

ــدون رضایــت ایشــان و در زمــان ســفر حــج ایشــان ســاخته شــده  طبقــه دوم آن ب

کــه بــه یــک شــیرینی و  کهنــه و ســاده...، ســادگی در پذیرایــی  بــود، فرش هــای 

ــر دیــدگان طــاب ترســیم  یســتی را در براب چــای بســنده شــده بــود، الگــوی ساده ز

می نمــود.2 

.http://hawzahbonab.com  :یىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از 1 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
ىق ص69 )با اندکی تغییر و اصالح(. 2 . پورامحد، مهان، پاور
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عشق به اهل بیت

ــران  ــت مدی ــوز موفقی ــه رم ــراز آن، از جمل ــت و اب ــل بی ــه اه ــق و ارادت ب عش

کــه دلــی سرشــار از محبــت  مــدارس علمیــه اســت. چنیــن مدیرانــی، عــاوه بــر آن 

اهــل بیــت دارنــد، ایــن عشــق را بــه جــان طــاب خــود نیــز منتقــل می ســازند. 

کــه  سرسلســله ی مدیــران حــوزه، حضــرت آیــت اهلل حائــری یــزدی اســت 

مرحــوم آیــت اهلل مجتهــدی در توصیــف ایــن ویژگــی ایشــان می گویــد: 
که در مراسم عزاداری،  یم حائری این بود  یکی از علل موفقّیت شیخ عبدالکر
خودش جلودار بود و طلبه ها به دنبال ایشان، دسته ی عزا راه می انداختند و به 

حرم می رفتند.1

کرد:  آقای حاج رضا سلطانی شیرازی2 نقل 
در نوجوانــی کــه در قــم ســکونت داشــتم، بــا فــردی وارســته کــه حــدود هشــتاد ســال از 
عمــرش گذشــته بــود بــه نــام میــرزا یحیــى زرگــر کــه شــغلش نقره ســازی و انگشترســازی 
کــه بســیار ســودمند بــود، بهــره می بــردم. ایشــان  بــود، آشــنا بــودم و از نصایــح او 
 بــه مســجد 

ً
کــه بــا یکــی دو نفــر از دوســتان، شــب های چهارشــنبه مســتمرا کــرد  نقــل 

ــه شــب ســرد زمســتانی  ک ــم. ... در یکــی از شــب های چهارشــنبه  جمکــران می رفتی
کــه برنامــه ی خودمــان را بــه هــم  بــود و بــرف ســنگینی هــم آمــده بــود، تصمیــم گرفتیــم 
یــم. وقتــی وارد مســجد شــدیم، دیدیــم اطاق  نزنیــم و بــا تحّمــل مشــکل بــه مســجد برو
ــاب حــاج  ــر وقــت جن دِم در و اطــاق آخــر بعــد از مســجد روشــن اســت. معمــوالً ه
کنــار  کبیــر قمــی، شــب های چهارشــنبه بــه مســجد می آمدنــد، اطــاق  شــیخ ابوالقاســم 
یــم حائــری هــم، اطــاق آخــر بعــد از  درب ورودی و جنــاب حــاج شــیخ عبدالکر

هتــدی هتــراىن«، خبرگــزاری  گفته هــایی از زندگــی آیــت اهَّلل مج 1 . گفت وگــو بــا حجــت  االســالم و املســلمین رامشــک، »نا
حــوزه، خبــر مشــاره:  244268. 

ــه عنــوان مشــاور این جانــب ]ممــدی ری شــهری[ در  کــه ب ــه در امــور حــج اســت  ب ر 2 . ایشــان از افــراد متدیــن و باحتج
ــه  ــخ 1383/5/7 ب ی ــن ماجــرا را در تار ــری مهــکاری داشــت. وی ای ــام معظــم رهب ــه ی مق ــور اجــرایی حــج در بعث ام

کــرد. درخواســت این جانــب مکتــوب 
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کــه ایــن دو بزرگــوار  کردیــم  مســجد را انتخــاب می کردنــد. بــا کمــال تعجــب مشــاهده 
ــا هــم طبــق معمــول همــه  ــد. م ــه مســجد آمده ان هــم در ایــن شــب ســرد زمســتانی ب
هفتــه، در اطــاق طــرف راســت مســجد بیتوتــه کردیــم. نیمه هــای شــب مــن برخاســتم 
کــه آهســته از اطــاق بیــرون  و بــرای رفتــن بــه داخــل مســجد آمــاده شــدم.  همیــن 
آمــدم،  متوجــه شــدم کــه جنــاب حــاج شــیخ ابوالقاســم از حجــره ی خــود خــارج شــده 
کنــار ســتون ایســتادم.  یــم مــی رود. کمــی  و بــه طــرف حجــره ی حــاج شــیخ عبدالکر
یــم! شــما فــردا  حــاج شــیخ درب اطــاق آقــای حائــری رفتــه و گفــت: شــیخ عبدالکر
درس داری، مراجعــه داری، کمــی اســتراحت کــن. ایشــان در جــواب گفــت: چگونــه 
یه طلبه هــا هــم دو مــاه عقــب افتــاده. شــیخ  کنــم، مبالغــی مقروضــم و شــهر اســتراحت 

یــم اســت« و برگشــت. کر کــه »خــدا  در جــواب، مطلبــی ماننــد ایــن گفــت 

ــزرگان منقلــب شــده، داخــل مســجد رفتــم و  مــن نیــز بــا شــنیدن مشــکالت ایــن ب
مشــغول عبــادت شــدم. چــون تــا وقــت نمــاز صبــح فاصلــه بــود، خواســتم بــه اطــاق 
برگــردم، دیــدم دوبــاره حــاج شــیخ ابوالقاســم از اطــاق بیــرون آمــده و بــه طــرف اطــاق 
کــردم. ایشــان درب اطــاق رفتــه و بــدون این کــه  آقــای حائــری مــی رود. کمــی مکــث 
گفتنــد: بلنــد شــو بخــواب. پیغمبرفرمودنــد و بــه  داخــل شــود، بــه آقــای حائــری 

طــرف اطــاق خــود برگشــتند.

ــزل  ــا در من ــود و م ــردای آن روز، اّول مــاه ب ــه ف ک ــد  کردن ــه  ــرزا یحیــى اضاف آقــای می
روضــه داشــتیم و آقایــى بــه نــام شــیخ قــوام وشــنوه ای1 بــرای خوانــدن روضــه بــه منــزل 
یــم  کــه بــه منــزل جنــاب حــاج شــیخ عبدالکر مــا می آمــد. ایشــان از روحانیونــی بــود 
یه دادنــد؟ ایشــان  حائــری رفــت و آمــد داشــت. از ایشــان پرســیدم: حــاج شــیخ شــهر
گفتــم:  کــرد: چطــور مگــر؟ از ماجــرای شــب قبــل چیــزی بــه او نگفتــم و فقــط  ســؤال 
کــه  گونــی پــول بــرای آقــا رســیده بــود  می خواســتم بدانــم. ایشــان گفــت: بلــه. چنــد 
یه مــاه بعــد هــم، پــول بــه  کردنــد. بــرای شــهر یه را دادنــد و بدهی هــا را پرداخــت  شــهر

1 . آیت اهَّلل شیخ قوام الدین ِوْشَنوی مقی )م 1364ش(.
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کافــی باقــی مانــده اســت.1 انــدازه ی 

گرگانی می گوید: آیت ا هلل سید محمدعلی علوی 
]آیــت اهَّلل حائــری یــزدی[ در ســامرا ارادت عجیبــی بــه امــام حسینداشــت و 
)آیــت اهَّلل  شــیخ  حــاج  مرحــوم  بــود.  میــرزا  مرحــوم  نوحه خــوان  عزاداری هــا،  در 
کــه شــعر عربــى  ــدر مرحــوم آیــت اهَّلل ســید عبدالهــادی شــیرازی،  ــری یــزدی( و پ حائ
ــرد: »در مســیر تشــرف  ــراز می ک ــد. مرحــوم حــاج شــیخ اب ــه می خواندن ــود، مرثی ــد ب بل
گفتــم: »یــا علــی  گاه، بســیار منقلــب شــدم و  یین نــا بــه حــرم هادییــن عســکر
المرتضیکهــف الــوراء واالرتجــاء؛ بلنــد شــو یــا علــی مرتضــی! بلنــد شــو و مراســم 
یــا، حضــرت سیدالشــهدابه مــن  کــن.« شــب، در عالــم رؤ عــزای پســرت را اداره 
یــن! خــوب روضــه خوانــدی«؛ ســپس یــک مشــت ُنقــل بــه مــن دادنــد  فرمودنــد: »آفر

ــن اســت.2 ــی م ــزد نوحه خوان ــه اجــر و م ک ــد  و فرمودن

مرحوم شریف رازی نقل می کند: 
آیــت اهَّلل حائــری، خصایــص اخالقــی و انســانی و ســجایای بســیاری داشــت. از 
یــژه ســاالر  خصوصیــات بــارز او، ارادت شــدید بــه پیامبــر و خاندانشــان، بــه و
کــه همــگان از آن خبــر داشــتند. ایــن ارادت  شــهیدان، حضــرت سیدالشــهدابود 
کــه یکــی  یــزی،  کــه مرحــوم حــاج شــیخ ابراهیــم صاحب الزمانــی تبر گونــه ای بــود  بــه 
بــان بــود، از ســوی آن جنــاب دســتور داشــت، همــه روزه، پیــش از آغــاز درس  از خو
فقــه آن مرحــوم، دقایقــی ذکــر مصیبــت امــام حســیننماید و آن گاه جنــاب حائــری 
ــزار می نمــود  درس فقــه خــود را آغــاز می کــرد. دهــه ی محــرم، مجلــس ســوگواری برگ
ــد و  ــره و پیشــانی می مالی ــر چه ــه نشــانه ی ســوگ حســینِگل ب و روز عاشــورا، ب
جلــو دســته ی عــزاداری علمــا حرکــت می کــرد. از شــدت ارادتــش بــه کشــتی نجــات 
کــه پاســخ داد: »مــن هــر چــه دارم، از  امــت، امــام حســینو دلیــل آن پرســیدند 

1 . ممدی ری شهری، خاطره های آموزنده، ص28-26.
یه مسطر: سیره تربیىت علمای اسالم، ش4، ص38. 2 . معاونت فرهنگی تربیىت جامعه املصطىف العاملیه، نشر
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یــش  بــاره ی خو کرامت هــای آن حضــرت را در گرامــی اســت.« و آن گاه یکــی از  آن 
کــه  کربــال بــودم، شــبی در خــواب دیــدم  کــه در  بدیــن صــورت شــرح داد: »هنگامــی 
کــه تــا ســه روز  کــن  کارهایــت را ردیــف  یــم!  گفــت: »شــیخ عبدالکر فــردی بــه مــن 
دیگــر از دنیــا خواهــی رفــت.« از خــواب بیــدار شــدم و غــرق در حیــرت گشــتم؛ ولــی 
کــه ایــن خــواب را دیــدم. روز سه شــنبه و  چنــدان توجــه نکــردم. شــب سه شــنبه بــود 
کنــم و پنج شــنبه  چهارشــنبه را بــه درس و بحــث رفتــم و کوشــیدم خــواب را فرامــوش 
کــه تعطیــل بــود، بــا برخــی از دوســتان بــه بــاغ معــروف »ســیدجواد کلیــددار« در کربــال 
گــردش و بحــث علمــی، ناهــار خوردیــم و بــه اســتراحت پرداختیــم. رفتیــم و پــس از 

ــه مــن دســت داد و  ــرز شــدیدی ب ــب و ل ــج ت ی ــه تدر ــه ب ک ــود  ــرده ب ــم نب ــوز خواب    هن
کــه دوســتان هــر چــه عبــا و روانــداز  کار بــه جایــى رســید  بــه ســرعت شــدت یافــت و 
یــدم و آن گاه پــس از ســاعتی،  بــود، همــه را روی مــن انداختنــد؛ ولــی بــاز هــم می لرز
کــه حالــم بســیار وخیــم  کــردم  گرفــت و احســاس  تبــی ســوزان همــه ی وجــودم را فــرا 
ــه  ــر ب ــرا هــر چــه زودت ــه م ک ــدارم. از دوســتان خواســتم  ــه ای ن ــا مــرگ فاصل اســت و ب
منــزل برســانند و آنــان نیــز وســیله ای یافتنــد و مــرا بــه خانــه انتقــال دادنــد و در منــزل 
بــه حالــت احتضــار افتــادم. کم کــم نشــانه های مــرگ از راه رســید و حــواس ظاهــری 
رو بــه خاموشــی نهــاد و تــازه بــه یــاد خــواِب سه شــنبه افتــادم. در آن حالــت بحرانــی 
گرفتنــد و ضمــِن  کــه دیــدم دو نفــر وارد اتــاق شــدند و در دو ســوی مــن قــرار  بــودم 
کــرد.«  گفتنــد: »پایــان زندگــی اوســت و بایــد او را قبــض روح  نــگاه بــه یکدیگــر، 
کــه مــرگ را در برابــر دیدگانــم می دیــدم، بــا قلبــی ســوخته و پــر اخــالص، بــه  مــن 
گفتــم: »ســرورم! مــن از مــرگ نمی هراســم؛ ولــی از  ســاالر شهیدانتوســل جســته، 
دســِت خالــی و فراهــم نکــردن زاد و توشــه ی آخــرت بســیار نگرانــم! شــما را بــه حرمــت 
کار  مادرتــان، فاطمهشــفاعت مــرا بکنیــد تــا خــدا مرگــم را بــه تأخیــر انــدازد و مــن 

ــروم.« گاه ب آخــرت را بســازم و آن 

کــه پــس از ایــن توجــه قلبــی، دیــدم فــردی وارد شــد و بــه آن دو فرشــته     شــگفتا 
گفــت: »سیدالشــهدامی فرماید: شــیخ بــه مــا توســل جســته اســت و مــا شــفاعت 
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کــه عمــر او را طوالنــی ســازد و خــدا از ســِر  کرده ایــم  او را نــزد خــدا نمــوده و تقاضــا 
کنیــد« و آن دو بــه نشــانه ی اطاعــت،  مهــر، بــه مــا اجابــت فرمــوده اســت. او را رهــا 
خضــوع کردنــد و آن گاه هــر ســه بــا هــم صعــود نمودنــد. در آن لحظــات احســاس کــردم 
کــه بــه ســر  یــه ی خاندانــم را شــنیدم و توجــه یافتــم  گر کــه رو بــه بهبــود رفتــم. صــدای 
کــه  یافتــم  و صــورت می زننــد. آهســته خــود را حرکــت دادم و دیــده گشــودم؛ ولــی در
کــه  چشــمانم بســته و بــر صورتــم پوشــش کشــیده اند. خواســتم پایــم را حرکــت دهــم 
کنــار زدن پوشــش از صورتــم  دیــدم دو شــصت پایــم را نیــز بســته اند. دســتم را بــرای 
یــه نکنیــد؛ حرکــت  گر گفتنــد:  کــه دیــدم همــه ســاکت شــدند و  بــه آرامــی حرکــت دادم 
دارد؛ و آرام شــدند. پوشــش از روی مــن برداشــتند و چشــمم را گشــودند و پاهایــم را 
یختنــد. کم کــم از بســتر  یــد و آب را بــه دهانــم ر کــه آب بیاور کــردم  کردنــد. اشــاره  بــاز 
یــش را یافتــم و ایــن بــه  کامــل خو یــج بهبــودی  مــرگ برخاســتم و نشســتم و بــه تدر

خاطــر برکــت و عنایــت موالیــم، حســینبود.1

کی می فرمودند:  مرحوم آیت اهلل العظمی ارا
گمــان می کنــم  بقــای ایــن حــوزه مثــل حــدوث آن خارق العــاده بــوده اســت. مــن 
یــرا ایشــان )آیــت اهَّلل  ایــن حــوزه ی علمیــه بــا توجــه حضــرت ابى عبداهَّللاســت؛ ز
گفتــه بــود: دســتم خالــی اســت؛ ذخیــره ی آخــرت نــدارم. امیــدوارم شــما  حائــری( 
تمدیــد نماییــد تــا ذخیــره ای تهیــه کنــم. ذخیــره اش همیــن اقامــه ی حــوزه ی علمیه قم 
بــوده اســت. مــن گمــان می کنــم ایــن حــوزه ی علمیه از برکــت نظر اباعبداهَّللاســت 

کنــد.2 و کســی نمی توانــد آن را منحــل 

کوهستانی نیز ارادت عمیقی نسبت به خاندان عصمت و طهارت  آیت اهلل 

سوگوارى  مراسم  هفته،  هر  جمعه  و  پنج شنبه  شب هاى  در  و  داشت   

یف رازی، گنجینه دانشمندان، ج1، ص350. 1 . شر
لــه حــوزه، مشــاره12، دمیــاه 1364، ص33؛ حســیین یــزدی، شــرح زنــدگاىن حضــرت آیــت اهَّلل مؤســس و آیــت اهَّلل  2 . مج

حــاج شــیخ مرتــی حائــری، ص24.
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به ذکر مصایب  مّداحان  وقتی  برپا می کرد.  را  یارانش  اباعبداهلل و  حضرت 

ائّمهمی پرداختند، سیل اشك از دیدگانش جارى می شد.

که بازماندگانش این مجلس را برپا دارند.  کرد  کید   او در وصیت نامه ی خود تأ

کسالت شدید از شرکت در مجلس سوگوارى  در محرم سال ١٣٩٢ هـ .ق. بر اثر 

بازماند. براى آن که از چنین فیضی محروم نماند، یکی از طّاب را فراخواند تا 

کند. او با این که در بستر بیمارى افتاده بود، به همان حال  براى او روضه خوانی 

یخت. سینه می زد و اشك می ر

حاج سیدمحمود حسینی می گوید: 
در  و  عــزا شــرکت می کــرد  در مجلــس  در دهــه ی عاشــورا، هرشــب  مــرد خــدا  آن 
کــه حاضــران  کی را  میــان جمعیــت می ایســتاد و بــر ســینه مــی زد و اشــعار ســوزنا

می کــرد.1  زمزمــه  می خواندنــد، 

و  عصمت  بیت  اهل  شیفته  و  عاشق  نیز   ایازی آیت اهلل  ایشان،  گرد  شا

ِی آل اهلل و تبّرِی دشمنان 
ّ
طهارت بود و همواره مردم را در عمل و با زبان به تول

و غاصبان حقشان سفارش می کرد. البته ایشان محبت را بدون معرفت، ناقص 

زیارت جامعه  به  تلقی می کرد.  گمراهی و سرگردانی  گاهی سبب  و  می دانست 

زیارت  قرآن، تمام معارف اسامی در  از  بود پس  کبیره عشق می ورزید و معتقد 

کبیره وجود دارد. ارادت عجیبی به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا  جامعه 

 داشت و به محض شنیدن نام آن حضرت، بی اختیار اشک از دیدگانش 

می شد.2  منقلب  شدت  به  آزادگان  سرور  عزای  مجلس  در  و  می گشت  جاری 

1 . رباىن، فیض عریش، ص280-281؛ مجعی از پژوهشگران، گلشن ابرار، ج3، ص401.
2 . »آیت اهَّلل حاج شیخ ابوالسن ایازی«، افق حوزه، 17 آذر 1389، مشاره 292، به نقل از پایگاه اطالع رساىن حوزه.
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امور  ظواهر  به  مبتا  و  یابیم  مقام  معرفت  عمق  به  می خواهیم  گر  »ا می فرمود: 
کبیره را بنگریم.«1 یارت جامعه  نگردیم، ز

تنهــا  نــه  بروجردینیــز،  العظمــی  آیــت اهلل  حضــرت  ارادت  و  عشــق     

معصومیــن را در برمی گرفــت، بلکــه محبــت ایشــان به فرزنــدان آن بزرگواران، 

نقــل می کننــد:  کــه  از جملــه حضــرت فاطمــه معصومهتــا آن جاســت 
روزی جمعــی از علمــا در محضــر ایشــان بودنــد کــه دو نفــر از فرســتادگان ملــک حجــاز 
ــه  ک ــه همــراه داشــتند  ــى ب ــه خدمــت ایشــان رســیدند. هدایای )پادشــاه عربســتان( ب
ــه  ــرده کعب ــا، پ ــان هدای ــود. ایشــان از می ــه خــدا ب ــرده خان ــه ای از پ ــا قطع ــان آن ه می
گفتنــد: پادشــاه  کشــید و فرمــود: بقّیــه را برگردانیــد. آنــان  را برداشــت و بــه چشــم 
ــدارم. علمــای  عربســتان وقــت مالقــات می خواهــد. فرمــود: فعــالً وقــت مالقــات ن
گفتنــد: آقــا وقــت مالقــات می دادیــد. همیــن   اطــراف بــه آیــت اهَّلل بروجــردی
یبانــه در قبرســتان بقیــع جــای دارنــد،  عمــل باعــث می شــد تــا قبــور چهــار امــام کــه غر
گــردد. آیــت اهَّلل بروجــردی در حیــرت همــه علمــا فرمودنــد: علــت  منجــر بــه بــارگاه 
ــت کشــیدم؛  ــه از عمــه ام حضــرت معصومهخجال ک ــن اســت  ــن ای ــن م نپذیرفت
یــارت عمــه ام  چــرا کــه او وقتــی در ایــن شــهر بــه دیدنــم می آمــد، می بایســت ابتــدا بــه ز
فاطمــه معصومهمی رفــت. عرفــان و شــناخت و معرفــت واقعــی همیــن اســت کــه 

ــت اهَّلل بروجــردی داشــت.2 آی

جزئــی  را   بیــت اهــل  بــه  توســل  دقیــق،  نگاهــی  بــا  مجتهــدی  آیــت اهلل 

گسســتنی از برنامــه ی آموزشــی طلبــه می دانــد و بــا بیانــی لطیــف می گویــد:  نا
گــر پیونــد  ین و خوش مــزه نمی شــود؛ ولــی ا گــر درختــی را پیونــد نزننــد، میــوه اش شــیر ا
ین و عالــی می شــود. طلبــه هــم بایــد پیونــد والیــت بخــورد  بزننــد، میــوه اش شــیر
گــر  یــه و ســینه زنی اســت. ا گر ین بشــود و پیونــد طلبــه، همیــن  تــا میــوه اش شــیر

1 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص154.
2  . مهان، ص53.
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می خواهیــد ائمــه اطهــار از شــما طــالب راضــی باشــند، بایــد تمــام شــهادت ها 
گــر ســینه زنی  و وفات هایــى کــه در حــوزه برقــرار می شــود، شــرکت کنــی و ســینه بزنــی. ا
یــه نداشــته باشــی، پیونــد نمی خــوری؛ و طلبه هــای ایــن حــوزه، زمانــی کــه بــرای  و گر
گذاشــتن پیــش مــن بیاینــد، از قیافــه بعضــی از آن هــا می فهمــم و اجــازه  عمامــه 
عمامــه نمی دهــم و ایــن ســینه زنی و روضــه جــزء درس مــا اســت. نــه این کــه خیــال 

ــا مجلــس برقــرار اســت، بلکــه نوعــی درس اســت.«1  کنــی این جــا هیــأت اســت ی

ایشــان هم چنیــن یکــی از رمــوز موفقیــت خــود را ارتبــاط وثیــق بــا خانــدان عصمــت 

و طهــارت می دانــد و می گویــد: »یکــی از رمــوز موفقیــت مــن توّســل بــوده اســت 

کــه مــا بــه ائّمــه اطهــار توســل می کنیــم شــرک نیســت، بلکــه چــون  و ایــن 

تــا  دارنــد  آبــرو  خــدا  پیــش  کــه  آن هایــی  نــزد  یــم  می رو یــم،  ندار آبــرو  خودمــان 

شــفاعت مــا را بکننــد.2 

ایشان در خصوص نتایج ارزش مند ارتباط با اهل بیت می فرمایند: 
 کــه شــهادت اهــل بیــت مــا این جــا؛ یعنــی در ایــن حــوزه ی علمیــه در مواقعــی 
اســت، هــر روز و هــر شــب وفــات، ســینه زنی داشــتیم بــه جــز تاســوعا و عاشــورا، 
یــادی وجــود دارد و مــردم و طلبه هــا می رونــد و اســتفاده  چــون می گفتیــم مجالــس ز
ــدم  ــه شــبی خــواب دی ــا این ک ــزل روضــه هســت. ت ــد و بعــد از ظهــر هــم در من می کنن
یــارت آن هــا رفتــم؛ ولــی  قبــور تمــام ائمــه اطهــار در یــک شــهر اســت و مــن بــه ز
کــه مشــّرف شــوم و چنــد بــار ایــن خــواب  یــارت امــام حســینموفق نشــدم  بــه ز
یــارت نمی شــدم؛ لــذا ناراحــت بــودم از این کــه چــرا  بــار موفــق بــه ز را دیــدم و هر
گرفتــم روز تاســوعا  یــارت امــام حسیننمی شــوم. تــا این کــه تصمیــم  مشــرف بــه ز
کردیــم.  کار را  کنــم. ایــن  و عاشــورا را هــم در مدرســه علمیــه مراســم ســینه زنی برقــرار 
یــارت امــام حســینهم نائــل شــده ام  کــه بــه ز بعــد از مدتــی دوبــاره خــواب دیــدم 

ید، آداب الطالب، ص238. 1 . برخوردار فر
2 . مهان، ص232.
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ــده ام.1  گردی ــد  ــش بهره من ــات خاصــه ی حضرت و از عنای

یــد و  هم چنیــن شــهید قدوســی بــه خانــدان عصمــت و طهــارت عشــق می ورز

ــن  ی همی ــد و از رو کن ــاد  ــز ایج ــود نی گردان خ ــا ــه را در ش ــن عاق ــرد ای ــعی می ک س

کامــل حفــظ  ط 
ّ
اشــتیاق، بســیاری از خطبه هــای طوالنــی نهــج  الباغــه را بــا تســل

گریــه شــدید ایشــان  می کــرد و در مجلــس روضــه و ســوگواری بــرای امامــان شــیعه، 
باعــث توجــه دیگــران می شــد.2

که بکوشید هر روز از طرف امام     آیت اهلل بنابی نیز به طاب سفارش می کنند 

زمان صدقه بدهید.3 ایشان هم چنین برای ترغیب طاب به وفاداری به راه 
اهل بیت در روضه ها به وفاداری اصحاب امام حسین گریز می زنند.4

انس با  دعا و معنویات

کــه مدیر  مأنــوس بــودن بــا دعــا، مناجــات و معنویــات، عامــل بســیار مهمــی اســت 

ــا  ــاری می کنــد. رهبــر معظــم انقاب ب را در تحقــق اهــداف تربیتــی مدرســه ی

کــردن تأثیــر ایــن موضــوع می فرماینــد: چشــمگیر توصیــف 
کنیــد! از خــداى  متعــال  توفیــق  بخواهیــد! رابطه تــان را روز بــه روز  بــه  خــدا تــوّکل  
کنیــد! مبــادا اشــتغاالت کارى، شــما را از ذکــر،  یــت  یــت و خــداى متعــال تقو بــا معنو
کــه، در  ــازدارد! یعنــی یکــی از خطرهــا ایــن اســت  یــات ب ــه معنو توّجــه و پرداختــن ب
کــه  یم و از آن ارتبــاط قلبــی خــود غافــل بمانیــم. آن چیــزى  عمل زدگــی غــرق شــو
کمــک الهی ســت.  پشــتوانه ى نشــاط و شــور و شــوق و تحــّرك و توفیــق ماســت، 

1 . مهان، ص197.
یــىت شــهید قــدویس« در گفت وگــو بــا غالمرضــا گىل زواره، ماهنامــه شــاهد یــاران، دی مــاه  2 . »ســلوک اخــالىق و مدیر

1387، مشــاره 38، ص88.
3 . پورامحد، مهان، ص85.

4 . مهان، ص75.
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ــرد.1 ک کلمــه از خــدا خواســت و از خــدا طلــب  ــه معنــاى واقعــی  ــد ب کمــک الهــی را بای

ــا خــدای  ــر تهجــد شــبانه و تحکیــم ارتبــاط ب کیــد ب ــا تأ ایشــان در جــای دیگــری ب

متعــال در دل شــب و نقــش آن در تحّمــل بارهــای ســنگین می فرماینــد:
ــراى تحّمــل آن، بنیــه ى معنــوى قــوى  الزم اســت.  ــد و ب ی ــر دوش دار ــاِر ســنگینی ب ب
یــز و حبیــب خــود -کــه    َثِقیــا.«2 حضــرت حــق بــه پیغمبــر عز

ً
ْیــَك  َقــْول

َ
ِقی  َعل

ْ
ــا َســُنل

َ
»ِإّن

یــن بــود -خطــاب فرمــود: نمــاز شــب  یــخ، از اّولیــن و آخر یــِن انســانها طــّی تار برتر
کاِر  کــه  کــن؛ چرا بخــوان! نیمه شــب برخیــز و ارتبــاط و اّتصــال خــود را مســتحکم 
ــار ســخت  ــن ب ــل ای ــال. تحّم  َثِقی

ً
ــْوال ــَك  َق ْی

َ
ِقی  َعل

ْ
ــُنل ــا َس ســنگینی در پیــش دارى. ِإّنَ

یدنــد، منصــرف  یدنــد، لغز کــه در وســط ایــن راِه پردشــمن و شــیطان لرز اســت. آنانــی 
کارشــان  شــدند، بــه دشــمن پیوســتند، یــا بــه آفــات دیگــر مبتــال شــدند، ایــن جــاى 

یــت -عیــب داشــته اســت.3  -معنو

کوهستانی می گوید:  گردان آیت اهلل  یکی از شا
کوهســتانی( حجــره داشــتم.  مــن در مدرســه ی فضــل )مجــاور حســینیه آیــت اهَّلل 
کــرده بــود هنــگام خــواب، درِب حیــاط  آقــا ]آیــتاهَّلل کوهســتانی[ بــه مــا ســفارش 
ــم  ــم ببین ــود، رفت ــد. در یکــی از شــب ها بیــدار شــدم. نیمــه شــب ب حســینیه را ببندی
در بســته اســت یــا خیــر؟ زمزمــه ای شــنیدم و جلوتــر رفتــم. صــدا از اتــاق کوچــک 
حســینیه می آمــد. آهســته خــود را بــه نزدیــک اتــاق رســاندم و از پشــت پنجــره نــگاه 
ــه و زاری می کنــد.  ی گر ــد و ســخت  ــاق قــدم می زن کــردم. دیــدم مرحــوم آقاجــان در ات
مشــغول خوانــدن یکــی از دعاهــای صحیفــه ســجادیه بــود و گاه ســر بــه ســوی آســمان 
ــا او  کــه در و دیــوار ب ــا  ی گو ــا توجــه و خشــوع »یــا اهَّلل« را تکــرار می نمــود؛  می کــرد و ب

1 . بیانات در دیدار با رئیس مجهور و اعضای هیأت دولت، 1386/6/4، به نقل از سایت دفتر ایشان.
2 . مزّمل، آیه5.

ب ایــراىن و خارجــی در صحــن مدرســه ى فیضیــه ى قــم، 9/16/ 1374، 
ّ

3 . بیانــات در دیــدار بــا روحانیــون و طــال
مهــان.
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مشــغول ذکــر شــده بــود.1

یــارت  از خصوصیــات بــارز شــهید قدوســی نیــز انــس بــا ادعیــه و به ویــژه بــا ز

عاشــورا بــود. آیــت اهلل علــی احمــدی میانجــی می فرمایــد: 
یژگــی بــارزی  کــه بــه خاطــر دارم و شــهید قدوســی در ایــن جهــت هــم و نکتــه دیگــری 
یــارت عاشــورا مواظبــت  داشــتند، مواظبت هــای روحــی بــود. ایشــان نســبت بــه ز
کــه در اثــر  کل بودنــد، مــن خــواب دیــدم  کــه ایشــان دادســتان  داشــتند. موقعــی 
یــارت عاشــورا، بــه ایشــان علــوم خاصــی داده شــده اســت. وقتــی بــه  خوانــدن ز
ایشــان عــرض کــردم، متأثــر شــدند و گفتنــد: مدتــی اســت کــه در ایــن امــر توفیــق پیــدا 
کار می کردنــد  یــاد  کار ایشــان بــود؛ چــون خیلــی ز کثــرت  کــه ایــن در اثــر  نکــرده ام؛ 
کــه می گفتنــد: مدتــی اســت  کارهــا را واجب تــر می دیدنــد و ایــن بــود  و انجــام ایــن 
توفیــق پیــدا نکــرده ام. منظــورم ایــن اســت ایشــان یــک مواظبتــی نســبت بــه دعاهــا و 
عبــادات و تقّیدهــا و توجه هــا داشــتند و در ایــن راه زحمــت کشــیده بودنــد و در حــوزه 

هــم ایشــان را بــه فضــل قبــول داشــتند.2 

آیــت اهلل مجتهــدی نیــز طــاب را بــه ارتبــاط بــا خــدا و تهجــد فــرا می خواندنــد: 

گــر می خواهیــد مــای بــه درد بخــوری بشــوید، بایــد بــا خــدا ارتبــاط  »شــما طلبه هــا ا

داشــته باشــید. ســحرها برخیزیــد، قــرآن بخوانیــد... .«3 ایشــان بــه طلبه هــای 

ــورود می گفتنــد:  جدیدال
هــر کســی بــه امیــد پــدر و مــادر و عمــه و دایــى و ... طلبــه شــده اســت؛ بــه ایــن 
کــه طلبــه  کننــد؛ از طلبگــی بیــرون بــرود؛ چرا کــه آن هــا او را از لحــاظ مالــی اداره  امیــد 
موفقــی نخواهــد شــد. بایــد توکلتــان بــه خــدا باشــد؛ چــون پــدر و مــادر و عمــه و دایــى 
گــر طلبــه تکیــه اش بــه خــدا نباشــد، موفــق نمی شــود«.  می میرنــد و خــدا نمی میــرد. ا

1 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص100.
ی، ماهنامه شاهد یاران، مشاره 38، دی ماه 1387، ص42. 2 . مصاحبه با آیت اهَّلل عىل امحدی میاحنج

هتدی، ص163.  گلپایگاىن، در مضر مج 3 . ممودی 
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ــود و هیچــی نداشــتم و خــدا همــه  کــه مــن تکیــه ام بــه خــدا ب یــح می کــرد  بارهــا تصر
ــات  ی ــه معنو ــاب ب ــه ی بن ــر مدرســه ی علمی ــورد اهتمــام مدی ــن داد.1 در م ــه م ــز ب چی
ــارک، مناجــات شــعبانیه  ــاه مب ــى، شــب های م ــا بناب ــه حــاج آق ک نقــل شــده اســت 
ــر  ــل، ابوحمــزه و در شــروع نمازهــا تأثی ــد و مناجات هــای ایشــان در دعــای کمی دارن

خاصــی دارد.2

ــز در  ــدگان نی کنن ــرکت  ــش ش کش ــی و  ــد آمادگ ــا، بای ــم دع ــزاری مراس ــه در برگ البت

کســالت طــاب برگــزار نشــود. آیــت اهلل  گرفتــه شــود تــا دعــا بــا بی میلــی و  نظــر 

بنابــی بــا توجــه بــه تجربــه خویــش در حفــظ اعتــدال در جلســات دعــا و رعایــت 

ظرفیــت و آمادگــی طــاب می فرماینــد: 
را  کمیــل  از شــام، همــه دعــای  بعــد  اوایــل تأســیس مدرســه، شــب های جمعــه 
کــه عــده محــدودی بــرای تمــام دعــا ظرفیــت  می خوانــدم؛ امــا بعدهــا متوجــه شــدم 
کرده انــد، بــا بى حالــی و افســردگی دعــا می خواننــد؛  گــر بقیــه در دعــا شــرکت  دارنــد و ا
کــردم؛  کار انجــام دادم: اوالً برنامــه را بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا اجــرا  از ایــن رو دو 
 بــه ســحرخیزی 

ً
کــه وقتــی دعــا نزدیــك نیمه هــای شــب برگــزار می شــود، قهــرا چــرا 

 بــه جــای همــه ی دعــا، خوانــدن نصــف آن را مرســوم کردم؛ 
ً
طلبــه لطمــه می زنــد. ثانیــا

چــون می دیــدم بــرای همــه ی دعــا، کشــش و ظرفیــت الزم وجــود نــدارد. در بعضــی 
ــه عــزاداری و  ــر این کــه همــه ی دعــا را می خواننــد، در اواســط دعــا ب جاهــا، عــالوه ب

می پردازنــد. مرثیه ســرایى 

یــاد حــال دعــا دارنــد و خیــال  یــك عــده یــا از روی ناشــی گری چنیــن می کننــد و یــا ز
کــه شــنوندگان هــم مثــل خودشــان هســتند؛ لــذا دعــا را طوالنــی و بــه همــراه  می کننــد 
ــه  ک ــد  ــه در دعــا حاضــر شــده، نمی دان ک ــزار می کننــد! شــخصی هــم  مرثیه ســرایى برگ
یــه بــر  گر کنــد. البتــه  کنــد یــا بــا خداونــد متعــال صحبــت  یه  بــرای امــام حســینگر

1 . مصاحبه با حجت االسالم رامشک، خبرگزاری حوزه، خبر مشاره: 244268.
2 . پورامحد، مهان، ص85.
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یــن عبادت هــا اســت؛ امــا هــر چیــز در  بــات و از بزرگ تر امــام حســیناز افضــل قر
جــای خــودش خــوب اســت.

بــرای مثــال واجــب اســت انســان در قرائــت نمــاز، حمــد و ســوره بخوانــد و در قنــوت 
کنــد؛ مثــالً صلــوات بفرســتد. حــال بــه جــای حمــد و ســوره -کــه صحبــت  هــم دعــا 
کــردن بــا خــدا اســت -نمی تــوان صلــوات فرســتاد و بــه جــای صلــوات هــم -کــه 
نوعــی توســل بــه اهــل بیت اســت -نمی تــوان حمــد و ســوره خوانــد. بنابرایــن 
گــر حــال دعــا  یــم: ا گاهــی بــه صــورت عمومــی و در جمــع توصیــه می کنــم و می گو
یــه کنی.   گر

ً
نــداری، عیــب نــدارد، حداقــل پنــج دقیقــه بنشــین. الزم نیســت کــه حتمــا

کمــی در جلســه حضــور داشــته بــاش. صــرف حضــور در محفــل معنــوی، تأثیــر مثبتــی 
بــر انســان دارد. شــاید در ایــن پنــج دقیقــه، جرقــه ای در وجــودت زده شــود و تــا آخــر 
دعــا بمانــی و بهره منــد شــوی. هــر وقــت خســته شــدی، هرگــز خــودت را معــذب نکــن 
کــن. البتــه مــا در آخــر برنامــه دعــای کمیــل، توســل  و جلســهی دعــا را بــه آرامــی تــرك 

 نمــِك دعــا اســت.1
ْ

کــه توســل یــم؛ چــرا  مختصــری بــه ائمــه اطهار دار

ینش طالب بیتی در گز توجه به صالحیت های اخالقی و تر

برخــی از مدیــران مــدارس بــرای تکمیــل ظرفیــت مدرســه ی خــود، توجــه چندانــی 

نمی کننــد.  حــوزه  بــه  ورود  داوطلبــان  تربیتــی  و  اخاقــی  صاحیت هــای  بــه 

برخــی دیگــر بــا لحــاظ نیازهــای  گســترده ی جهــان اســام بــه روحانــی و طلبــه 

از  گروهــی دیگــر  کــرد.  را پذیــرش  کثــر داوطلبــان  بایــد حدا کــه  برآننــد  فاضــل، 

کــه پذیــرش افــراد صالــح هنــر نیســت، بلکــه هنــر حــوزه  مدیــران نیــز معتقدنــد 

کــه حتــی افــراد فاقــد صاحیــت را پذیرفتــه و طابــی شایســته و دارای  آن اســت 

کــه  صاحیت هــای الزم تحویــل دهــد. نتیجــه یکســان هــر ســه نــگاه آن اســت 

یىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 1 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
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مدیــران، احــراز شایســتگی های الزم را در نظــر نگرفتــه و بــرای پذیــرش طــاب 

کــه بــدون وجــود ویژگی هــای الزم در  کتفــا می کننــد؛ حــال آن  بــه حداقــل بررســی ا

داوطلــب ورود بــه حــوزه، نمی تــوان بــه خروجــی ارزش منــدی از حــوزه امیــدوار بــود. 

کــه میهمانــان ارجمنــد فراوانــی را بــرای افطــار  بــرای مثــال، فــردی را در نظــر بگیریــد 

کنــد  کــرده اســت. او نمی توانــد بــه ایــن دل  خــوش  در مــاه مبــارک رمضــان دعــوت 

گرســنه و در انتظــار  ــان متعــددی را  ــا میهمان ــرده، ی ک ــه آشــپز ماهــری را دعــوت  ک

ــرای  ــا ایــن بهانــه، موضــوع مهــم انتخــاب مــواد اولیــه مناســب ب گذاشــته و ب غــذا 

تهیــه ی غــذا را نادیــده انــگارد. توان مندتریــن آشــپز هــم نمی توانــد برنــج نامناســب 

ــدر باشــد. گران ق ــی  ــه میهمانان کــه شایســته ی عرضــه ب ــه ای عمــل آورد  گون ــه  را ب

کانــون  در  و  پیچیــد  همه جــا  در  زود  خیلــی  قــم،  علمیــه ی  حــوزه ی  آوازه ی     

گرفــت. پــس از تشــکیل حــوزه و  توجــه اهــل دانــش و مــردان بلنداندیشــه قــرار 

گیــری علــوم  رونــق درس هــا و بحث هــا، طــاب بســیاری از سراســر ایــران، بــرای فرا

ــری[  ــم حائ ــیخ ]عبدالکری ــاج[ ش ــی ]ح ــدند؛ ول ــرازیر ش ــوزه س ــوی ح ــه س ــی ب دین

ــود  ــن نب ــت و چنی ــه داش ــاب برنام ــش ط گزین ــی  ــت و چگونگ ــوزه و تربی ــرای ح ب

گزینــش افــراد دقــت می کــرد  ــد. ایشــان در  کــه درهــای حــوزه بــرای همــه بــاز باش

کــه وارد  کســی  بــود.  تــازه واردان نمــوده  بــه وضــع  را مأمــور رســیدگی  کســانی  و 

ــوان و هــوش الزم را داشــت و  گــر اســتعداد، ت ــد. ا یابــی می گردی حــوزه می شــد، ارز

گیــری علــوم حــوزه ای مناســب بــود، برگزیــده می شــد؛ وگرنــه او را تشــویق  بــرای فرا

ی چنیــن نقــل می کنــد:  کاری دیگــر بپــردازد. آیــت اهلل غــرو می کــرد بــه 
کــه تــا طلبــه ای شــش مــاه در قــم نمی مانــد و  برنامــه ی مرحــوم حــاج شــیخ ایــن بــود 



53 فصل اول:ابعاد معنوی- اخالقی مدیران

یه.1  شناســایى نمی شــد، نــه بــه او حجــره می دادنــد و نــه شــهر
ً
دقیقــا

و  چهــره  بایــد  حتمــًا  طلبــه  گزینــش  بــرای   ،مجتهــدی آیــت اهلل  مرحــوم 

شــما  می گفتنــد:  بعضی هــا  بــه  می دیدنــد.  را  او  رفتــار  و  ظاهــری  شــخصیت 

روزانــه مشــغول تحصیــل شــو و بــه بعضی هــا می گفتنــد: شــما خــوب هســتی، ولــی 

گــر از نظــم، روش و ادب او خوششــان  کــن و ا فعــا در درس هــای شــبانه شــرکت 

گاهــی هــم خودشــان بــا شــناختی  می آمــد، می گفتنــد: تــو می توانــی روزانــه بیایــی. 

کــه داشــتند، بعضی هــا را بــرای حضــور در حوزه هــای علمیــه تشــویق می کــرد و 

می گفــت: تــو بیــا حــوزه علمیــه؛ زیــرا بــه درد طلبگــی می خــوری. باالخــره هرکــس 

گــر  کنــد، حتمــًا بایــد آن شــخص را حضــوری می دیــد و ا را می خواســت پذیــرش 

ــر نظــر داشــت. کســی را پذیــرش می کــرد، در طــول چهــار، پنــج ســال او را زی

طلبــه  انتخــاب  در  یکــی  داشــت:  فیلتــر  چنــد  طلبــه  گزینــش  بــرای  ایشــان     

را  دقت هــا  ایــن  عمامه گــذاری  موقــع  در  بعــد  و  تحصیــل  طــول  در  دیگــری  و 

کــه مــن معمــم می کنــم، افتخــار می کنــد  اعمــال می کــرد و می گفــت: طلبــه ای 

ــا جــرأت می گویــد: مــن طلبــه ی مدرســه ی آقــای مجتهــدی هســتم.2 آیــت اهلل  و ب

کــه زمینــه ی تربیــت در آن هــا  ک دل را  احمــد جنتــی، انتخــاب طــاب متدّیــن و پــا

ــّا موجــب فســاد دیگــران نشــوند، از  ــرود و احیان ــه هــدر ن آمــاده باشــد و زحمــات ب
می داننــد.3 حقانــی  مدرســه ی  ویژگی هــای 

گزینــش طــاب     آیــت اهلل بنابــی، موضــوع احــراز شایســتگی های اخاقــی را در 

یه مسطر، ش4، ص61. له حوزه، ش62 و نشر 1 . مصاحبه با آیت اهَّلل عبدالسین غروی، مج
2 . مصصاحبه با حجت االسالم واملسلمین رامشک، مهان.

3 . گفت وگو و شنود با آیت اهَّلل امحد جنىت، مهان، ص8.
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لحــاظ می کننــد. ایشــان می گوینــد: 
کــه  بــه صالحیــت اخالقــی فــرد نــگاه می کنیــم؛ آیــا ایــن شــخص صالحیــت دارد 
فــردا بــه عنــوان اســوه و الگــو مطــرح شــود؛ هرچنــد تعــدادی محــدود، او را بــه عنــوان 
ینند؟عــالوه بــر ایــن معیــار، ســالمت جســمی و روحــی را هــم  یــش برگز سرمشــق خو

یــادی نشــان می دهیــم.1  ــاره حساســیت ز یــم و در ایــن ب مــد نظــر دار

در مدرســه ی آیــت اهلل بنابــی، همــه ی داوطلبــان تلبــس نیــز از نظــر اخاقــی بررســی 
گاه تــا ســه مــاه بــه طــول می انجامــد.2 می شــوند و ایــن بررســی، 

   حجت االسام و المسلمین ربانی3 با بیان اهتمام به گزینش علمی طاب می گویند: 
ینــش مــا کامــالً علمــی، در قالــب کمیتــه اســت. جــزوات متعــددی را تلفیــق کردیــم؛  گز
ینــش شــود،  گز کــه می خواهــد  لــذا پرســش ها یــا مواجــه شــدن بــا آن و  طلبــه ای 
ــه  کــه خیلــی راحــت و ب ــرای همیــن اســت  کتــاب نیســت. ب بى مبنــا و بى حســاب و 
ینشــی  گز یــم. شــاید پارســال از  یــزش ندار کــه معمــوالً ر ینــش می کنیــم  گز گونــه ای 
یــزش داشــتیم. آن نفــر هــم مشــکل اخالقــی نبــود، مشــکل  کــه داشــتیم، یــک نفــر ر
علمــی بــود؛ نکشــید. ... در عــذر خواســتن یــک طلبــه هــم کامــالً محترمانــه و وجیــه 
ــرود و احســاس خســران و  ــد ب ــا خوش بینــی و امی ــه ب ک ــه ای  گون ــه  ــم؛ ب عمــل می کنی

شکســت نکنــد.4

اهتمام به معنویت و تهذیب نفس طلبه

کــه وظیفــه ی او صرفــا تأمیــن  ممکــن اســت مدیــر مدرســه ی علمیــه بپنــدارد 

بــرای رشــد طلبــه اســت.  امکانــات مــادی و فراهــم ســاختن فضــای آموزشــی 

ــزی  ــه برنامه ی ــاز ب ــدون نی ــه خــودی و ب کــه رشــد معنــوی را خــود ب ــری  چنیــن مدی

یىت آیت اهَّلل عبداملجید باقری بناىب، مهان. 1 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
2 . پورامحد، مهان، ص80.

3 . مؤسس مدرسه علمیه املهدی مسجد سلیمان.
من تعلمی و تربیت حوزه علمیه با حجت االسالم و املسلمین رباىن، فایل صویت. 4 . گفت وشنود احنج



55 فصل اول:ابعاد معنوی- اخالقی مدیران

مدرســه می دانــد، بــه تربیــت اخاقــی طــاب، توجــه الزم را نخواهــد داشــت. حــال 

آن کــه تهذیــب نفــس، عنصــری اساســی در پــرورش طــاب حوزه هــای علمیــه بــه 

شــمار مــی رود و مدیــر حــوزه، بایــد عنایــت ویــژه ای بــه تربیــت اخاقــی طــاب 

 بــا بیــان خاطــره ای از حضــرت امــام داشــته باشــد. مقــام معظــم رهبــری

بــه ترســیم ایــن وظیفــه ی دســت اندرکاران حوزه هــای علمیــه پرداخته انــد:
روزی بــه اتفــاق جمعــی از فضــالی بــزرگ، در خدمــت امامبودیــم. در آن محفــل، 
ــورد  ــه م ک ــم  ــزرگان اســاتید و علمــای اعــالم ق از حــوزۀ قــم صحبــت شــد. یکــی از ب
ــه شــما  ک ــد  کردن ــه امــام عــرض  ــا هســتند، در آن جلســه ب ــول همــه ی م ــرام و قب احت
نســبت بــه قــم، توجــه و عنایــت داشــته باشــید. آن روز، امــام فرمودنــد کــه ایــن چیزهــا 
گــر فقــط بــه ابقــای دو عنصــر در حــوزۀ قــم توجــه کنیــد، همــه چیــز  الزم نیســت. شــما ا
ــود  ــن ب ــر ایشــان ای ــم تعبی ــه گمــان می کن حــل خواهــد شــد: اول، فقاهــت اســت -ک
ــرو ننشــیند -و دوم، اخــالق و تهذیــب اســت.  ــه مواظــب باشــید شــعله فقاهــت ف ک
گــر مهــّذب باشــیم، خواهیــم توانســت هســتی خــود را در خدمــت اســالم و نظــام  مــا ا
یــم، در خدمــت قــرار  کــه دار گــر مهــّذب نباشــیم، آن چــه  اســالمی قراردهیــم؛ ولــی ا

گیــرد.1 کــه در جهــت عکــس هــم قــرار  گرفــت و چــه بســا  نخواهــد 

کیــد بــر ظرفیــت عظیــم حوزه هــای علمیــه و برخــورداری آن از جوانــان  ایشــان بــا تأ

ک و طاهــر می فرماینــد:  پــا
کنــم. آقایــان! حوزه هــاى علمیــه ى مــا،  کیــد  بنــده می خواهــم بــر مســأله ى تهذیــب تأ
پــر از جوانــان پــاك و طاهــر اســت. در کمتــر جایــى، ایــن همــه جــوان زندگــی می کننــد. 
کــه از زخــارف  در حــوزه ى علمیــه اى مثــل قــم، هــزاران جــوان پــاك، صالــح و کســانی 
 بعضــی از این هــا مصــداق ایــن 

ً
ایــن دنیــاِى دنّیــه، بــه حســِب ظاهــر گذشــتند و واقعــا

ــِة َو  ِنّیَ
َ

ْنَیــا الّد
ُ

ْهــَد ِفــی َدَرَجــاِت َهــِذِه الّد ْیِهــُم الّزُ
َ
یف دعــاى ندبــه »َشــَرْطَت َعل فقــره ى شــر

1 . خامنه ای، خاطرات و حکایتها، ج3، ص9. 
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ِلــك «1 هســتند، جمــع شــده اند. ُخــب؛ اجتمــاع ایــن 
َ

ــَك ذ
َ
ْبِرِجَهــا َفَشــَرُطوا ل ُزْخُرِفَهــا َو ِز

جوانــان صالــح، خالــص، مؤمــن، پــاك و نورانــی در ایــن حــوزه ى علمیــه، عجــب 
کــه اّوالً ایــن  موقعیــت ممتــازى اســت! یکــی از وظایــف حــوزه ى علمیــه ایــن اســت 
ب جــوان اســت، حفــظ و در وجــود آن هــا 

ّ
کــه در ایــن طــال یــت را  روح صفــا و معنو

کنــد، پــرورش دهــد و  ، آن را تکمیــل و بیشــتر 
ً
کنــد. ثانیــا تثبیــت و مانــدگار و عمیــق 

کــه  کنــم  کــه مــن می خواهــم خواهــش  کنــد. ایــن، یــك نکتــه اســت  آن هــا را نورانی تــر 
در همــه ى حوزه هــاى علمیــه بــه آن توّجــه شــود. البتــه توّجــه هســت؛ مــا می خواهیــم 
بیشــتر شــود. امــروز دنیــا، دنیــاى فاســدى اســت و فســاد دنیــا، بــه همــه ى مناطــق 
یز می شــود. دیــوار و حصــن و حصــارى هــم نیســت؛ مگــر تبلیــغ و تبییــن  عالــم ســرر
کــه  صحیــح. ایــن تبلیــغ صحیــح را چــه کســانی بایــد انجــام دهنــد؟ انســان هایى 
کــه  خودشــان اســتوار و محکــم باشــند و آنــان، همیــن جوانــان و روحانیونــی هســتند 
معــارف دینــی را می خواننــد و فرامی گیرنــد و بیــان می کننــد. این هــا از لحــاظ اخالقــی 

و روحــی، بایــد خیلــی اســتوار، پوالدیــن و تأثیرناپذیــر باشــند.2

مدیران مدارس علمیه از راه های زیر به زمینه سازی در جهت ارتقای معنویت 

گمارند: طاب همت می 

1. بیان مباحث اخالقی برای طالب

آیــت اهلل العظمــی حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــریدر مقــام تبییــن ضــرورت 

اهتمــام حــوزه بــه امــور اخاقــی، مثالــی را مــورد توجــه قــرار می دهنــد: 
کــه بــر اثــر جوشــاندن نجــس  وقتــی شــخصی طلبــه می شــود، ماننــد انگــور اســت 
می شــود و راه پــاک شــدن آن، ثلثــان اســت. پــس بایــد طلبــه اســتاِد اخــالق بگیــرد و 
یــرا علــم و دانــش و مــدرک، آدمــی را مغــرور و متکبــر می ســازد و  کنــد؛ ز خــود را تزکّیــه 
یــک طلبــه، بایــد آن قــدر تــالش کنــد و بجوشــد تــا دو ســوم او یعنــی صفــات و اخــالق 

1 . ابن طاوس، اقبال األعمال، ج1، ص295.
2 . بیانات در شروع درس »خارج فقه«، 20/ 06/ 1373؛ نرم افزار حوزه و روحانیت، ص602-601.



57 فصل اول:ابعاد معنوی- اخالقی مدیران

کــرد.1 بــد او بخــار شــود و از بیــن بــرود، تــا این کــه بتــوان از او اســتفاده 

ــم، درس رســمی اخــاق در حــوزه وجــود  در آغــاز هجــرت حــاج شــیخ عبدالکری

گنجانــد.  حــوزه  درســی  برنامه هــای  در  را  اخــاق  آمــوزِش  ایشــان  و  نداشــت 

انجــام می شــد: از چنــد راه  رســاندن مفاهیــم اخاقــی 

گاِه درس، نکته هــای اخاقــی الزم را می گفتنــد و روش  بــزرگ، در  1. اســتادان 

و  اخاقــی  مســائل  تعلیــم  در  را  جذابــی  روش  ی  و می کــرد.  فــرق  شــیخ  حــاج 

گردان )شــیخ  کــه یکــی از شــا گرفتــه بــود. دســتور داده بــود  تربیــت طــاب در پیــش 

کلماتــی از نهــج الباغــه مولــی  ابراهیــم صاحب الزمانــی(، هــر روز پیــش از درس، 

امیرالمؤمنیــن را بخوانــد. ایــن روش بســیار اثرگــذار بــود و اندرزهــای حضرت، 

گــوش طــاب  کــرده بــود، بــه  کــه حــاج شــیخ برنامه ریــزی  آن هــم بــا آن حالتــی 

گاه خــوِد آقــای  برســد، ســخت دگرگــون می کــرد و در قلب هــا شــور می آفریــد؛ و 

حائــری بــه مناســبت در البــه الی درس، بســان دیگــر بــزرگان، اندرزهــای الزم را 

مــی داد و بــه موعظــه طــاب می پرداخــت. 

گردان برجسته  2. در مجلس ها و جلسه های خصوصی و محدود، در جمع شا

گونه ای اثرگذار نکته های اخاقی را یادآور می شد. سخنان ایشان  و شاخص، به 

کوچک بسیار مفید و سازنده بود و بسیار درس آموز. در جمع های 

بــر  افــزون  3. رواج دادن درس هــای رســمی اخــاق: حــاج شــیخ عبدالکریــم، 

ــا در  ــه طــاب و فضــای درس خــود مــی داد و ی ــه گاه ب گ ــه  ک اندرزهــا و پندهایــی 

ــای  ــه حجره ه ــا ب ــد و ی ــادآور می ش ــی را ی ــای اخاق ــی نکته ه ــای خصوص جمع ه

ید، آداب الطالب، ص163ـ165.  1 . برخوردار فر
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ــود،  کــه رعایــت آن هــا الزم ب ی مســائل معنــوی و اخاقــی  طــاب ســر مــی زد و رو

یــد، بــا تــاش و پیگیــری، از اســتادان و معلمــان اخــاق دعــوت  کیــد می ورز تأ

درس هــای  بــر  افــزون  ایــن  بگذارنــد.  اخــاق  درس  طــاب  بــرای  کــه  می کــرد 

گردان مخصــوص بــه خــود را داشــت. کــه شــا تخصصــی عرفــان بــود 

یــس رســمی اخــاق عمومــی و آشــنا     در ایــن دوره بــه دســتور مؤســس حــوزه، تدر

کــردن طــاب بــا مفاهیــم اخاقــی و ارزشــی، شــیوه تهذیــب نفس، آداب معاشــرت 

گرفــت. کار اســتادان و معلمــان اخــاق قــرار  بــا مــردم و... در دســتور 

ــوزه  ــای ح ــاب و فض ــرای ط ــیخ، ب ــاج ش ــفارش ح ــه س ــه ب ک ــانی  کس ــه     از جمل

گمــارد، میــرزا جــواد ملکــی  گذاشــت و بــه تربیــت طــاب همــت  درس اخــاق 

کرســی  امــام خمینیایــن  آقــای ملکــی،  از رحلــت  پــس  بــود.   تبریــزی

مهــم را عهــده دار شــد و بــه تربیــت طــاب پرداخــت و حرکتــی ژرف و معنــوی 

آفریــد. امــام عصرهــای پنج شــنبه در مدرســه فیضیــه، درس اخــاق می گفتنــد 

یــان هــم در درس  ی منبــر نمی نشســتند. حتــی بازار و بــه احتــرام حــاج شــیخ، رو

اخــاق ایشــان شــرکت می کردنــد.

از  منبری هــا،  و  واعظــان  بی گمــان  بــزرگ:  واعظــان  و  منبری هــا  از  دعــوت   .4

اثرگــذاران در اخــاق و گســترش ارزش هــای اخاقی انــد. رشــد فرهنــگ و اخــاق و 

آداب اســامی و معاشــرت های صحیــح و برابــر معیــار، در هــر جامعــه و شــهری از 

جامعه هــا و شــهرهای اســامی، به ویــژه شــیعی، بســتگی تــام و تمــام بــه واعظــان 

ــا دارد.  ــم و پارس ــای عال و منبری ه

گونــه  ی ویــژه،  5. نظــارت ویــژه: ]آیــت اهلل[ حائــری، افــزون بــر آن چــه برشــمردیم، بــه 
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ــت.  ــر می گرف ــر نظ ــاب را زی ــار ط ــوق، رفت ــورد وث ــان های م ــاردن انس گم کار  ــه  ــا ب ب

کــه بــا  کســی می دیــد یــا خطایــی  گــر رفتــار ناهنجــار و بــه دور از شــأن طلبگــی از  ا

کار می شــد  ی یــک طلبــه در ناســازگاری بــود، خیلــی زود دســت بــه  رســالت حــوزو

و شــهریه او را قطــع می کــرد و عــذرش را می خواســت.

کمــک معلمــان اخــاق، بــه تــاش  6. فضاســازی معنــوی: آقــای حائــری، بــه 

کــه  را از حالــت خشــک علمــی،  تــا حــوزه  همه جانبــه و همه ســویه دســت زد 

بســیار شــکننده بــود، درآورده و فضایــی معنــوی بیافرینــد تــا در آن فضــا، طــاب 

ــد و بدیــن ترتیــب  ــه تهّجــد بپردازن ــه حالت هــای معنــوی ویــژه دســت یابنــد و ب ب

کم کــم از زرق و بــرق دنیــا فاصلــه بگیرنــد و بــه دنیــا بی عاقــه شــوند و مشــتاقانه، 

بــه ســوی  هــر چــه طــاب  برونــد. حــاج شــیخ می دیــد  دانــش  کســِب  پــی  در 

ی  کارآمدتــر می شــوند و جّدی تــر بــه درس و بحــث رو معنویــت پیــش می رونــد، 

گاه هــای حســاس و لغزنــده، از صــراط نمی لغزنــد و بــه دیــن و آییــن  می آورنــد و در 
نمی کننــد.1 پشــت 

گردان آیت اهلل حائریدر این باره نقل می کند:  آقای سید اسماعیل هاشمی از شا
ایشــان بــا ایــن کــه مجســمه ی اخــالق بــود و ســیره ی ایشــان بــرای طــالب آموزندگــی 
داشــت، بــه اخــالق اهــل علــم اهمیــت مــی داد. بــه یــاد دارم ایشــان از »مرحــوم حــاج 
کــرده بــود،  میــرزا علــی اصفهانــی«، از وعــاظ معــروف و اهــل موعظــه و انــدرز دعــوت 
کنــد. ایــن جلســه،  یــد و آنــان را موعظــه  یــک دهــه بــرای طــالب درس اخــالق بگو
یــژه ی طــالب بــود و افــرادی را بــر َدِر مدرســه گمــارده بــود کــه از وروِد غیــر اهــل علــم  و
کــرد.2 بــاره ی اخــالق اهــل علــم صحبــت  جلوگیــری کننــد. ایشــان، در ایــن ده روز، در

یه  لــه حــوزه، آذر و دی 1383، مشــاره 125؛ نشــر 1 . »اندیشــه ها و عملکــرد آیــت اهَّلل حائــری در احیــای حــوزه«، مج
مســطر، ش4، ص63-62.

لــه حــوزه، ش58، ص55؛ مهان، ص133. 2 . مج
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ــی ایــن  ــرار می دهــد؛ ول ــون توجــه ق کان ــری طــاب را  گرچــه توصیــه ی مرحــوم حائ

کــه بایــد زمینــه ی اســتفاده طــاب از اســاتید اخــاِق  مدیــران مــدارس هســتند 

کــه  واجــد شــرایط را بــرای آنــان فراهــم ســازند. رســم آیــت اهلل ایازیبــر ایــن بــود 

شــب های چهارشــنبه هــر هفتــه، در مســجد جامــع بــرای طــاب درس اخــاق 

گــر چــه تمــام حــرکات و سکناتشــان بــرای طــاب، درس و پنــد و  می گفتنــد. ا

انــدرز بــود؛ لیکــن ســخنان ایشــان در مباحــث اخاقــی، آن قــدر شــیوا و تأثیرگــذرا 

کــه بعــد از درس، احســاس خــاص و نورانــی ای بــه شــنوندگان دســت مــی داد  بــود 

کامــًا در رفتــار و منــش طــاب در طــول هفتــه  کــه تأثیــر رهنمودهــای اســتاد، 
ــود.1 ــهود ب ــوس و مش محس

   در اداره ی مدرســه ی حقانــی نیــز، تزکّیــه و تهذیــِب طــاب هــدف اصلی به شــمار 

می رفــت. آن چــه از طــاب ایــن مدرســه توقــع می رفــت، تزکّیــه پیــش از تعلیــم بــود. 

کــه فطــرت انســانی طــاب ســالم بمانــد و رشــد  مؤسســان مدرســه می خواســتند 
کنــد و بالنــده شــود، مســئول و متعهــد بــار آینــد.2

گردان شهید قدوسی نیز، با توصیف تأثیر درس اخاق ایشان می گوید:     یکی از شا
کــه بــه عنــوان یــک قــوه  درس هــای اخــالق آقــای قدوســی آن چنــان تأثیرگــذار بــود 
گــر مــا جایــى  بــرد داشــت؛ یعنــی ا کار گرفتــن بــرای مــا  مانعــه از تحــت تأثیــر غرائــز قــرار 
وسوســه می شــدیم و شــیطان می خواســت در مــا نفــوذ بکنــد، صحبت هــای آقــای 
قدوســی، مثــل یــک ُپتــک مــا را بیــدار و وسوســه های شــیطانی را دور می کــرد. هنــوز 
یم  می شــو شــاداب  می کنیــم،  یــادآوری  را  ایشــان  اخــالق  درس هــای  وقتــی  هــم 
کــه آقــای قدوســی  و هنــوز هــم در مــا نشــاط ایجــاد می کنــد. یکــی از اصرارهایــى 

1 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص114.
2 . مصاحبه با آیت اهَّلل ابوالقاسم خزعىل، ماهنامه شاهد یاران، مشاره 38، دی ماه 1387، ص10.
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ــى  ــام جماعــت جای ــه ام ک ــده ای  ــر آم گ ــا! ا ــود: »آق ــن ب ــد ای داشــتند و تکــرار می کردن
کنــون  بشــوی یــا آقــای یــک شــهری بشــوی، تــو بــه درد طلبگــی نمی خــوری. از هــم ا
ــع و انتظــار  ــدون توق ــی، ب کن کار  ــرای خــدا و اســالم  ــر آمــده ای ب گ ــا ا ــرو؛ ام بگــذار و ب
یق مــردم بمانــی، بــرای طلبگــی مناســب هســتی.« ایــن نــوع دیــدگاه  پــاداش و تشــو
آقــای قدوســی بــه طلبگــی و دروس حــوزوی، همیشــه راهنمــای مــا بــود. مــا بعــد 
کاری را می خواســتیم انتخــاب بکنیــم، همیــن دیــدگاه را در  از انقــالب، هــر وقــت 
گــر بــرای  کــه آیــا بــرای خــدا هســت یــا نیســت؟ ا اعمــال خودمــان در نظــر می گرفتیــم 
کــه شــیطان مــا را وسوســه نمی کــرد؛  ییــم  دنیــا بــود، آن را انتخــاب نمی کردیــم. نمی گو
گردانشــان  ولــی ایــن نــوع نــگاه و القــای چنیــن دیدگاهــی از آیــت اهَّلل قدوســی در شا

بســیار مؤثــر بــود.1

بصــری  و  ســمعی  را  قدوســی  شــهید  اخــاق  درس  ویژگــی  خزعلــی،  آیــت اهلل 

گــر در دیگــر محافــل،  دانســته، در تشــریح ایــن شــیوه می فرماینــد: درس اخــاق ا

گفتــار  درســی ســمعی بــود، در مدرســه حقانــی ســمعی و بصــری بــود. ســمعی، 

و  او، حــرکات  و بصــری، وجــود خــود  دقیــق و حســاب شــده مرحــوم قدوســی 

کارش  کار بود. ذوب شدن خود و  کار و ذوب شدنش در  سکنات و نظم و تداوم 

کــه جملگــی برآننــد. شــهید عزیزمــان، نــرم و مایــم،  در مرضــای الهــی قولــی اســت 

موضــع قاطــع خــود را تثبیــت می کــرد و بــه جــای مواجهــه، بــه اســتحکام عقیــده 

ی بــا ترغیــب طــاب بــه روح تعّبــد و تحریــص بــه  و روشــنی افــکار می پرداخــت. و

یشــه دار  ی فکــر و ر کــه بــا نیــرو التــزام و تعهــد، ایمــان آن هــا را راســخ می کــرد، باشــد 

یشــه دار، بــه  شــدن تقــوا و تعهــد، خودشــان بــه انحراف هــا پــی ببرنــد و بــا آن تعهــد ر
ــر آن بشــورند.2 ــد و بدعت هــا و انحراف هــا را بشناســند و ب ــا خیزن پ

1 . گفت وگو با حجت االسالم و املسلمین روح اهَّلل حسینیان، مهان، ص13.
2 . مصاحبه با آیت اهَّلل ابوالقاسم خزعىل، مهان، ص10. 
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کاس درس اخــاق، مشــغول موعظــه  کــه شــهید قدوســی در  یــک بــار هنگامــی 

بــود، مأمــوران بــه مدرســه هجــوم آوردنــد و شــخصی را نزد اســتاد ]شــهید قدوســی[ 

گــر بــا من  یــم. ایشــان فرمــود: »بگوییــد ا کار دار کــه فــوری بیاییــد بــا شــما  فرســتادند 
کارم تمــام شــود.«1 یــد، بایــد همــان جــا بایســتید تــا مــن  کار دار

ــرای تربیــت اخاقــی و معنــوی طــاب     آیــت اهلل مجتهــدی نیــز از هــر فرصتــی ب

کتــاب معــراج الســعاده و رســاله  کاس عمومــی،  اســتفاده می کردنــد. ایشــان در 

و  کریــم  قــرآن  دوشــنبه ها  الباغــه،  نهــج  هــم  شــنبه ها  می دادنــد.  توضیــح  را 

ى در ایــن درس، طــّاب  چهارشــنبه ها صحیفــۀ ســّجادیه را تفســیر می کردنــد. و

ــده، مســائل  ــی شــیرین و داســتان هایی آموزن ــا بیان ــت تقــوا توصیــه و ب ــه رعای را ب

ــد.  ــاز طــّاب را بیــان می کردن ــورد نی م

آیت اهلل سّید موسی شبیرى زنجانی می گوید:
کــه در محضــر حــاج آقــا مجتهــدى هســتند، نفــس ایشــان آن هــا را عاقبــت  طالبــى 

بــه خیــر می کنــد.2

حضــرت آیــت اهلل مجتهــدی در قالــب یــک مثــال، بــه تبییــن اهمیــت درس 

می پردازنــد:  خــود  عمومــی 
اصــل درس مــا در ایــن حــوزه علمیــه، همیــن ســینه زنی و حدیــث و تفســیر و معــراج 
الّســعاده و رســاله اســت و این هــا حکــم چلوکبــاب و چلومــرغ را بــرای مــا آدمــی 
دارد و ایــن صــرف میــر و ســیوطی، نــان و پنیــر و ســبزی اســت. اصــِل درس، همیــن 
یــرا هــم  درس عمومــی اســت. در ایــن کالس، هــر نــوع غذایــى پیــدا می شــود؛ ز
ــی و عملکــرد  ــخ اســالم و هــم زندگ ی ــات، هــم تفســیر و هــم تار ــه دارد، هــم ادبی فق

1 . مصاحبه با سید ممدرضا طباطبایی، مهان، ص90.
2 . مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، ج6، ص423-422. 
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 ــه ای ــت اهَّلل العظمــی خامن ــر معظــم انقــالب حضــرت آی معصومیــن؛ و رهب
ــد اســت.1 ــن کالس عمومــی شــما مفی ــد: »ای فرمودن

ــار  ــرای اقش ــاب، ب ــرای ط ــی ب ــث اخاق ــان مباح ــر بی ــاوه ب ــدی ع ــت اهلل مجته آی

جلســه ها،  ایــن  در  و  داشــت  شــبانه  درس  نیــز  بازاری هــا  جملــه  از  مختلــف 

کــس در ایــن مــدت َنَفــس  معــراج الســعاده و شــرح صحیفــه و ... را می گفــت. هــر 

کــه می رفــت، می درخشــید. از جملــه افــرادی  کجــا  ــه او می خــورد، هــر  حاج آقــا ب

کــه در جلســات شــبانه حــاج آقــا حضــور داشــتند، مرحــوم دکتــر چمــران، شــهید 

بروجــردی، شــهید قنــدی و بســیاری از بچه  هــای ســپاه پاســداران بودنــد. ایشــان 

ســعی می کــرد، طلبه هــا را متعــادل بــار بیــاورد و خودشــان مجلــس عــزاداری برگــزار 

کــه طلبه هــا، هــر هیــأت و مجلســی نروند و آن قــدر مجالس  می کــرد. دقــت می کــرد 
کســینه می کــرد.2 کــه انســان را وا اب و ســخنان ایشــان تأثیرگــذار بــود 

ّ
ایشــان جــذ

   آیت اهلل بنابی نیز در مورد اهمیت حضور طاب در جلسات موعظه می فرماید:
وارد شده  روایتی  در  بداند.  بى نیاز  موعظه  از  را  موقع خودش  هیچ  نباید  انسان   
ِعْظِنی؛3 جبرئیل،   

ُ
َجْبَرِئیل کرم به حضرت جبرئیل می فرمود: »َیا  پیامبرا است، 

به  بدانیم.  بى نیاز  موعظه  از  را  خودمان  نباید  حساب  این  با  کن.«  موعظه  مرا 
که در حال تحصیل علم و تهذیب نفس است، باید از این مطالب  یژه طلبه ای  و
غافل نشود. حداقل در هر هفته، یك بار پای منبر واعظی بنشینید. گرچه معلومات 
از  گفته هایش  و  داشته  پاکی  نفس  دارد  امکان  اما  نباشد؛  یاد  ز خیلی  واعظ  آن 
 
ً
که مثال کند و منتظر نباشد  گوش  روی صدق باشد. الزم است به موعظه این فرد 

یزی یا میرزا علی آقا  شخصیتی نظیر آیت اهَّلل بهجت یا مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبر

ید، آداب الطالب، ص469. 1 . برخوردار فر
2 . گفت وگو با حجت االسالم و املسلمین رامشک، مهان.

3 . شیخ حر عامىل، وسائل الشیعه، ج8، ص146.
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کنند. به نظر من در جلسات همان  قاضی یا فالن عارف معروف از او دستگیری 
گرچه در حّد باالیى هم نباشند  که تا حدودی منزه و پاك نفس هستند -ا علمایى 
از  بداند،  بى نیاز  و نصیحت  پند  و  موعظه  از  را  انسان خودش  گر  ا کند.  -شرکت 
ْیِه«؛1 

َ
َعل اِخُط  الّسَ َکُثَر  َنْفِسِه  َعْن  َرِضَی  َمْن  »َو  این حدیث خواهد شد:  مصادیق 

یادی خواهد داشت. هرکس از خود راضی باشد، معترض ز

در مدرســه ی علمیــه ی ایشــان نیــز، جلســه ی تفســیر نهــج الباغــه برگــزار می شــود. 

ایــن جلســه بافاصلــه بعــد از نمــاز عصــر آغــاز می شــود و حــدود نیــم ســاعت طــول 

می کشــد. احاطــه اســتاد بــه مباحــث نهــج الباغــه و اخــاق ایشــان بــه خصــوص 

تواضع شــان، تأثیــر بســزایی در طــاب مدرســه می گذاشــت.2 

ــه دوم و  ــار، پای ــه اول ســه ب ــرای پای    در مدرســه ی بنــاب، درس اخــاق هفتگــی ب
ــزار می شــود.3 ــار برگ ــاال یــک ب ــار و پایه هــای ب ســوم، دوب

کید بر انجام عبادات، به ویژه نماز شب 2. تأ

کــه مدیــران دلســوز  مراقبــت از برنامه هــای عبــادی طــاب از دیگــر امــوری اســت 

ــد:  ــد. حضــرت آیــت اهلل مجتهــدی می فرمای ــه آن می پردازن ب
یــک روز قبــل از اذان صبــح، دیــدم آیــت اهَّلل العظمی بروجردیدر حیاط مدرســه 
فیضیــه قــدم می زدنــد. فــردای آن روز، شــیخ محمــود اردکانــی آمــد و گفــت: دیشــب 
کــه چــرا بــرق چنــد حجــره  آقــای بروجــردی این جــا آمــده بودنــد و شــکایت داشــتند 
خامــوش بــوده و طلبه هــا بــرای نمــاز شــب بیــدار نشــده اند! امــام صادقفرمودنــد: 
رهــا  را  شــب  نمــاز  ْیــِل؛4 

َّ
لل

َ
ا ِقَیــاَم  ُحــِرَم  َمــْن  َمْغُبــوَن 

ْ
ل

َ
ا َفــِإّنَ  ْیــِل، 

َّ
لل

َ
ا ِقَیــاَم  َتــَدْع  َل

1 . هنج البالغه، حمکت6.
2 . پورامحد، مهان، ص69.

3 . مهان، ص80.
لیس، حباراألنوار، ج80، ص127 و ج84، ص146. 4 . مج
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کــه از نمــاز شــب محــروم شــود.1  کســی اســت  گــول خــورده  نکــن..« بــه درســتی 

کمــاالت روحــی و اخاقــی طلبه هــا نیــز  کوهســتانی بــه امــور معنــوی و  آیــت اهلل 

در  آنــان،  دانش انــدوزی  و  تعلیــم  بــه  توجــه  کنــار  در  و  داشــت  تــام  اهتمامــی 

و می خواســت طابــی  بــود  ک نهــاد هــم  پا تزکّیــه آن جوانــان  و  تربیــت  اندیشــه 

کریمــه و آداب فاضلــه پــرورش دهــد. از  ب و متخلــق بــه اخــاق 
ّ

فاضــل، مهــذ

کنــار درس، بایــد بــه قــرآن و دعــا و نوافــل و نمازهــای  ایــن رو معتقــد بــود طلبــه در 

مســتحبی توجــه داشــته باشــد و در همیــن خصــوص می فرمــود: »مــن ایــن مدرســه 

را از مــال شــخصی خــود ســاختم. راضــی نیســتم طلبــه ای در ایــن جــا درس 

بخوانــد و نمــاز شــب نخوانــد.«2 ایشــان نمــاز شــب را موجــب برکــت و افزایــش 

کــه نقــل شــده، طلبــه ای نــزد آیــت اهلل کوهســتانی آمــد  روزی می دانســت؛ آن چنــان 

ــاِز  ــید: نم ــا پرس ــم. آق ــک می خواه کم ــما  ــده، از ش ــام ش ــن تم ــی م ــت: خرج گف و 

گفــت: بلــه! آقاجــان در جــواب فرمــود: راســت نمی گویــی.  شــب می خوانــی؟ 
کــه نمــاِز شــب بخوانــد، بی خرجــی نمی مانــد.3 طلبــه ای 

   ایشــان مناجــات و نیایش هــای جوانــان را مؤثــر و در خدمــت آنــان بــودن را مایــه ی 

ــا و دور از آلودگی هــا  ی ک و بی ر ــا ــا قلب هــای پ کــه ب ــی  برکــت می دانســت. جوانان

ــا خــدا می گشــتند، فضــای مدرســه و اطــراف آن  و معاصــی، مشــغول راز و نیــاز ب

ــه مــا لطــف  کــه خــدا ب ــذا می فرمــود: »هــر چــه  ــی می ســاختند، ل را متبــرک و نوران

کــه  کام دیگــر فرمودنــد: »وقتــی  کــرد، از برکــت ایــن بچــه طلبه هاســت.« و در 

ید، آداب الطالب، ص141-140. 1 . برخوردار فر
2 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص67.

3 . مهان، ص301، به نقل از: حجت االسالم و املسلمین شیخ غالم ابراهیمی.
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طــاب بــرای تعطیــات تابســتان بــه زادگاه خــود مراجعــت می کردنــد، بــه مدرســه 

می رفتــم و در آن جــا بــه قرائــت قــرآن و دعــا می پرداختــم و مشــغول مناجــات 
ــد«.1 ــی باقــی بمان ــی و ملکوت ــا آن فضــا هم چنــان نوران می گشــتم ت

   مدیــران تأثیرگــذار، در مباحــث خــود بــا طــاب نیــز بــر انجــام عبــادات و بــه 

کــه شــهید  ــود  کمتــر مجلســی ب کیــد می کننــد. مثــًا  ــژه تهجــد و نمــاز شــب تأ وی

گویــد؛ ولــی نمــاز شــب و اهمّیــت آن مطــرح نشــود.  قدوســیدر آن ســخن 

کــرده، بــراى نمــاز  گــرم را رهــا  کــه نتوانــد خــواب و بســتر  او معتقــد بــود طلبــه اى 

یــا را  گذشــت ... . او ر شــب از آن بگــذرد، در آینــده از خیلــی چیزهــا نخواهــد 

گاهــی شــیطان بــا همیــن  آفــت اخــاص می دانســت و در عیــن  حــال می گفــت: 

یــا شــود«،  کــم می ســازد و بــه اســم این کــه »شــاید ر یــا، نفــس را بــر شــما حا حربــه ی ر
مانــع نمــاز شــب شــما می شــود و جلــو مناجــات و دعــاى شــما را می گیــرد.2

اهمّیــت  درس  بــراى  این کــه  بــا  عرفــه،  روز  عصــر  قدوســیدر  شــهید     

کاس هــا را تعطیــل می کــرد تــا طــّاب، دعــاى عرفــه  فوق العــاده اى قائــل بــود، 

مــی داد  تشــکیل  مقــدس جمکــران  برنامــه مســجد  بــراى محّصــان  بخواننــد. 

کننــد. محبوب تریــن و واالتریــن محّصــل  تــا در آن مســجد، دعــا و نمــاز برگــزار 

برخــی  کــه  هنگامــی  درس خوان ترین هــا.  نــه  بودنــد،  متهّجدترین هــا  مدرســه، 

ــه  ــه مطالع ــا ب ــب و دع ــاز ش ــاى نم ــه ج ــر ب گ ــد، ا ــرح می کردن ــه مط ــتان مدرس دوس

پرداختــه شــود، بهتــر خواهــد بــود؛ می گفــت: ولــی حضــرت آیــت اهلل العظمــی 

خمینیمی فرمودنــد: نمــاز شــب وقــت چندانــی نمی گیــرد و بدیــن وســیله 

1 . مهان، ص67 -68.
تاری، سیمای فرزانگان، ص193. 2 . من
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کــه  گوشــزد می کــرد. او می گفــت: »طلبــه اى  ــم، 
ّ
کنــار تعل ضــرورت تعّبــد را در 

هنــگام نمــاز شــب بیــدار باشــد و نمــاز شــب نخوانــد، از اشــرار خواهــد بــود.«1

کننــد و معتقــد بودنــد  گردان را تقویــت     ایشــان می کوشــیدند عــزم و اراده شــا

و  اســتوار  روح  طاغــوت،  بــا  ســتیزه  و  امــاره  نفــس  بــا  مبــارزه  نیــز  و  خودســازی 

پرصابــت می خواهــد. ایــن مســیر بــه اســتقامت نیــاز دارد. تــوأم بــا مشــقت اســت، 

بایــد روح تقیــد و عمــل بــه اجــزای احــکام اســام ملکــه شــود. محیــط مدرســه بایــد 
میــدان عمــل و مراقبــت باشــد.2

   آیــت اهلل بنابــی نیــز توجــه دادن طــاب بــه معنویــات و شــب زنــده داری را از 

برمی شــمرند:  مدیــر  اصلــی  وظایــف 
یــات، دعــا، تهّجــد، تضــّرع  بــه معنو یــز  مســأله ی دیگــر، توجــه دادن طــالب عز
ــْم 

ُ
 ِبك

ُ
 َمــا َیْعَبــأ

ْ
یــات نباشــد، »ُقــل گــر ایــن معنو کــه ا  بفهمــد 

ً
می باشــد. خــب! واقعــا

یــد: هــر   ُدَعاُؤُكــْم«3 پیــش مــن )خــدا( ارزشــی نــدارد! بــه طلبه هــا بگو
َ

ــْول
َ
ــی ل ّبِ َر

کــه بــه جایــى رســید، در ســایه ی همیــن تضرع هــا، همیــن تهجدهــا بــوده  کســی هــم 
ــه جــز توقعــات بیشــتر، همــه  ــال باشــد، ب ــه در درســش فّع ــدر هــم طلب اســت. هــر ق
ــه  ــی روز ب ــر، نخــوت و رفاه طلب کب ــه خــودش، ُعجــب،  ــداِر دانســتن نســبت ب را وام
یــات  کــه ایمــان طلبــه قــوی شــد، بــا معنو روز، ... چیــزی نخواهــد داشــت؛ امــا وقتــی 
مأنــوس شــد؛ هــر قــدر هــم عالمــه بشــود، ماننــد عالمــه طباطبایــى خواهــد شــد. 
گــر دنیــا  راجــع بــه شــب، شــب زنــده داری...، بــه قــول میــرزای قاضــی، پســرم!4 ا

گر آخرت می خواهی، نماز شب بخوان.5  می خواهی، نماز شب بخوان. ا

تاری، مهان، ص194؛ به نقل از: یادنامه شهید آیت اهَّلل قدویس، ص129-130 )با اندکی تغییر(. 1 . من
یىت شهید قدویس«، مهان، ص88. 2 . »سلوک اخالىق و مدیر

گــر دعــاى مشــا نباشــد، پــروردگارم هیــچ اعتنــایی بــه مشــا منی کنــد. در حقیقــت  مشــا بــه تکذیــب پرداخته ایــد و  3 . بگــو ا
بــه زودى ]عــذاب بــر مشــا[ الزم خواهــد شــد. )فرقــان، آیــه77(

4 . منظور عالمه سید ممد حسین طباطبایی است.
تاری، مهان، ص178. 5 . حسیین طهراىن، مهر تابان، ص26؛ من
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3. توجه دادن طالب به نظارت پروردگار
بر  ناظر  را  او  و  دانسته  پروردگار  محضر  در  بیشتر  را  خود  طاب  که  میزان  هر  به 
کرده و به خدا  اعمال خویش ببینند، از نّیت ها و رفتارهای خود بیشتر مراقبت 

نزدیک تر می شوند. مقام معظم رهبری این موضوع را چنین ترسیم می کنند:
وقتی همه ی کنندگان کار، با احساس وجدان کاری به کار پرداختند و فهمیدند در حالی 
گر صاحب کار هم نیست، اما خداوند متعال حاضر و ناظر است،  که کار را می کنند، ا
کرام الکاتبین حاضرند و مالئکه ی مقّرب الهی نگاه می کنند؛ هر دّقتی که برای بهبود 
کار بشود، مورد تحسین کرام الکاتبین خواهد بود و در پرونده ی عمِل کننده ی کار ثبت 
 نمی بینیم، 

ً
خواهد شد. این چیزها، در محاسبات بشرِى ما به حساب نمی آید و غالبا

که این حرف ها نیست.1 یم؛ اما در حساب خدا  غفلت می کنیم و بدان توجه ندار

آیت اهلل بنابی می گوید: 
ُقــوا اهَّلَل ِإّنَ 

َ
کنــد؛ و همین طــور »َواّت طلبــه بایــد خــودش را بیــن مبــدأ و معــاد احســاس 

یــت ایــن احســاس در طــالب، از آیــات را  اهَّلَل َخبیــٌر ِبمــا َتعَملــوَن«.2 ایشــان بــرای تقو
یســند،  یس هــا ایــن را درشــت بنو اســتفاده می کردنــد: می نوشــتم، می گفتــم خوش نو
ْن َتْخَشــَع 

َ
ِذیــَن آَمُنــوا أ

َّ
ِن ِلل

ْ
ــْم َیــأ

َ
 ل

َ
ى«؛3 »أ ّنَ اهَّلَل َیــَر

َ
ــْم ِبــأ

َ
ــْم َیْعل

َ
 ل

َ
بــه حجــرات بزننــد: »أ

ْقــَرُب 
َ
ــُم َمــا ُتَوْســِوُس ِبــِه َنْفُســُه َو َنْحــُن أ

َ
ْنَســاَن َو َنْعل ِ

ْ
ْقَنــا ال

َ
َقــْد َخل

َ
وُبُهــْم ِلِذْكــِر اهَّلِل«؛4 »َو ل

ُ
ُقل

ــا  ــد َم ــَماِل َقِعی ــِن الّشِ ــِن َو َع َیِمی
ْ
ــِن ال ــاِن َع َی ّقِ

َ
ُمَتل

ْ
ــی ال

َ
ّق

َ
 َیَتل

ْ
ــِد«؛5 »ِإذ ی َوِر

ْ
ــِل ال ــْن َحْب ــِه ِم ْی

َ
ِإل

َدْیــِه َرِقیــٌب َعِتیــٌد6«.7
َ
 ل

َ
ِفــُظ ِمــْن َقــْوٍل ِإّل

ْ
َیل

کارگران و معلمان، 1376/02/10. 1 . بیانات در دیدار با مجعی از 
گاه است. )حشر، آیه18( ه می کنید، آ 2 . و ]باز[ از خدا بترسید. در حقیقت  خدا به آحنچ

3 . مگر ندانسته که خدا می بیند. )علق، آیه14(
ــردد.  گ ــن[  ــرم ]و فروت ــاد خــدا ... ن ــه ی ــه دل هایشــان ب ک ــگام آن نرســیده  ــد، هن ــه امیــان آورده ان ک ــراى کســاىن  ــا ب 4 . آی

)حدیــد، آیــه16(
کــه نفــس او چــه وسوســه اى بــه او می کنــد و مــا از شــاهرگ ]او[ بــه او  یــده امی و می دانــمی  5 . و مــا انســان را آفر

آیــه16( )ق،  نزدیك تــرمی. 
ــظ  ــه لف ــچ ســخین را ب ــی[ هی ــب نشســته اند* ]آدم ــده از راســت و از چــپ مراق یافت کنن ــه دو ]فرشــته[ در ک 6 . آن گاه 

ــه18-17( ــد[. )ق، آی ــط می کن ــزد او ]آن را ضب ــاده ن ــى آم ــه مراق درمنــی آورد، مگــر این ک
من تعلمی و تربیت اسالمی حوزه علمیه در مضر آیت اهَّلل بناىب، فایل صویت. 7 . احنج
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وحیه خدمت گزاری  برخورداری از ر

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای بــا اســتناد بــه روایتــی از رســول خــدادر مــورد 

اهمیــت برخــورداری مدیــران از روحیــه ی خدمت گــزاری می فرماینــد:
َقْوِم  َخاِدُمُهم «؛1 یا بدین معنا که، هر کس بیشتر خدمت 

ْ
ُد ال ُه َقال: »َسّیِ

ّ
َن

َ
 ا ِبّیِ َو َعِن الّنَ

کند، اولی و سزاوارتر به سیادت است. بنابراین، برای این که بفهمیم سّید قوم کیست، 
یم سراغ آن که ببینیم چه کسی بیشتر  یم، برو سراغ َحسب و َنسب و اسم و عنوان نرو
ییم آن کسی که  به این قوم خدمت می کند. او سّید قوم است! یا به این معنا که بگو
یاست داده شده است، باید خادم این  سّید قوم است، به هر جهتی به او سیادت و ر
قوم باشد. این که گاهی تعبیر می شود مسئولین نوکر مردمند، برخی ایراد می کنند: آقا! 
کلمه ی پیغمبر است، خادم یعنی نوکر. این  یید! خب! این  کلمه ی نوکر را نگو این 
عالوه بر آن که اهّمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر خدمت به 
مردم، کار کردن برای مردم، زحمت کشیدن برای مردم و سود رساندن به مردم از نظر 
شارع مقّدس اسالم و پیامبر مکّرم اهّمیت دارد، آن پندار غلط و انگاره ی غلطی را 
یاست و سیادت خود در ذهنمان نقش می بندد، درهم می شکند.  که من و شما از ر

ــه   ــا ب ــى در ذهــن م ــی رئیــس شــدیم، انگاره ای ــا فــالن جمعیت ــی در فــالن اداره  ی وقت
ــی  ــى حاشــیه ی امن ی ــان؛ گو ــان، از شــخصیت خودم ــد از وجــود خودم وجــود می آی
بایــد داشــته باشــیم یــا اعتبــار فــوق متعارفــی بایــد داشــته باشــیم. نــه! چنان چــه 
یاســت ایــن  یاســت ایــن قــوم را، ر یاســت ایــن جمعیــت را، ر شــما بــه هــر دلیلــی ر
ــد و  ــردن شــما می آی گ ــه  ــه ای ب  وظیف

ً
ــورا ــد، ف گرفتی ــده  ــر عه ــر حــدی ب ــت را، در ه

ّ
مل

ــا  ــه مــردم اســت. ببینیــد ایــن کجــا و آن چــه در فرهنگ هــای رایــج دنی آن خدمــت ب
کســی وارد ایــن  کــه  کجــا؟! بــه مجــّردی  و در فرهنگ هــای مــاّدی مطــرح اســت 
کأّنــه حصــاری از اعتبــارات و  یاســت نشســت،  یاســت شــد، روی صندلــی ر اتــاق ر
یــن دور او کشــیده می شــود کــه کســی حــق نــدارد بــه او اندکــی تعــّرض کنــد. نــه!  عناو

1 . شیخ صدوق، من ال حیضره الفقیه، ج4، ص378، ح5791؛ فیض کاشاىن، الشایف، ص825.
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شــما رئیســید. خیلــی خــب، موّظفیــد بــه خدمــت کــردن! ایــن احتمــال دوم و احتمــال 
کنیــم ببینیــم چــه کســی از همــه  اّول این کــه، ببینیــم چــه کســی رئیــس اســت. نــگاه 

ــه او رئیــس اســت.1  ک ــم  ــا بفهمی ــد ت بیشــتر خدمــت می کن

ــا تمــام تــوان  کوهســتانی بــه امــور درســی طــاب بســیار توجــه داشــت و ب آیــت اهلل 

کــه برنامه هــای درســی آنــان بــه زمیــن نمانــد. در آغــاز، چــون  خــود می کوشــید 

یــس و مدیریــت مدرســه بــر عهــده ایشــان بــود، ســعی وافــر داشــت بــه نحــو  تدر

احســن آن را اجــرا نمایــد. خــود در ایــن بــاره می فرمودنــد: 
ــر آن، خســتگی شــدیدی  ــر اث ــا حــدود ســیزده درس می گفتــم و ب کار حــوزه ت »اوایــل 
کــه شــب، حــال و رمقــی برایــم باقــی نمی مانــد.  گونــه ای  بــر مــن مســتولی می شــد؛ بــه 
جهــت رفــع خســتگی در همــان بیرونــی دراز می کشــیدم. افــزون بــر آن کــه اواخــر شــب، 
بــه مــن  از ســؤال های درســی  پــاره ای  رفــع اشــکال ها و  از طــالب جهــت  برخــی 
مراجعــه می کردنــد و بایــد پاســخ آنــان را نیــز مــی دادم؛ ســپس بــرای اســتراحت بــه 
کــه جمعــی از طلبه هــا بــرای تهجــد و نمــاز شــب بــه  منــزل می رفتــم. ایــن وقتــی بــود 
بیرونــی و حســینیه می آمدنــد.« آن بزرگــوار چنــان بــه درس هــای طــالب جــوان و 
ــدون دلیــل، درس حــوزه  ــود یــک روز هــم ب ــه حاضــر نب ک ــد  ی پرشــور اهتمــام می ورز
گــر مســافرتی بــه روســتاهای اطــراف پیــش می آمــد، ســعی می کــرد  گاه ا گــردد.  تعطیــل 

شــب را بــه منــزل بازگــردد تــا درس فــردا دایــر باشــد.

ــاد بــود، جهــت  ی کــه برنامه هــای درســی ایشــان فشــرده و ز یــن  در ســال های آغاز
گرفتاری هــا را  نظــم در اجــرای برنامه هــا، مراجعــات مردمــی و رفــع خصومت هــا و 
کــرده بــود. تمــام وقــت در خدمــت طــالب بــود. اغلــب  گــذار  بــه روزهــای تعطیــل وا
روزهــا در حیــات مدرســه می نشســت و دانش پژوهــان جــوان حــوزه، اطــراف او حلقــه 
گذشــته را می پرســید و در  آنــان درس هــای  بانــی و عطوفــت از  بــا مهر می زدنــد و 
کمــاالت معنــوی  ضمــن، راه و رســم تحصیــل علــم و دانــش و رمــز ترقــی و کســب 

یق  االسالمی، شرح احادیث اخالىق مقام معّظم رهبری، ص76-75. 1 . طر
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ــع ضــروری  ــرد و هــم در مواق یق می ک گردان را هــم تشــو ــه آن هــا می آموخــت. شــا را ب
تنبیــه می نمــود. 

گــر طلبــه ای از عهــده ی امتحانــات حــوزه خــوب بــر می آمــد، جایــزه تعییــن می کــرد  ا
یــش قــرار مــی داد. همــواره طــالب  یــق، او را مــورد لطــف و محبــت خو و بــه ایــن طر
را بــه درس خوانــدن و اســتفاده صحیــح از فرصت هــا نصیحــت می فرمــود و در ایــن 
کــه »طلبــه بایــد ســوره واقعــه را حفــظ  گاهــی بــه طــالب ســفارش می کــرد  راســتا، 
نمایــد و پــس از نمــاز عشــا در بیــن راه مســجد و مدرســه آن را قرائــت کنــد. وقتــی کــه 

گــردد«.1  بــه حجــره آمــد پــس از صــرف شــام، مشــغول مطالعــه 

کوهســتانی  بــه طــاب، آن چنــان در مرحــوم آیــت اهلل  روحیــه ی خدمت گــزاری 

کــه نقــل شــده اســت:   مــوج می زنــد 
کــه آقاجــان جهــت سرکشــی و نظــارت بــه مدرســه  مقــارن غــروب یکــی از روزهــا 
یختــه شــده  یف می بردنــد، مشــاهده می کننــد در حیــاط مدرســه، لعــاب برنــج ر تشــر
کنــاری گذاشــته، آســتین خــود را بــاال  اســت. آن بزرگــوار بــا کمــال تواضــع، عبــا را بــه 
کــرده و داخــل  می زنــد و بــا دســتان مبــارک خــود، آب برنــج همــراه بــا خــاک را جمــع 
کــه خواســت باقــی مانــده لعــاب برنــج را  یــزد. دوبــاره  کنــار مدرســه می ر رودخانــه 
ــزد  ــا شــرمندگی ن ــود، متوجــه شــد و ب ــه ب یخت ــج را ر ــه آب برن ک ــه ای  ــد، طلب کن جمــع 
بانــی و  گفــت: مــن خــودم تمیــز می کنــم. ایشــان بــا مهر آقــا آمــد و عــذر خواســت و 
یم. پــس از شســتن دســت ها،  کــن پســر! دســت هایم را بشــو عطوفــت فرمــود: صبــر 
ــر روی شــانه آن طلبــه گذاشــت و بــه او فرمــود: پســر تــو  آقــا دســت مبــارک خــود را ب
درس بخــوان! فقــه مذهــب جعفــری را بــرای مــردم بیــان کــن و آن را رواج بــده. محمــد 

کوهســتانی خدمــت کار شماســت!2

دربــاره ی روحیــه ی خدمت گــزاری ایشــان، آیــت اهلل سیدمحســن نبــوی اســتاِد 

1 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص60 -61.
گردان آیت اهَّلل کوهستاىن. 2 . مهان ص63-64، به نقل از: حجت االسالم امحد فدایی از شا
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کوهســتانی  در حــوزه علمیــه بهشــهر، این چنیــن فرموده انــد:  آیــت اهلل 
در  و مشــکالت  بــا همــه ســختی ها  او  بدانیــد.  را  کوهســتانی  قــدِر شــیخ محّمــد 

بمانیــم.1 نتوانســتیم  مــا  ولــی  کوهســتان مانــد و مشــغول خدمــت شــد؛ 

گردان برجســته ی آیــت اهلل کوهســتانی؟حر؟، با نقــل خاطره ای  هم چنیــن یکــی از شــا

از خدمت گــزاری همــراه بــا مهربانــی ایشــان می گویــد: 
ــه علــت   ب

ً
ــا ــدم، احیان ــی در »کوهســتان« درس می خوان کــه در دوران نوجوان ایامــی 

ــت تمــام شــدن نفــت  ــه عل ــى می شــدم. شــبی ب ــه، دچــار کمبودهای مشــکالت زمان
کــه  یــر ]نــور[ مهتــاب مشــغول مطالعــه بــودم  چــراغ مطالعــه، در بیــرون حجــره در ز
کوهســتانی[ بــرای سرکشــی طــالب بــه مدرســه آمدنــد. وقتــی  آقاجــان ]آیــت اهَّلل 
ــد:  ــردم: مطالعــه. فرمودن ک کار می کنــی؟ عــرض  متوجــه مــن شــدند، پرســیدند: چــه 
گفتــم: نفــت چــراغ تمــام شــد. معظم لــه بــا صــدای بلنــد، ولــی  بــرای چــه بــدون نــور؟ 
کــه  گفتنــد: پســر مطالعــه نکــن، چشــمت ضعیــف می شــود! پــس از آن  ــا مهربانــی  ب
کــردم آقاجــان در  مدرســه را سرکشــی نمودنــد و بــه طــرف منــزل بازگشــتند، مشــاهده 
حالــی کــه یــک قوطــی نفــت در دســت مبارکــش دارد، برگشــتند و آن را بــه مــن دادنــد 

یــر مهتــاب مطالعــه نکنــم.2 یکــی و ز کــرده تــا در تار کــه چــراغ را نفــت 

توصیف  چنین  را  ایشان  خدمت گزاری  روحیه ی  نیز  بنابی  آیت اهلل  گردان  شا
کرده اند: حاج آقای بنابی خودشان را پل می کنند تا ما ]طاب[ به نتیجه برسیم.3

خوش خلقی

کــه اقتــدار او در مدرســه، مســتلزم ترش رویــی  کنــد  گاه ممکــن اســت مدیــر تصــور 

کج خلقــی بــا طــاب و مدیــران زیردســت اســت؛ ولــی بایــد دانســت »مدیــر  و 

1 . مهان، ص42-41.
گردان فاضل آیت  اهَّلل کوهستاىن )کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص65-64(. 2 . مرحوم آیت اهَّلل ممدی بایع کالیی از شا

3 . پورامحد، مهان، ص84.
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کاری را بــه عهــده می گیــرد، بــا رعایــت اصــول  کــه هــر  خــوب، مدیــری اســت 
اخاقــی صحیــح، انجــام دهــد«.1

کام،  گشــاده رویی و خوش گفتــاری و در یــک  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، 

خوش خلقــی مدیــر را از لــوازم مدیریــت دانســته و می فرماینــد: 
کار  که اوالً  یردست هایمان باشیم. باید مواظب باشیم  ما باید مواظب خودمان و ز
 درست انجام بگیرد؛ یعنی غلط و بد انجام نگیرد؛ محکم انجام 

ً
انجام بگیرد؛ ثانیا

گر یکی  که دو تا چکش باید روی میخ زد، تا محکم بشود. ا گاهی می شود  بگیرد. 
 در جهت 

ً
گرفتن است؛ ثانیا زدی، این سست کاری است. پس، اوالً اصل انجام 

است.  عمل  سرعت   
ً
رابعا است؛  محکم کاری   

ً
ثالثا است؛  بودن  درست  و  بودن 

آن  و  ید،  دار هم   
ً
خامسا یک  ید،  دار مردمی  مراجعه ی  که  آقایانی  شما  وقت  آن 

یى در کار است؛ »چو وا نمی کنی گرهی، خود گره مشو«. ممکن است یک  گشاده رو
گر نمی توانید گره او  نفر به شما مراجعه کند؛ اما شما نتوانید گرهی از کار او باز کنید. ا

کار او اضافه نکنید. گره افزونی خودتان، گرهی بر  کنید، اقالً با  را باز 
چو وا نمی کنی گرهی، خود گره مشو          ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست2

اقــل گشــاده رو باشــید و بــا خنــده و  کاری برایــش انجــام دهیــد، ال گــر نمی توانیــد  ا
گــر مشــکلش حــل نمی شــود،  کنیــد. ا تبّســم و مالطفــت و بــا تبییــن بــا او برخــورد 
کار، آدم داشــته باشــید. ممکــن  ــرای ایــن  ــد. ب کنی اقــل دلیــل آن را برایــش تبییــن  ال
ییــد مــن خــودم نمی رســم؛ امــا شــما بایــد آدم توجیه گــر و تبیین کننــده بــرای  اســت بگو

ُمراجــع داشــته باشــید.3

روحیــه ی بســیار خــوب در برخــورد بــا مــردم و طــاب، از دیگــر ویژگی هــای روحــی 

یاست مجهوری، 1372/5/12، به نقل از سایت دفتر ایشان. 1 . بیانات در مراسم تنفیذ حکم ر
یزی. 2 . صائب تبر

3 . بیانــات در دیــدار بــا مدیــران و مســئوالن اســتان بوشــهر، 1370/10/12؛ بــه نقــل از ســایت دفتــر ایشــان و بانکی پــور 
فــرد و رفیعــی، مهــان، ص332.
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آیــت اهلل حائــری بــود. ایشــان بــا مــردم بــا مهربانــی و مایمــت رفتــار می کــرد و در 

برخــورد بــا طــاِب جــوان، بــه ویژگی هــای روحــی آنــان توجــه می نمــود و همــواره 
چهــره ای خنــدان و بــر لب هایــش تبســم داشــت.1

   آقــای محمدرضــا ایــازی دربــاره خوش ُخلقــی آیــت اهلل ابوالحســن ایــازی چنیــن 

نقــل می کنــد: 
بــان بــود  یکــی از صفــات برجســته ی ایشــان، داشــتن قلــِب ســلیم، رئــوف و بســیار مهر
کــه بــه طــالب و مــردم در حــّد پــدر، ابــراز محبــت و مهربانــی می کرد.البتــه ایــن صفــات 
یشــه دوانیــده بــود کــه یکــی از علمــا  از همــان دوران جوانــی و اّیــام طلبگــی در ایشــان ر
کــه از هــم درســی های عالمــه در نجــف اشــرف بودنــد، راجــع بــه خلــِق خــوش ایشــان 
در آن ایــام می فرمــود: »ایشــان شــخص خوش خلــق و خوش ســلیقه و درس کوشــا 
گرمــی صمیمّیــت ایشــان در عالــم طلبگــی و دوســتی  بودنــد و ُخلــِق خــوش ایشــان و 

بــان زد بــود.«2 بــا دوســتان ز

توکل

کــه بــر خداونــد تــوکل دارد، در برابــر دشــواری ها مقاوم تــر اســت و بهتــر  انســانی 

ی  گــر بــه نیــرو دوام مــی آورد. انســان امــروزی غــرق در دنیــای مشــکات اســت و ا

قدرت منــدی وابســته نباشــد، بی شــک، دچــار مشــکات و بیماری هــای روانــی 

فراوانــی می شــود. حضــرت علــی در حدیثــی می فرمایــد: 
یــِه اَلســباُب 

َ
ت َعل

َ
ل عــاُب َو َتَســّهَ ــُه الّصِ

َ
ــت ل

َّ
ل

َ
ــی اهَّلِل ذ

َ
 َعل

َ
ل

َ
َعــِن اِلمــام َعلــی: َمــن َتــَوّك

راَمَه؛3 
َ

 الَخفــَض َو الك
َ
أ َو َتَبــّوَ

کار برایــش آســان  کنــد، ســختی ها برایــش همــوار و اســباب  کــه بــر خــدا تــوکل  کســی 

یه مسطر، مشاره4، ص28. 1 . نشر
2 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص127.

3 . متیمی آمدی، غررالکم و دررالکلم، ترمجه رمحىت شهرضا، ح10578.
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ــواری می باشــد. می شــود و در آســایش و بزرگ

یم و هیچ راهی برای گشایش آن نمی یابیم،  هر گاه در زندگی به مشکلی برمی خور

یم. خداوند بهترین، دلسوزترین  به ویژه در امور حقوقی، به وکیل و مشاوره نیاز دار

و حکیم ترین وکیل است که انسان را در مشکات یاری می کند و بهترین راه را به 

 اهلل َعزیٌز َحكیم؛1 هر کس بر خدا توکل 
َ

إّن
َ
ی اهلل ف

َ
ل َعل

َ
ی نشان می دهد: »َو َمن َیَتَوّک و

که به راستی، خداوند شکست ناپذیر حکیم است.« توکل کنندگان،  کند، بداند 

را پشتیبان خود می دانند.  نیرومندی  زیرا شخص  دارند؛  آرامش روحی  همواره 

شدیم.«  گرفتار  فرعونیان  چنگال  در  »ما  گفتند:   موسی یاران  که  هنگامی 

و  کرد  بنی اسرائیل  وحشت زده  جمعیت  به  رو  اعتماد،  و  اطمینان  با  موسی 

ط نخواهند شد؛ زیرا خدا با من است 
ّ
گفت: »چنین نیست؛ آنان هرگز بر ما مسل

و به زودی هدایت می کند«.2

منظور  دستغیببه  شهید  شهادت  از  پس  که  تلویزیونی  برنامه ی  یک  در 

پاسداشت یـاد و خاطره ی ایشان پخش می شود،  یکی  از  نزدیکان ایشان 3می گوید:
 شــهید راِه محــراب، حضــرت آیــت اهَّلل سیدعبدالحســین دســتغیب، تمــام زندگــی اش 
بــوط بــه اطمینــان ایشــان نســبت  بــرای  مــا  درس و خاطــره بــود. خاطــره ی مــن مر
کـــه هـــمیشه در درس هــای اخــالق، ایــن نکتــه را بــه مــا  بــه رب العالمیــن  اســت  
متذکــر می شــدند. در یکــی از  درس هــای  اخالقشــان در روز پنج شــنبه، هنگامــی 
کــه ســفارش قناعــت و عــزت نفــس را  بــه  طــالب  می فرمــود، بــرای تأییــد فرمــوده اش 
یه طالب  داســتانی از خود را نقل کرد از این قـــرار: روز اول  مـــاه  که  می خواســتم شــهر
یــز کنــم، پول هــا را شــمردم و متوجــه شــدم  کــه  یــازده هــزار و پانصــد تومــان آن کــم  را وار

1 . انفال، آیه 49.
2 . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج15، ص266 )ذیل آیات 60 تا 65 سوره شعرا(.

3 . حجت االسالم  عییس غالمی.
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گــر هــم ســراغ می داشــتم،  اســت. مــن در بــازار، افــراد ثروت منــد آشــنا ســراغ نداشــتم  و ا
کنــم.  در اتاقــم تنهــا نشســته بــودم، عــرض  کــه از کســی تقاضــا   بـــنایم بـــر آن نبــود 
کنــم و حــال  کــردم:  خدایــا!  خــودت  می دانــی بنــا نــدارم بــه ســوی غیــر تــو  دســت  دراز 
کــه  درب منــزل را زدنــد.  هــم امیــد و اطمینانــم بــه توســت. لحـــظاتی بـــیش نـــگذشت  
یــک  نـــفر  بـــرای حـــساب  وجوهاتــش  آمــد  و بیســت هــزار تومــان مقــدار وجوهــات او  
شــد؛  اّمــا وقتــی پول هایــش را شــمرد، گفــت: آقــا! معــذرت می خواهــم، بیــش از ایــن  
ــازده هــزار و پانصــد  تومــان اســت.  ــدم ی ــمردم ، دی ــه شـ کـ ــه را  ــم  میّســر نشــد. وجـ برای
یــد، درهــای رزق و رحتمــش را بــه روی  گام بردار گـــر  بــرای  خــدا  می فرمــود: بـــدانید! ا

شــما می گشــاید.1

صبر در برابر سختی ها

مرحــوم حجــت االســام آقــای حــاج میــرزا مهــدی بروجــردی، دربــاره ی زمــاِن 

می نویســد:  دوره  آن  درگیری هــای  و  پهلــوی 
یــم  کــه در زمــان حیــات مرحــوم آیــت اهَّلل شــیخ عبدالکر خداونــد را شــاهد می گیــرم 
ــت بودنــد و فشــارهای فوق العــاده بــر روی 

ّ
حائــری، مســلمین در کمــال صدمــه و ذل

کــه عــدم اقــدام  ــه امــری حضورشــان عــرض نمــودم  جامعــه وجــود داشــت. راجــع ب
ــر، واهَّلل موجــب هتــک شــما در انظــار می شــود. ایشــان  ــی در فــالن ام حضــرت  عال
 غیــر از ایــن چــاره 

ً
کــه مهتــوک و بى آبــرو می شــوم؛ ولــی تکلیفــا فرمــود: »واهَّلل می دانــم 

نــدارم.« لــذا بــه همیــن اقدام هــا و صبــر در امــور و از خــود گذشــتن، بــه غــرض نایــل 
و یــک جامعــه ی روحانــی را حفــظ نمــود.2

یقت«، مبلغان، آبان و آذر 1383، مشاره 60، به نقل از:  یادواره شهید دستغیب، ص22. 1 . »آیت اهَّلل دستغیب، پیر طر
یه مسطر، ش4، ص106.  2 . نشر
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یستی زهد و ساده ز

زهد به معنای اعراض و بی میلی است.1 این واژه در برابر رغبت است که کشش 

و میل معنا می دهد. علمای اخاق، زهد را دل برداشتن از دنیا و ترک آن معنا 
که زهد نقطه ی مقابل دنیادوستی است.2 گفت  کرده اند. پس می توان 

   مدیــران متقــی و پارســا هم چــون شــهید قدوســی، زهــد و تقــوا را از بنیان گــذار 

حــوزه علمیــه قــم، حضــرت آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی آموخته انــد. 

گران قیمتــی را بــه فرزنــدش هدیــه  کــه روزى یکــی از بــزرگان، عبــاى  نقــل اســت 

گردیــد، بــا فرزنــدش بــه ســخن نشســت  کــرد و آیــت اهلل حائــرى چــون از آن مطلــع 

متقاعــد  را  او  اســت«،  یــاد  ز تــو  بــراى  ایــن عبــا  »فرزنــدم!  کــه  ایــن جملــه  بــا  و 

کــه آن را فروختــه، بــا پولــش ســه عبــاى متوســط بــراى خــود و دو طلبــه ی  ســاخت 

ــی  ــام خمینیوقت ــه ام ک ــس  ــن ب ــان، همی ــد ایش ــام زه ــد. در مق کن ــه  ــر تهّی دیگ

آیــت اهلل  بــه زهــد  اشــاره  بــا  پاســخ می دهــد،  یاوه گویی هــاى پســر رضاخــان  بــه 

حائــرى چنیــن می فرمایــد:
یــم حائــرِى مــا از دنیــا  کــه مرحــوم حــاج شــیخ عبدالکر یــم؟! ... مایــى  مــا مفــت خور
کــه  یــم! یــا آن هــا  مــی رود، همــان شــب آقازاده هــاى ایشــان شــام ندارنــد، مفــت خور

کرده انــد و بــاز دســت از مملکــت برنمی دارنــد ؟!3  بانك هــاى خــارج را پــر 

در جــاى دیگــر، حضــرت امــام؟حر؟در خصــوص زندگــی زاهدانــه اســتاد معظــم 

خــود، مرحــوم آیــت اهلل حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری فرمــوده اســت:
یــم یــزدى حائــرى -کــه  جنــاب اســتاد معظــم و فقیــه مکــّرم حــاج شــیخ عبدالکر

1 . عمید، فرهنگ لغت، ذیل واژه. 
یه مسطر، مهان، ص107. 2 . رشاد، دانش نامه امام عىل، ج4، ص209؛ نشر

3 . مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، ج2، ص560.
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کاملــه قاطبــه ی شــیعه را  یاســت تاّمــه و مرجعّیــت  از ســال 1340 تــا ســال 1355 ر
ــر و خــادم خــود هم ســفره و  ــا نوک ــه چــه ســیره اى داشــت. ب ک ــم  داشــت -همــه دیدی

زمیــن می نشســت.1 روى  و  بــود  هم غــذا 

گردان آیت اهلل العظمی حائری یزدی می گوید:  یکی از شا
کــه غذاهــای ســاده  ــد داشــت  ــذ توجــه ننمــود و تعّم ــه غذاهــای لذی ــز ب ایشــان، هرگ
کنــد. او از تقــوای باطنــی سرشــار برخــوردار بــود و بارهــا می فرمــود: »مــن هرگــز  میــل 
ــزده ام.« و مســأله ی زعامــت خــود را انجــام  ــا ن یاســت و زعامــت دســت و پ ــرای ر ب

تکلیــف و امانتــی الهــی می دانســت.2

کمــال اخــاق و نهایــت زهــد  گلپایگانــی در برشــمردن  مرحــوم آیــت اهلل العظمــی 

اســتاد، چنیــن نقــل می فرماینــد: 
کــه بــه دســت مــن می رســد،  یــم می فرمــود: »ایــن پول هــا  آقــای حــاج شــیخ عبدالکر

در نظــر مــن بــا کاه تفاوتــی نــدارد.3

یکــی از اعضــای محتــرم جامعــه ی مدرســین حــوزه ی علمیــه ی قــم از قــول امــام 

خمینینقــل می کنــد: 
بازار شهر اراک، از بازارهای طوالنی ایران است و منزل مرحوم حاج شیخ، در انتهای 
که از منزل، عازم محل درس  یسشان، در ابتدای بازار بود. وقتی  بازار و محل تدر
که عده ای از  گرفته، روی دوش نمی انداختند )در حالی  می شدند، عبا به دست 
بزرگان شهر با اطرافیان و تفنگ چی حرکت می کردند( و پیاده تا محل درس می رفتند 
گر کسی به دنبال ایشان راه می افتاد، می ایستادند و در صورتی که طرف سؤال یا  و ا

نیازی داشت، آن را برطرف کرده، خود به تنهایى به راه ادامه می دادند.4

1 . امام مخیین، چهل حدیث، ص٩٧؛ مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، مهان، ص561.
یه مسطر، ص107. یه نورعلم، ش11، ص10؛ نشر 2 . نشر

میی جهرمی، آیت اهَّلل مؤسس، ص75؛ مهان، ص108. 3 . کر
یه مسطر، ص112. 4 . نشر
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یــك وقتــی بــه اجــازه مرحــوم حــاج شــیخ، وارد اندرونــی شــدم. در اندرونــی اتاقــی 

گلیــم در  بــود مخصــوص خــود ایشــان. وقتــی وارد آن اتــاق شــدم، دیــدم تنهــا یــك 

گذاشــته شــده اســت. اتــاق  کنــار اتــاق  کــِف اتــاق پهــن اســت و صندوقــی هــم در 

کســی می خواهــد معنــاى  گــر  گفتــم: واقعــًا ا بســیار ســاده و زاهدانــه بــود. همان جــا 

زهــد را بفهمــد، بایــد بیایــد ایــن جــا را ببینــد.  مرحــوم حــاج شــیخ از ایــن ســخن 
مــن خوشــش نیامــد.1

رگان احترام به بز

احتــرام بــه بــزرگان و از جملــه تکریــم اســاتید، موجــب جلــب توفیقــات الهــی 

حــوزه ی  حائرىبنیان گــذار  العظمــی  آیــت اهلل  حضــرت  فرزنــد  می شــود. 

کــه فرمــود: کــرده  علمیــه ی قــم، از پــدرش نقــل 
را  حــوزه  توانســتم  آن هــا  پرتــو  در  و  شــد  مــن  نصیــب  زندگــی  در  کــه  توفیقاتــی 
ــه اســتادم، مرحــوم ســید محمــد  ــه ب ک ــی اســت  تشــکیل دهــم، همــه مرهــون خدمات
کار بــدان جــا کشــید  فشــارکیکرده ام. زمانــی ایشــان بــه شــدت بیمــار شــدند و 
کــه مــن مــدت شــش مــاه، بــراى قضــاى حاجــت ایشــان، طشــت مهّیــا و بدیــن عمــل 

افتخــار می کــردم.2

مرحــوم  خویــش،  اســتاد  بــرای  فوق العــاده ای  احتــرام  نیــز  کوهســتانی  آیــت اهلل 

کــه مرحــوم حاج آقــا حســین  ــود. هنگامــی  آیــت اهلل حاج آقــا حســین قمــی قائــل ب

کوهســتان تشــریف آورده و دو -ســه روز در منــزل  قمــی در مســیر مســافرت بــه 

ــزرگ، در  ــه هنــگام ورود آن مرجــع ب ــد، معظم ل کوهســتانی اقامــت فرمودن آیــت اهلل 

کردنــد و نهایــت ادب و فروتنــی و احتــرام را نســبت بــه  گاو قربانــی  مقابــل ایشــان 

.)http:isfahan.ir( ىف 1 . نقل خاطره از حاج شیخ ممدرضا حنج
تاری، سیمای فرزانگان، ص268. 2 . من
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کــه وســایل وضــو و تطهیــر ایشــان را  ــا آن جــا  ــراز نمودنــد، ت اســتاد عالی مقامــش اب

ــرای ایشــان ســجاده می انداخــت. خاصــه  خــود فراهــم می کــرد و هنــگام نمــاز ب

بــه  کمــر  مولــی،  برابــر  در  مثــل عبــد  کوهســتانی  مــدت، مرحــوم  ایــن  در  آن کــه 
خدمــت بســته و هیــچ قــرار نداشــت.1

بیتی بر شاگردان تأثیر اخالقی تر

به  نیز  را  قدردانی   ،]یزدی حائری  العظمی  ]آیت اهلل  ایشان  حق شناسی 

گونه ای که همواره به یاد او بودند و همیشه و در هر حال،  گردانش آموخت؛ به  شا

آیت اهلل  مرحوم  ایشان،  گردان  شا از  یکی  می خواندند.  قرآن  بلندش  روح  نثار 

منبر  بر  یس  تدر برای  که  هنگامی  همیشه،  که  گلپایگانیبود  العظمی 

کسی بفهمد، حمد و سوره می خواند. بعضی  می نشست، نخست بدون آن که 

گمان می کردند، ایشان دعا یا خطبه می خواند. هنگامی که علت را جویا شدند، 

پاسخ دادند: »نثار روح استادم، حاج شیخ عبدالکریم، حمد و سوره می خوانم؛ 

زیرا او حق بزرگی بر من دارد.« گاهی، مقداری از درس را می گفت و سپس توقف 

می کرد و آهسته لب هایش حرکت می نمود. می پرسیدند: »چرا وسط درس قرآن 

یادم  شیخ  حاج  استادم،  برای  سوره  و  حمد  »تاوت  می فرمود:  می خوانید؟« 
کنون یادم افتاد و تدارک می کنم«.2 رفت؛ ا

تواضع

مقــام معظــم رهبــری روحیــه ی تکبــر را شایســته ی مدیــران ســایر بخش هــای 

نظــام نمی داننــد، چــه رســد بــه مدیــران حوزه هــای علمیــه. ایشــان ایــن حقیقــت 

1 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص44.
یه مسطر، ش4، ص29. 2 . نشر
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را بــا بیــان خاطــره ای توضیــح می دهنــد: 
یکــی از مســئوالن را در محضــری دیــدم کــه برخــوردش بــا مــردم، قــدری متکبرانــه بود. 
ــران آن برخــورد  ــر میخواهــد جب گ ــه ا ک ــد  یی ــه ایشــان بگو ــم ب گفت ــام دادم و  مــن پیغ
ــر  ــن نوک ــردم! م ــد: ای م ی ــر بشــود و بگو ــد در همان طــور محضــری ظاه ــد، بای را بکن
کشــور چــکاره  گفتــه اســت؟ یــک مســئول  کــه نگفتــه؛ آیــا دروغ  شــمایم. خــالف 
اســت؟ فلســفه ی وجــودی مــا غیــر از خدمــت بــه مــردم چیســت؟ امــام فرمودنــد: 
ینــد. ایــن حــرف  ــر بگو کــه رهب ــر از ایــن اســت  ینــد، بهت ــزار بگو ــه مــن خدمت گ ــر ب گ ا
کــه دلــش بیــدار باشــد، مــدح  ــرای انســانی  ــزاری، ب درســتی اســت؛ چــون خدمت گ

بزرگ تــری اســت.1

فروتنی در برابر حق و مؤمنان، از دیگر خصلت های این مرد خدا ]آیت اهلل العظمی 

حائری یزدی[ به شمار می رفت. آیت اهلل مرتضی حائرینقل می کند: 
کــه بینایــى خــود را  پــدرم پیــش از ازدواج بــا والــده ی مــا، همســر دیگــری داشــت 
از دســت داده و زمین گیــر شــده بــود. پــدرم، بارهــا بــا آن ســن و ســال و موقعّیــت، 
بــه  و  کــول می گرفــت  را  او  بــه جابه جایــى داشــت،  نیــاز  کــه همســرش  هنگامــی 

می بــرد.2 می خواســت،  کــه  یــا جاهایــى  ســرداب  پشــت بام، 

]آیــت اهلل  بزرگــوار  آن  مشــکینیبا  آیــت اهلل  بــا  همــراه  کــه  دیــداری  در 

بهاءالدینــی[ داشــتم، آقــای مشــکینی در مــورد آیــت اهلل حائــری از ایشــان 

کــرد و فرمــود: خــادم  پرســید. آیــت اهلل بهاءالدینــی خاطــره ای از تواضــع ایشــان نقــل 

گفــت: همســایه وضــع خوبــی نــدارد. شــیخ فرمــود:  آقــای حائــری شــبی بــه ایشــان 

تــو تکالیــف مــا را ســنگین می کنــی. خــادم پاســخ داد: مگــر وقتــی از یــزد آمــدی، 

کارگزاران نظام، 1370/5/23؛ بانکی پور فرد و رفیعی، مهان، ص368. 1 . بیانات در دیدار با 
یه مسطر، ش4، ص29. میی جهرمی، آیت اهَّلل مؤسس، ص156؛ نشر 2 . کر
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گفتــی!1 چــه داشــتی؟! شــیخ فرمــود: بــا این کــه بی ســوادی، درســت 

   ]مرحوم آیت اهلل العظمی بهاءالدینی[ فرمودند: 
در مجلســی میــرزا ابوالقاســم قمــیرا آیــتاهَّلل خطــاب کردنــد. ایشــان بــا اشــاره بــه 

یــم حائــری، فرمــود: او آیت اهَّلل اســت.2 حــاج شــیخ عبدالکر

و  قمــی خــود -کــه شــخصیت  اســاتید  احــوال  نقــل  در  امــام خمینیبارهــا 

زندگــی آن هــا را »درس عملــی اخــاق« می شــمردند -و در بیــان عوامــل موفقیــت 

کــردن آن در علــم و  حــاج شــیخ عبدالکریــم در ترّقــی دادن حــوزه ی قــم و جلــوه 

ــا شــیخ  ــودن علمــای وقــت قــم )آق ــه »پرهیــزگار« و »بی هــوا« و »صالــح« ب عمــل، ب

ابوالقاســم، میــرزا محمــد اربــاب، میــرزا مهــدی، آقــا شــیخ محمــد کبیــر و...( اشــاره 

کرده انــد.3 

گفتنــی اســت قبــل از آن کــه علمــای قــم از حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری بــرای 

کننــد  یاســت حــوزه ی علمیــه ی ایــن شــهر دعــوت  اقامــت در ایــن شــهر و قبــول ر

کربــا،  )اســفند 1299ش/ رجــب 1340ق(، حــوزه ی  قــم هــم )مثــل حوزه هــای 

ــی بــا حــدود ده مدرســه ی  علمیــه ی 
ّ
مشــهد، تهــران و اصفهــان(، حــوزه ای محل

کمتــر از پانصــد نفــر طلبــه بــود. علمــای قــم، وقتــی موفقیــت حــاج شــیخ  فّعــال و 

و  )ســلطان آباد(  ک  ارا حــوزه ی  بــه  بخشــیدن  علمــی  رونــق  در  را  عبدالکریــم 

ب آن شــهر دیدنــد، تصمیــم گرفتنــد 
ّ

مدیریــت نمونــه ی او را در اداره ی زندگــی طــا

کننــد.  ــا  ــم را احی ــه او، حــوزه ی هــزار ســاله ی ق ــا دعــوت از او و مســاعدت ب ــه ب ک

ــرزا  ــر، می کبی ــرزا ابوالقاســم  ــدام، مراجــع و مدّرســان بزرگــی هم چــون: می در ایــن اق

1  ممدی ری شهری، خاطره های آموزنده، ص318.
2 . مهان.

یا، ج1، ص542؛ صحیفۀ امام، ج19، ص251 و ج 22 ذیل نام ها. اىن، جرعه ای از در 3 . ر.ک: شبیری زحنج
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محمــد فیــض، میــرزا محمــد اربــاب )اشــراقی(، ســید فخرالدیــن ســّیدی، شــیخ 

عبــاس قمــی، میــرزا محمــد کبیــر، ما محمدطاهر اشــعری، میرزا مهــدی حکمی، 

میرســّید محمــد برقعــی، شــیخ محمدعلــی حائــری صفایــی، شــیخ محمدرضــا 

شــریعتمدار ســاوجی و شــیخ محمدتقــی بافقــی و نیــز خاندان هــای اهــل علمــی 

چــون: برقعــی، روحانــی، فاطمــی، َحَرمــی، طباطبایــی قمــی، صادقــی و میرزایــی 

کردنــد. بــه عنــوان نمونــه، آیــت اهلل  )بــه عــاوه ی تّجــار و دیگــر مــردم( مشــارکت 

کــه هیــچ رســاله ی فتوایــی از او چــاپ  ــداد  کبیــر، دیگــر اجــازه ن میــرزا ابوالقاســم 

کــه دیگــر او را »آیــت اهلل« بنامنــد و در اعیــاد نیــز، اّول صبــح  شــود و اجــازه نــداد 

بــه دیــدن حــاج شــیخ عبدالکریــم می رفــت؛ آیــت اهلل میــرزا محّمــد فیــض، جــای 

کــرد؛ حــاج  گــذار  نمــازش را در حــرم مطهــر، بــه حــاج شــیخ عبدالکریــم تقدیــم و وا

ــم منبــر می رفــت و  شــیخ عبــاس قمــی، شــخصًا در منــزل حــاج شــیخ عبدالکری

گردان درس خــارج فقهــش را تکلیــف  روضــه می خوانــد؛ میــرزا محّمــد اربــاب، شــا

کــه بــه درس حــاج شــیخ عبدالکریــم برونــد و... و مراجــع قــم، از آن پــس،  کــرد 

وجوهــات شــرعی مــردم را نگرفتنــد و پرداخت کننــدگان را بــه ســوی حــاج شــیخ 
عبدالکریــم راهنمایــی می کردنــد.1

کــم ســاخته بــود؛ چنان کــه     حضــرت امامتواضــع را بــر تمامــی وجــود خــود حا

گردان ایشــان می گویــد:  یکــی از شــا
کــردم  گهــان احســاس  کــه ســرم پاییــن بــود، عبــور می کــردم. نا یــک روز... در حالــی 
کــردم، چشــمم بــه ســیمای مبــارک امــام  کــرد. وقتــی ســرم را بــاال  کســی بــه مــن ســالم 
ــگار  ــردم. ان ک ــی در خــود احســاس  ــک لحظــه، ســنگینی و فشــار عجیب ــاد. در ی افت

1 . ر.ک: ممدی ری شهری، خاطره های آموزنده، پاورىق ص318.
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بانــم بنــد آمــده بــود. آخــر او امــام، مرجــع تقلیــد، محبــوب، مــراد و... ؛ َمــِن ناچیــز،  ز
بچــه طلبــه ی هفــده ســاله!1

ایشان  این که  با  که  است  مجتهدیآن  آیت اهلل  تواضع  جلوه های  از  یکی 

ی و بیان  کتب حوزو یس  قریب شصت سال در حوزه ی علمیه ی  تهران به تدر

آیات و روایات و احادیث پرداخته و صبح و ظهر و شب، برای طاب حدیثی 

را نقل و پیرامون آن حدیث، از احادیث و آیات و روایات دیگری برای توضیح 

که  به حدیث جالبی می رسیدند  که  وقتی  این،  با وجود  کرده اند،  استفاده  آن 

ما  می فرمود:  حقیر  این  به  خطاب  تواضع  کمال  با  بودند،  ندیده  را  آن  کنون  تا
کنون این حدیث را ندیده بودیم؛ آیا شما قبًا این حدیث را شنیده بودید؟2 تا

که مجامع علمی و از جمله حوزه های علمیه را تهدید می کند،  یکی از آفاتی 

و  و دانسته های علمی خود شده  القاب  و  اسیر عناوین  که عالمان،  آن است 

آن که  حال  کنند.  قلمداد  خود  شأن  دون  را  الزم  مانده  زمین  امور  برخی  انجام 

شهید قدوسی، برای آن که در روند آموزشی مدرسه، تأخیر و خللی وارد نیاید، با 

دست خود جزوات درسی را تایپ و تکثیر می کرد و به رغم آن شخصیت علمی 

و پایگاه پرمایه ی اجتماعی و فرهنگی، بدون هیچ گونه پروایی، آستین ها را باال 

الهی،  انجام یک تکلیف  به عنوان  با عشق، عاقه و خلوص خاصی  و  می زد 

کارهای دفتری و اجرایی را تا پایین ترین سطوح، شخصًا انجام می داد تا چرِخ 
گردش درآورد.3 مدرسه را در آن دوراِن سیاِه استبداد به 

ــا، ســیره اخــالىق -تربیــىت  ــام مخیــین، ج5، ص73 و اهلامی نی ــی ام ــژه از زندگ ی ــاىن وجــداىن، سرگذشــت های و 1 . زم
امــام مخیــین، ص174.

ید، آداب الطالب، پاورىق ص193. 2 . برخوردار فر
یىت شهید قدویس«، مهان، ص88. 3 . »سلوک اخالىق و مدیر



85 فصل اول:ابعاد معنوی- اخالقی مدیران

گرفتــن  جلــوه ی دیگــر تواضــع شــهید قدوســی؟حر؟را می تــوان در ســادگی و فاصلــه 

گردان ایشــان می گویــد:  کــرد. یکــی از شــا ایشــان از تشــریفات جســت وجو 
کــه ترورهــا شــروع شــده بــود، در دانشــگاه تهــران  یــادم هســت اوایــل انقــالب، زمانــی 
ــا  ــای قدوســی تنه ــه مجموعــه ی شــخصیت ها جمــع می شــدند. آق ک ــود  ســمیناری ب
کــرد.  ــا یــک راننــده و یــک پیــکان در آن جلســه حضــور پیــدا  کــه ب ــود  شــخصیتی ب
یان ماشــین آقــای قدوســی را بــا بســیاری از شــخصیت ها  کــه دانشــجو یــادم هســت 

کردنــد و بســیار تأثیــر مثبتــی روی آن هــا گذاشــت.1 قیــاس 

یکــی از ویژگی هــای بــارز آیــت اهلل بنابــی فروتنــی ایشــان اســت. ایشــان در مراســم 

اســتفاده  هــم  صندلــی  از  حتی االمــکان  و  می نشــینند  باشــد،  جــا  کجــا  هــر 

می شــوند.3  بلنــد  می رونــد،  حضورشــان  بــه  طلبه هــا  وقتــی  نوعــًا  نمی کننــد.2 

کفــش طلبه هــا را جمــع  کــرده و در قفســه می گذارنــد.4  گاهــی حاج آقــا  هم چنیــن، 

کــی از نظم مــداری ایــن مدیــر جهــادی اســت. ایــن رفتــار عــاوه بــر تواضــع، حا

عزت نفس

ــه حفــظ  ــاال برخوردارنــد، ب کــه خــود از عــّزت نفــس ب ــر آن  مدیــران موفــق، عــاوه ب

کار می برنــد تــا  ایــن ویژگــی در طــاب نیــز اهتمــام داشــته و تمــام تــاش خــود را بــه 

کننــد.  زمینــه را بــرای تربیــت طابــی بــا مناعــِت طبــع و عــزت نفــس فراهــم 

آیــت اهلل عمیــد زنجانــی بــه ایــن خصوصیــت در حضــرت اماماشــاره می کننــد 

ــد:  و می گوین
امــام دوســت داشــتند طــالب عفیــف باشــند و عــزت نفــس داشــته باشــند. گاه اتفــاق 

1 . گفت وگو با حجت االسالم و املسلمین روح اهَّلل حسینیان، مهان، ص13.
2 . مهان.
3 . مهان.

4 . پورامحد، مهان، ص80.
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ــا آن هــا  ــه امــام ب ک ــد  ــاج می کردن ــد و اظهــار احتی ــاد بعضــی از طــالب می آمدن می افت
ــد.  ــه کمــک نکنن ک ــود  ــا نب ــه آن معن ــن ب ــه ای ــزی نداشــتند. البت برخــورد مالطفت آمی
کــه فالنــی  بارهــا خــودم بــه واســطه نامــه و یادداشــتی خدمت شــان عــرض می کــردم 
گــر شــخصی  مقــداری احتیــاج دارد؛ امــام بــا آغــوش بــاز عنایــت می کردنــد؛ ولــی ا
می افتــاد  اتفــاق  بارهــا  نمی آمــد.  خوش شــان  می کــرد،  اظهــار  و  می آمــد  خــودش 
کــه اخــالق امــام را نمی دانســتند، می آمدنــد و اظهــار نیــاز می کردنــد و امــام  بعضی هــا 
 
ً
کار درســتی نیســت -مخصوصــا کــه ایــن  بــا دست شــان رد می کردنــد و می فهماندنــد 
ــه همــه  ک ــد.. امــام دوســت داشــتند  ــر هــم ناظــر بودن ــه یکــی دو نف ک ــود  ــى ب ــر جای گ ا
طــالب نســبت بــه مســائل دنیــا عــزت نفــس داشــته باشــند و آن حالــت تــوّکل و 

کننــد.1 عــّزت نفــس خودشــان را حفــظ 

بــا این کــه در آن روزگار، فقــر شــدید بــر جامعــه ســایه افکنــده بــود، طــاب از اداره ی 

کــه توفیــق بزرگــی بــرای حــاج شــیخ ]عبدالکریــم  معیشــت خویــش راضــی بودنــد 

کــه زندگــی طــاب بــه  حائــری[ بــه شــمار می رفــت. ایشــان بســیار می کوشــید 

ــزاق از منبع هــای  کــه ارت ــود  ک آلــوده نشــود و معتقــد ب ک و شــبهه نا پول هــای ناپــا

یــان آور اســت  ــرای احــوال معنــوی طــاب ز ک، ب آلــوده و سرچشــمه های شــبهه نا

العظمــی  آیــت اهلل  مــی دارد.2  بــاز  معنــوی  کمال هــای  بــه  رســیدن  از  را  آنــان  و 

گلپایگانیمی فرمایــد: 
 ســی هزار تومــان بــود )بــه انــدازه ی 

ً
کــه ظاهــرا یــادی  روزی یکــی از بازرگانــان، مبلــغ ز

شــیخ  حــاج  العظمــی  آیــت اهَّلل  محضــر  بــه  حــوزه(،  طــالب  مــاه  ســه  یه ی  شــهر
یــم حائــری آورد. روزی بــود کــه حــوزه نیــاِز شــدیدی بــه چنیــن پولــی داشــت؛  عبدالکر
کــه چنــدان  گاهــی از منشــأ کســب آن  ــی مرحــوم حــاج شــیخ، پــس از بررســی و آ ول

له مبلغان، خرداد 1383، مشاره 54،  ص58. گردان در سیره امام مخیین)3( «، مج یس و تربیت شا 1 . موگهی، »تدر
یه مسطر، ش4، ص61-60. 2 . نشر
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کــه می توانســت چنــد مــاه فکــر ایشــان را از مخــارج  صحیــح و شــرعی نبــود، آن را 
حــوزه راحــت ســازد، برگردانــد.1

کــه در زندگــی شــخصی، اســتقال و  شــهید بزرگــوار آیــت اهلل قدوســی همان گونــه 

مناعــت طبــع و بزرگــوارى روح را شــیوه ی خــود ســاخته بــود، مدرســه ی حّقانــی 

ــار منفــی  ــود؛ و حتــی از بیــم آث ــار آورده ب ــزرگ روح ب ــز بلندنظــر و ب و طــاب آن را نی

کــه احیانــًا مــردم می خواســتند بــه  بــر روح طــاب، از پذیــرش هدایــاى جنســی 

کننــد، امتنــاع می نمــود.2 ایــن خصیصــه ی واال بــه طــاب مدرســه  طــاب تقدیــم 

کــه یکــی از اطرافیــان ایشــان نقــل می کنــد: یــك  گونــه ای  نیــز منتقــل شــده بــود؛ بــه 

شــب مــن منــزل ایشــان بــودم. در زدنــد. ایشــان رفــت در حیــاط و وقتــی برگشــت، 

ــراى طــاب  گفــت: خــادم مدرســه اســت. یــك نفــر از تهــران غــذا پختــه و آورده ب
کنــد.3 مدرســه و آنــان نپذیرفته انــد؛ ازایــن رو، آمــده اســت از مــن خواهــش 

ــاب  ــاز ط ــن نی ــه تأمی ــوط ب ــاب، مرب ــس ط ــزت نف ــظ ع ــری از حف ــه ی دیگ    نمون

بــود. شــهید مصطفــی  آنــان  کرامــت  بــه شــخصیت و  بــدون آســیب رســاندن 

کــه همــت  کــرد. مــادر خیلــی  کــه پــدرش فــوت  بــود  ردانی پــور چهــارده ســاله 

می کــرد، بــا قالی بافــی می توانســت زندگــی خودشــان را تــوی اصفهــان بچرخانــد. 

ــی  ــت اهلل قدوس ــم. آی ــتد ق ــی بفرس ــرای مصطف ــه ب ک ــد  ــی نمی مان ــزی باق ــر چی دیگ

بــود، ماهــی بیســت و پنــج  کــرده  برایــش شــهریه مقــرر  بــود،  ماجــرا را فهمیــده 

ی طاقچــه جلــوی آینــه بــود. هیــچ وقــت  کــت رو تومــان. ســر هــر مــاه، دو تــا پا

له حوزه، ش62. 1 . مصاحبه با آیت اهَّلل عبدالسین غروی، مج
تاری، سیمای فرزانگان، ص412؛ یادنامه شهید آیت اهَّلل قدویس،ص41 - 42. 2 . من

تاری، مهان، ص413-412. 3 . من
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کجــا، ولــی می دانســت یکــی مــال مصطفــی اســت، یکــی  رحمــت1 نفهمیــد از 

مــال خــودش. هــر وقــت می آمدنــد حجــره یــا مصطفــی نیامــده بــود، یــا اتفاقــی بــا 

کــت  کت هــا را بــر می داشــتند. تــوی هــر پا هــم می رســیدند. هرکــدام یکــی از پا
ــود.2 ــان ب ــج توم ــت و پن بیس

   مرحوم آیت اهلل مجتهدی نیز برای حفظ عزت نفس طاب می گفتند: 
ــه علــت این کــه  ــد. ب ــه مدرســه های دیگــر نرون ــرای درس ب طلبه هــای ایــن مدرســه ب
کــه درس می دهــد، ســر مــاه مقــداری  گــر طلبــه بــه درس فــالن آقــا بــرود، آن آقــا  ا
گــدا بــار می آیــد؛ ولــی مــن می خواهــم  یه می دهــد و... خــود بــه خــود آن طلبــه  شــهر
طلبه هــا آقــا بــار بیاینــد؛ لــذا ایشــان اســتادِ خــوب بــه مدرســه مــی آورد تــا طلبه هــا 
جــای دیگــر نرونــد. آیــت اهَّلل مجتهــدی قبــول نمی کــرد در مدرســه او بــه صــورت 
یه داده شــود؛ چــون ایشــان اجــازه از مراجــع داشــت،  ــه از طــرف مراجــع شــهر متفرق
یه مــی داد و می گفــت:  یه مــی داد و بــا حفــظ حرمــت و احتــرام هــم شــهر خودشــان شــهر
یه را  یه را بــه او بدهــی. ایشــان شــهر یه بگیــرد، بلکــه بایــد شــهر طلبــه نبایــد شــهر
ــرد و  ــاال می ب ــه را ب ــام طلب ــن وســیله مق ــه ای کرامــت و ب ــا  ــه مــی داد، آن هــم ب ــه طلب ب

می گفت:»طلبــه بایــد غنــی الطبــع باشــد.«3

کــه طــاب  کرامــت نفــس طــاب، آن هنــگام  در مدرســه ی بنــاب نیــز بــرای حفــظ 

کمتــری در مدرســه بــود، مســئول شــهریه بــه حجــره ی طلبــه مراجعــه می کــرد، 

کتــاب قــرار مــی داد  کــت شــهریه را در خفــا در آن  کتابــی را از طلبــه می گرفــت، پا

کتــاب را بــه طلبــه برمی گردانــد. در آن مدرســه، هرگــز پــول بــه طــور  و بــا احتــرام 
ــد.4 ــه داده نش ــه طلب ــتقیم ب مس

1 . حجت  االسالم شهید رمحت اهَّلل میثمی.
2 . ثبات، یادگاران )8(: کتاب رداىن پور، خاطره 13.

3 . حجت االسالم واملسلمین رامشک، مهان.
من تعلمی و تربیت اسالمی حوزه علمیه در مضر آیت اهَّلل بناىب، فایل صویت. 4 . احنج
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   آیت اهلل بنابی در مورد مبنای عزت نفس می فرماید:
 

ُ
جاِهــل

ْ
ال »َیْحَســُبُهُم  می فرمایــد:  کــه  آن جــا  در  دارد؛  قرآنــی  یشــه  ر مســأله  اصــل   

ــرم و ائمــه  ک ــر ا ــردار پیامب ک ــار و  یشــه در رفت ــِف«؛1 و هم چنیــن ر
ُ

َعّف ــَن الّتَ ــاَء ِم ْغِنی
َ
أ

کــه افــراط  کنــم  معصومیــندارد. امــا در تعییــن محــدوده آن، بایــد خاطــر نشــان 
گــر پــدرش بــه او چیــزی داد،  یط هایــى وجــود دارد. مثــالً کســی گمــان می کنــد ا و تفر
ــود،  ــع ب ــر عــزت نفــس و مناعــت طب ــه مظه ــد. رســول اهَّللک کن ــول  ــد آن را قب نبای
ایــن رفتــار حســنه  کســی هدیــه ای مــی داد، حضــرت آن را قبــول می فرمــود.  گــر  ا
یــن  پیامبــر، بایــد بــرای مــا الگــو باشــد. رد کــردن هدیــه کار درســتی نیســت. البتــه عناو

دیگــر مثــل رشــوه، حــق ســکوت و غیــره حســابش معلــوم اســت.

گــر بــرای  کــه ذلــت آور باشــد. ا البتــه خــود هدیــه یــا پــول دادن بایــد بــه نحــوی نباشــد 
یــد آن  تبلیــغ و منبــر، یــك چیــزی را بــا احتــرام و حفــظ آبــرو دادنــد، چــه کســی می گو
ــه  ک ــه طــوری نشــود  ک ــم  کیــد می کنی ــول نکنــد؟! مــا روی ایــن مطلــب بیشــتر تأ را قب
یــد بگــذار این جــوری حــرف  کاال بــه مــردم بفروشــد و بــا خــود بگو دیــن را بــه عنــوان 
یــد،  کــه حقایــق را بگو بزنــم تــا از مــن خوششــان بیایــد. وظیفــه ی طلبــه ایــن اســت 
یــد کــه جــذاب  حــال مــردم بپســندند یــا نپســندند. البتــه حقیقــت را بــا چــه قالبــی بگو

باشــد، حــرف دیگــری اســت.2

   ایشان در ادامه می فرمایند: 
هــر وقــت طلبه هــا می آینــد و درخواســت پــول می کننــد، از آن هــا خجالــت می کشــم و 

یــد و هــر موقــع برگرداندیــد بــه مــن خبــر بدهیــد.1 یــم: از صنــدوق بردار می گو

کــه طــاب درخواســت های  ــه همیــن منظــور، ایشــان زمینــه ای فراهــم می کننــد  ب
ــِف 

ُ
َعّف ــَن الّتَ ــاء ِم ْغِنَی

َ
 أ

ُ
ــل اِه َ ج

ْ
ُم ال ــُهُ ْرِض َیْحَس

َ
ــا یِف األ ًب ــَتِطیُعوَن َضْر ــِبیِل اهَّلِل الَ َیْس  یِف َس

ْ
ــُروا حِص

ُ
ــَن أ ِذی

َّ
ــَراء ال ُفَق

ْ
1 . »ِلل

 ِمــْن َخْیــٍر َفــِإّنَ اهَّلَل ِبــِه َعِلــمٌی«؛ ]ایــن صدقــات [ بــراى آن ]دســته 
ْ
اًفــا َوَمــا ُتنِفُقــوا َ ــاَس ِإلْ وَن الّنَ

ُ
ل
َ
َتْعِرُفُهــم ِبِســیَماُهْم الَ َیْســأ

کننــد.  ینــه ی زندگــی [ در زمــین ســفر  ــراى تأمــین هز ــد، و منی تواننــد ]ب کــه در راه خــدا فرومانده ان از[ نیازمنــداىن اســت 
ــا اصــرار،  ــا را از سیمایشــان می شــنایس. ب ــدارد. آن ه ــان را توانگــر می پن ــرد ىب اطــالع، آن یشــتن دارى، ف از شــّدت خو

گاه اســت. )بقــره، آیــه273(  خــدا از آن آ
ً
کنیــد، قطعــا ]چیــزى [ از مــردم منی خواهنــد. و هــر مــاىل ]بــه آنــان [ انفــاق 

http://hawzahbonab.com :2 . به نقل از سایت حوزه علمیه بناب
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کســی نیازمنــد  کــه  گــر متوجــه شــویم  خــود را بــه زبــان نیاورنــد. ایشــان می گوینــد: ا

کــه بــه ســؤال برســد.1 ایشــان هم چنیــن در موقعیت هــای  اســت، اجــازه نمی دهیــم 

مناســب بــا توصیه هــای مختلــف، طــاب را بــه حفــظ عــزت نفــس و مناعــت 

طبــع دعــوت می کننــد. در این جــا برخــی از توصیه هــای ایشــان نقــل می شــود:
گر شده، گرسنه بمان؛ ولی عزت نفست را حفظ کن. -حتی ا

گــر هدیه هــای  گــر عــزت نباشــد، مــردم بــه علمــا بــا نــگاه یــک تاجــر نــگاه می کننــد. ا -ا
ــا، هــم  ــول م ــم. عــزت نفــس، هــم ق ی  نمی گیر

ّ
ــم و اال ی ــد، می گیر ــا عــزت دادن ــوأم ب ت

عمــل مــا و هــم توصیــه ماســت.

گر چیزی خواسته اند به نفع مردم بوده است. -پیامبران از مردم چیزی طلب نمی کردند و ا

کارهایشان را جز برای رضای خدا انجام نمی دادند. -ما پیرو اهل بیتی هستیم که 

ید! یم برای تبلیغ به مدارس، می گفتند: مبادا به خاطر پول برو -می خواستیم برو

ید و برای حل مشکالت هم از خوِد خدا بخواهید. -تا می توانید از کسی قرض نگیر

گــر خــوب درس بخوانیــد، دنیــای شــما هــم آبــاد اســت، بــدون این کــه محتــاج  -ا
ید.  دیگــران شــو

ــه: از دیگــران درخواســتی  ک ــد  ین ــه نقــل از دعــای مکارم االخــالق، همــواره می گو -ب
نداشــته باشــید.

کردنــد،  کــه درس عملــی اســت: بــا خــدا معاملــه  -ســیره بــزرگان را مطــرح می کننــد 
پــرده دری نکردنــد.

ید. کنید وامدار کسی نشو یند: سعی  -وقتی کسی متأهل می شود، می گو
ْقِتصاد«.2 َبُسُهم اِل

ْ
-طلبه ها را توصیه می کنند به: »ّمل

1 . مهان، ص74.
.) 2 . هنج البالغه، خطبه193 )خطبه متقین
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کنید تا دستتان را پیش دیگران دراز نکنید.1 ینه ها را  با مخارجتان یکی  -هز

البتــه ایــن بزرگــوار خــود عمــا پای بنــد بــه ایــن امــور بوده انــد. بــرای نمونــه، یکــی از 

طــاب نقــل می کنــد: 
ــش را  ــد، پول ی ــام را بردار ــار ام ــک دوره آث ــد: ی ــم، یکــی از مراجــع فرمودن در اردوی ق
یــد؛ ولــی  مــا حســاب می کنیــم. حاج آقــا ]بنابــى[ فرمودنــد: حســب امــر ایشــان بردار

یــم.2 پولــش را مــا خودمــان می پرداز

عیب پوشی اصالح گر

کــس عیوبــی دارد و طــاب، بــه ویــژه طــاب تــازه وارد نیــز  بــه طــور طبیعــی هــر 

گاه ناخواســته بــا برخــی از  از ایــن عیــوب مســتثنا نیســتند. مدیــران دلســوز نیــز 

مشــکات در اعمــال و رفتــار طــاب مواجــه می شــوند. در چنیــن موقعیت هایــی، 

کننــد.  کــه عیــب طلبــه را فــاش  کار را در ایــن می بیننــد  برخــی از مدیــران چــاره ی 

کــه بــا ایــن شــگرد، طــاب بــه دقــت نظــر مدیــر پــی بــرده و در  آنــان بــر ایــن باورنــد 

گــروه دیگــری از مدیــران نیــز  رفتارهــا، مراقبــت بیشــتری از خــود نشــان می دهنــد. 

ی طلبــه، یــا جهــت آن کــه بــرای خــود دردســر درســت نکننــد یــا  یــا بــرای حفــظ آبــرو

کنــار عیــوب بــه آســانی می گذرنــد. هــر دو روش مواجهــه ی  بــه دلیــل بی تفاوتــی، از 

گفتــه شــده، از صّحــت و اتقــان الزم برخــوردار نیســت؛ چــون در صــورت نخســت، 

در  و  می گیــرد  قــرار  تهدیــد  معــرض  در  آبــرو  یعنــی  طلبــه،  ســرمایه ی  مهم تریــن 

گســترش آن  شــکل دوم، بی اعتنایــی بــه عیــوب، زمینــه ی نهادینــه شــدن آن هــا و 

در بیــن دیگــران را فراهــم می ســازد. در چنیــن شــرایطی برخــورد درســت آن اســت 

1 . پورامحد، مهان، ص74.
2 . مهان.
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ــرای  ــه رخ نکشــیدن عیــوب، از راه هــای غیــر مســتقیم ب ــرو و ب کــه ضمــن حفــِظ آب

کنیــم. کــردن آن اســتفاده  برطــرف 

گردان، غالبــًا از روش غیــر مســتقیم اســتفاده     شــهید قدوســی در تربیــت شــا

کــردن  می کردنــد و عیــب اشــخاص را بــه رخ آنــان نمی کشــیدند، بلکــه بــا مطــرح 

گــر  خودشــان، افــراد را متوجــه نقطــه ضعفشــان می کردنــد. عقیــده داشــتند: »ا

کارهــا مــورد نقــد و بررســی و  در تاش هــای مذهبــی، دقــت و مراقبــت نشــود و 
ــویم.«1 ــی دور ش ــح و اصول ــیر صحی ــکان دارد از مس ــرد، ام ــرار نگی ــی ق ارزش یاب

کــم کاری برخــی را تحمــل می کننــد تــا حّجــت بــر آن هــا تمــام     آیــت اهلل بنابــی نیــز 

شــود.2 ایشــان بــرای اصــاح رفتارهــای نادرســت، از روش غیــر مســتقیم اســتفاده 

می کننــد؛ امــا در برخــی خطاهــا -کــه دیگــر مانــدن شــخص در حــوزه صــاح 

نیســت -می گوینــد: »ســعی می کنــم ســایر طلبه هــا بــه خطــای او پــی نبرنــد )البتــه 

گــر او را  کــه جــوان اســت و ا گــر از قرائــن بفهمنــد، آن حــرف دیگــری اســت(؛ چرا ا
اخــراج می کنــم، از حــوزه بیــرون می کنــم، نــه از جرگــه ی انســانیت و اســامیت!«3

یىت شهید قدویس«، مهان، ص86. 1 . »سلوک اخالىق و مدیر
2 . مهان. 

یىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 3 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
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که آنان در خصوص  الزمه ی نقش آفرینی تربیتی مان مدارس علمیه آن است 

گاهی در این مسیر  کافی برخوردار بوده و با آ برخی مسایل، از شناخت و معرفت 

که مدیر باید شناخت دقیقی  گام نهند. در این جا آن دسته از مواردی  خطیر 

از آن ها داشته باشد، در سیره ی مدیران موفق مدارس علمیه بررسی می شود:

بیِت طلبه زش کار تر معرفت به ار

ــرای نقش آفرینــی در تربیــت طــاب جــزم  کــه عــزم مدیــر را ب یکــی از  امــور مهمــی 

کنــد،  کــه مدیــر همــه ی وجــود خــود را وقــف پــرورش طلبــه  کــرده و باعــث می شــود 

شــناخت عمیــق او از اهمیــت و ارزش تربیــت طــاب اســت. رهبــر معظــم انقاب 

اســامی بدین گونــه، ارزش تربیــت طلبــه را متذکــر می شــوند: 
که  کوتاه، ما باید این طلبه اى را  یم. به عبارت خالصه و  ما باید این طلبه را بساز
کنیم؛ تا  کشور به او امید بسته، به صورت یک بنیان مرصوص درستش  نظام و 
که او بزرگ می شود - حاال یا مدرس می شود، یا مرجع می شود، یا مبلغ  آن روزى 

می شود، یا خارج می رود، یا یک مسئول دولتی می شود، آن جا لنگ نزند.1

آیت اهلل احمد جنتی، هدف از تأسیس مدرسه ی حقانی را این چنین ترسیم کرده اند: 
کــه در  هــدف از تأســیس مدرســه ی حقانــی، تربیــت طــالب فاضــل و متدینــی بــود 
یســندگی، اســتادی، امامــِت  یندگــی، نو هــر ُپســتی از پســت های روحانیــت، ماننــد گو
ــه  ــی مرجعیــت و... خواســتند انجــام وظیف ــی، حت ــت مــدارس دین ی جماعــت، مدیر
کننــد، از معلومــات و تربیت هــای صحیــح مذهبــی، اخالقــی و سیاســی در حــد الزم 
ــر  گ ــرای اســالم باشــند و حتــی ا ــروی آمــاده ب ــه صــورت یــک نی برخــوردار باشــند و ب
از ایــن رشــته هــم خــارج شــدند، عنصــری صالــح و مفیــد بــه حــال جامعــه باشــند.2

له ى حوزه، 1370/11/28. یه ى مج یر 1 . بیانات در دیدار با اعضاى هیأت حتر
2 . گفت وگو و شنود با آیت اهَّلل امحد جنىت، ماهنامه شاهد یاران، ش38، دی ماه 1387، ص8.
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حضــرت آیــت اهلل فاضــل، مدیــر حــوزه ی علمیــه ی فیضیــه بابــل بر ایــن باورند 

کــه مدیــر بایــد مدیریــت مدرســه را عبــادت بدانــد. ایشــان می فرماینــد: 
ــه صــورت  ــد و ب ــادت بدان کار خــود را عب ــد نگــران طــالب باشــد و  ــر خــوب بای مدی
کنــد.1  گاهــی  مســتقیم یــا غیرمســتقیم، از فعالیــت علمــی و اخالقــی طلبه هــا کســب آ

آیت اهلل بنابی نیز هدایت جامعه را مرهون مجاهدِت طاب می دانند و می گویند: 
هدایت جامعه فقط مرهون مجاهدت طالب است و وجود تك تك آن ها -خاصه 
رسول اهَّللa  وامامان  سنت  و  قرآن  اسالم،  عیار  تمام  -الگوی  غیبت  زمان  در 
معصوم خواهد بود و مقام و حیثیت مکتب، در زمینه های فکری، عقیدتی، 

گره خواهد خورد.2 یزان،  اخالقی، با حرکات و سکنات و عملکرد این عز

کوهســتانی، معرفــت بــه پــرورش طــاب را در تصمیــم خــود بــرای  مرحــوم آیــت اهلل 

تأســیس حــوزه اثرگــذار می داننــد: 
بدهم و چگونه وظیفه  انجام  کاری  که چه  بودم  فکر  در  بازگشتم،  از نجف  وقتی 
گرفتم در  که تصمیم  تا این  با مردم رفتار نمایم؟  را به انجام برسانم؟ چطور  خود 
یژگی های اخالقی و رفتاری امامان معصوم غور کنم و همان سان که آنان با  و
مردم رفتار می نمودند، من نیز سیره ی آن بزرگواران را در رفتار خود با مردم پیاده کنم. 
کنم و به طور سّیار  مرّدد بودم آب و نان خود را بگیرم و به شهرها و روستاها سفر 
که آنان به  کنم  کنم و عده ای را تربیت  و خانه به دوش تبلیغ نمایم یا حوزه ای بنا 

کنند.  یج  جای من به شهرها و روستاها بروند و اسالم و دین را ترو

یه  گفت وشنود با آیت اهَّلل فاضل بابىل )مدیر حوزه فیضیه بابل(، نشر 1 . »حوزه های علمیه؛ دیروز، امروز، فردا« در 
.)/http://www.hawzah.net( افق حوزه، اسفند 1387، مشاره222؛ به نقل از: پایگاه اطالع رساىن حوزه

یىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 2 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
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گر بخواهم به طور سّیار در مناطق مختلف بروم و وظیفه ام را این چنین انجام  دیدم ا
کنم و مشکالت و زحمات  دهم، شاید از عهده اش برنیایم و نتوانم به خوبى تبلیغ 
که با وضع مزاجی و روحی من سازگار نبود.1  خاص خود را نیز در پى می داشت 
سرانجام با توّکل به خدا و توّجه حضرت ولی عصر، تأسیس حوزه را آغاز کردم 

گرفتم.2  کار  و تمام سعی خود را برای تربیت و پرورش نسل جوان به 

گســترده ای،  کــه هجمه هــای  ب و بصیــر در دورانــی 
ّ

پــرورش طــاب فاضــل، مهــذ

بیشــتری  ارزش  و  اهمیــت  از  می کنــد،  تهدیــد  را  جامعــه  اعتقــادات  و  ایمــان 

ــه وطــن خویــش، ایــران   کوهســتانی ب برخــوردار اســت. هنــگام بازگشــت آیــت اهلل 

بــه ســبب تجــاوز اجانــب و ســتم رضاخــان، در وضــع آشــفته و نگران کننــده اى بــه 

ســر می بــرد. علمــا بــا مشــاهده ی ایــن اوضــاع نابســامان، بــه شــّدت در هالــه اى از 

تأّثــر و رنــج روزگار می گذرانیدنــد. تمــام حوزه هــاى علمّیــه، مســاجد و حســینیه ها 

بســته بــود و از اقامــه ی مجالــس مذهبــی و مراســم دینــی به طــور جــّدى جلوگیــرى 

از  بــراى جلوگیــرى  و  برگشــت  زادگاه خویــش  بــه  کوهســتانی  آیــت اهلل  می شــد. 

گــون مســافرت نمــود  گونا اجــراى نقشــه هاى ضــّد دینــی رضاخــان، بــه آبادى هــاى 

گاه ســاخت.  و بــه ارشــاد مــردم پرداخــت و آنــان را از ایــن توطئه هــاى خطرنــاك آ

کوهســتان را بــر  کلنــگ احــداث حــوزه ی علمّیــه ی  ى در ســال ١٣١6 هـــ  . ق،  و

کــه در  زمیــن زد و بــراى تحّقــق ایــن هــدف پــاك، بخشــی از امــاك شــخصی خــود را 

جنــب منــزل مســکونی اش قــرار داشــت، بــه ایــن امــر اختصــاص داد و بــا تاشــی 

گــردد؛ وىل بــرای مرحــوم کوهســتاىن از ایــن  یــج دیــن  1 . البتــه مشــکالت منی توانــد بــرای عاملــان اهلــی، مانــع تبلــغ و ترو
کــه وی در خــوراک و پوشــاک خیــىل متــاط و مواظــب بــود. افــزون بــر آن کــه از وجوهــات شــرعیه  جهــت دشــوار بــود 
نیــز اســتفاده منی کــرد و الزمــه اش ایــن بــود کــه در مــکاىن اســتقرار داشــته باشــد و بــر مبنــای فکــری خــود در زندگــی عمــل 

ىق ص52( منایــد. )کوهســتاىن، بــر قلــه پارســایی، پــاور
2 . مهان، ص51ـ52.
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گلــی بســیار  مســتمر و تــوأم بــا تدبیــر و مشــی حکیمانــه، ســه دســتگاه ســاختمان 

کــرد.  ب احــداث 
ّ

کــه هــر یــك شــامل چنــد حجــره بــود، بــراى ِاســکان طــا ســاده 

گشــایش یافــت. پــس از تکمیــل بنــاى  کوهســتان  ســرانجام حــوزه ی علمّیــه ی 

ــن  ــه ای ک ــأل زد  ــرآن تف ــه ق ــوزه، ب ــذارى ح ــراى نام گ ــتانی ب کوهس ــت اهلل  ــه، آی مدرس

ــٌر، ِمّمــا َیْجَمُعــوَن.«1 و  َیْفَرُحــوا ُهــَو َخْی
ْ
ل

َ
ــَك ف ِبذِل

َ
ــِه ف هلِل َو ِبَرْحَمِت

َ
 ِبَفْضــِل ا

ْ
آیــه آمــد: »ُقــل

بــا الهــام از کام وحــی، ایــن ســه مدرســه را »فضــل«، »رحمــت«، »فــرح« نــام نهــاد.2

کوهســتانی در تشــکیل حــوزه، یکــی  کار آیــت اهلل     بــرای روشــن تر شــدن اهمیــت 

ــازی این چنیــن تحلیــل  گردان برجســته ایشــان؛ یعنــی حضــرت آیــت اهلل ای از شــا

کرده انــد: 
به  ایشان   و  بودند  الهی  بزرگ  انبیای  مانند  زمان  آن  علمای  همه  من،  تعبیر  به 
می گفتند؛  »وا  اّمتاه«  مرحوم  آن  و  می گفتند  »وانفسا«  آن ها  رسول اهَّللبود.  مثابه  
که احساس مسئولیت در خصوص زنده نگه داشتن حوزه ها و تربیت عالمان و  چرا
سنگرباناِن دینی و سخت کوشی در این مسیر و از مشکالت نهراسیدن در ایشان به 

وجود آمده بود؛ اما در دیگران این احساس به وجود نیامده بود ... .3

کوهستانی  می فرمودند:  آیت اهلل 
کــه عمامــه را از ســر روحانیــان برمی داشــتند و شــرایط ســختی را  در عصــر رضاخــان 
کنــون وقــت درس خوانــدن اســت.  کــرده بودنــد، مــن می گفتــم ا ــر عالمــان تحمیــل  ب
را  دارنــد عمامه هــا  کــه  اآلن  می گفتنــد  و  بودنــد  کــرده  تعجــب  دوســتان  از  برخــی 
برمی دارنــد و می خواهنــد علمــا را از بیــن ببرنــد؛ چگونــه وقــت درس خوانــدن اســت! 

گــرد می آورنــد، هبتــر اســت.  کــه ]مؤمنــان[ بایــد شــاد شــوند و ایــن از هــر چــه  1 . بگــو بــه فضــل و رمحــت  خداســت 
ــه57( )یونــس، آی

2 . ســیدکباری، حوزه هــای علمیــه شــیعه در گســتره جهــان، ص551؛ مجعــی از پژوهشــگران حــوزه علمیــه قــم، گلشــن 
ابــرار، ج3، ص393.

3 . مهان، ص56.
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کــه ممکــن  گفتــم: اآلن بایــد درس خوانــد و تکلیــف شــرعی خــود را دانســت؛ چــرا 
کــه بــه احــکام شــرعی دسترســی نداشــته باشــد؛  گیــرد  اســت انســان در شــرایطی قــرار 

گرفــت.1 ــاد  ــد و وظیفــه شــرعی خــود را ی ــد درس خوان ــذا بای ل

ایشان به یکی از فضا فرمودند: 
ــو حاضــری در حــق  ــم ت گفت ــه همســرم  ــدران آمــدم، ب ــه مازن ــه از نجــف ب ک هنگامــی 
کنــم و آن هــا را تربیــت نماییــم تــا نــزد پــروردگار  کنــی و مــن پــدری  طــالب مــادری 
کــه رضاشــاه  گرفتــم در آن زمــان  کــرد و مــن هــم تصمیــم  روســفید باشــیم؟ قبــول 
یــادی را تحــِت  نمی گذاشــت یــک نفــر معّمــم در ایــران وجــود داشــته باشــد، طــالب ز

ــرار دهــم.2 تربیــت و پوشــش ق

کامــل در خدمــت  کــه ایشــان را بــه طــور  ایــن معرفــت بــه اهمیــت طلبه پــروری بــود 

کامــل، بــر تحصیــل و تهذیــب  کوهســتان، بــا دّقــت  طــاب قــرار داد. پیــر پارســاى 

دیگــرى  عهــده ی  بــه  را  حــوزه  مدیریــت  هیــچ گاه  او  می کــرد.  نظــارت  طــاب 

کــه در رشــد علمــی و تزکّیــه ی طــّاب مؤّثــر  ى هرگونــه امکاناتــی را  نگذاشــت. و

بــود، در اختیارشــان قــرار داد و آنــان را بــه زندگــی ســاده و حفــظ زّى طلبگــی 

گســترش ایــن حــوزه بــه لحــاظ علمــی و تدارکاتــی و نیــز شــهرتی  ســفارش می کــرد. 

ــه دســت آورد، مرهــون ُحســن مدیریــت، صفــاى باطــن و اخــاِص آیــت اهلل  کــه ب

بــا  را  طــّاب  امــور  دردآشــنا،  و  کــه هم چــون حکیمــی حــاذق  بــود  کوهســتانی 

فروتنــی ســامان مــی داد و هم چــون پــدرى مهربــان بــا آنــان رفتــار می کــرد و بــا نشــاط 

ــه  روحــی خویــش، همــگان را در جهــت ادامــه ی تحصیــل و پیمــودن مســیر تزکّی

می ســاخت. مصمــم 

1 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص304، به نقل از: فرزند آیت اهَّلل کوهستاىن.
2 . مهان، ص52.
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که  شد  موجب  کوهستانی  آیت اهلل  معرفت  از  برخاسته  و  مخلصانه  تاش 

محل  و  دانش پژوهان  توجه  مرکز  »کوهستان«،  گمنام  روستاى  مدتی،  اندك  در 

محققان  و  نویسندگان  خردمند،  خطیبان  حوزه،  علمی  مشاهیر  رفت وآمد 

عرصه هاى دینی و اعتقادى قرار گرفت. بسیارى از علماى بهشهر، هزار جریب،1 

که در این حوزه  نکا، رستم کا و دیگر مناطق مازندران از جمله افرادى هستند 

به مقامات علمی دست یافته اند.2 یکی از بزرگان در توصیف و تمجید آیت اهلل 

را  »کوهستانی دهات  فرمود:  روحانیت  و  اسام  به  ایشان  و خدمت  کوهستانی 

به  را  گردان  شا و  می کرد  یس  تدر مدرسه  در  کوهستانی  آیت اهلل  کرد.«3  نجف 

ى، پرسش و موشکافی وادار می کرد.  کنجکاو مباحثه علمی، 

کــه دســت اندرکاران  کار بــرای طلبــه، موجــب آن می شــود     شــناخت اهمیــت 

طــاب  تهذیبــی  و  علمــی  رشــد  بــرای  لحظه هــا  لحظــه  از  علمیــه  حوزه هــای 

کننــد. مرحــوم  کوچک تریــن واحــد زمــان پیش گیــری  اســتفاده و از هــدر رفــت 

اماممی گوینــد:  حضــرت  بــرادر  پســندیده،  آیــت اهلل 
وقتــی بــرای اولیــن بــار در زنــدان قصــر خدمــت امــام رســیدم، خواســتم غیــِر مســتقیم 
ــا، اجــازه می فرماییــد درس هــا  گفتــم: آق ــه ایشــان اوضــاع بیــرون را اطــالع بدهــم،  ب
ییــد  گفتــم: بلــه. فرمودنــد: بلــه، بگو شــروع بشــوند؟ فرمودنــد: مگــر تعطیــل شــده اند؟ 

کننــد.4 حوزه هــا درس را شــروع 

گرد  کوهســتانی نیــز ارزش زمــان و قداســت تربیــت طــاب را بــه شــا آیــت اهلل 

ــه  ــه میشــود. )عبدالکــرمی کوهســتاىن، برقل گفت ــدران و گلســتان  ــه ییــالىق و کوهســتاىن مازن ــه منطق ــب ب ی ــزار جر 1 . ه
پارســایی، پــاورىق ص308(

2 . سیدکباری، مهان، ص551؛ مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، مهان، ج3، ص394.
ىق ص60.  3 . کوهستاىن، مهان، پاور

4 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام مخیین، ج5، ص116.
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کردنــد. پــس از مراجعــت آیــت اهلل ایــازی از نجــف، حضــرت  گوشــزد  خــود نیــز 

مقدم گویــی،  خیــر  ضمــن  در  و  آمدنــد  ایشــان  دیــدار  بــه  کوهســتانی  آیــت اهلل 

کــه:  کــه از جملــه آن هــا ایــن بــود  توصیه هایــی داشــتند 
گــر می خواهــی عمــری بــا برکــت داشــته باشــی، بــه تأســیس حــوزه ی علمیــه و تربیــِت  ا
طــالب بپــرداز و از آمــد و شــدها بپرهیــز کــه مانــِع موفقیــت در ایــن مســیر خواهــد شــد.

آیت اهلل ایازی در خاطراتش می گوید: 
ــذاردم.  گ ــای تأســیس مدرســه را  ــم بن ــد داشــتیم. کم ک ــد و بازدی ــاه دی ــب یــک م ی قر
ــم،  کنی ــام مصــرف  ــه از ســهم ام ــدون این ک ــاق ب ــع، دوازده ات ــل مســجد جام در مقاب
کردیــم؛ امــا از طــالب کســی مراجعــه نکــرد!  ســاختیم و تمــام شــد. حــوزه را درســت 
کــه بــه  ــداه(  ــا ف ــا دیــدم حضــرت بقیــة اهَّلل )ارواحن ی ــِم رو  ناراحــت شــدم ... . در عال

ً
قلبــا

یف داشــتند، تمــام حجــرات را آن  همراهشــان، مرحــوم آیــت اهَّلل بروجــردی هــم تشــر
کردنــد و فرمودنــد: »آقــای ایــازی!  گرفتــه اســت و بعــد، رو بــه مــن  یــل  حضــرت تحو
یــج طــالب از اطــراف قائمشــهر و ســاری و بابــل  مواظــب طــالب بــاش.« ... بــه تدر

یر شــدند و اجتمــاع معتنابهــی شــد.1 ســراز

یشــه دار بــود  معرفــت آیــت اهلل ایــازی بــه طلبه پــروری، آن چنــان عمیــق و ر

ــا اواخــر عمــر شریفشــان، بــه چیــزی  کــه از  بــدو تأســیس حــوزه علمیــه جعفریــه2 ت

کــرده بــود.  جــز تعلیــم و تربیــت طــاب نمی اندیشــید و خــود را وقــف ایــن عرصــه 

ــه  ــی را ب ت
ّ

ــچ لذ ــود و هی ــه را می پیم ــجد و مدرس ــیر مس ــال مس ــل س ــوار چه آن بزرگ

آن ترجیــح نمــی داد. برنامــه ی روزانــه ی  چهــل ســاله ی ایشــان در امــور حــوزه ی 

پایــگاه  از  نقــل  بــه  ؛   ،1389 آذر   17 ،ش292،  حــوزه  افــق  یه  نشــر ایــازی،  ابوالســن  شــیخ  حــاج  آیــت اهَّلل   . 1
حــوزه. اطالع رســاىن 

یــه ُرســَم کال از ســال 1341 و بــه دنبــال درخواســت آیــت اهَّلل العظمــی کوهســتاىن از آیــت اهَّلل  2 . حــوزه علمیــه جعفر
ــرد. ک ــرورِش طــالب را آغــاز  کار پ ــازی تأســیس و  ــه ای عالم
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کــه هــر صبــح و شــام بــه مدرســه می آمدنــد و بــه تمــام حجــرات  علمیــه چنیــن بــود 

گاه می شــدند و تذکــرات اخاقــی  سرکشــی می نمودنــد و از حــال یکایــک طــاب آ

گاهــی وارد حجــرات  ــه آن هــا ارائــه می فرمودنــد.  ــه تناســب روحیاتشــان ب الزم را ب

کــه در روحیاتشــان  می شــدند و تذکراتــی خصوصــی بــه افــراد عنایــت می فرمودنــد 
تأثیــر بســزایی داشــت.1

   آیت اهلل ایازی می فرمودند: 
مــن در تمــام عمــرم در میــان مســجد و حــوزه بــودم. اینــک مایلــم جســد مــن نیــز در 

کنــم.2 همیــن حــوزه بمانــد تــا جســدم را نیــز در ایــن راه فــدا و اهــدا 

شناخت ویژگی های نسل جوان

مدیــر بــرای تأثیرگــذاری بــر زیــر مجموعــه ی خــود، بایــد از آن هــا شــناخت الزم 

ــه  ــر را ب ــای مدی ــت زحمت ه ــن اس ــر ممک ــن ام ــه ای ــی ب ــد. بی توجه ــته باش را داش

نتیجــه نرســاند و حتــی بــه طــور معکــوس نتیجــه دهــد. مدیــران مــدارس علمیــه 

ــا خصوصیــات ایــن قشــر  ــد ب ــد، بای ــان ســروکار دارن ــا خیــل عظیمــی از جوان ــه ب ک

خصوصیــات  ایــن  اســاس  بــر  را  خــود  فعالیت هــای  بتواننــد  تــا  باشــند  آشــنا 

ســامان بخشــند. رهبــر معظــم انقاب  جنبه هــای ســتایش برانگیز جوانــان را 

می کننــد: تبییــن  بدین گونــه 
گــر یــک فهرســت صــد  نقــاط ســتایش برانگیز جوان هــا چی هاســت؟ فــراوان اســت. ا
یــادى نرفته ایــم؛ امــا حــاال چنــد نقطــه اش را  کنیــم، بــاز ز نقطه ایــى را هــم مــا فراهــم 

مــن عــرض می کنــم.

جــوان، آســان حــق را می پذیــرد. ایــن خیلــی مهــم اســت. راحــت و صادقانــه اعتــراض 

1 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص112.
2  . مهان، ص163.
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گرفتــارى درونــی  می کنــد. ایــن هــم بســیار مهــم اســت. بى دغدغــه و بــدون هیچ گونــه 
اقــدام می کنــد. پذیــرش آســان، اعتــراض صادقانــه، و اقــدام بى دغدغــه؛ شــما همیــن 
یبایــى بــه وجــود می آیــد و  یــد، ببینیــد چــه حقیقــت ز ســه عنصــر را پهلــوى هــم بگذار

چــه کلیــدى بــراى حــل مشــکالت!

جـوان بـه طـور طبیعـی طالـب اصـالح اسـت... ؛ یعنـی بـه طـور طبیعـی طالـب 
عدالـت اسـت؛ طالـب آزادی هـاى مشـروع اسـت؛ طالـب تحقـق آرمان هـاى اسـالمی 
اسـت. حقایق اسـالمی و آرمان هاى اسـالمی، او را به هیجان می آورد؛ در او جاذبه 
یـرى کـه در ذهـن او از سـیماى امیرالمؤمنیننقـش بسـته، او  ایجـاد می کنـد. تصو
را بـه هیجـان مـی آورد. نواقـص مـا را، نواقـص موجـود را با او تطبیق می کند، مقایسـه 

می کنـد، طالـب اصـالح می شـود. ایـن چیـز بسـیار برجسـته ایى اسـت.

ایــن  کشــور عــرض می کنــم،  و مســئوالن  یــزان  برنامه ر بــه  کشــور،  بــه مدیــران   
جمعیــت عظیــم جــوان در کشــور را یــک رودخانــه ى مــواج و ُپرفیــض بدانیــد. ایــن 
ــد. دو  ــن هــم خواهــد آم ــد از ای ــد و ســال ها بع ــه طــور مســتمر دارد می آی ــه ب رودخان
کــه شــما بنشــینید عاقالنــه،  کــرد: یــک جــور ایــن اســت  جــور می تــوان بــا آن برخــورد 
 
ً
ثانیــا بشناســید؛  را  رودخانــه  ایــن  اهمیــت  اوالً  علمــی،  شــیوه ى  بــا  خردمندانــه، 
ــاج دارد، بشناســید؛ بعــد بنشــینید  ــه احتی ــن رودخان ــه آب ای ــه ب ک ــزى  ک نقــاط و مرا
کــه نیــاز هســت، هدایــت  کنیــد، آب را بــه آن جایــى  کانال کشــی  کنیــد،  یــزى  برنامه ر
یــغ الهــی سرســبز خواهــد  کنیــد. هــزاران مزرعــه، هــزاران باغســتان از ایــن نعمــت بى در
کنیــد بــه پشــت  یرانــی آبــاد خواهــد شــد. می  توانیــد او را هدایــت  شــد. هــر نقطــه ى و
یــد و کل کشــور را بــه  ســدهاى انرژى ســاز، یــک منبــع عظیــم انــرژى بــه وجــود بیاور
کنیــد. ایــن یــک جــور برخــورد و مواجــه شــدن بــا ایــن پدیــده  فعالیــت و تــالش وادار 
اســت. آن وقــت ایــن پدیــده، می شــود یــک پدیــده ى ُپربرکــت، بى نظیــر، اســتثنایى 
گــر یک یــک مــردم ایــران هــر روزى صــد بــار خــدا را بــه خاطــر او شــکر کننــد، شــکر  کــه ا

الزم و شایســته را ادا نکرده انــد. 

کـه ایـن رودخانـه ی فّیـاِض مـّواج را بـه حـال خـود رهـا  برخـورد دیگـر ایـن اسـت 



نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه104

یـزی نکنیـد و قـدر آن را ندانیـد. نتیجـه  کنیـد؛ روی آن فکـر نکنیـد؛ بـرای آن برنامه ر
چـه می شـود؟ نـه تنهـا مزارعـی خشـک خواهـد شـد و باغسـتان هایى از بیـن خواهـد 
ایـن  آب  شـکل،  یـن  بهتر در  رفـت.  خواهـد  هـدر  هـم  آب  ایـن  خـود  بلکـه  رفـت، 
رودخانـه وارد آب هـای شـور خواهـد شـد و هـرز خواهـد رفـت. شـکل دیگـرش ایـن 
اسـت کـه بـه باتـالق و مرکـز تجّمـع انـواع و اقسـام آفت ها تبدیل شـود. شـکل بدترش 
یب کند.  ایـن اسـت کـه بـه یـک سـیل تبدیـل شـود و همـه دسـتاوردهای ملـت را تخر

کار نشـد، ایـن نتایـج را بـه دنبـال خواهـد داشـت.1 یـزی و دّقـت و  گـر برنامه ر ا

کــرده،  مدیــر موفــق تــاش می کنــد تــا نشــاط جوانــی را در طــاب حفــظ و تقویــت 

کســالت و سســتی بــاز دارد. آقــای قدوســی بــرای این کــه طلبه هــا تنبــل  آنــان را از 

گذاشــته بودنــد و می فرمودنــد:  بــار نیاینــد، برایشــان برنامــه والیبــال 
طلبه هــا جــوان هســتند. بــرای این کــه نیــرو و شادابى شــان حفــظ شــود تــا بتواننــد 

بــع، بیســت دقیقــه والیبــال بــازی می کننــد.2 درس بخواننــد، در روز، یــک ر

ایشان هم چنین برای ُانس بیشتر طاب با حضرت ولی عصر  و حفظ روحیه 

کرده  اجرا  و  طراحی  را  جمکران  سمت  به  ی  پیاده رو برنامه  طاب،  شادابی  و 

گردان ایشان می گوید:  بودند. یکی از شا
و  به جمکران می رفتیم  و  پیاده حرکت می کردیم  از مدرسه حقانی  روزهای جمعه 
صبحانه را آن جا می خوردیم و نماز و دعا و ذکر بود و بعد هم برمی گشتیم به قم. سفر 
معنوی عظیمی بود و تأثیر فوق العاده ای در روحیه دوستان طلبه و تربیت آن ها داشت.3 

آیــت اهلل بنابــی نیــز بــرای حفــظ ویژگــی ابتــکار در طــاب و بازداشــتن آنــان از رکــود 

گفت وگــو بــا آنــان مــدد می گیرنــد:  و روزمرگــی، از شــیوه ی 

1 . بیانات در دیدار با جوانان در مصالى رشت، 1380/2/12، به نقل از: سایت دفتر ایشان.
2 . گفت وگو با حجت االســالم حســین عىل نیری، ماهنامه شــاهد یاران، ش38، دی ماه 1387، ص18.

3 . گفت وگو با حجت  االسالم و املسلمین عىل سعیدی شاهرودی، مهان، ص33.
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نماز  دو  بین  هفته ای یک بار  بى گاه،  گاه  نشود،  روزمرگی  دچار  طلبه  این که  برای 
ایام  در   

ً
بار-مثال یک  هفته ای  بعضی  با  دوبار،  هفته ای  بعضی  -با  می نشینیم 

امتحانات در رابطه با امتحانات، ُبعد معنوی و ُبعد علمی و ... صحبت می کنیم.1

البتــه این گونــه برنامه ریزی هــای جانبــی، بایــد بــا هدف گیــری مشــخصی صــورت 

 ــا آســیبی بــه اهــداف اصلــی وارد نشــود. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گیــرد ت

ــد:  کرده ان ــد  کی ــداف تأ ــه اه ــدی ب ــه ج ــزوم توج ــر ل ــی ب ــر مثال ــا ذک ب
ــر دلســوزی  فــرض بفرماییــد نوجــوان بــا اســتعدادی را بــه یــک مجموعــه عاقــِل مدّب
کننــد  کــه او را بــرای تبدیــل بــه یــک انســان ممتــاز و برجســته، تربیــت  ســپرده اند 
ــر غــذا  گ ــرای او الزم اســت؛ چــون ا ــه تأمیــن غــذا ب ک ــد. شــّکی نیســت  و پیــش ببرن
کــه ورزش بــرای  نداشــته باشــد، زنــده نخواهــد مانــد تــا ممتــاز شــود. شــّکی نیســت 
کــرد. شــّکی  کار پیــدا نخواهــد  گــر ورزش نکنــد، توانایــى ادامــه  او الزم اســت؛ چــون ا
گــر درس  نیســت کــه تعلیــم و تربیــت بــرای او الزم اســت و بایــد درس بخوانــد؛ چــون ا
نخوانــد و عالــم نشــود، امــکان کارهــای بــزرگ بــرای او وجــود نخواهــد داشــت. شــّکی 
یحــی، بــرای او الزم اســت.  کــز تفر کــه ســیاحت و مزاحــت و حضــور در مرا نیســت 
کــه از جهــات  گــر مــا بخواهیــم یــک تربیــت صحیــح بکنیــم، امــکان نــدارد  یعنــی ا

یم. ... دنیایــى غافــل شــو

 امــا در تمــام کارهایــى کــه نســبت بــه ایــن نوجــواِن مســتعد آمــاده ای کــه شــما بــرای 
ــی  ــاّدی و علمــی و دین ــوی و م ــاز معن ــک انســان ممت ــده، ی ــه در آین ک ــد  کردی او فکــر 
گــر در ورزش او، مثالً شــما طوری  شــود، بایســتی آن هــدف را فرامــوش نکنیــد. یعنــی ا
کــه دچــار انحطــاط اخالقــی شــد، ایــن  او را در میدانــی از میدان هــای ورزش بردیــد 
گــر غذایــى کــه بــه او دادیــد، غذایــى بــود  دیگــران نخواهــد شــد کــه شــما می خواهیــد. ا
کنــد می ســازد، او را ســیر   دل انســان را ســخت می کنــد، یــا ذهــن انســان را 

ً
کــه فرضــا

گــر علمــی کــه می خواهیــد بــه  کرده ایــد؛ امــا آن چــه را کــه الزم اســت، بــه او نداده ایــد. ا

من تعلمی و تربیت اسالمی حوزه علمیه در مضر آیت اهَّلل بناىب، فایل صویت. 1 . احنج
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کــه بــرای فــردای او، هیچ گونــه تأثیــری نداشــته باشــد و ایــن  او بدهیــد، علمــی باشــد 
کــه بتوانــد بــه عنــوان یــک انســان بــزرگ و ممتــاز ظاهــر شــود، بــه او ندهــد،  امــکان را 

ایــن کار انجــام نشــده اســت.1

معرفی الگوهای اخالقی

رهبــر معظــم انقــاب آشناســازی طــاب بــا ســبک زندگــی بــزرگان اخاقــی را 

کــه می توانــد بشــر امــروز را آرام ســازد.  از جملــه شــفابخش ترین امــوری می داننــد 
یــات  مســأله ى دیگــر در نظــام رفتــارى و اخالقــی حوزه هــا، فیــض بــردن از معنو
از  بیــش  حــوزه،  امــروز  جــوان  اســت.  مهــم  خیلــی  ایــن  اســت.  تهذیــب   اســت، 
ــه رشــته هاى رفتارشناســی  ک ــد اســت. کســانی  ــب  نیازمن ــه مســأله ى تهذی گذشــته ب
کار می کننــد، ایــن را تأییــد می کننــد. امــروز در همــه ى  عمومــی را مطالعــه می کننــد و 
کــه وضــع نظــام مــادى و فشــار مــادى و مادیــت، جوان هــا را  دنیــا این جــور اســت 
بى حوصلــه می کنــد؛ جوان هــا را افســرده می کنــد. در یــك چنیــن وضعــی، دســتگیر 
یــت و اخــالق اســت. علــت این کــه می بینیــد عرفان هــاى  جوان هــا، توجــه بــه معنو
کاذب رشــد پیــدا می کنــد و یــك عــده اى طرفشــان می رونــد، همیــن اســت؛ نیــاز 
هســت. جــوان مــا در حــوزه ى علمیــه -جــوان طلبــه؛ چــه دختــر، چــه پســر-نیازمند 
یــم. در همیــن قــم، مرحــوم حــاج میــرزا جــواد  تهذیــب  اســت. مــا قله هــاى تهذیــب  دار
آقــاى ملکــی، مرحــوم عالمــه ى طباطبایــى، مرحــوم آقــاى بهجــت، مرحــوم آقــاى 
بهاءالدینــی )رضــوان اهَّلل تعالــی علیهــم(، قله هــاى تهذیــب  در حــوزه بودنــد. رفتــار این هــا، 
ین  شــفابخش تر از  یکــی  خــودش  این هــا،  حرف هــاى  این هــا،  زندگــی  شــناخت 
بدهــد؛  آرامــش  انســان  بــه  کنــد؛  آرام  را  انســان  می توانــد  کــه  اســت  چیزهایــى 
گردان  روشــنائی بدهــد؛ دل هــا را نورانــی کنــد. در نجــف بزرگانــی بودنــد؛ سلســله ى شــا
ــا مرحــوم آقــاى قاضــی و دیگــران و دیگــران. اینهــا  مرحــوم آخونــد مــال حســین قلی ت
یــم. در این جــا  برجســتگانند. بــه نحله هــاى فکــرى و عرفانــی این هــا هــم کارى ندار

یران، 1375/6/08، به نقل از: سایت دفتر ایشان. 1 . بیانات در دیدار با رئیس مجهور و هیأت وز
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داشــتند.  هــم  مختلفــی  نحله هــاى  بعضی هــا  نیســت.  نظــرى  مســأله ى  مســأله، 
ــرزا علــی آقــاى  مرحــوم ســید مرتضــی کشــمیرىیکی از اســاتید مرحــوم حــاج می
کلــی از هــم متفــاوت اســت. ایشــان از  قاضــی اســت؛ امــا نحلــه ى فکــرى این هــا بــه 
کتــاب عشــق مــی ورزد؛  ــه آن  ــه شــدت منــع می کنــد؛ ایشــان ب کتابــى ب داشــتن یــك 
کــه مــا این هــا  کــه در مشــهد بودنــد، مردمانــی بودنــد  منافاتــی نــدارد. همیــن بزرگانــی 
کیزگــی شــناختیم؛ مرحــوم حــاج میــرزا جــواد آقــاى تهرانــی،  را بــه تقــوا و طهــارت و پا
مرحــوم حــاج شــیخ مجتبــی و امثــال ایشــان؛ این هــا هــم  همین جورنــد. عمــده ایــن 
بــان معنــوى، یــك ســخن برخاســته ى از دل  گرفتــه را یــك ز کــه ایــن دل زنــگار  اســت 
ــا این جــا بحــث عرفان هــاى  ــن م ــد. بنابرای کن ــگار را برطــرف  ــن زن شــفا ببخشــد و ای

ــم.1 ی نظــرى را ندار

اســاتید و چهره هــای  بــا معرفــی  مــدارس علمیــه می تواننــد  بنابرایــن، مدیــران 

کــرده، زمینــه  ــان ترســیم  ــر دیــدگان آن اخاقــی تأثیرگــذار، الگویــی عینــی را در براب

ــا ارزش هــای اخاقــی و معنــوی را فراهــم ســازند.  آشــنایی هرچــه بیشــتر ایشــان ب

کــه شــهید قدوســی در آن از حــاج میــرزا  کمتــر درس اخاقــی بــود  بــرای نمونــه، 

علــی آقــای قاضــی و کماالتــش ســخن بــه میــان نیــاورد.2 هم چنیــن آیــت اهلل بنابــی 

ــه طــاب، شــاخص هایی را  ــه الگوهــای اخاقــی ب ــر اهمیــت ارائ کیــد ب ضمــن تأ

نیــز بــرای معرفــی اســوه ها مطــرح می کننــد:
 اخالقشــان اســتاندارد و معتــدل بــوده 

ً
کــه واقعــا راه دوم، معرفــی الگوهایــى اســت 

یــخ، راه و رســم آن هــا را بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــته اســت. اخــالق، گفتار،  اســت. تار
رفتــار، زهــد و عبــادت ایشــان الگوهــای مناســبی بــرای طلبــه اســت. البتــه کســانی کــه 
یــط داشــته اند، الگوهــای مناســبی  تــك بعــدی بــوده و در ســیر و ســلوك افــراط یــا تفر

کامپیوتــری علــوم  1 . بیانــات در دیــدار بــا طــالب، فضــال و اســاتید حــوزه علمیــه قــم، 1389/07/29؛ مرکــز حتقیقــات 
اســالمی )نــور(، نرم افــزار حــوزه و روحانیــت، 1392.

یىت شهید قدویس«، مهان، ص88. 2 . یادنامه شهید قدویس، ص140؛ »سلوک اخالىق و مدیر



نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه108

بــرای معرفــی نیســتند. الگــو بایــد جامــع ابعــاد و معتــدل باشــد و از لحــاظ معرفــت، 
رفتــار و منــش، پیامبرگونــه باشــد تــا بتوانــد در شــکل گیری شــخصیت اخالقــِی طلبــه 
کلمــه  مفیــد واقــع شــود؛ هــم از لحــاظ معرفتــی و هــم منشــی و رفتــاری؛ در یــک 

امیرالمومنین گونــه.1 و  پیامبرگونــه 

کــه مدیــر بــا رفتــار خــود در مقابــل دیــدگان طــاب ترســیم می کنــد،  البتــه الگویــی 

بیشــترین تأثیــر را در جهت دهــی اخاقــی بــه طــاب برجــا می گــذارد. مقــام معظــم 

کیــد بــر ایــن موضــوع، می فرماینــد: رهبــری بــا تأ
ــاِس  مهم تــر از همــه، مســئولّیت شــخص خــود ماســت؛ یعنی»َمــْن َنَصــَب َنْفَســُه ِللّنَ
کــه بــدون   َتْعِلیــِم َغْیــِرِه«.2 اول، تأدیــب نفــس اســت 

َ
 ِبَتْعِلیــِم َنْفِســِه َقْبــل

ْ
َیْبــَدأ

ْ
 َفل

ً
ِإَمامــا

ــار مســئولّیت ممکــن نخواهــد شــد و یک جــا خــراب خواهــد شــد  ــن، برداشــتن ب ای
ــر  گ ــرد. ا ک ــام خواهــد  ــر خــود را بدن ــد و مدعــِی خــود و غی ــر زمیــن خواهــد مان ــار ب و ب
کنیــم. مــن  کــه بــار، ســالم بــه مقصــد برســد، بایــد همــه خودمــان را اصــالح  بخواهیــم 
خــودم را بیــش از همــه و پیــش از همــه، مســتحق اصــالح می دانــم. در همــه ی 
کــه علمــای دیــن و روحانیــون و ملبســان بــه ایــن لبــاس  شــئون روحانیــت و وظایفــی 
دارنــد، ایــن اصــالح نفــس الزم اســت و مــا بایــد ایــن مســئولیت را حــس کنیــم. قــدم 
یــم؛ اصــالح از  اول ایــن اســت کــه مــا احســاس بکنیــم مســئولیت اصــالح نفــس را دار
لحــاظ اخالقــی و روحــی و تــدارک کــردن اخــالص و قصــد قربــت و اجتنــاب از گنــاه؛ 
ــٍة َو َســَداٍد«؛3 

َ
ِعیُنوِنــی ِبــَوَرٍع َو اْجِتَهــاٍد َو ِعّف

َ
ِكــْن أ

َ
همان کــه امیرالمؤمنینفرمــود: »َو ل

کــردن و منحــرف نشــدن و عفــت و ســداد.  یعنــی تــالش دایــم بــرای درســت حرکــت 
ایــن احســاس را بایــد بکنیــم و بــه اصــالح فکــر و اصــالح بینــش و اصــالح ســلیقه ی 

یىت آیت اهَّلل  بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 1 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
2 . هنج البالغه، کلمات قصار 73. 

کنیــد. )مهــان، نامــه 45( از نامه هــاى  کــویش و پــاک دامــین و اســتوارى یــارى  3 . وىل مــرا بــا پارســایی و ســخت 
کارگــزار ایشــان در بصــره اســت. وقــىت بــه حضــرت خبــر رســید او را بــه  آن حضــرت بــه عثمــان بــن حنیــف انصــارى، 

ــه اســت. ــه آن جــا رفت ــد و او ب کرده ان مهمــاىن دعــوت 
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گــر خــدای نکــرده در مــا هســت -و اصــالح مــذاق و مشــرب دینــی و فقهــی  معــوج -ا
کنیــم.1 و کالمــی و سیاســی و غیــره توجــه 

نقش الگویی آیت اهلل کوهستانیدر تربیت طابی چون آیت اهلل ایازیتا 

که مربی مقدمات علوم  پدر  اتمام دوره ی دبستان،  با  گفته اند:  که  آن جاست 

کم نظیر  بزرگ مرد  آن  نزد  کوهستان،  به حوزه ی علمیه ی  را  ی  بود، و او  اسامی 

ایازی[  ابوالحسن  ]آیت اهلل  خود  که  فرستاد  کوهستانی  آیت اهلل  حضرت  عصر، 

درباره ی تحصیل در حوزه ی علمیه ی کوهستان و درک آن نادره عصر می فرمود:
را  تحصیــل  مقدمــات  کوهســتان  علمیــه ی  حــوزه ی  در   1324 تــا   1320 ســال  از 
کــردم. او ماننــد ماهــی در میــان اقــران  نــزد اســتاد عــارف آیــت اهَّلل کوهســتانی طــی 
می درخشــید و حــوزه او نیــز ســرآمد حوزه هــا بــود و ایــن هــم از الطــاف الهــی بــود 
کــه شــامل حــال شــد. تحصیــالت مقّدماتــی را در محضــر اســتادی کســب فیــض 
ــر مقــام علمــی، ســرآمد همــه اقــران بــود  یــت، عــالوه ب کــه از نظــر تقــوا و معنو نمــودم 
یــى بــرای طــالب بــود و در  و تمــام حــرکات و ســکنات و زندگــی زاهدانــه اش الگو

داشــت.2 به ســزایى  نقــش  معنــوی ام،  شخصیت ســازی 

آن گاه که صدای ملکوتی اذان در گوش طنین انداز می شد و وقت نماز می رسید، 

کارهای خود را تعطیل می کرد و آماده نماز و حضور در درگاه  کوهستانی  آیت اهلل 

طاب  از  یکی  با  روزی  می گوید:  ایشان  گردان  شا از  یکی  می گشت.  بی نیاز 

که صدای  یس بود، همین  مشغول مباحثه بودیم و آقا در حسینیه مشغول تدر

کتاب را بست و فرمود: »باباجان! من دیگر نمی توانم درس  اذان ظهر را شنید، 

1 . بیانــات در مجــع فضــال و طــالب و روحانیــون مشــهد، 1369/1/4، بــه نقــل از: ســایت دفتــر ایشــان و بانکی پــور فــرد 
و رفیعــی، عیــار مدیــران از منظــر رهبــر معظــم انقــالب، ص322.

2 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص38.
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بگویم، باید بروم نماز.«1

بــه  نمی بــرد؛  کار  بــه  هــم  را  »بــد«  لفــظ  حتــی  و  نمی گفــت  بــد  هرگــز  ایشــان     

گــر اســتخاره می کــرد و بــد می آمــد، نمی گفــت بــد آمــده، بلکــه  کــه حتــی ا طــوری 

ــت او  ــرد و می خواس ــی می ک ــه ای خاف ــر طلب گ ــی ا ــت. حت ــوب نیس ــت: خ می گف

کار خوبــی  کــرده ای، بلکــه می گفــت: جــوان!  کار بــدی  را متذکــر شــود، نمی گفــت 

کســی امــر نمی کــرد. بچه هــا منتظــر بودنــد و خوشــحال  انجــام نــداده ای. هرگــز بــه 

کاری  ــی  کس ــه  ــا ب ــا آق ــد؛ ام ــام بدهن ــا انج ــا آن ه ــد ت کاری بگوین ــا  ــا آق ــدند ت می ش

کاری می گفتنــد بــا لفــظ بســیار زیبایــی بیــان می کردنــد؛  گــر هــم  نمی گفتنــد. ا

کــه چــراغ را خامــوش  کــه چــراغ برقــی خامــوش شــود، نمی گفتنــد  گــر نیــاز بــود  مثــا ا
کــه خامــوش شــود!2 کنیــد. می خندیدنــد و می گفتنــد: انــگار ایــن چــراغ میــل دارد 

   رفتارهــای متواضعانــه، تاش گرانــه و ســازنده ی شــهید آیــت اهلل قدوســینیز 

کــرده و از خرمــن معنویتــش  کــه درک محضــرش  چراغــی روشــن بــرای طابــی بــود 

خوشــه ای برچیــده بودنــد.

بــه مدرســه  آفتــاب  از طلــوِع  قبــل  ]قدوســی[  اســتاد شــهید  کــه  گاه می شــد 

کار مشــغول بــود. او بیشــتر و  گاه شــب ها تــا نزدیــک نیمــه شــب بــه  می آمــد و 

کارمنــد ســاده و معمولــی می توانســتند  کــه یــک یــا چنــد  کارهایــی را  یــا تمــام 

کثــر اســتفاده را  کاغــذی حدا انجــام دهنــد، خــود انجــام مــی داد. از هــر قلــم و بــرگ 

می کــرد و غالبــًا یادداشــت های موقتــی را بــا مــداد می نوشــت تــا پــس از رفــع نیــاز، 

کنــد. هنــگام غــروب و حتــی  کاغــذ آن مجــددًا اســتفاده  ک و از  بتوانــد آن را پــا

1 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص98.
.)429895/http://khabaronline.ir/detail( :2 . خبرآنالین، 1394/4/4؛ به نقل از آیت اهَّلل فاضل
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کــردن  کســی صحبــت می کــرد، از روشــن  ــا  گــر مشــغول نوشــتن نبــود و ب شــب ها ا

کــه مدرســه مجهــز بــه سیســتم  چــراغ و مصــرف بــرق خــودداری می کــرد و هنگامــی 
ــرد.1 ــودداری می ک ــش خ ــوفاژ اتاق ــردن ش ک ــاز  ــود، از ب ــده ب ــوفاژ ش ش

ــر نقــش تربیتــی مدیــر و  کیــد ب ــا تأ    مرحــوم آیــت اهلل شــیخ احمــد مجتهــدی نیــز ب

ــد:  ــذارد، می گوین ــاب می گ ــی ط ــبِک زندگ ــر س ــه ب ک ــری  تأثی
یــده ام؛  کنــون ســاکن هســتم، خر مــن حــدود چهــل ســال پیــش، ایــن خانــه اى را کــه ا
یــن جــاى شــهر تهــران بخــرم. هم چنیــن  یــن خانــه را در بهتر ــا این کــه می توانــم بهتر ب
ب بــه مــن تأّســی  گران قیمــت بخــرم؛ ولــی چــون می ترســم طــالّ می توانــم ماشــین 

کــردم.2 کتفــا  کننــد، بــه همیــن زندگــی ا

یــادی داشــته  ویژگی هــای اخاقــی و رفتــاری آیــت اهلل بنابــی نیــز در طــاب تأثیــر ز

ــه برخــی از ایــن خصوصیت هــا اشــاره می شــود: اســت. در این جــا ب

1. راست گویی

بنابی  آیت اهلل  حضرت  راست گویی  درباره ی  بناب،  مدرسه ی  طاب  از  یکی 

می گوید: آن چه از حاج آقا دیده ایم، راست گویی بوده؛ فلذا روحیه راست گویی 
در طلبه ها موج می زند.3

2. ساده زیستی

کــه در آن از  کهنــه دارنــد   اســتاد ]آیــت اهلل بنابــی[، منزلــی ســاده بــا فرش هــای 

میهمانــان بــه صــورت ســاده و بــا شــیرینی و چــای پذیرایــی می کننــد. یــک از 

گردان می گویــد: ایشــان مجســمه زهــد هســتند. دفتــر و منــزل ســاده ای دارنــد.  شــا

1 . مصاحبه با سید ممدرضا طباطبایی، ماهنامه شاهد یاران، ش38، دی ماه 1387، ص89.
2 . مجعی از پژوهشگران حوزه علیمه قم، گلشن ابرار، ج6، ص422.

3 . پورامحد، مهان، ص79.
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بــا این کــه می توانســتند زندگــی بهتــری داشــته باشــند، بــا خــودرو ســاده ای رفــت و 
آمــد می کننــد و لبــاس ســاده ای می پوشــند.1

3. خودکفایی

یکــی از طــاب، دربــاره ی خودکفایــی ایشــان می گویــد: در اردوهــا حاج آقــا ]بنابی[ 

کمــک نگیرنــد. هم چنیــن، حاج آقــا از  کســی  کارهایشــان از  ســعی می کننــد در 
کمــک نمی کنــد؛ خصوصــًا مالــی.2 طلبه هــا طلــب 

بصیرت 

ــراز انقــاب  ــران مــدارس در ت کــه مدی بصیــرت خصیصــه ی مهــم دیگــری اســت 

اســامی، ســخت بــه آن نیازمندنــد. حضــرت آیــت اهلل خامنه ای بــا تمّســک 

بصیــرت  جایــگاه  تبییــن  امیرالمؤمنیــندر  از  ارزش منــدی  فرمایــش  بــه 

می فرماینــد: 
یــد. مــن مکــرر ایــن  گاهــی خودتــان را بــاال ببر یــد. آ بصیــرت خودتــان را بــاال ببر
کــه  کــردم  گفتارهــا بیــان  جملــه ی امیرالمؤمنیــن را بــه نظــرم در جنــگ صفیــن در 

ْبــِر3«.4 َبَصــِر َو الّصَ
ْ
 ال

ُ
ْهــل

َ
أ  

َّ
ِإل ــَم 

َ
َعل

ْ
ا ال

َ
 َهــذ

ُ
فرمــود: »لَیْحِمــل

در این جا برخی از جلوه های بصیرت بررسی می شود:

1 . مهان، ص83.
2 . مهان.

3 . هنج البالغه، خطبه173.
4 . بیانات در دیدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت وىل امر، 1388/5/5، به نقل از سایت دفتر ایشان.



113 فصل دوم: ابعاد شناختی- معرفتی مدیران

1. دفاع از ارزش های اسالم و انقالب اسالمی

و  اســام  ارزش هــای  از  دفــاع  را  بصیــرت  جلوه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  ایشــان 

فرموده انــد:  و  دانســته  اســامی  انقــاب 
هرکــدام هرجــای کشــور کــه هســتید، بــا هوشــیاری و بیــداری، وظیفــه ی اول خودتــان 

را دفــاع از اســالم و انقــالب بدانیــد.1

را حضرت  انقاب  و  و مدافع اسام  بارز مدیر بصیر  از مصادیق  معظم له یکی 

آیت اهلل مصباح یزدی، مدیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیمی دانند: 
آیــت اهَّلل مصبــاح یــک فقیــه، متکلــم، فیلســوف، مفســر و زمان شــناس بصیــر اســت. 
کــه هیــچ گاه در تقــدم  از همــه این هــا مهم تــر، جــزء شــخصیت های برجســته ای اســت 
نظــام بــر خــود تردیــد نداشــته و در ایــن راه بــدون لحــاظ داشــتن موقعیــت علمــی 
گاهــی یــک تنــه بــا »خّناســان مســلط« مصــاف داده  خــود، بــه دل خطــر رفتــه و 
ــم   می دان

ً
ــم. واقعــا ــاح را می دان ــه ســهم خــودم، قــدر آقــای مصب اســت.2 بنــده هــم ب

 مــا امــروز 
ً
 و انصافــا

ً
کــه ایشــان در کشــور و بــرای اســالم چــه وزنــه ای هســتند و حقــا

ــاح  ــای مصب ــر آق ــادر نظی ــی ن ــم – خیل یی ــر بگو ــن تعبی ــه ای ــر ایشــان را – حــاال ب نظی
ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد. بــا ایــن وزانــت علمــی و عمــق علمــی و احاطــه و 
گاهــی و بینــش و صفــا، ایــن ســه جهــت در ایشــان جمــع اســت؛  وســعت و بــا ایــن آ
کلمــه و هــم صفــا. ایــن ســه تــا بــا هــم در  هــم علــم، هــم بصیــرت بــه معنــای حقیقــی 
وجــود ایشــان خیلــی ارزش منــد اســت. خداونــد متعــال انشــاء  اهَّلل وجــود ایشــان را 
بــرای مــا و انقــالب محفــوظ بــدارد و وجــود ایشــان را ســالم بــدارد تــا همــه بتواننــد از 

بــرکات ایشــان اســتفاده نماینــد.3

1 . بیانــات در یــدار بــا مجعــی از ایثارگــران و خانواده هــای شــهدا، 1370/07/17، بــه نقــل از ســایت دفتــر ایشــان و 
بانکی پــور فــرد و رفیعــی، مهــان، ص250.

2 . دیــدار رهبــر معظــم انقــالب بــا اعضــای مؤسســه آمــوزیش و پژوهــى امــام مخیــین)ره(، 1389/08/03، بــه نقــل از 
ســایت دفتــر ایشــان.

3 . بیانات رهبر معظم انقالب با حضور در منزل آیت اهَّلل مصباح یزدی، 89/11/20، به نقل از: سایت دفتر ایشان.
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گــر  آیــت اهلل ایــازی از مدافعــان اصــل والیــت فقیــه بــود و در ســخنانش می فرمــود: »ا

والیــت فقیــه را از ایــن انقــاب بگیرنــد، ایــن انقــاب از بیــن خواهــد رفــت و هیــچ 

چیــز بــرای آن باقــی نخواهــد مانــد«؛ و همیشــه ایــن جملــه ی معــروف خــود را تکــرار 

می کــرد: »اصــل همــه ی اصل هــا در همــه ی نســل ها، والیــت فقیــه اســت.« در 

همــان ســال های 1344 شمســی در جمــع طــاب فرمــوده بودنــد: »امــروز تنهــا 

حلقــوم آزاد در دنیــا، حلقــوم آقــای خمینــی اســت« و در ســال های اخیــر و بعــد از 

کشــور قائمــه اســت و  کــه امــروز در  رحلــت حضــرت اماممی فرمــود: »شــخصی 

نظــام را حفــظ می کنــد، مقــام معظــم رهبــری اســت«.1 

حوزه ی  طاب  اسامی،  ایران  علیه  عراق  تحمیلی  جنگ  سخت  دوران  در     

به  نیرو  اعزام  منظور  به  پشتیبانی  ستاد  امرایشان،  به  ایازی  آیت اهلل  علمیه ی 

جبهه ها تشکیل دادند و به مرور عازم جبهه شدند. آنان در طول جنگ تحمیلی 

با  نمودند.  اسام  تقدیم  شهید  پنجاه  و  کرده  شرکت  مهمی  عملیات های  در 

کهولت سنی، طاقت نیاورده  شهادت این عزیزان، استاد نیز با وجود ضعف و 

گردید. ایشان با این حرکت هدف دار  و در برهه ای از زمان، عازم مناطق جنگی 

از مناطق مختلف جبهه ها  را به خود اختصاص داد،  که زمانی طوالنی  خود، 

تقویت  و  دل گرمی  باعث  رزمندگان،  جمع  در  سخنرانی  ایراد  با  و  کرد  دیدن 
گردید.2 روحیه ی آنان 

که  است  آن  مستلزم  فقیه،  والیت  و  اسامی  نظام  از  حمایت  و  پشتیبانی 

کشور و جهان  طاب برخوردار از شّم سیاسی بوده و در جریان اخبار و مسایل 

1 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص144. 
2  .مهان.
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که طلبه  که مدرسه ی حقانی داشت، این بود  باشند. در واقع مهم ترین امتیازی 

که  کمیت اسام ناب  را با روح مبارزه، انقابی گری و طغیان گری بر طاغوت و حا

از انسان، یک موجود فّعال و متحّرک می سازد، تربیت می کرد. این مدرسه دقیقًا 

در راستای اهداف و آرمان های امام شکل گرفته بود و با طلبه، از ابتدای ورودش 

ی می بایست شّم سیاسی هم داشته  با دروس حوزو که همراه  کسی  به عنوان 

که حداقل به  کیدهای شهید قدوسی این بود  باشد، برخورد می شد. از جمله تأ

گوش بدهید، روزنامه ها را ببینید و این ها نه تنها در مدارس دیگر متداول  اخبار 

نبود، بلکه به عنوان یک نقطه ی منفی مطرح بود.

کــه انســان انقابــی و مؤمــن، بایــد رفــت و برگشــتش  کیــد می کردنــد     خیلــی تأ

کار می کنــد.1 خــود ایــن شــهید  کــه او چــه  کــه دشــمن نفهــد  گونــه ای باشــد  بــه 

بزرگــوار نیــز در ایــن زمینــه، سرمشــقی موفــق بــود؛ چنان چــه ایشــان بــرای رســیدن 

ــد.  کن ــاب  ــن راه را انتخ کم  خطرتری ــا  ــن ی ــرد بی خطرتری ــعی می ک ــا، س ــه هدف ه ب

و  ندامــت زا  معمــواًل  کــه  عجوالنــه  و  ســاده لوحانه  شــیوه های  بــه  وقــت  هیــچ 

شکســت پذیر اســت، متوســل نمی شــد و بــه همیــن ســبک در مبــارزات اقــدام 

ــی  کارهــا و حرکت هــای مبارزات ک مواجــه می شــد. بســیاری از  ــا ســاوا می کــرد و ب

در مدرســه شــکل می گرفــت؛ اّمــا از شــهید قدوســی ردپایــی نمی توانســتند بیاینــد 

گاه، چنــان  ک در برخوردهــا، هیــچ گاه نمی توانســت از او برگــه ای بگیــرد و  و ســاوا

ایــن رو  از  می شــدند؛  گیــج  یــا  می کردنــد  بــاور  آن هــا  کــه  می کــرد  مقدمه چینــی 

کمــی  گرفــت، بــه طــور نســبی ضایعــات  مدرســه بــا این کــه مکــرر مــورد هجــوم قــرار 

1 . مصاحبه با حجت االسالم و املسلمین عىل سعیدی شاهرودی، ماهنامه شاهد یاران، ش38، دی ماه 1387، ص32.
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کــرد؛ ولــی در مقابــل  ک چندیــن مرتبــه مدرســه حقانــی را محاصــره  داشــت.1 ســاوا

ی، تمــام فعالیت هــای آنــان خنثــی می شــد. یــک مرتبــه  فطانــت و سیاســت و

کردنــد و عــده ای  کــه این جانــب حاضــر بــودم، ده پانــزده نفــر مدرســه را محاصــره 

کــه فعالّیــت سیاســی علیــه  از آن هــا بــرای دســتگیری عــده ای از طــاب مدرســه 

حکومــت وقــت داشــتند، وارد مدرســه شــدند و بــا این کــه اســم و لقــب و چــه 

بســا عکــس و شــماره حجــره ی همــه را داشــتند؛ ولــی مرحــوم شــهید قدوســی بــا 

کــرد و در ضمــن  کمــال خونســردی و بــدون اینکــه خــود را ببــازد، آن هــا را ســرگرم 

کــه عــده ی مــورد نظــر، از حجره هــا خــارج شــوند و بــا  بــه نحــو خاصــی فهمانــد 

کــه داشــت و راهــی  کنتــرل بــود، بــا پیش بینی هــای قبلــی  این کــه مدرســه تحــت 

کی ها  کوشــش ســاوا بــرای فــرار، تــدارک دیــده بــود، آن هــا را فــراری داد و در نتیجــه، 
بی نتیجــه مانــد.2

2. دشمن شناسی

مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:
کثــِر اســتفاده را بکنــد؛ بــا افــکار جدیــد  روحانــِی ایــن زمــان، از ایــن امــکان بایــد حدا
آشــنا شــود، راه هــا و شــیوه های دشــمن را بشناســند و بــه زمــان خودشــان عالــم شــود. 
َواِبــس«.3 درســت مثــل جبهــه ی جنــگ. شــاید 

َّ
ْیــِه الل

َ
 َتْهُجــُم َعل

َ
َعاِلــُم ِبَزَماِنــِه ل

ْ
»ال

بســیاری از ایــن جمــع حاضــر، جبهه هــای جنــگ را دیــده باشــند -حــاال جوان ترهــا 
پخانــه  گلولــه ی تو آن روزهــا را ندیده انــد. در داخــل جبهــه ی جنــگ، از اطــراف، 
می آیــد، خمپــاره می آیــد. انــواع و اقســام آتــش از اطــراف می بــارد و از بــاالی ســر 

1 . گفت وگو و شنود با آیت اهَّلل امحد جنىت، مهان، ص7.
2 . تقوی اشهتاردی، مهان، ص85.

گاه باشــد، شــهه ها بــر او هجــوم نیــاورد. )کلیــین، الــکایف، ج1، ص26؛ ابــن شــعبه  3 . و کــیس کــه بــه اوضــاع زمانــش آ
لــیس، حباراألنــوار، ج68، ص307( حــراىن، حتــف العقــول، ص356 و مج
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انســان رد می شــود؛ بــه طــوری کــه گاهــی انســان جهت گیــری را گــم می کنــد. نمی دانــد 
ــا از طــرف دوســت  ــد، ی ــد، از طــرف دشــمن دارد می آی ــه دارد می آی ک ــه ای  گلول ــن  ای
بــد. ایــن خیلــی خطــر بزرگــی اســت. بــرای یــک رزمنــده،  دارد مواضــع دشــمن را می کو
ــد دشــمن کجاســت،  کنــد؛ ندان ــم  گ ــری را  کــه جهت گی یــن خطــر ایــن اســت  بزرگ تر
گــر ندانســت دشــمن کجاســت و دوســت کجاســت، آن  وقــت  دوســت کجاســت. ا
کنــد؛ بــه خیــال این کــه دارد بــه طــرف دشــمن  ممکــن اســت بــه طــرف دوســت آتــش 
ــه طــرف دوســتانمان  ــاک اســت. بعضــی از مــا ب آتــش می کنــد. این هــا خیلــی خطرن
ــم! بعضــی از  ــم آتــش می کنی ی ــه طــرف دشــمن دار ــم ب ــال می کنی ــم، خی آتــش می کنی
مــا غفلــت می کنیــم از این کــه ایجــاد اختــالف مذهبــی، نقشــه و طــرح دشــمن اســت 
کنــد. غفلــت می کنیــم. همــه ی هّمــت یــک  بــرای این کــه مــا را مشــغول بــه خودمــان 
شــیعه می شــود کوبیــدن ســنی، همــه ی هّمــت یــک ســنی می شــود کوبیــدن شــیعه. 

ُخــب، ایــن خیلــی تأســف آور اســت و دشــمن ایــن را می خواهــد.1

گاهــی بــه اوضــاع سیاســی و   از امتیــازات ایــن عالــم ربانــی )آیــت اهلل ایــازی(، آ

اجتماعــی جامعــه بــود. یقینــًا او ایــن روشــن بینی و بصیــرت را بــا نــور الهــی بــه 

ــُه َیْنُظــُر 
َ
ِإّن

َ
ُمْؤِمــِن ف

ْ
ل
َ
ُقــوا ِفَراَســَة ا

َ
کــه حدیــث شــریف می فرمایــد: »ِاّت دســت آورده بــود 

ــودن مهره هایــی  ک ب ــا ــراد و چهره هــا را خــوب می شــناخت و خطرن هلِل.«2 اف
َ
ــوِر ا ِبُن

چــون بنی صــدر و قطــب زاده را از قبــل پیش بینــی می کــرد و می فرمــود: »این هــا 

یــت دارنــد. امــام هــم این هــا را قبــول  تربیت شــدگان غــرب هســتند. این هــا مأمور

ــدارد و مــن هــم این هــا را تأییــد نمی کنــم. حقایــق بعــدًا روشــن خواهــد شــد.« ن

که فرموده اند:  از حضرت آیت اهلل جوادی آملی نقل شده است 
مرحــوم آیــت اهَّلل ایــازی از جهــت فراســت، در میــان علمــا و مشــاهیر، مــردی کم نظیــر 

1 . بیانات در دیدار با روحانیون و طالب تشیع و تسنن کردستان ، 1388/2/23، به نقل از سایت دفتر ایشان.
کــه چیزهــا را بــا نــور خــدا مــی نگــرد. )دیلمــی، ارشــاد القلــوب، ج1،  2 . پیامبــر خــدا:از فراســت مؤمــن بترســید 

کایف، ج1، ص218( اصــول  کلیــین،  ص130؛ 
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یــى می کردنــد؛ ولــی  یى هــای ایشــان را حمــل بــر غیب گو بــود. برخــی افــراد، پیش گو
ایشــان در پاســخ می فرمــود: ایــن از فراســت اســت، نــه غیــب. آیــت اهَّلل ایــازی همــگام 

یــم ظالــم شــاه صــادر می کردنــد.1  بــا روحانیــت مبــارز مازنــدران، بیانیــه بــر علیــه رژ

گاهی از جریان های فكری زمانه 3. آ

گاهــی از مســایل فکــری مربــوط بــه زمــان خــود، ُبعــد دیگــری از  بصیــرت اســت  آ

کمتریــن تزلزلــی به وجــود آورد. ایــن  کــه باعــث می شــود شــبهه ها نتوانــد در فــرد 

کــه  کســی  کام امــام صادق بــه روشــنی دیــده می شــود: »شــبهه ها بــه  امــر در 

زمانــه ی خــود را بشناســد، هجــوم نمــی آورد.«2 

  مرحــوم آیــت اهلل ایــازی، شناســایی جریان هــای فکــری و شــبهه ها را الزمــه ی 

کیــد می کننــد: روحانــی می داننــد و بــر ضــرورت آن تأ
باشد،  کوشا و جدی  باید در مقام درس و بحث،  این که  بر  یک روحانی، عالوه 
سرباز  مانند  باشد.  باخبر  خود،  عصر  فکری  یان های  جر و  شبهات  از  کند  سعی 
حقیر   3.  ... باشد  کوشاتر  تربیت  مقام  در  بداند.  را  سالح  کاربرد  و  باشد  مسلح 
باره اثبات مکتب   حدود بیست جلد از کتاب های مفّصل و مختصری که در

ً
یبا تقر

کردم  الحادی و نقض و نقد آن نوشته و منتشر شده بود، همه را به دقت مطالعه 
همواره  ذوق خدادادی،  و  استنباط  قدرت  و  الهی  عنایات  با  المّنه  و  بحمدهَّلل  و 
این  در  َكَفَر«.4  ِذی 

َّ
ال »َفُبِهَت  می کردم؛  را مجاب  آن ها  و  می شدم  فائق  مناظره  در 

کتفا نکنند  جاست که به طالب حوزه توصیه می کنم که به دروس متداول حوزوی ا
که  کالمی  یژه در مسائل  و همواره با زمان پیش بروند و از زمان عقب نمانند؛ به و
شبهات  و  مطالب  و  است  افزایش  به  رو  بشری  دانشمندان  اندیشه های  و  افکار 

له افق حوزه، ش 292، 17 آذر 1389؛ به نقل از پایگاه اطالع رساىن حوزه. 1 . آیت اهَّلل حاج شیخ ابوالسن ایازی، مج
َواِبــس. )کلیــین، الــکایف، ج1، ص26 و ابن شــعبه حــراىن، حتــف العقــول، ص356(

َّ
ْیــِه الل

َ
ُجــُم َعل  هَتْ

َ
َعاِلــُم ِبَزَماِنــِه ال

ْ
2 . ال

له افق حوزه، مهان؛ امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص143-142. 3 . آیت اهَّلل حاج شیخ ابوالسن ایازی، مج
یده بود مهوت ماند... . )بقره، آیه258( کفر ورز 4 . ...پس آن کس که 
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جدیدی ارائه می دهند. به هر حال بایستی طالب علم، به سالح علم مجّهز باشد 
تا بتواند با اهل زمانش احتجاح کند و آنان را از شرک و انحراف نجات دهد.1

ایشان خود نیز دغدغه ی پاسخ گویی به نیازهای جوانان را داشته اند: 
کــرده،  یــژه قشــر تحصیــل  پــس از مراجعــت از نجــف و برخــورد بــا اجتمــاع بــه و
کــه پاســخ گوی قشــر  کــه امــروز یــک دوره کالم بــه ســبک جدیــد  کــردم  احســاس 
کــه ایــن امــر مهــم را بــه عهــده بگیــرم.  جــوان باشــد، ضــروری اســت و تصمیــم داشــتم 
بحمــداهَّلل و المّنــة کتابــى بــه دســتم رســید کــه یکــی از شــخصیت های علمــی، آن چــه 
گفتــم و نیــازی ندیــدم  کنــم، تأمیــن نمودنــد و خــدای را ســپاس  می خواســتم تألیــف 

یســم.2 کتــاب دیگــری بنو کــه 

نکتــه ی جالــب توجــه آن کــه ایشــان قصــد خــود را از تدویــن اثــر مذکور، صرفــًا تأمین 

کــه بــا کتابــی مناســب در ایــن زمینــه مواجــه  نیــاز قشــر جــوان قــرار داده و آن هنــگام 

می شــوند، از تألیــف آن منصــرف شــده و از دوبــاره کاری اجتنــاب می کننــد. ایــن 

کــی از روح اخــاص آن بزرگــوار اســت. امــر حا

عنایت به موقعیت های زمانه در برنامه ریزی حوزه، از عوامل موفقیت مدرسه ی 

شهاب الدین  سید  العظمی  آیت اهلل  می شد.  محسوب  ایازی  آیت اهلل  مرحوم 

دوران  در  ایازی  عامه  مرحوم  که  بودند  بزرگانی  جمله  نجفیاز  مرعشی 

تحصیل در قم، بیشتر اوقات با ایشان محشور و مأنوس بودند و عاقه ی خاصی 

ایازی مسافرتی  که مرحوم  از سال ها  که پس  آن جا  تا  ایشان داشتند  به  نسبت 

به قم داشتند، نزد عامه می آیند و در جلسه ای خصوصی ضمن ایراد مطالب 

مهمی به ایشان می فرمایند:

1 . امیری سوادکوهی، مهان، ص72.
2 . مهان، ص73.
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گــر چــه مشــکالتی بــرای  مــن می دانــم حــوزه ی شــما از حوزه هــای بــا برکتــی اســت. ا
کنیــد و ســنگر را خالــی نکنیــد. حــوزه ی شــما بحمــدهَّلل  شــما بــه وجــود آمــد، تحمــل 
ــم 

ّ
یــرا طــالب حــوزه ی شــما عــالوه بــر تعلیــم و تعل کنــون محصــول خوبــى داشــته؛ ز تا

و پــرورش اخالقــی، آشــنایى بــه وضــع زمــان هــم دارنــد. امیــدوارم در آینــده نیــز  ایــن 
بــرکات ادامــه داشــته باشــد.1

روحیــه ی دلســوزی بــرای حفاظــت از عقایــد نســل جــوان، حتــی از دوران تحصیل 

کــه در آن دوران بــه تأســیس تشــّکل هایی از  گونــه ای  در ایشــان وجــود داشــت؛ بــه 

کردنــد:  جوانــان بــرای مقابلــه ی فکــری بــا منحرفــان اقــدام 
که حوزه تعطیل  که در قم اشتغال داشتم، در هر سال تابستان  در طول سال هایى 
بود، به زادگاهم می آمدم. فقط سه تابستان با بعضی از دوستان طلبه در مدرسه 
مروی تهران بودم. در شمال به قدر امکان بى کار نبودم، بلکه مطالعات جنبی داشتم 
گاهی فصل تابستان، مصادف با ماه مبارک رمضان بود و شب ها پس از اقامه  و 
که در مجاورت خانه ما بود، منبر می رفتم.  کاظمی رستمکال  جماعت در مسجد 
کوهستانی  در غیر ماه مبارک بنا به درخواست عده ای از مؤمنان از مرحوم آیت اهَّلل 
و صالح دید معظم له در مسجد جامع رستمکال نماز مغرب و عشا اقامه جماعت 
آن  در  داشتند.  فّعال  شرکت  کهن ساالن  و  جوانان  از  فراوانی  جمعّیت  و  می کردم 
روزها بازار تشکیل احزاب سیاسی داغ بود و به نام های مختلف سیاسی، جوانان 
که یکی از احزاب چپ  یژه حزب توده  کرده و عضوگیری می کردند؛ به و را جذب 

مارکسیست بود و »ارتش سرخ« از آ ن ها حمایت می کرد. 

پیــش  کــه  ایــن وضعــی  بــا  کــه  نمــودم  موقــع، احســاس مســئولّیت  در همیــن 
آمــده، جوانــان مــا بــه انحــراف کشــیده می شــوند و عقایــد مذهبــی آن هــا را تضعیــف 
ــه  ــرده، ن ک ــل   تحصی

ً
ــان نســبتا ــروه اســالمی از جوان گ ــذا الزم اســت یــک  ــد؛ ل می کنن

تحــت عنــوان حزبــى، بلکــه بــه عنــوان هیــأت مذهبــی کــه در قیامــت بــر دیگــر گروه هــا 

1 . مهان، ص28.
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کنیــم تــا بتواننــد در  حجــت بــوده و دارای منطــق اســالمی قــوی باشــند، تربیــت 
کننــد. لــذا پیشــنهاد نمــودم و جوانانــی  گروه هــای مختلــف آن هــا را مجــاب  مناظــره بــا 
کــه شایســتگی داشــتند، پاســخ مثبــت دادنــد و هیأتــی تشــکیل شــد و بــرای آنــان 
ــروع فقهــی ایجــاد نمــودم.1 ــد اســالمی و ف ــوان بحــِث اصــول عقای ــه عن کالس درســی ب

ــن داری  ــه ی دی ــه دغدغ ک ــز  ــادی میانینی ــید محمده ــی س ــت اهلل العظم آی

مــردم را داشــت،  همــواره می گفــت: 
گرفتــه، نبایــد طــالب اّیــام  کــه فســاد و بى دینــی در همــه جــاى عالــم پــا  روزگارى 
ــی  ــام تعطیل ــراى ای ــه ب ک ــود  ــن ب ــد.« ای کنن ــل را در حجره هــاى مــدارس ســپرى  تعطی
روز پنج شــنبه و جمعــه حــوزه نیــز، برنامــه تبلیــغ احــکام اســالم را قــرار داده بــود؛ 
کــه طــالب در ایــن دو روز بــه شــهرهاى نزدیــك و روســتاهاى اطــراف  بدیــن نحــو 
ــه تبلیــغ احــکام و معــارف اســالمی می پرداختنــد؛ و در عیــن  مشــهد اعــزام شــده و ب
حــال مشــکالت روســتاییان را در جهــت نداشــتن مســجد، حمــام و امثــال این هــا بــه 
بــار شــدن برنامه هــاى تبلیغــی طــالب، بــه  اطــالع ایشــان می رســاندند. وى بــراى پر
 دعــاى کمیــل را شــب جمعــه و دعــاى ندبــه را در 

ً
کــه حتمــا آن هــا توصیــه می کــرد 

ید؛  صبــح آن بخوانیــد! مــردم را بــه اهــل بیــت عصمــت و امــام عصــر  متوجــه ســاز
کنیــد! وقتــی  کــه نمایانگــر اخــالق اســالمی اســت، بــا مــردم رفتــار  بــا ُحســن اخــالق 
ید، بیشــتر بــا فقــرا و ضعفــاى مــردم هم نشــین، بــا آنهــا  وارد عمــل تبلیــغ می شــو

ید.2 مأنــوس شــو

بــه  مدرســه  مدیریــت  توجــه  خصــوص  در  حقانــی  مدرســه ی  طــاب  از  یکــی 

شــرایط زمــان می گویــد: بعضــی از آقایــان دربــاره ی مســائل حکومتــی، مشــکات 

ــه ایــن  ــود و توجهــی ب ــد و مســتحدثه ای ب و دغدغه هایــی داشــتند. مســائل جدی

کــه یک بــار امــام فرمودنــد: »ایــن آقایــان  جهــات فعلــی نداشــتند. یــادم هســت 

1 . مهان، ص73.
2 . مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، ج2، ص770.
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کــه مــا اآلن یــک حکومتیــم و وقتــی در مقــام یــک دولــت هســتیم،  توجــه ندارنــد 

ایــن  شــأن  در  بایــد  برخوردمــان  و  کــردن  صحبــت  رســم  و  راه  و  برنامــه  و  فکــر 

کنیــم مــا در 400 ســال قبــل هســتیم و در حــوزه نشســته ایم  باشــد. نــه این کــه فکــر 

کــه درک  و در مــورد مســائل فقهــی بحــث طلبگــی می کنیــم.« عــده ای بودنــد 

نمی کردنــد شــرایط دنیــا و شــرایط حــوزه چگونــه اســت. آیــا حــوزه بــا ایــن وضعیتــی 

یــس شــوند؟  کــه دارد می توانــد پاســخ گوی مــردم باشــد؟ چــه درس هایــی بایــد تدر

ــه ایــن مســائل داشــت و  کــه توجــه ب ــود  کســانی ب خوشــبختانه شــهید قدوســی از 

کــرده بــود و بــه دنبــال ایــن بود که  واقعــًا شــرایط و نیــاز خــاص زمــان خــودش را درک 

کــه بوده انــد، می تواننــد  طلبــه اآلن بایــد چــه چیــزی یــاد بگیــرد. آیــا همیــن دروســی 

ــد دروس جدیــدی اضافــه شــوند  ــا این کــه بای پاســخ گوی شــبهات مــردم باشــند ی

کــه اآلن جــزو مراجــع قــم هســتند، مســائل  ــوری  ــذا از همــان اوایــل، آیــت اهلل ن و ل

عقیدتــی را بــر اســاس علومــی هم چــون ستاره شناســی و نجــوم و مســائل دیگــر 

ــام  ــخ اس ی ــری درس تار ــت اهلل حائ ــوم آی ــا مرح ــد و ی ــس می کردن ی ــادی را تدر اعتق
1. می گفتنــد ... 

4. تشخیص انگیزه ها و نّیت ها

گفتــار یــا  کــه بــا توجــه بــه لحــن و محتــوای  از دیگــر ویژگی هــای فــرد بصیــر آن اســت 

گفتارهــا و رفتارهــای  رفتــار افــراد، پــی بــه اهــداف و نیت هــای آنــان بــرده و فریــب 

ــورد.  ــه را نمی خ فریب کاران

ــزار  ــن اب ــی از ای ــه خوب ــی، ب ــع سیاس ــوادث و وقای ــتر ح ــری، در بیش ــت اهلل حائ آی

1 . گفت وگو با حجت االسالم حسین عىل نیری، ماهنامه شاهد یاران، ش38، دی ماه 87، ص17.
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قــم را از مهم تریــن  کــرد. ایشــان تأســیس و حفــظ حــوزه ی علمیــه ی  اســتفاده 

کوشــید بهانــه ای بــه دســت  کیاســت، دوراندیشــی و تدبیــر،  واجبــات دانســته، بــا 

کنــد  دشــمنان نــداده، از نهــال نوپــای حــوزه ی علمیــه، بــه شــّدت محافظــت 

کــه در رخدادهایــی ماننــد ماجــرای  گونــه ای  تــا بــه بــاروری و باردهــی رســد؛ بــه 

بــه  کــه رضاخــان فقــط  یافــت  بــا هوشــیاری در کتــک خــوردن آیــت اهلل بافقــی1 

ــکوت  ــن رو، س ــد؛ از ای ــه برکن یش ــه را از ر ــوزه ی علمی ــا ح ــت ت ــه ای اس ــال بهان دنب

گــر حــاج شــیخ عبدالکریــم  گفتــه بــود: »ا را پیشــه ی خــود ســاخت. رضاخــان 

کلمــه ای می گفــت، فــوری ماشــین در خانــه اش حاضــر  َنَفــس می کشــید و یــک 
کــه عــرب نــی انداخــت«.2 می کــردم و می فرســتادمش آن جــا 

   آیت اهلل جوادی آملی، درباره ی این خصوصّیت در مرحوم آیت اهلل ایازی می فرمود: 
ایشان از جهت فراست در میان علما و مشاهیر، مردی کم نظیر بود. او در ارتباطات 
که با یک  گونه ای  یرکی باالیى برخوردار بود؛ به  اجتماعی از هوش و فراست و ز
گاه می شد. ایشان مردی بود  برخورد، افراد را می شناخت و از اهداف و نّیات آنان آ

یب داد.3 یب کسی را خورد و نه کسی را فر که در طول عمر بابرکتش، نه فر

آیت اهلل ایازی با اشاره به این موضوع و با نقل خاطره ای می فرمودند: 

یــل  1 . مــاه مبــارک رمضــان 1346ق، برابــر بــا نــوروز 1307ش بــود. زائــران بســیاری بــه قــم رفتــه بودنــد تــا هنــگام حتو
ســال، در کنــار قبــر حضــرت معصومــه باشــند. آن روز، مهســر شــاه و چندتــن از مهراهانــش نیــز بــدون حجــاب در 
یــان  حــرم حاضــر شــده بودنــد و بــا آن ســر و وضــع نامناســب، بســیار جلــب نظــر مــی کردنــد. وقــىت شــیخ بافــی از ایــن جر
کنــد؛ وىل مهســر شــاه هیــچ  گردان خــود را فرســتاد تــا آن هــا را امــر بــه معــروف  گاهــی یافــت، ســید واعــظ، یکــی از شــا آ
بــار رفــت و ســخت بــه آنــان اعتــراض منــود و اخطــار  اعتنــایی نکــرد. از مهــین روی، شــیخ ممدتــی خــود نــزد خانــواده در
کــرد کــه یــا حجابشــان را درســت کننــد یــا از حــرم خــارج شــوند. مهســر شــاه بــه خانــه تولیــت حــرم رفــت و ایــن واقعــه را 
گارد نظامــی بــه قــم رســید، بــا چمکــه وارد صحــن حــرم مطهــر شــد،  کــه رضاخــان بــا  بــه هتــران خبــر داد. طــوىل نکشــید 
ــرد. )تندیــس شــجاعت، درگذشــت شــیخ ممدتــی بافــی،  ــه هتــران ب ــرار داد و ب شــیخ بافــی را مــورد ضــرب و شــم ق

گلبــرگ، ش61، فرودیــن 1384( یه  نشــر
یه مسطر، مشاره4، ص103. 2 . شکوری، مرجع دوراندیش و صبور، آیت اهَّلل حائری، فصل نامه یاد، ش17، ص146؛ نشر

3 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص142.
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با یکی از رفقای طلبه از مدرسه ی فیضیه خارج می شدم، صدای سخنرانی داغی 
حرارت  با  یا  گو فالنی؛  گفتند:  کیست؟  سخنرانی  پرسیدم:  رسید،  گوشمان  به 
اشخاص  یز!  عز دوست  گفتم:  کنیم.  گوش  یم  برو گفت:  رفیقم  می کند.  سخنرانی 
ما جزء  و  است  عربده کش  و  ناعق  این شخص،  ولی  می کنند؛  فراوانی سخنرانی 
کجا  یم. معلوم نیست این سخنران از  ِ ناِعٍق«1 نشو

ّ
ُكل ْتباِع 

َ
گروه سّوم »َهَمٌج َرعاٌع ا

ید؟ گفتم: الزم نیست  یت گرفته است! دوستم پرسید: مگر شما علم غیب دار مأمور
این  ُمْؤِمِن.«2 

ْ
ل

َ
ا ِفَراَسَة  ُقوا 

َ
»ِاّت است:  آمده  اسالمی  روایات  در  بدانم؛  علم غیب  که 

گفتار از فراست است، نه غیب. چند سالی گذشت، یک روز دوستم فرمود: فالنی 
که برایم معلوم گشت از طرف  گفتم: مگر چطور شده؟ گفت  را خوب می شناختید! 
یتش به پایان رسید و آب ها از  یت داشته است. وقتی مأمور محّمدرضا پهلوی مأمور
آسیاب افتاد، شاه به همان عربده کش گفت: برو لباس را از بدنت خلع کن و در شهر 
که نام شما از صندوق خارج  کن و ما دستور می دهیم  کاندیدا  شاهرود خودت را 
که حزبى تشکیل  یتی داشته  که مأمور باشید. معلوم شد  نماینده مجلس  و  شود 

یت های محّوله تمام شود.3 دهد... تا مأمور

5. شناخت جریان نفوذ

که مدیران  شناخت جریان نفوذ و روش های آن نیز، از جمله امور مهمی است 

 نفوذ  رهبری  معظم  مقام  دهند.  گاهی  آ را  طاب  و  کرده  توجه  آن  به  باید 

کرده می فرمایند: دشمن را به دو قسم نفوذ فردی و نفوذ جریانی دسته بندی 

ِ ناِعــٍق؛ 
ّ

ُکل ْتبــاِع 
َ
ــٌج َرعــاٌع ا ــاٍة؛ َو مَهَ ج

َ
 َســِبیِل حن

َ
ــُم َعــىل

َّ
؛ َو ُمَتَعل ــاىِنٌ ّبَ ــٌم َر ــٌة: َفعاِل ــاّس َثالَث : »الّن 1 . قــال امیراملؤمنــین

ــٍق«؛ مــردم ســه دســته اند؛ دانشــمند اهلــی و  ــٍن َوِثی  ُرْک
َ

ــُؤوا ِإىل َج
ْ
ْ َیل ــِم َو ملَ

ْ
ِعل

ْ
ــوِر ال ْ َیْســَتضِییُئوا ِبُن ــٍح ملَ ی ِ َر

ّ
ُکل ــَع  ــوَن َم

ُ
یل مَیِ

آموزنــده اى بــر راه رســتگارى و پّشــه هاى دســت خوش بــاد و طوفــان و مهیشــه ســرگردان کــه بــه دنبــال هــر ســر و صــدایی 
ــاه  ــه پناهــگاه اســتوارى پن ــه ب گرفتنــد و ن ــور  ــه از روشــنایی دانــش ن ــادى حرکــت می کننــد. ن ــا وزش هــر ب ــد و  ب می رون

گرفتنــد. )هنــج البالغــه، حمکــت 147(
2 . دیلمی، ارشاد القلوب، ج1، ص130.

3 . امیری سوادکوهی، مهان، ص142.
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نفوذ فردی
نفــوذ دو جــور اســت: یــک نفــوذ مــوردی اســت، نفــوذ فــردی اســت. یــک نفــوذ 
کــه فــرض  یانــی اســت. نفــوذ مــوردی خیلــی نمونــه دارد. معنایــش ایــن اســت  جر
یــد، یــک مســئولی هســتید. یــک نفــر را بــا  کنیــد شــما یــک دم  و دســتگاهی دار
چهــره ی آرایش شــده، بزک شــده، بــا ماســک در مجموعــه ی شــما بفرســتند. شــما 
کار  بتوانــد  او  تــا  نیســت-  دوســت  او  درحالی کــه   - اســت  دوســت  کنیــد  خیــال 
ینــش اســت؛ یعنــی  کــه ایــن کمتر خــودش را انجــام بدهــد؛ گاهــی جاسوســی اســت 
کارش  گاهــی  اســت.  و خبردهــی  اســت، خبرکشــی  ینــش جاسوســی  کم اهّمّیت تر
تــر از جاسوســی اســت. تصمیــم شــما را عــوض می کنــد. شــما یــک مدیــری  باال
هســتید، یــک مســئولی هســتید، تصمیم گیــر هســتید، می توانیــد یــک حرکــت بــزرگ 
گــر چنان چــه ایــن حرکــت را این جــور انجــام بدهیــد، ایــن  یــا مؤّثــری انجــام بدهیــد. ا
کــه شــما حرکــت را این جــور انجــام  بــه نفــع دشــمن اســت، او می آیــد کاری می کنــد 
بدهیــد؛ یعنــی تصمیم ســازی. در همــه ی دســتگاه ها ســابقه هــم دارد. فقــط هــم 
دســتگاه های سیاســی نیســت، دســتگاه های روحانــی و دینــی و ماننــد این هــا هــم 
همیشــه وجــود داشــته. مرحــوم آقــای آســّید حســن تهامــی کــه از علمــای بــزرگ کشــور 
ی خیلــی بزرگــی بــود. 

ّ
مــا و ســاکن بیرجنــد بــود، رفتــه بــود در بیرجنــد مانــده بــود. مــال

 مرجــع تقلیــد می شــد. مــرد بســیار دانایــى بــود. 
ً
گــر در قــم یــا نجــف می مانــد، حتمــا ا

کــه عراقی هــا بــا انگلیس هــا  گفــت آن  وقتــی  کــرد؛  ایشــان خــودش بــرای مــن نقــل 
یــب صــد ســال پیــش -یکــی از مراجــع وقــت،  ــد -در ]ســال [ 1918، قر می جنگیدن
گــرم می گرفــت، صحبــت  کــه خیلــی مــرد خوبــى بــود. بــا طلبه هــا  یــک نوکــری داشــت 
می کــرد. بــا همــه آشــنا بــود، بــا همــه رفیــق بــود. اســمش را هــم ایشــان می گفــت، مــن 
کردنــد  کردنــد و عــراق را تصــّرف  کــه انگلیس هــا غلبــه پیــدا  یــادم نیســت. گفــت بعــد 
کــه ایــن نوکــر  کــه وارد نجــف شــدند، خبــر رســید بــه طلبه هــا  یــن جــا نجــف بــود  و آخر
گفتــم مگــر می شــود  فــالن آقــا، یــک افســر انگلیســی اســت! گفــت مــن بــاور نکــردم. 
یــش -بــازار معروفــی اســت در نجــف  چنیــن چیــزی؟ بعــد می گفــت در بــازار ُحِو
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ــر افســر انگلیســی و نظامــی انگلیســی  ــدم هفــت هشــت ده نف ــم. دی -داشــتم می رفت
ــا اســب رفت وآمــد می کردنــد -یــک افســری  ســوار اســب دارنــد می آینــد -آن وقــت ب
کــه این هــا بیاینــد رد شــوند.  کنــار وایســتادم  یشــان اســت. ُخــب، مــن  هــم جلو
گفــت: آقــای  کــه جلــو بــود، از آن بــاال  وقتــی رســیدند بــه مــن، دیــدم آن افســری 
ــى اســت  ــه، همــان آقای ــدم بل ــردم دی ک ــگاه  ــت چطــور اســت؟! ن آســّید حســن، حال
گاهــی نفــوذ این جــوری  کــه نوکــر فــالن مرجــع بــود. ســال ها مــا ایــن را می دیدیــم. 
اســت؛ نفــوذ شــخصی اســت. وارد خانــه ی کســی، وارد دســتگاه کســی می شــوند. در 
ــروز  ــل وجــود داشــته اســت. ام ــن قبی ــم الی ماشــاءاهَّلل از ای دســتگاه های سیاســی ه

ــه خطرنــاک اســت«1 هــم ممکــن اســت باشــد؛ البّت

نفوذ جریانی
 
ً
ــا ــر، عمدت  افــراد مؤّث

ً
ــا  نخبــگان، عمدت

ً
ــا آمــاج نفــوذ هــم چــه کســانی هســتند؟ عمدت

کــه ســعی  آمــاج نفوذنــد؛ این هــا هســتند  یــا تصمیم ســازان. این هــا  تصمیم گیــران 
می شــود روی این هــا نفــوذ انجــام بگیــرد؛ بنابرایــن نفــوذ خطــر اســت؛ نفــوذ خطــر 
کلمــه ی نفــوذ می خواهــد  یــد از  یــد آن آقــای ز بزرگــی اســت. این کــه حــاال یکــی بگو
اســتفاده ی جناحــی بکنــد، ایــن مســأله را از اهّمّیــت نمی انــدازد. حــاال بکنــد یــا 
نکنــد، بى خــود می کنــد اســتفاده ی جناحــی می کنــد؛ واقعّیــت قضّیــه ایــن اســت. از 
ایــن واقعّیــت کــه نمی شــود صرف نظــر کــرد. مکّمــل ایــن نفــوذ هــم کارهــای حاشــیه ای 
کــه  کــه مکّمــل ایــن نفــوذ اســت، تخطئــه ی کســانی اســت  اســت. یکــی از چیزهایــى 
بــر اصالت هــا، بــر نــگاه درســت، بــر ارزش هــا پــای می فشــارند. ایــن مکّمــل نفــوذ 
کــه بســیج را تخطئــه می کننــد، مّتهــم می کننــد  یــم آن کســانی  اســت. نمی خواهــم بگو
گاهانــه دارنــد بــا نفوذگــران همــکاری می کننــد؛  بــه افراطی گــری و تنــدی و چــه و چــه، آ
همراهــی می کننــد. بنــده ایــن اّدعــا را نمی کنــم. خبــر نــدارم؛ اّمــا واقــع قضّیــه ایــن 
بان هــای  کــه در بخش هــای مختلــف، بــا ز کــه ایــن کمــک اســت. این هایــى  اســت 

1 . بیانات در دیدار با فرماندهان گردان های بسیج، 1394/09/04، به نقل از سایت دفتر ایشان.
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مختلــف، بســیج را مّتهــم می کننــد بــه تنــدروی، بــه افراطی گــری و چــه و چــه و چــه، 
دارد  این هــا  به وســیله ی  نفــوذ  پــروژه ی  تکمیــل می کننــد.  را  نفــوذ  واقــع  در  دارنــد 
یزهــای مســتحکم اســت. بســیج یــک  تکمیــل می شــود؛ چــون بســیج جــزو آن خاک ر

ــرد.«1 ک ــد سســت  ــز را نبای ی ــن خاک ر ــز مســتحکمی اســت. ای ی خاک ر

آینده نگری

کــه صرفــًا  شــناخت آینــده از دیگــر الزام هــای مدیریــت موفــق اســت. مدیــری 

گذشــته بیندیشــد، توفیقــی در  گذشــته را مــورد توجــه قــرار داده و تنهــا بــه نیــاز 

پــرورش طــاب متناســب بــا نیــاز زمــان نخواهــد داشــت. حضــرت امامبــا 

اشــاره بــه ایــن موضــوع می فرماینــد: 
حوزه هــا و روحانیــت بایــد نبــض تفکــر و نیــاز آینــده جامعــه را همیشــه در دســت خــود 
داشــته باشــند و همــواره چنــد قــدم جلوتــر از حــوادث، مهیــای عکس العمــل مناســب 
کنــد و  باشــند. چــه بســا شــیوه های رایــج اداره امــور مــردم در ســال های آینــده تغییــر 
جوامــع بشــری بــرای حــل مشــکالت خــود، بــه مســائل جدیــد اســالم نیــاز پیــدا کنــد. 

کنــون بایــد بــرای ایــن موضــوع فکــری کننــد.2 علمــای بزرگــوار اســالم از هــم ا

یکی از ویژگی های مهم شهید آیت اهلل بهشتی، توان مدیریتی باال، آینده نگری و 

برنامه ریزی بود. مقام معظم رهبری با اشاره به این خصوصیت ها، می فرماید:
یکــی از خصلت هــای مهــم دیگــر ایشــان، ایــن بــود کــه بــه روزمرگــی ســرگرم نمی شــدند. 
ایــن خصلــت از خصوصیــات آدم هــای بــزرگ دنیاســت. آقــای بهشــتی، همیشــه 
افــکار بلنــد مدتــی داشــتند؛ مثــاًل وقتــی مســئولیت دســتگاه قضایــى را بــه عهــده 
گرفتنــد، بعــد از چنــد ماهــی از ایشــان پرســیدم: باالخــره چــه شــد و چــه کردیــد؟ آقــای 
کــرده و پیــش رفته  انــد. مــن در آن موقــع  کــه چطــور حرکــت  بهشــتی شــرح دادنــد 

1 . مهان.
2 . صحیفه امام، ج21، ص292.
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کــه از خصوصیــات ایشــان  یــزی بــرای آینــده  یــا و برنامه ر کــردم کــه ذهــن پو احســاس 
ــر در حــال  گ ــه نظــر مــن، ا ــز اعمــال شــده اســت. ب ــر نی ــن مســئولیت خطی ــود، در ای ب
حاضــر طلبه هــا و فضــالً و شــخصیت ها و عناصــر سیاســی بخواهنــد موفقیت هایــى را 
کــه شــهید بهشــتی بــه دســت آورده را بــه دســت آورنــد، بایــد ایــن خصوصّیــت ایشــان 
کننــد؛ یعنــی آینده نگــر و دوراندیــش باشــند و مســائل را بــه  صــورت کالن  را کســب 

کننــد.1 ببیننــد، نــه این کــه بــا مســائل بــه صــورت روزانــه و جزئــی برخــورد 

آیت اهلل جنتی، برنامه ریزی برای آینده را از سیاست های مدرسه ی حقانی 

می دانند و بر این اساس، مواد درسی متناسب با نیازهای آینده را در نظر گرفته اند: 
در نظــر بــود یــک فارغ التحصیــل مدرســه ی حقانــی از جهــات علمــی، اخالقــی، 
اجتماعــی و سیاســی بــه درد جامعــه امــروز بخــورد و بــرای جامعــه امــروز ســاخته 
یــه و بــه همیــن لحــاظ، مــواد درســی غیــر حــوزه ای  شــده باشــد، نــه بــرای زمــان قاجار
ــم در برنامــه گنجانــده  یاضیــات، جامعه شناســی، اقتصــاد و غیــره ه بــان، ر ماننــد ز
یــاد بــود تــا یــک روحانــی  کیــد ز بــان انگلیســی و عربــى تأ  روی ز

َ
شــده بــود؛ مخصوصــا

ــه  ــان بین المللــی جهانــی و بین المللــی اســالمی بیگان ب فارغ التحصیــل قــم از یــک ز
کــه بــا قــرآن و ســنت  کــه یــک عالــم مذهبــی  نباشــد و ایــن نقــص چشــمگیر و شــرم آور 
بــان قــرآن تفاهــم کنــد و حــرف خودش  ســروکار دارد، نتوانــد بــا بــرادران عــرب خــود بــا ز

را بــه آن هــا بفهمانــد، برطــرف شــود.«2

شــهید  آینده نگــری  ســعیدی،  علــی  والمســلمین  حجت االســام   هم چنیــن 

می کنــد:  ترســیم  چنیــن  را  قدوســی 
مرحــوم آیــت اهَّلل قدوســی آینده نگــر بــود؛ یعنــی پنجــاه ســال آینــده را می دیــد. اصــالً 
ــه  ک ــان  ــراه زم ــد. هم کنن ــت  ــان حرک ــر از زم ــن طــور باشــند و جلوت ــد ای ــون بای روحانی
گــر یــک لحظــه غفلــت بکننــد، عقــب می ماننــد تــا چــه رســد بــه  کننــد، ا حرکــت 

، ص118-117. بان یاران، ج1، ص45-51 و ابراهمی زاده، هبشىت در زمین یخ، از ز 1 . ر.ک: جاودانه تار
2 . گفت وشنود با آیت اهَّلل امحد جنىت، ماهنامه شاهد یاران، ش38، دی ماه 1387، ص8.
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این کــه جلوتــر از زمــان باشــند. روحانــی بایــد پیشــتاز باشــد و جلوتــر از زمــان را ببینــد. 
ــه ای  ــن 120 طلب ــه انقــالب می شــود؛ نمی دانســت ای ک  نمی دانســت 

ً
ــا ایشــان تحقیق

کار خواهنــد آمــد؛ ولــی آن چنــان  کــه دارد تربیــت می کنــد، هــر کدامشــان در نظــام بــه 
ــه امــروز ثمراتــش را می بینیــم.1 ک ــرد  ک ــا جدیــت کادرســازی  ب

ی در جای دیگری می گوید:  و
ــه  ــروزی ب ــاز جامعــه ی ام ــه نی ک آن روز مرحــوم شــهید قدوســی آینده نگــری داشــتند 
کمیــت  چــه نــوع طلبــه و روحانــی هســت. نمی دانــم اصــالً پیــروزی انقــالب و حا
ــه در ســال 42 چشــم انداز  ــه رغــم این ک ــی ب ــه؛ ول ــا ن ــد ی ــی می کردن ــی را پیش بین دین
بــرای حکومــت دینــی خیلــی روشــن نبــود، ولــی بنیان گــذاران مدرســه ی حقانــی، بــه 
 
ً
کــه در پنجــاه ســال قبــل، دقیقــا یــژه شــهید قدوســی بــه قــدری آینده نگــر بودنــد  و
ــد  ــرده بودن ک ــزی  ی ــه نوعــی برنامه ر ــد و ب کامــل لمــس می کردن ــه طــور  ــروز را ب ــاز ام نی
یــن و  کــه دســت پروردگان ایشــان و محصــوالت مدرســه ی حقانــی، امــروز از موفق تر
کــه در انقــالب در ُپســت های بســیار حســاس و  یــن نیروهایــى هســتند  از جامع تر

کلیــدی انجــام وظیفــه می کننــد.2

آسیب شناسی

و  آفــات  از  علــم،  جوینــدگان  ســایر  هم چــون  نیــز  علمیــه  حوزه هــای  طــاب 

کــه بــا نگاهــی  آســیب ها در امــان نیســتند و ایــن مدیــر بــا تجربــه و دلســوز اســت 

کــرده و در صــدد پیش گیــری و درمــان  تیزبیــن و نافــذ، آســیب ها را شناســایی 

آن هــا برمی آیــد. رهبــر معظــم انقــاب شــناخت آســیب ها را بــرای هــر دســتگاه 

و ضــروری می داننــد: مؤثــر، الزم  دارای عملکــرد 
ــا در  ــد، ی ــن عملکــرد را اصــالح نکن ــر ای گ ــری دارد، ا ــه عملکــرد مؤث ک هــر دســتگاهی 

1 . مصاحبه با حجت االسالم و املسلمین عىل سعیدی شاهرودی، مهان، ص34.
2 . مهان، ص31.
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آن اشــکالی و آســیبی وجــود داشــته باشــد، دارای ســوء عملکــرد اســت. معنــای 
ییــم همــه جــا خیانــت  کــه بگو  خیانــت نیســت؛ 

ً
ییــم، مطلقــا کــه می گو آســیب ها هــم 

اســت. نــه، منظورمــان تنبلــی، بى دقتــی، بى اهتمامــی، دلســوزی و تــالش الزم را 
ــا نیــاز، پیــش نرفتــن اســت؛ همــه ی  کار علمــی انجــام نــدادن و متناســب ب نکــردن، 
ییــم مــا بایــد  این هــا ســوء عملکــرد اســت. البتــه مــن توّقــع معصومیــت نــدارم -کــه بگو
کار، یــک جــور خالــی خواهــد مانــد؛ لیکــن  معصــوم باشــیم -نــه، باالخــره گوشــه ی 

کنیــم.1 کار را درســت  کنیــم  بایــد تــالش 

کنــد،  کــه می توانــد در مــدارس علمیــه بــروز  در این جــا بــه برخــی از آســیب هایی 

اشــاره و شــیوه ی مدیــران موفــق در مواجهــه بــا ایــن آفت هــا بررســی می شــود:

1. عدم مراعات زّی طلبگی

 در مــورد مســائل اخاقــی و نحــوه ی زندگــی، آقــای قدوســی خیلــی بــه زّی طلبگــی 

اعتقــاد داشــتند و می فرمودنــد: 
گــر طلبــه ای بــرای دنیــای خــودش چانــه بزنــد، بایــد  طلبــه نبایــد اهــل دنیــا باشــد. ا
کــرد بایــد فــالن  گــر رفــت داخــل شــهری و احســاس  کنــد و بــرود. ا طلبگــی را رهــا 
ــد.  کن ــا  ــد طلبگــی را ره ــد، بای کن ــظ  ــار و شــخصیتش حف ــه خاطــر اعتب محــراب را ب
کــه منبــر  کــه کســی منبــر مــی رود و او هــم خواســت منبــر بــرود و دیــد  گــر جایــى رفــت  ا
گــر وســایل الزم را فراهــم نکنــد، بــرای  او بهتــر هســت و مــردم بــه او توجــه می کننــد، ا
این کــه او منبــرش بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد و شــروع بــه کارشــکنی کــرد، بدانــد 
گــر در جایــى طلبــه ای  کــه زی طلبگــی را مراعــات نکــرده و بایــد طلبگــی را رهــا کنــد. ا
کــه چــرا او رعایــت ادب را نکــرده  کــرد  کــه از طلبــه دیگــر جلــو زده و احســاس  را دیــد 
کــه زی طلبگــی را  ــا مــن در جلــو نیفتــادن و رفتــن همراهــی نکــرده اســت، بدانــد  و ب
گــر طلبــه ای خواســت بــا اشــرافیت زندگــی  رعایــت نکــرده و بایــد طلبگــی را رهــا کنــد. ا

1 . بیانــات در دیــدار بــا شــرکت کنندگان در مهایــش آسیب  شــنایس انقــالب ، 1377/12/15، بــه نقــل از ســایت دفتــر 
ایشــان و بانکی پــور فــرد و رفیعــی، عیــار مدیــران از منظــر رهبــر معظــم انقــالب، ص110.
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گــر دســتش بــه جایــى رســید، بــا تمایــز بــا مــردم زندگــی بکنــد، بایــد طلبگــی  کنــد و ا
کنــد و بــرود دنبــال دنیــا؛ و آیــت اهَّلل قدوســی تــا آخــر عمــر، همــه ایــن نــکات را  را رهــا 

رعایــت می کردنــد.1 

2. افراط و تفریط

آیــت اهلل بنابــی بــه افــراط و تفریــط بــه عنــوان یکــی از آســیب های مهــم در رونــد 

کــرده و می گوینــد:  فعالیت هــای علمــی -تربیتــی طــاب اشــاره 
آن هــا،  عمــده ی  مشــکالت  و  طــالب  روانــی  و  روحــی  مهــم  آفت هــای  از  یکــی 
کــه  یطــی اســت؛ مثــالً گاهــی دیــده می شــود طلبــه ای  جهت گیری هــای افراطــی و تفر
کنــد. اول می خواهــد  هنــوز راه را نشــناخته، بــه جــای راه رفتــن، می خواهــد پــرواز 
ــرای خــود، نمــاز شــب را واجــب  ــان در نقطــه اوج باشــد. ب ــادت، زهــد و عرف در عب
گــر در راســتای تربیــت طلبــه،   می خوانــد و …. ا

ً
می دانــد، نمازهــای نافلــه را تمامــا

کــه هــم غــذا خوردنــش تقلیــل یابــد و در هــر مــاه،  یــك دفعــه طــوری جهــت بدهیــم 
کنــد! و یــا بــر اثــر  ســه روز روزه بگیــرد و هــم نمــاز شــب و نوافــل را برخــودش واجــب 
توصیه هــای مــا شــانزده ســاعت کار مفیــد را بــر خــودش تحمیــل کنــد و بــه ایــن قبیــل 

کرده ایــم.2 گــردد، خــالف مصلحــت وی عمــل  دســتورالعمل ها ملتــزم 

داده،  قــرار  نظــر3  مطمــح  را  اعتــدال  و  ی  میانــه رو ایشــان  جهــت،  همیــن  بــه 

ــد: از چیزهایــی  کرده ان ــر اســاس ایــن اصــل تنظیــم  جهت گیری هــای مدرســه را ب

کــه هم چنیــن خیلــی مؤثــر بــود، اصــل اعتــدال اســت؛ نــه سیاســت زده شــدیم، 

گرفتیــم! و نــه بــه معنویت هــای افراطــی و نــه بــه بیــان  نــه از سیاســت فاصلــه 

گفت وگو با حجت االسالم و املسلمین روح اهَّلل حسینیان، ماهنامه شاهد یاران، ش38، دی ماه 1387، ص13.  . 1
یىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 2 . دیدگاه های تربیىت -مدیر

یــر نظــر قــرار داده شــود. )عمیــد، فرهنــگ فــاریس عمیــد، ذیــل  کــه ز ؛ نظــرگاه؛ جــایی یــا چیــزی  3 . جــای نظــر انداخــتن
واژه مطمــح(.
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اثــر بگــذارد.1 برنامــه معتــدل توانســت  یــک  ی آوردیــم.  درس هــای خشــک رو

3. بی توجهی به مقررات

ــاب  ــور ط ــه ام ــتانی ب کوهس ــت اهلل  ــه آی ــارت و توّج ــورد نظ گردان در م ــا ــی از ش یک

می گویــد: یکــی از طلبه هــا در درس خوانــدن تنبلــی می کــرد و مقــداری هــم بــه 

مقــّررات مدرســه بی توجــه بــود. خبــر بــه ایشــان رســید. شــبی پــس از نمــاز مغــرب 

و عشــا در حســینیه، خطــاب بــه طــاب چنیــن فرمودنــد: »آقایــان، مــن تمــام 

کــردم و از ســهم اماماســتفاده  مــدارس را از مــال شــخصی خــودم درســت 

گــر ببینــم طلبــه ای درس نمی خوانــد و یــا بــه مقــررات بی توجــه اســت، او  نکــردم. ا

را بیــرون می کنــم و در پیشــگاه حضــرت ولــی عصرتقصیــر نــدارم.« در یکــی از 

گــر خــوب نباشــد، امــام زمانخــود او را  ســخنان دیگــر خــود می فرمــود: »طلبــه ا
از حــوزه بیــرون می کنــد.«2

کــه شــیوه ی اخــراج، پــس از تذکــرات الزم و بی توجهــی فــرد     البتــه روشــن اســت 

گرفــت. خاطــی و نیــز بــا رعایــت مقــررات حوزه هــای علمیــه صــورت خواهــد 

4. احساس انعطاف ناپذیری مقررات

کنــد،  کــه می توانــد احســاس محدودیــت را در طلبــه ایجــاد  از جملــه امــوری 

بــه  مدرســه  مدیریــت  توجــه  عــدم  و  انعطاف ناپذیــر  و  خشــک  مقــررات  وجــود 

موقعیــت ویــژه ی طلبــه اســت. احســاس محدودیــت نیــز بــه نوبــه ی خــود می توانــد 

کــه طلبــه را از ادامــه ی تحصیــل در حــوزه منصــرف ســازد. بــر  تــا آن جــا پیــش رود 

مــن تعلــمی و تربیــت حــوزه علمیــه بــا حجت االســالم و املســلیمن حــاج آقــای امیــین، امــام مجعــه و  1 . گفت وشــنود احنج
مدیــر حــوزه علمیــه مســجد ســلیمان.

2 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص62.
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ایــن اســاس، مدیــران بصیــر در عیــن توجــه و اهتمــام بــه رعایــت نظــم و مقــررات 

گرفتــه و از آســیب های احســاس  مدرســه، موقعیــت ویــژه ی افــراد را نیــز در نظــر 

این چنیــن  را  مذکــور  آســیب  بنابــی  آیــت اهلل  محدودیــت جلوگیــری می کننــد. 

می کننــد:  تشــریح 
گذاشــته نشــود، احســاس محدودیــت  گــر طلبــه بــه حــال خــود وا در بعضــی شــرایط، ا
 پیامدهــای 

ً
کــرده، خــودش را در بن بســت خواهــد دیــد. ایــن نــوع احساســات، قطعــا

گــر ســخت گیری بــه خــرج دهیــم -چــه از جهــت مرخصــی و چــه از  کــی دارد. ا خطرنا
کــه در قیــد و زنجیــر اســت! البتــه  کــرد  جهــت درســی و کالســی -احســاس خواهــد 
ایــن، یــك حالــت غیرطبیعــی اســت؛ این گونــه نیســت کــه هــر جوانــی چنین احساســی 
 طلبه هــا از مدرســه و برنامه هــا احســاس خوبــى دارنــد؛ ولــی بــه 

ً
داشــته باشــد. نوعــا

کــه چنیــن احساســاتی دارنــد و الزم اســت بــا  هــر حــال در میانشــان کســانی هســتند 
کــرد.«1 آن گاه ایشــان بــا بیــان مثالــی، بــه راه حــل  آنــان برخــالف ضوابــط اولیــه رفتــار 

یــش بــرای حــل ایــن مشــکل اشــاره می کننــد: خو

کــه در ســه هفتــه اول، طلبــه مــی توانــد کالســش  مثــالً ضوابــط اولیــه ایــن اســت 
ــا اســتاد  ــد ب ــد، می توان ــد درس بخوان ــا اســتادی نمی توان ــد ب ــر ببین گ ــر دهــد. ا را تغیی
کار را نکــرد، بعدهــا  کســی در ســه هفتــه اول ایــن  دیگــری درس بخوانــد. حــال 
تصمیمــش عــوض شــد، طبــق ضوابــط نمی توانیــم چنیــن اجــازه ای بدهیــم؛ امــا بــه 
جهــت پیامدهــای آن ممکــن اســت، برخــالف ضوابــط اولیــه اجــازه دهیــم. البتــه 
بــوط بــه ماســت  کنــد، مر  نمی توانــد اســتفاده 

ً
احــراز این کــه او بهانــه نمی گیــرد و واقعــا

ــه عمــل می شــود.2  ــط اولی ــر احــراز نشــود، طبــق ضواب گ و ا

مدیر محترم مدرسه ی علمیه ی بناب به شیوه های انعطاف پذیر نیز اشاره می کنند:
است:  نوع  دو  هم  گذاشتن  خود  حال  به  که  کنم  نشان  خاطر  را  نکته  این  باید 

یىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت مدرسه علمیه بناب. 1 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
2 . مهان.
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او  به  نمی دهیم.  قرار  یش  رو فرا  دیگری  راه  و  یم  آزاد می گذار را  او  مواقع حاّد،  در 
که  نیست؛ چرا  نمی روی هم مسأله ای  برو،  این درس می روی  به   

ً
مثال ییم  می گو

گاهی این نوع آزادی دادن، خودش مطلوب است.

یم؛ بلکه  نوع دیگر، آزادی با شرایط و ضوابط است؛ یعنی مطلق العنان نمی گذار
ییم هر قدر خواستید به  راه دیگری به او نشان می دهیم. مثالً به جای این که بگو
ییم حال که شما به یك روز مرخصی قانع نیستید، سه روز به  ید، می گو مرخصی برو
ید. باز یك ضابطه جدید و محدودیت نسبی برای او تعیین می کنیم؛  مرخصی برو

یم.1 یضی که او را دورادور تحت مراقبت نگه می دار مانند مر

5. دوستی های نامناسب

گــه گاه در میــان  کــه  دوســتی های افراطــی و غیــر معقــول، آســیب دیگــری اســت 

کــم ســن و ســال مشــاهده می شــود. آیــت اهلل  طــاب و بــه طــور خــاص در طــاب 

بنابــی در توصیــف دوســتی های افراطــی می گویــد: 
ــوع بیمــاری اســت؛  ــك ن ــده می شــود و ی ــان دی ــن جوان ــن مســأله در بی متأســفانه ای
گرچــه خالــی از مســائل  گــر حســن ظــن داشــته باشــیم، نوعــی بیمــاری اســت )ا یعنــی ا
یان بــار  شــهوانی و نفســانی باشــد(.2 ایشــان این گونــه دوســتی ها را بــرای جوانــان ز
کــه خــود آنــان نیــز از ایــن موضــوع ناراحتنــد: در طــول ایــن  دانســته و بــر ایــن باورنــد 
مــدت، مــن خیلــی بــا این گونــه مــوارد برخــورد داشــته ام. خودشــان هــم از وضــع پیــش 
کتبــی  گاهــی بــه صــورت  گاهــی بــه صــورت شــفاهی و  کی بودنــد! می آینــد  آمــده شــا
یــات مــا را تحــت تأثیــر قــرار داده و برایمــان دلمشــغولی  کــه ایــن امــر، معنو ینــد  می گو

بــدی ایجــاد کرده اســت! خودشــان از خودشــان شــکایت می کننــد.3

سپس ایشان به منشأ بروز این گونه دوستی ها اشاره می کنند: 

1 . مهان.
2 . مهان.
3 . مهان.
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ــدر و  ــه دور از پ ک ــى   جای
ً
ــد، خصوصــا ــی می کن ــك مجموعــه زندگ ــی انســان در ی وقت

مــادر اســت، این گونــه مســائل بــروز می کنــد. دو امــر باعــث می شــود چنیــن مســائلی 
 جــای خالــی 

ً
یــزان و وابســتگان جــدا شــده، قهــرا پیــش بیایــد: اول این کــه چــون از عز

آنــان در دلــش بیشــتر جلــوه می کنــد و دوم این کــه چــون بــا دوســتانش در یــك فضــا 
نــس 

ُ
 بــا برخــی ا

ً
و محیــط زندگــی می کنــد، شــب و روز را بــا آن هــا ســپری می کنــد، قهــرا

می گیــرد؛ ولــی گاهــی هــم از حــد اعتــدال خــارج می شــود.1

این مدیر با تجربه، پیش گیری از ایجاد چنین روابط صمیمانه ای را اصلی ترین 

راه مقابله با این آسیب می دانند: 
ــد ایــن حساســیت در او وجــود دارد، نبایــد طــوری طــرح رفاقــت  کــه می دان جوانــی 
 برایــش دردســر ایجــاد شــود. فقــط بــا یــك نفــر رفاقــت نکنــد؛ 

ً
کــه بعــدا یــزد  بــا کســی بر

کــه شــش دانــگ،  ــا طــوری نشــود  ــا چنــد نفــر طــرح دوســتی داشــته باشــد ت بلکــه ب
یــد عالقــه دارد، یــك دانــگ هــم  گــر بــه ز دلــش در قبضــه یکــی باشــد. یــك دانــگ ا
بــه عمــرو عالقــه داشــته باشــد و یــك دانــگ هــم بــه دیگــری. در نتیجــه وقتــی ایــن 
محبــت پخــش شــود -مثــل مــوردی کــه تمــام محبتــش را بــه یکــی داده -حــاد و غیــر 
کــه بــه آن هــا  کــه از اول نســبت بــه کســانی  عــالج نمی گــردد. از ایــن بهتــر، آن اســت 
حســاس اســت )مثــال بــه قیافــه اش حســاس اســت (، بــا آن هــا خیلــی صمیمــی نشــود 
ــرار نکنــد؛ چــون محبــت  ــت برق ــد از اول محّب ــرار نکنــد. انســان می توان و رفاقــت برق
ــا  ــه آن ه ــه نســبت ب ک ــرادی باشــند  ــی اش اف ــر دوســت و هم اتاق گ در چشــم اســت. ا
گــر مبتــال شــد، درمانــش  حساســیت دارد، بــا ایشــان رفیــق صمیمــی نشــود؛ واالّ ا

خیلــی مشــکل اســت؛ لــذا عمــده ی درمــان، پیش گیــری اســت.2

البتــه آیــت اهلل بنابــی بــرای درمــان ایــن پدیــده ی نامطلــوب نیــز، راه کارهایــی را 

می کننــد:  پیشــنهاد 

1  مهان.
2 . مهان.
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کــه کمتــر هم دیگــر را ببیننــد؛ یعنــی در جایــى باشــد  بــرای درمــان، یــك راه ایــن اســت 
کــردم عمــده محبــت از راه چشــم  کــه عــرض  ــرا  ی ــه او بیفتــد؛ ز ــر ب کــه چشــمش کمت
یــٌص َعلــی َمــا ُمِنــع«1، چــاره  نســاُن َحر گــر ایــن هــم مثمــر نباشــد؛ چــون »اِل اســت؛ امــا ا
کــه نعــوذ  کــه از خودشــان مطمئــن باشــند  نیســت، هــم حجــره شــوند. البتــه جایــى 
بــاهَّلل ایــن مســأله منجــر بــه معصیــت خداونــد نمی شــود. بــه هــر حــال مــوارد فــرق 

ــردد.2 گ ــا مشــاوره حــل  ــد و بایســتی ب می کن

کردن 6. قهر 

آسیب دیگری که روابط اجتماعی نوجوانان و جوانان را تهدید می کند، قهر کردن 

آنان با یکدیگر است. آیت اهلل بنابی با اشاره به نقش مخّرب این آسیب می فرمایند: 
 یــژه ای دارم. در روایــات منقــول از ائمــه اطهــار در ایــن مــورد مــن حساســیت و
کــه خداونــد -تبــارك و تعالــی -در شــب های قــدر همــه را می آمــرزد؛ مگــر  وارد شــده 
کــه آشــتی نکرده انــد، نمی آمــرزد.  ــا هــم قهرنــد. خــدا آنــان را مادامــی  کــه ب کســانی را 
یــد؛  کنیــد و پیــش مــن نیاور بــه مالئکــه دســتور می دهــد اعمــال آنهــا را بایگانــی 
گــر  کــه ا چــون مــن عمــل ایشــان را قبــول نمی کنــم؛ مگــر این کــه بــا هــم دوســت شــوند، 

یــد.3  دوســت شــدند، آن وقــت اعمــال شــب احیایشــان را پیــش مــن بیاور

کــه روابــِط آســیب دیده ی ایــن افــراد را  ایشــان وظیفــه ی مدیریتــی خــود می داننــد 

کــه از آن منــع شــود.  یــص اســت بــر چیــزی  یــٌص َعــىل ماُمِنــَع؛ مهــان فرزنــد آدم، حر ر َ 1 . پیامبــر :ِاّنَ ابــَن آَدم لَ
ح572( هنج الفصاحــه،  )پاینــده، 

2 . مهان.
 اَلــَرَدُة ِمــَن 

ُّ
یلــة ِمــن َشــهِر َرمضــان: ُتَغــل

َ
 ل

َ
ول

َ
 اهَّلل یف أ

ُ
َثنــا َعــىّلُ بــُن مــویس الرضــاj َعــن آبائــه: َقــال َرســول 3 . »َحّدَ

ــَر یِف َرجــب و شــعبان و شــهر  ثــِل مــا َغَف ــَر اهَّلُل ِبِ یلــِة الَقــدر َغَف
َ
کاَن یِف ل ــإذا  ــٍة َســبعینَ ألفــا َف

َ
یل

َ
ِ ل

ّ
ُکل ــر یِف  ــیاطینِ و ُیغَف

َ
الّش

نِظــروا هــؤالء َحــىت َیصَطِلحــوا«؛ شــب 
َ
ــحناء فیقــول اهَّلل عــز و جــل أ

َ
رمضــان إىل ذلــك الیــوم إال َرُجــال َبیَنــه و َبــینَ أخیــه َش

یــده می گردنــد و چــون  اّول مــاه رمضــان، شــیاطین ســرکش بــه بنــد کشــیده می شــوند و هــر شــب، هفتــاد هــزار تــن آمرز
یــده اســت، ]بنــدگان[  شــب قــدر فــرا رســد، خداونــد بــه انــدازه آن چــه در مــاه رجــب و شــعبان و رمضــان تــا آن روز آمرز
کــه در ایــن صــورت ، خداونــد عزوجــل می فرمایــد :  کینــه اى باشــد  کــیس و بــرادرش  را می آمــرزد، مگــر آن کــه میــان 

کننــد. )شــیخ صــدوق، عیون أخبارالرضــا، ج2، ص71( یــد تــا آشــىت  ]آمــرزش[ اینــان را عقــب بینداز



137 فصل دوم: ابعاد شناختی- معرفتی مدیران

کننــد:  برقــرار و میــان آن هــا آشــتی برقــرار 
 از رذایــل اخالقــی اســت؛ چــه طلبــه مرتکــب ایــن کار شــود، یــا غیــر 

ً
قهــر بــودن، مســلما

 
ً
طلبــه؛ لــذا روی ایــن مســأله حساســیت دارم. در میــان ایــن تعــداد طــالب کــه حدودا

ــه آنهــا را آشــتی  ک ــی  ــا زمان ــد، ت ــا هــم قهرن ــر ب ــم دو نف ــر بدان گ ــر هســتند، ا پانصــد نف
 هــم چنیــن می شــود( و 

ً
کننــد )کــه نوعــا نــداده ام، راحــت نمی نشــینم. یــا بایــد آشــتی 

کــردن غیــر طلبــه معصیــت اســت، قهــر طلبــه  کــه قهــر  یــا این کــه اخــراج شــوند. جایــى 
گــر در یــك مجموعــه مقــدس، دو نفــر بــا هــم قهــر باشــند،  معصیتــش بیشــتر اســت و ا

زشــتی آن چنــد برابــر اســت.1

آن گاه به شیوه ی خویش در برقراری آشتی بین افراد اشاره می کنند: 
ــر  ــم؛ حــرف ه ــرا می خوان ــر ف ــه دفت ــه ب گان ــه طــور جدا ــا را ب ــدا آنه ــن رابطــه ابت در ای
یــد و بعــد  گــوش می کنــم و یــا می پرســم: شــما از فالنــی چــه گالیــه ای دار کــدام را 
گله منــد اســت؛ قضیــه  یــم دوســتتان از شــما  طــرف دیگــر را صــدا می زنــم و می گو
یــم آقــای فالنــی شــما  گــر مطلــب برایــم تــا حــدودی مشــخص شــد، می گو چیســت؟ ا

از دوســتتان معــذرت بخواهیــد و….«2

7. مطالعات آسیب زا

ــه مطالعــه ی  گاه ممکــن اســت ب ــه دلیــل عطــِش معنــوی و شــوِر جوانــی،  طلبــه ب

کــه بــا موقعیــت ذهنــی، فکــری، معنــوی، تحصیلــی، سیاســی  ی بیــاورد  کتبــی رو

ــروز  ــه ب ــد ب کتاب هــا می توان ــه  ــدارد. مطالعــه ی این گون و اجتماعــی او ســازگاری ن

ــه  ک ــت  ــود. این جاس ــر ش ــی در او منج ــی و اجتماع ــی، سیاس ــیب های اخاق آس

مدیــر تیزبیــن، حتــی از نــوع مطالعــات فــوق برنامــه ی طــاب نیــز غافــل نیســت و 

ــه شــیوه ی خویــش  ــی ب ــرای آن برنامه ریــزی الزم را انجــام می دهــد. آیــت اهلل بناب ب

یىت آیت اهَّلل بناىب. 1 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
2 . مهان.
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در ایــن خصــوص اشــاره می کننــد: 
کتاب هــای اخالقــی انجــام پذیــرد، طبقه بنــدی آن هــا  کــه الزم اســت روی  کاری 
 نظــارت یــك اســتاد قابــل 

ً
کتابــى را نبایــد هــر طلبــه ای بخوانــد. ثانیــا اســت؛ هــر 

کتــاب مفیــد باشــد؛ امــا طلبــه در فهــم آن  اعتمــاد ضــرورت دارد. چــه بســا مطالــب 
کتــاب بــا مــزاج ایــن  گــردد. بنابرایــن بایــد دیــد دســتورالعمل ایــن  بــا مشــکل مواجــه 
یســد، آن نســخه را بــرای  شــخص ســازگار اســت یــا نــه؟ وقتــی طبیــب نســخه می نو
یــز نمی کنــد، بلکــه هــر بیمــاری نســبت بــه حــال و مــزاج خــود داروی  بیمــار دیگــر تجو
خاصــی دارد. در مــورد روح و روان هــم مطلــب از ایــن قــرار اســت، بلکــه حساســیت 
و  اســت. مســائل اخالقــی  بیماری هــای جســمی  از حساســیت  بیشــتر  موضــوع 
یــن مباحــث اســت. چگونــه می تــوان توصیــه  عرفانــی و علمالنفــس، از پیچیده تر

ــد؟! 1 کنن ــه  ــق مطالع ــه طــور مطل ــی را ب ــای عرفان ــا کتاب ه ــرد طلبه ه ک

8. نامتعارف بودن 

گریبان گیــر طــاب می شــود و مدیــر بایــد ضمــن  گاه  کــه  از دیگــر آســیب هایی 

کنــد،  ــروز، آن هــا را مهــار  شــناخت آن هــا، از بروزشــان پیش گیــری و در صــورت ب

انجــام رفتارهــای نامتعــارف اســت. طلبــه بایــد عــاوه بــر رعایــت وظایــف فقهــی و 

کنــد. اخاقــی، از ارتــکاب امــور غیــر متعــارف نیــز پرهیــز 

کیفیــت لبــاس پوشــیدن و اصــاح ســر و صــورت نیــز     اســتاد شــهید قدوســی در 

بــه ایــن مســأله توجــه داشــت و ظاهــر خــود را ماننــد طــاب معمولــی می آراســت. 

کــه حجــم  ــدرم دقــت خاصــی داشــت  ــد ایشــان در ایــن زمینــه می گفــت: »پ فرزن
عمامــه اش بــزرگ نباشــد و محاســنش از حــد خاصــی بلندتــر نشــود.«2

گردان ایشــان بــا اشــاره بــه دقــت نظــر شــهید قدوســی بــه ایــن مســائل     یکــی از شــا
1   مهان.

2 . مصاحبه با سید ممدرضا طباطبایئ، ماهنامه شاهد یاران، ش38، دی ماه 1387، ص89.
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کــه در  کــه از آقــای قدوســی یــادم هســت، ایــن اســت  می گویــد: یکــی از خاطراتــی 

ــد:  گفتن ــد و  کردن ــدا  ــرا ص ــی م ــای قدوس ــودم. آق ــیده ب ــرم را تراش ــی س دوران جوان

ــد  کردن گفتــم همیــن طــوری. ایشــان مــرا نصیحــت  »چــرا ســرت را تیــغ زده ای؟« 

کارهایــی  گفتنــد: »آقــای حســینیان! مــا در میــان مــردم زندگــی می کنیــم. نبایــد  و 

ــرِف  ــد از ُع کــه متفــاوت از مــردم باشــیم. نبای ــد  بکنیــم و رفتارهایــی از مــا ســر بزن

جامعــه خــارج شــویم. طلبــه بایــد لبــاس خــوب بپوشــد، قــدری موهایــش را بلنــد 

کفــش خــوب بپوشــد و آن حالتــی  بگــذارد، شــیک باشــد، شــلوار خــوب بپوشــد، 

کننــد،  کــه باعــث مضحکــه مــردم شــود و در عــرف بــه دیــد اســتهزا بــه او نــگاه 

کار را نکــردم؛ خواســتم موهایــم  گفتــم مــن بــرای ایــن موضــوع ایــن  انجــام ندهــد.« 
کار درســتی نیســت«.1 گفتنــد: »باشــد. بــه هــر حــال، ایــن  تقویــت شــوند. 

   آیــت اهلل ایــازی نیــز خیلــی متیــن و مــؤّدب بــود. در طــول حیــاِت اجتماعــی 

کســی ایشــان را بــدون عمامــه، حتــی بــرای یــک لحظــه  کــه  یــم  ایشــان ســراغ ندار

و نیــز بــدون عبــا و ردا در علــن2 دیــده باشــد. مشــی و راه رفتــن و ســلوک و جلــوس 

ایشــان بســیار متیــن و بــا وقــار بــوده و هــر یــک از حــرکات ریــز و درشــت ایشــان 

بــرای همــگان آموزنــده بــود.3 ایشــان می فرمــود: »روحانــی نــه تنهــا بایــد مواظــب بــر 

واجبــات و محرمــات بکنــد، بلکــه بایــد عــرف و آداب و ســنن را محتــرم بشــمارد 

تــا َســُبک و جلــف جلــوه نکنــد. ... شــرط مــروت ناظــر بــه جنبــه فوق العــاده مهــم 

جامعه شناســی و رفتارهاســت. آدابــی ماننــد بلنــد نکــردن مــوی ســر و شــارب4 

1 . گفت وگو با حجت االسالم و املسلمین روح اهَّلل حسینیان، مهان، ص13.
2 . آشکار و منظر عمومی.

3 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص127.
4 . سبیل.
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ــد رعایــت شــود. مــؤدب باشــد و رعایــت احتــرام  و شــوخی های مفــرط، همــه بای

کنــد تــا جایــگاه  کبــر اجتنــاب  کنــد و از  دیگــران را بکنــد و تواضــع را شــعار خــود 

ــد.«1  کنن ــظ  ــود را حف ــوی خ معن

در بیانات آیت اهلل بنابی آمده است: 
کــه مــورد تأییــد  کــه ُعقــال او را تأییــد می کننــد. کاری  -انســان متعــارف، یعنــی کســی 

عقــال نیســت، از او صــادر نمی شــود.

ــر اصــالح  ــا نمــره صف ــا ب ــغ ی ــا تی ــه زده )ب ــه ســرش را از ت ک ــه ای  ــال، طلب ــه طــور مث ب
کــرده(، غیــر متعــارف اســت. جامعــه ایــن هیئــت را قبــول نمی کنــد و چــه بســا از 
یادتــر از حــد  مصادیــق لبــاس شــهرت بــوده باشــد یــا گاهــی دیــده می شــود ســبیل او ز
کار  کار حرامــی نیســت؛ ولــی خــالف عــرف اســت و  کــه ایــن  گرچــه  معمــول اســت. ا

ــر متعــارف اســت. انســان غی

ــز ســزا نیســت  ــرای او هرگ -طلبــه می خواهــد اســوه و سرمشــق دیگــران واقــع شــود. ب
غیــر متعــارف باشــد ! او بایــد در تمامــی شــئون، حتــی در خنده هــا و مزاح هــا الگــو 

ــرای او بیشــتر از دیگــران الزم اســت. ــودن ب ــارف ب ــذا متع بشــود؛ ل

-ممکــن اســت در زمــان عالمــه مجلســیعمامه ای متعــارف حســاب می شــد؛ 
امــا امــکان دارد آن نــوع عمامــه، امــروزه لبــاس شــهرت بــوده و حــرام باشــد و برعکــس.

کار حرامــی انجــام  کــه مــوی ســر را روی پیشــانی اش انداختــه، البتــه  -طلبــه ای 
حــد  از  یادتــر  ز محاســنی  و  یــش  ر یــا  نیســت!  کارش عرف پســند  امــا  نمی دهــد؛ 
گنــاه نیســت؛ ولــی جلــوه ی بــدی دارد. چنــد روز پیــش  معمــول گذاشــته، ایــن هــم 
طلبــه ای کــه از شــهر دیگــری آمــده بــود، بــا مــن کاری داشــت. بــا آن کــه ســال دوم بــود؛ 
یــش بســیار بلنــدی داشــت! بنــده کــه بیــش از 60 ســال ســن دارم و نســبت  امــا یــك ر
ــر  ــود. ایــن غی یــش مــن ب ــر از ر یــش او بلندت بــه طلبه هــا بــه عنــوان شــیخ2 هســتم، ر

1 . مهان، ص116-115.
2 . یکی از معاىن شیخ، داشتن سن بیشتر است.
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یشــی دارد. متعــارف اســت. هــر ســن نســبت بــه خــودش ر

-لبــاس هــم بایــد متعــارف باشــد. این کــه برخــی پیراهــن را داخــل شــلوار می گذارنــد، 
یــز،  کار پســندیده ای نیســت. االن برخــی از دانشــجوهای متعّهــد و بســیجیان عز

ــد و طــور دیگــری باشــد! ــه بیای ــد، حــال طلب پیراهــن را روی شــلوار می اندازن

ــد:  ین ــالً برخــی قدیمی هــا می گو ــرد؛ مث ک ــد از فرهنگ هــای شــاذ1 تبعیــت  ــه نبای -البت
یــر عمامــه اش پیــدا باشــد! ایــن درســت نیســت، الزم  نبایــد مــوی ســر طلبــه از ز
کــه هنــوز مــو در صورتــش  نیســت تــا ایــن حــد هــم ســخت گیر باشــیم. نوجوانــی 
یــاد باشــد. بهتــر اســت ایــن نوجــوان، مــوی  ییــده، خــوب نیســت مــوی ســرش ز نرو
 جــوان و 

ً
کثــرا کــه ا یــاد او، در محیطــی  ســرش را کوتــاه نگــه دارد. چــه بســا مــوی ســر ز

ــر بــدی داشــته باشــد. نوجــوان هســتند، اث

-خالصــه این کــه هــر کــس بایــد جامعــه و عــرف را بشناســد؛ آنگاه بــه وضــع خــودش 
نــگاه کنــد کــه آیــا بــا عقــل و شــرع مطابقــت دارد،  یــا نــه؟2

9. رعایت نكردن مسائل عرفی

کم اهمیت می دهند،  گاهی بعضی از طاب به رعایت آنها  که  یکی از مسائلی 

مسائل عرف جامعه است. استاد مجتهدى عاوه بر رعایت اخاق، به مراعات 

ى می گوید: کید می کند. و مسائل عرفی توسط طّاب بسیار تأ
کبــر برهــان بودنــد. عرفیــات غیــر از رعایــت  اســتاد مــن در ُعرفیــات، حــاج شــیخ علی ا
عرفیــات  از  ولــی  باشــد؛  اســتاد خــالق  اســت شــخصی  ممکــن  اســت.  اخــالق 
یــد. عرفیــات،  کــه ُعرفیــات را بــه انســان بگو کــرد  هیــچ نفهمــد. بایــد اســتادى پیــدا 
کــه شــاید خــالف شــرع نباشــد؛ ولــی خــالف عــرف جامعــه  یك ســرى مســائلی اســت 
اســت و عوام الّنــاس از انجــام آنهــا توســط مــا روحانیــون خوششــان نمی آیــد. مــا هــم 

1 . کم، اندک، نادر.
یىت آیت اهَّلل عبداملجید باقری بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 2 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
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بــراى آن کــه مــردم بــه دیــن و روحانیــت عالقه منــد شــوند و طــرد نشــوند، بایــد ایــن 
کنیــم.1 مســائل را رعایــت 

یتی دیگران بیتی و مدیر بهره گیری از تجارب تر

کارآمــد هرگــز خــود را بی نیــاز از تجــارب دیگــران ندانســته و از هــر  مدیــر توانــا و 

بــرای اســتفاده از تجریه هــای اندوختــه شــده ی دیگــران می  کوشــد.  موقعیتــی 

ــه  ــران باتجرب ــا مدی ــود را ب ــده ی خ ــکات پیچی ــائل و مش ــه مس ــر آن ک ــاوه ب ی ع و

گذاشــته و از آن هــا مشــورت می طلبــد، در ماقــات بــا مدیــران موفــق، راز  در میــان 

کنــکاش و بررســی آن هــا،  و رمــز پویایــی و موفقیــت ایشــان را نیــز جویــا شــده و بــا 

ــرا در آورد. ــه اج ــز ب ــود نی ــه ی خ ــذار را در مدرس ــل تأثیرگ ــا عوام ــد ت می کوش

کرده اند:  امام علی در روایتی به نتیجه ی مشورت با خردمندان اشاره 
َواِب؛2  ی الّصَ

َ
 َعل

َّ
َباِب ُدل

ْ
ل

َ ْ
ل

َ
ِوی ا

َ
َمْن َشاَوَر ذ

هر کس که با صاحبان اندیشه مشورت کند، به راه درست رهنمون شود.

بنابراین، مدیران مدارِس علمیه با وجود برخورداری از توانایی و تجربه، الزم است 

افرادی با تقوا، امین، شجاع، عالم، بادرایت و دلسوز را برای مشورت انتخاب کنند. 

حاج شیخ ]عبدالکریم حائری[ با اخاق نیک و میدان دادن به فکرها و سلیقه ها، 

حوزه را با برادری و صفا و یاری از اندیشه های ناب اداره می کرد و در برابر نابسامانی ها، 

سلیقه ای  اداره  و  بی برنامگی  در  حوزه  افتادن  فرو  از  و  می ایستاد  کج سلیقگی ها 
جلوگیری می کرد و این کار را بدون مسامحه به پیش می برد.3

1 . مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، ج6، ص423.
لیس، حباراألنوار، ج74، ص422. 2 . مج

ــه نقــل از  ــه حــوزه، مشــاره 125، آذر و دی 1383، ب ل ــری در احیــای حــوزه، مج 3 . اندیشــه ها و عملکــرد آیــت اهَّلل حائ
ــگاه اطالع رســاىن حــوزه. پای
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   شــجاعت و اتــکال بــه خــدای متعــال از ویژگی هــای بــارز آیــت اهلل بافقیبــود 

و بــه همیــن دلیــل، ایشــان مــورد اعتمــاد آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی 

گردیــده بــود.  مؤســس حــوزه ی علمیــه ی قــم 

گردان مرحوم بافقی است و در مورد حمایت های     مرحوم رازیکه یکی از شا

معنوی ایشان از آیت اهلل حائری یزدی می فرماید: 
کرده، مشغول تحصیل شدند و فقیه  طالب از اراک و سایر شهرها به قم هجرت 
بافقیهم قدم به قدم با آیت اهَّلل حائریهمگام بود و در استحکام این بنا 
کوشید و همواره حامی آیت اهَّلل حائری در نگهداری حوزه و رسیدگی به وضع طالب 
باید  نرسید، چه  پول  گر  ا ماه  اول  آیت اهَّلل حائری می فرمود:  مثال،  عنوان  به  بود. 
گر در هنگام پرداخت نرسید،  کرد؟ آقای بافقی می فرمود: آن به عهده ی من. ا
  َمِتین«،1روزِی نوکراِن ولّیش، صاحب االمر

ْ
ِة ال ُقّوَ

ْ
اُق ُذو ال ّزَ کنید تا از »الّرَ مرا خبر 

و  می  دادند  ایشان خبر  به  می شد،  دیر  که  اوقات  بعضی  قضا  از  کنم.  یافت  در را 
مرحوم حائری می گفت: حاال تو جواب طالب را بده. شیخ بدون تأمل می گفت: 
یه نگیرم، بندهی خدا نیستم. هنوز برخی افراد آن زمان  گر تا عصر از خداوند شهر ا
هستند که دیده اند و می دانند که آیت اهَّلل بافقی در چنین شرایطی به مدرسه فیضیه 
باالی  سر حضرت  به مسجد  با من  و می گفت:  می کرد  را جمع  و طالب  می رفت 
کار دارم. ایشان هم در جلوی آن ها مشغول دعا و  که با خدا  معصومهبیایید 
یان ولّی و  صلوات بر پیامبر و آلش می شد و می گفت: خدایا! این ها نوکران و لشکر
یاد صلوات می فرستاد. استغاثه و دعای آنان به پایان نمی رسید  حجت تو هستند و ز
 رخ داد.2

ً
که باِب فرج به روی آن ها گشوده می شد و پول می رسید و این قضیه مکررا

ــا آیــت اهلل بروجــردى، در برخــی از  ــر قرابــت نســبی ب آیــت اهلل ســلطانیعاوه ب

ى، مشــاورى امین، الیق، دلســوز و کاردان براى  امــور اجتماعــی، سیاســی و حــوزو

یــات، آیــه58( ــِش نیرومنــِد اســتوار اســت. )ذار کــه خــود روزى حبن «؛ خداســت  ِتــینُ َ ِة الْ ُقــّوَ
ْ
اُق ُذو ال ّزَ 1 . »ِإّنَ اهَّلَل ُهــَو الــّرَ

..http://zitova.ir یف آیت اهَّلل حاج شیخ ممدتی بافی، ص67؛ به نقل از اهد شر 2 . رازی، مج
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آن مرجــع واالمقــام شــیعه بــه شــمار می آمــد. ســامت نفــس، ابتــکار و نواندیشــی، 

ى  تقــواى فوق العــاده، و بــا  امانــت دارى همــراه  و  خّاقیــت، مســئولیت پذیرى 

را در شــمار برجســته ترین اصحــاب و یــاران نزدیــك آیــت اهلل بروجــردى در آورده 

بــود. او در بســیارى از مســائل و معضــات اجتماعــی و سیاســی نیــز از مشــاوران 

ى یــاری می رســانده  امیــن آن مرجــع بــه شــمار آمــده و در حــّل آن مشــکات، بــه و

اســت. کمــك بــه طــّاب مســتعد و نیازمنــد، شناســایی عالمــان مّتقی و برجســته 

ــور  ــه ام ــیدگی ب ــون، رس گ گونا ــق  ــه مناط ــزام ب ــت اع ــان، جه ــون و زم ــه مت ــنا ب و آش

کیفیــت  ــی شــدن صنعــت نفــت و 
ّ
امتحانــات طــّاب و ســاماندهی حــوزه، مل

ى بــا آن، فداییــان اســام، وحــدت شــیعه و ســنی و ... نمونــه اى از ایــن  برخــورد و

مســائل اســت.1 

   در اداره ی مدرســه ی حقانــی نیــز، شــهید بهشــتینقش تعیین کننــده ای 

در پشــتیبانی فکــری مدرســه بــر عهــده داشــتند. آیــت اهلل بهشــتی یــک مدیریــت 

عالــی داشــتند و اســتراتژی و اهــداف و راهبرهــای مدرســه ی حقانــی را مشــخص 

ــود؛  ــه ب ــت طلب ــی و تربی ــت اجرای ــتر مدیری ــی بیش ــت اهلل قدوس کار آی ــد و  می کردن

ــان امــروز، آقــای بهشــتی نرم افــزار مدرســه را فراهــم می آوردنــد و آقــای  ــه زب یعنــی ب
ــتند... .2 ــخت افزاری داش ــه س ــی وظیف قدوس

   حجت االســام و المســلمین ربانــی نیــز در مــورد اســتفاده از تجــارب مــدارس 

علمیــه ی موفــق در برنامه ریــزی مدرســه  علمیــه ی مســجد ســلیمان می گویــد: 
یزی خوبى  در حوزه ی علمیه ی مسجد سلیمان، از همان ابتدا برای آموزش، برنامه ر

1  .http://akhlagh.tahzib -howzeh.ir.
گفت وگو با حجت االسالم و املسلمین روح اهَّلل حسینیان، ماهنامه شاهد یاران، ش38، دی ماه1387، ص12.  . 2
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آیت اهَّلل  مرحوم  و  مدارس حقانی  در  تجارب حضور  که  دوستانی  گرفت.  صورت 
 در امر 

ً
مجتهدی و آیت اهَّلل موسوی نژاد را داشتند، این سه تجربه جمع شد و حقیقتا

کردند و آموزش را از نظر تحصیلی طالب جدی  آموزش به خوبى سرمایه گذاری 
گرفتند. ُخب، موفق شدند! ما اآلن در خروجی ها حدود پانصد طلبه خواهر و برادر 

یست نفر از آن ها در قم هستند... .1 یم که چیزی حدود دو دار

مدیــران موفــق، تنهــا بــه مشــورت بــا صاحب نظــران بــا تجربــه و نــام آور بســنده 

کســی  گــر  نکــرده، بلکــه از دیدگاه هــای مشــورتی طــاب نیــز اســتفاده می کننــد و ا

کار را بــه آن هــا متذکــر شــد، از او می پذیرنــد. عیــوب 

گایه هــا و عتاب هــا را  نمــودی از لطــف خــدا در حــق     امــام هــادی پذیــرش 

بنــده دانســته، می فرماینــد: 
؛2 

َ
ا ُعوِتَب َقِبل

َ
 ِإذ

ً
َراَد ِبَعْبٍد َخْیرا

َ
ا أ

َ
هَّلَل ِإذ

َ
ِإّنَ ا

گاه آن بنده نکوهش شود، می پذیرد. چون خداوند خیر بنده اى را بخواهد، هر 

قدردانــی  نیــز  خــود  منتقــدان  از  ایرادهــا،  پذیــرش  بــر  عــاوه  موفــق،  مدیــران 

می کننــد. مقــام معظــم رهبــری ارزش یــادآوری عیــوب را تــا آن جــا دانســته اند 

بــه تشــّکر از انتقادکننــدگان می داننــد: کــه مدیــران را موّظــف 
کار با  که از تذکر، بى توقعیتان نشود. آن وقتی  یم  برادران! من این را به شما بگو
از عیوب اساسی خالی باشد.  که  را خواهد داشت،  اهمّیت شما، آن ارزش واال 

کنید.3 چنان چه کسی عیوب اساسی را یادآوری کرد، شما باید از او تشکر 

آیت اهلل بنابی در مورد استفاده از نظرات طاب می فرمایند: 
در طــول ســال، بارهــا بــا طلبه هــا )مســتقیم یــا غیــر مســتقیم( بــه شــور می نشــینیم 

من تعلمی و تربیت حوزه علمیه با حجت االسالم و املسلیمن رباىن، فایل صویت. 1 . گفت و شنود احنج
2 . ابن شعبه حراىن، حتف العقول، ص481.

3 . بیانات در دیدار با مسئوالن صدا و سیما، 1369/05/07 و بانکی پور فرد و رفیعی، مهان، ص124.



نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه146

ــه  ــم و گاهــی توضیحــی نســبت ب ــه پیشــنهاد ها و انتقادهــای آن هــا توجــه می کنی و ب
کنــد، ارائــه می دهیــم.1 کــه شــاید بــرای طلبه هــا مبهــم جلــوه  برنامه هایــى 

تقویت مبانی اعتقادی طالب 

کــه مبانــی اعتقــادات صحیــح را در وجــود  از وظایــف اصلــی مدیــر آن اســت 

کــه میــزان تعبــد و پایبنــدی طــاب  یشــه دار و مســتحکم ســازد؛ چــرا  طــاب ر

بــه امــور اخاقــی و رفتــاری، متأثــر از عمــق اعتقــادات و باورهــای قلبــی آن هــا 

یــادی از طریــق تهّجــد  می باشــد. هــر چنــد توفیــق درک امــور اعتقــادی نیــز تــا حــد ز

و تــاوت قــرآن و درخواســت از خداونــد میســر خواهــد شــد.

کوهستانیبا بیان مطالب توحیدی، روح تعّبد و بندگی  حضرت آیت اهلل 

گردان  از شا و المسلمین محقق  را در طاب تقویت می کردند. حجت االسام 

ایشان نقل می کند: 
کــه در محضــر آن بزرگــوار افتخــار حضــور داشــتم، بــرای مــن و یکــی دیگــر  ایامــی 
کردنــد. ابتــدا نزدیــک بــه هشــت یــا نــه روز  گردان، درس معــارف را شــروع  از شــا
کــرده تــا بــه بحــث  مقدمــات بحــث را فرمودنــد. از موجــود »غیــر ذی روح« آغــاز 
موجــود »ذی روح« و حیاتــی رســید. بعــد وارد بحــث »روح« شــدند و از »روح« نیــز 
ــی  ــد تبارک وتعال کــه اســم خداون ــه »حــّی«  ــز ب ــه »حیــات« رســید و از آن بحــث نی ب
باری تعالــی  ذاِت  اثبــاِت  در  می خواســت  کــه  هنگامــی   . شــد...  منتقــل  اســت، 
کــه بحــث بســیار  یــد، بــه مــا فرمودنــد: فــردا می رســیم بــه اثبــاِت خداونــد  ســخن بگو
ــد  ــم و هــم شــما بای کن ــان  ــم خــوب بی ــد بتوان ــن بای ــه هــم م ک دشــواری اســت؛ چــرا 
کنیــد؛ بنابرایــن بکوشــید امشــب و فــردا، قــرآن بیشــتر بخوانیــد و در نمــاز  خــوب درک 
شــب از خداونــد مســألت کنیــد کــه شــما را در فهــم ایــن معــارف یــاری دهــد. فــردا کــه 

یىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 1 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
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کــه  ســر جلســه حاضــر شــدیم، ایشــان بیاناتــی در اثبــاِت ذاِت باری تعالــی فرمودنــد 
کــرده  مــا نفهمیدیــم. وقتــی جنــاب ایشــان متوجــه ایــن امــر شــدند، ســکوت اختیــار 
گــر بــه عمــق مطلــب پــى می بردیــد،  کــه ا و درس را متوقــف نمودنــد و بیــان داشــتند 
ایــن چنیــن خون ســرد نبودیــد و بــه هیجــان می آمدیــد. باألخــره آن روز را بــه مباحــث 
دیگــری پرداختنــد؛ ولــی بــاز بــه مــا ســفارش کردنــد کــه از تــالوت قــرآن و دعــا و نافلــه 
شــب غفلــت نکنیــم و از خداونــد در جهــت فهــم ایــن مبحــث مهــم اعتقــادی کمــک 
ییــم. فــردا وقتــی ســر درس حاضــر شــدیم، بــا بیــان بهتــر، وارد بحــث اثبــاِت  بجو
صانــع شــدند. خــدا شــاهد اســت کــه بــدون هیــچ اغــراق و مبالغــه ای عــرض می کنــم. 
کــه حــدود بیســت دقیقــه در زمینــه ی ذاِت باری تعالــی صحبــت فرمودنــد،  همیــن 
کــه تعــادل  کــه وصــف نشــدنی اســت؛ بــه طــوری  چنــان حالتــی در مــا بــه وجــود آمــد 
روحــی خــود را از دســت داده و از شــوق، چشــمانمان پــر از اشــک شــد و بى قــراری 
بــر مــا مســتولی گشــت. نمی توانســتیم ســاکت بنشــینیم. وقتــی آقاجــان ایــن حالــت 
معنــوی را در مــا دیــد، فرمودنــد: »الحمــدهَّلل جرقــه زد و ایــن حقایــق بــرای شــما جــا 

افتــاده اســت!«1

کــه از آیــت اهلل بنابــی نیــز در مــورد راه مقابلــه بــا شــیطنت ها و بحران هــای  هنگامــی 

زمانــه ســؤال می شــود، ایشــان می فرماینــد: 
َكَشــَجَرٍة  َبــًة  َكِلَمــًة َطّیِ  

ً
َكیــَف َضــَرَب اهَّلُل َمَثــا ــم َتــَر 

َ
ل

َ
امــا راجــع بــه آن هــا قــرآن می فرمایــد: »أ

َكِلَمــٍة َخبیَثــٍة ...«3. بایــد بــر   
ُ

ــماِء«2 و »َو َمَثــل هــا ثاِبــٌت َوَفرُعهــا ِفــی الّسَ
ُ
صل

َ
َبــٍة أ َطّیِ

کــرد. واقعــا بــه مبــدأ و معــاد و رســالت و بــه امامــت  کار  ]روی[ مبانــی عقیدتــی طلبــه 
یــن شــبهه  ــا کمتر ــد، ب ــات پیــدا نکن ــی اعتقادیــش ثب ــه مبان ک معتقــد شــود. مادامــی 
ــا یــک چشــمک زدن شــیطان، او  ــر اخالقــی باشــد ب گ ــا ا ــاد؛ ی ــه شــک خواهــد افت ب

1 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص32-31. 
یشــه اش در زمــین اســتوار و  کــه ر کــه خــدا چگونــه مثــل زد؟ ســخن پــاک چــون درخــىت پــاک اســت  2 . آیــا ندیــده ای 

شــاخه هایش در آمســان اســت. )ابراهــمی، آیــه24(
3 . ابراهمی، آیه26.
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گــر از نظــر مبانــی بــر ]روی[ طلبه هــا کار شــد، آن موقــع  خــودش را خواهــد باخــت ... ؛ا
 نقــش می بنــدد.1

ً
کامــال ــر اینــان  درس هــای اخالقــی هــم ب

برخورداری از پشتوانه ای استداللی

کــه دارای پشــتوانه ای اســتداللی و منطقــی بــوده و تصمیم گیری هــای  مدیرانــی 

خــود را مســتند بــه خــرد و اندیشــه می کننــد، از جــرأت الزم بــرای اساســی ترین 

اقدامــات برخــوردار بــوده و بــدون واهمــه، بــا مســایل و بحران هــا مواجــه می شــوند. 

مقــام معظــم رهبــری در ایــن خصــوص می فرماینــد:
ید! نه آقا، بنده خودم آدم باجرأتی  یند شما جرأت را از مدیران می گیر عّده ای می گو
کارهای بزرگ شده ام و می شوم  کارهای بزرگ اصالً واهمه ندارم و وارد  هستم و از 
کار عظیم به  که با مشاهده  و از آدم باجرأت هم لّذت می برم. هر آدمی را هم ببینم 
شوق می آید تا جلو برود، در دلم تحسینش می کنم و قدر او را می دانم. نه خیر، 
ل  کارش استدال که پشت   آن مدیری  منتها  یم؛  بگیر را  نمی خواهیم جرأت مدیرها 
ل ندارد، خودش جرأت ندارد. کارش  هست، جرأت دارد؛ اما آن مدیری که استدال
ر اخری« است؛ یک قدم جلو، یک قدم عقب؛ آخر هم کار را ضایع   َو ُیؤّخِ

ً
ُم ِرْجا »ُیَقّدِ

و خراب می کند. پاسخ گو بودن به این معناست.2

آیت اهلل احمد جنتی این موضوع را از ویژگی های مدیریتی شهید قدوسی می دانند:
 هــر وقــت مطلبــی را بــه روشــنی تشــخیص مــی داد یــا امــری را بــه صــورت یــک اصــل 
می پذیرفــت، دیگــر ممکــن نبــود او را واداشــت بــر خــالف آن تشــخیص یــا آن اصالــت 
کنــد؛ مثــاًل در مدرســه معتقــد بــود غیــر از مدیــر و  رفتــار و هیچ گونــه تحمیلــی را قبــول 
کننــد؛ بدیــن جهــت توقعــات مقامــات  افــراد مســئول، ]افــراد دیگــری[ نبایــد دخالــت 
یــن مختلــف، حتــی بــا کمک هــای مالــی در  کــه مایــل بودنــد بــه عناو و کســانی را 

یىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 1 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
2 . بیانات در دیدار با رئیس مجهور و اعضای هیأت دولت، 1385/6/6، به نقل از سایت دفتر ایشان.
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ــرد  ــره بســازند، ســخت رد می ک ــرای خــود چه ــد و از وجــه مدرســه ب کنن ــوذ  آن جــا نف
می پذیرفــت  را  آن هــا  احتمالــی  موضع گیری هــای  خطــرات  و  آنــان  نگرانی هــای  و 
کــه در  بــود  و اســتقالل مدرســه را حفــظ می کــرد. ایــن هــم از امتیــازات مدرســه 

جاذبه هــا قــرار نگرفــت و در ایــن راه محرومیت هایــى هــم کشــید.1

فرزند این شهید بزرگوار نیز با اشاره به قاطعیت برخاسته از پشتوانه ی استداللی 

سطح  گردان  شا از  یکی  عذر  می خواستند  ایشان  هست  یادم  می گوید:  ایشان 

گر به من  گفتند: »ا باالی مدرسه را بخواهند. در جایی صحبت می کردند...، 

به  حد  این  تا  نمی شدم.«  ناراحت  حد  این  تا  شده  جوان مرگ  پسرم  می گفتند 
گردانشان محّبت داشتند؛ اما از مسیرشان نیز عدول نمی کردند.2 شا

وانی طالب توجه به بهداشت جسمی و ر

تحصیــل  بــه  قــادر  روحــی،  و  جســمی  ســامت  از  برخــورداری  بــدون  طلبــه 

موفقیت آمیــز در حــوزه نبــوده یــا در صــورت رشــد علمــی، توانایــی خدمت رســانی 

بــه جامعــه را نخواهــد داشــت. از ایــن رو، الزم اســت مدیــر نســبت بــه ایــن موضــوع 

اهتمــام ویــژه ای داشــته باشــد و توجــه جــدی خــود را بــه بهداشــت جســمی و 

روحــی طــاب معطــوف ســازد. در این جــا برخــی از نمونه هــای توجــه مدیــران توانــا 

بــه بهداشــت جســمی و روحــی طــاب بررســی می شــود:

1. تفریح در ایام تعطیلی

ــرای  کــه در روزهــای تعطیــل هفتــه و ســال، ب ــا طلبه هایــی  کوهســتانی ب  آیــت اهلل 

گاهــی  کوه هــا می رفتنــد، مخالفتــی نمی کــرد؛ بلکــه  تفریــح و تفــّرج بــه باغ هــا و 

1 . گفت  و شنود با آیت اهَّلل امحد جنىت، شاهد یاران، ش38، دی ماه 1387، ص7.
2 . گفت وگو با ممدحسین قدویس )فرزند شهید قدویس(، مهان، ص70.
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ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــوزه در ای ــاب ح ــی از ط ــرد. یک ــم می ک ــویق ه تش
ــد. مــن و یکــی  ــه بودن ــه مســافرت رفت کــه طلبه هــا ب ــود  روزهــای تعطیلــی تابســتان ب
کوهســتانی تلّمــذ  دیگــر از طــالب در مدرســه مانــده بودیــم و نــزد فرزنــد آیــت اهَّلل 
یور  گرفتیــم شــهر گــرم. تصمیــم  می کردیــم. اواخــر مــرداد مــاه بــود و هــوا هــم بــه شــّدت 
ــت اهَّلل  ــا ]آی ــم از محضــر آق ــا گذاشــته بودی ــم. بن ی ــه مســافرت برو ــم و ب کنی ــل  را تعطی
کــه وی در  کوهســتانی[ رخصــت بطلبیــم. نــزد ایشــان رفتیــم. ایــن در حالــی بــود 
کــه بــرای مــردم  حســینیه نــزد مهمانــان نشســته بودنــد. پــس از اســتماع موعظه هایــى 
داشــتند، تصمیــم خــود را بــه محضــرش عرضــه داشــتیم و بــا درِک ناقــص خــود 
یــى معظم لــه مواجــه شــدیم  احتمــال می دادیــم شــاید نپذیرنــد؛ لیکــن بــا خوش رو
کــه مشــتاقانه بــه ســفر رفتیــم. فرمودنــد: بســیار خــوب اســت  کــرد  و چنــان ترغیبمــان 
یــد  کنیــد و بــه بــاالی کوه هــا و قله هــا برو از ایــن فصــل مناســب بــه درســتی اســتفاده 
کــه وقتــی برگشــتید،  کنیــد  کنــد و تجدیــد قــوا  تــا ســلول های مغــز و فکرتــان اســتراحت 

یــد.1 ــر بــه تحصیــل بپرداز بتوانیــد بهت

یارتــی، ســیاحتی، تفریحــی و حتــی علمــی نیــز، از جملــه  برگــزاری اردوهــای ز

کــه در ســامت  ــه شــمار مــی رود  ــام تعطیــل طــاب ب برنامه هــای فرح بخــش در ای

از  یکــی  چنان کــه  داشــت.  خواهــد  به ســزا  نقشــی  طــاب،  روحــی  و  جســمی 

برنامه هــای ثابــت مدرســه ی ولی عصــر  بنــاب و بســیاری از مــدارس موفــق 

گــون بــرای طــاب اســت. گونا دیگــر، راه انــدازی اردوهــای 

2. مرخصی 

اصــل در طلبگــی، حضــور مســتمر در مدرســه اســت و اساســًا هویــت طلبگــی بــا 

حضــور دائمــی در مدرســه شــکل می گیــرد. بنابرایــن، چنان چــه مــدارِس علمیــه 

1 . کوهستاىن، بر قله  پارسایی، ص69.
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ــار  ــاب را در اختی ــس، ط ــد و از آن پ کنن ــنده  ــول روز بس ــی در ط ــه ی دروس ــه ارائ ب

خــود قــرار دهنــد، تفــاوت چندانــی بــا نظــام  آمــوزش و پــرورش و آمــوزِش عالــی 

نخواهنــد داشــت و طلبــه بــا حقیقــت طلبگــی آشــنا نمی گــردد. بــا ایــن حــال، 

کــه بــرای برخــی از طــاب، عــاوه بــر  گاه الزم می شــود  در موقعیت هــای خــاص، 

گرفتــه شــود. آیــت اهلل بنابــی بــا  روزهــای تعطیــِل معمــول، مرخصــی ویــژه ای در نظــر 

درِک درســت از ایــن نیــاز، در تبییــن چنیــن موقعیت هایــی می فرمایــد: 
تــا زمانــی کــه طلبــه، ظرفیــت روحــی دارد و می توانــد در مدرســه بمانــد، بــه او اجــازه ی 
گاهــی بــا ایــن نــوع برخــورد، طلبــه در خــودش یــك نــوع  مرخصــی نمی دهیــم. البتــه 
یــت و خفقــان احســاس می کنــد . بــر ایــن اســاس نســبت بــه طلبه هــای ســال  محدو
 در نیــم ســال اول، در هفتــه یــا دو هفتــه یــك 

ً
اول یــك ارفاقــی قائــل هســتیم. خصوصــا

بــار، بــه آنــان مرخصــی می دهیــم. 

ــراد فــرق می کننــد. برخــی در ســه هفتــه ی اول،  در مــورد ضابطــه ی مرخصــی هــم اف
دل تنــگ شــده و ظرفیتشــان پــر می شــود و برخــی هــم ســه مــاه در حــوزه می ماننــد و 
ناراحــت نمی شــوند. در دادن مرخصــی، طاقــت طلبه هــا را مــالك قــرار می دهیــم. 
 کمتــر اجــازه ی 

ً
کــه اهــل تحّمــل هســتند و از مــا حرف شــنوی دارنــد، قهــرا بــه کســانی 

ــار بــه مرخصــی می رونــد.  ــا دو ب مرخصــی می دهیــم؛ ولــی برخــی در طــول مــاه یــك ی
گــر اجــازه  ایــن هــم از روی تبعیــض نیســت، بلکــه بــه افــراد بســتگی دارد. می بینــم ا

ندهــم، متضــرر خواهــد شــد و در نتیجــه حــوزه لطمــه خواهــد دیــد.1

3. ورزش

که ورزش نقش مهمی در سامت جسمی و روانی طاب ایفا می کند،  از آن جا 

گرفته و برای آن برنامه ریزی می کنند. مدیران دوراندیش نیز، این نیاز را جدی 

یىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 1 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
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مقام معظم رهبری در اهمیت ورزش برای طاب می فرمایند:
کنــد ... ایــن  طلبــه بایــد روحیــه  جوانــی را بــا همــه  خصوصیــات جوانــی حفــظ 
 
ً
 جــوان، ولــی روحیتــا

ً
 و ســّنا

ً
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.1

مجموعــه  از  بازدیــد  در  طــاب  بــرای  ورزش  اهمیــت  در  مقتدایــی  آیــت اهلل 

فرهنگــی، ورزشــی تیــپ مســتقل رزمــی تبلیغــی 83 امــام جعفــر صــادق قــم 

چنیــن ابــراز داشــتند: 
کــه روزانــه وقتــی را بــه  ورزش بایــد بــا زندگــی طــالب عجیــن شــده باشــد بــه طــوری 
ایــن امــر اختصــاص دهنــد... . ورزش شــادابى و نشــاطی در انســان ایجــاد می کنــد 
کارهــای روزمــره، عبــادت و تحصیــل خــود را بــا شــادابى انجــام دهــد.  کــه انســان 
انســان وقتــی حالــت تحرکــی در درون خــود ایجــاد کنــد و بــدن را بــرای قــوت و قــدرت 
کنــد  آمــاده نمایــد، می توانــد غم هــا و غصه هــا و کســالت های جســمی را از خــود دور 
ــر  کث ــری وارد شــود و ا ــا نشــاط بیش ت ــره ب کارهــای روزم ــل و  ــن در تحصی و هــم چنی
بــزرگان مــا همــواره در ایــن مســیر قــدم برمی داشــتند. بنابرایــن، طــالب بــرای تحصیــل 
یــق ورزش بــه  کــه می تواننــد از طر و تهذیــب، نیــاز بــه نشــاط و طــراوات روح دارنــد 
کننــد... . بنــده خــودم از جوانــی ورزش می کــردم و در ســفری بــه  آن دســت پیــدا 
مشــهد مقــدس، یــک مــاه مبــارک رمضــان در حجــره مقــام معظــم رهبــری در مدرســه 
نــواب بــا هــم بودیــم کــه یکــی از برنامه هــای ایشــان، ورزش باســتانی بــود و بــه طــالب 
کــه در طــول روز، وقتــی را بــرای ورزش اختصــاص دهنــد.2  نیــز توصیــه می کردنــد 

 آیت اهلل بنابی با وقوف الزم بر اهمیت ورزش در سامت طاب، خاطر نشان می کنند: 
بــا توجــه بــه مقصــد و مقصــود طلبــه و ضــرورت وجــود عالمــان عاقــل و ســالم، ورزش 

مع منایندگان طالب و فضالی حوزه  علمیه  قم، 1369/11/04. 1 . بیانات در دیدار با مج
یه افق حوزه، 22 آبان 1387 ، مشاره 207. 2 . نشر
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یــم: هرکــس بیســت  در حــد خــودش بــرای طلبه هــا الزم اســت. گاهــی بــه آنــان می گو
دقیقــه ورزش نکنــد، مــن از او راضــی نیســتم. ورزش در حــد ســالمت بــرای بدن الزم 
 در بــدن 

ً
اســت؛ چــون روح و روان ســالم، در بــدن ســالم اســت. عقــل ســلیم هــم نوعــا

 
ً
ســالم اســت. از ایــن جهــت الزم اســت طــالب بــه ورزش اهمیــت بدهنــد؛ خصوصــا

در ایــن زمانــه و بــا زندگــی ماشــینی کــه تحــرکات خیلــی کــم اســت.1

به همین منظور، در مدرسه ی علمیه ی حضرت ولی عصر بناب، وسایل و سالن 

ورزشی در نظر گرفته شده است. همچنین به توصیه حاج آقا، طاب به کوهنوردی 

رفته و برنامه صبحگاه را با شعارهای جالب برگزار می کنند.2 با وجود اهتمام به 

ورزش طاب، ایشان پرداختن به ورزش قهرمانی را که مستلزم صرف وقت بسیار 

یابی نمی کنند: ارز یت اصلی طلبگی است، مطلوب  از مأمور گرفتن  و فاصله 
گرچــه بــه عنــوان ابــزار و  امــا ورزش در حــّد مســابقات و امثــال ذلــك صــالح نیســت؛ ا
یــادی هســتند و بــا  کــه در ایــن بــاب، ورزشــکاران ز در راســتای تبلیــغ بــوده باشــد؛ چرا
عشــق فــراوان نســبت بــه ایــن مســأله حاضــر می شــوند و در میدآن هــای بین المللــی 
ایــن  وارد  کــه طلبه هــا  نیســت  ایــن رو الزم  از  کســب می کننــد؛  ایــران مقــام  بــرای 
کنیــم.  کــه برخــی از افــراد را درگیــر ایــن مســائل  یــم  عرصه هــا شــوند. آن قــدر نیــرو ندار

یــم. هنــوز نیــروی الزم بــرای وظایــف حســاس تر از ایــن امــور ندار

البتــه امــروزه ورزش طــوری مطــرح شــده کــه بــه یــك مکتــب تبدیــل گردیــده اســت! 
َصــرف ایــن همــه بودجــه و زمــان بــرای ایــن امــر و صــرف وقــت ایــن همــه جــوان بــرای 
یــن چیــز الزم برای  تماشــای ورزش، چنــدان مطلــوب نیســت! قــرآن و ســنت، اصلی تر
ــن هــدف مبعــوث  ــا ای ــا ب ــد. انبی ــی می کن ــم و تربیــت معرف ــت و تعلی انســان را، هدای
گردان انبیــا هــم تعلیــم  کار شــا ُمُهــُم«3 بــوده اســت.  ِ

ّ
یِهْم َو ُیَعل کارشــان»ُیَزّكِ شــده اند و 

1 . مهان.
2 . پورامحد، مهان، ص85.

ِکتــاَب َو 
ْ
ُمُهــُم ال ِ

ّ
هِیــْم َو ُیَعل ــْم آیاِتــِه َو ُیَزّکِ هْیِ

َ
ــوا َعل

ُ
ْنُفِســِهْم َیْتل

َ
ْؤِمِنــینَ ِإْذ َبَعــَث ِفهِیــْم َرُســوالً ِمــْن أ ُ  الْ

َ
َقــْد َمــّنَ اهَّلُل َعــىل

َ
3 . »ل
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کننــد و دیگــران را نیــز متوجــه آن ســازند.1 و تزکیــه اســت و بایــد بــه آن بیشــتر توجــه 

4. تغذیه مناسب

گاه افــراط و تفریــط طــاب در تغذیــه، زمینه ســاز برخــی مشــکات بــرای آنــان 

یاضت هــای نادرســت و دوری  ــا تحمیــل ر می گــردد؛ مثــًا ممکــن اســت طلبــه ب

از غذاهــای مفیــد و مقــّوی، خــود را در معــرض ســوء تغذیــه و ابتــا بــه امــراض 

جســمی و حتــی روحــی قــرار دهــد. از ایــن رو، و بــه منظــور پیشــگیری از ایــن 

قــرار  جــدی  توجــه  مــورد  را  طــاب  تغذیــه  موضــوع  بنابــی  آیــت اهلل  آســیب ها، 

گــر داشــتید  کــه: »ا می دهنــد. ایشــان حتــی بــه خــود طــاب نیــز توصیــه می کننــد 

کبــاب ... «.2  کنیــد؛ خــوردن پســته و  بــه ســامت جســمانی توجــه 

   یکی از داوطلبان ورود به حوزه بناب می گوید: 
در مصاحبــه از مــن پرســیدند: اســمت چیــه؟ اهــل کجایــى؟ کــی حرکــت کردیــد؟ کــی 
گفتنــد  گفتــم: الحمــدهَّلل! کیــک و ســاندیس خــوردم.  رســیدید؟ صبحانــه خــوردی؟ 

کــه مــن در رفتــم.3 یــد  گفتنــد: صبحانــه بیاور این کــه صبحانــه نیســت. زنــگ زدنــد، 

ی در مصرف غذا یا استفاده از غذاهای چرب و مضر نیز  یاده رو از سوی دیگر، ز

ادامه ی مسیر  و  نامطلوب منجر شده  ایجاد عادات و صفات  به  ممکن است 

گاه تمام مساعی  کند. از این رو، مدیِر آ کسالت و دشواری مواجه  طلبگی را با 

گرفت. کار خواهد  خود را برای تنظیم برنامه غذایی مطلوب طاب به 

، خــدا بــر مؤمنــان منــت هنــاد ]کــه [ پیامبــرى از خودشــان در  «؛ بــه یقــین ــىِف َضــالٍل ُمِبــینٍ
َ
 ل

ُ
کاُنــوا ِمــْن َقْبــل ــَة َو ِإْن  َ

ْ
مک ِ

ْ
ال

 
ً
کشــان گردانــد و کتــاب و حمکــت بــه آنــان بیامــوزد. قطعــا وانــد و پا میــان آنــان برانگیخــت، تــا آیــات خــود را بــر ایشــان حبن

پیــش از آن در گمراهــی آشــکارى بودنــد )آل عمــران، آیــه164(
1 . دیدگاه های تربیىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب.

2 . پورامحد، مهان، ص81.
3 . مهان.
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5. حجره ی مناسب

علمــی  رشــد  و  روحــی  ســامت  در  ویــژه ای  تأثیــر  ســکونت،  محــل  و  حجــره 

و  تأمیــن  دغدغــه  از  دوراندیــش،  مدیــران  ایــن رو  از  می گــذارد؛  جــا  بــر  طــاب 

ــات هــر یــک غفلــت  ــر اســاس اقتضائ ــرای طــاب، ب تعییــن حجــره ی مناســب ب

کــه اهتمــام ویــژه  ای بــه تعییــن دقیــق حجــره ی طــاب  نمی ورزنــد. آیــت اهلل بنابــی 

مــی دارد: بــرای آن دارد، اظهــار  و رعایــت ظرافت  هــای الزم 
کســی بــا چــه فــردی هــم حجــره شــود، دقــت  کــه چــه  در مــورد ترکیــب حجــرات 
کتــاب پیچیــده ای، تــالش  یــس  ــرای تدر ــر قــرار باشــد انســان ب گ یــادی می کنیــم. ا ز
ــا بیــش از آن مقــدار در مــورد هم حجــره دقــت  ــراوان نشــان دهــد، م ــاد و دقــت ف ی ز
ــا  ــار هــم باشــند، آی کن ــر ایــن چنــد نفــر  گ کــه ا یابــى می کنیــم  ــه خــرج مــی دهیــم. ارز ب
ــا نــه؟ بعــد از بررســی و ســنجش، پیشــنهاد می کنیــم  بــرای هــم مفیــد خواهنــد بــود ی
کــه آقــای فالنــی، ایــن آقــا بــا شــما هــم حجــره خواهــد شــد، نظرتــان چیســت؟ البتــه 
کنــد، تنهــا رضایــت خــوِد طلبــه شــرط نیســت. بایــد حــوزه هــم ایــن ترکیــب را تأییــد 

در هــر حجــره، یــك نفــر را بــه عنــوان مســئول حجــره انتخــاب می کنیــم تــا بیــن دو یــا 
کــه او بــه عنــوان امیــن مــا در  کنــد. نظــر ایــن اســت  ســه نفــر دیگــر هماهنگــی ایجــاد 
یــژه این کــه  حجــره بــوده باشــد و بــه هم حجره ای هایــش خــط و جهــت بدهــد. بــه و

کــرم نقــل شــده اســت.1 یفی از پیامبــر ا در ایــن مــورد حدیــث شــر

ایشان هم چنین به موضوع تغییر دادن حجره طاب توجه می کند و می گوید: 
ــی و درســی  ــی از نظــر فکــری، اخالق ــق اســت؛ یعن ــك حجــره موف ــه ای در ی ــر طلب گ ا
ــات  ــه ثب ک ــر حجــره او صــالح نیســت؛ چرا ــرار دارد، تغیی ــى ق و آداب در ســطح خوب
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

کــرم فرمــود: »إذا کاَن َثالَثــه  1 . دیدگاه هــای تربیــىت آیــت اهَّلل بنــاىب، بــه نقــل از ســایت حــوزه علمیــه بنــاب. رســول ا
کننــد.  حَدهــم؛ هــرگاه ســه نفــر هم ســفر شــدند، از میــان خــود، یــک نفــر را بــه ســاالری انتخــاب 

َ
ــروا أ یِف َســَفٍر َفلُیَؤّمِ

)ممــدی ری شــهری، میــزان المکــه، ج5، ص2486، ح8609(
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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 نمــی 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 

ــدارد.1 گیــرد و هیــچ عیبــی هــم ن ــرار  ــد ق اهــداف می توان

مدیــر مدرســه ی ولــی عصــر بنــاب، پیامدهــای تغییــر حجــره را نیــز از نظــر دور 

کیــد بــر پیش گیــری از تبعــات منفــی آن می گویــد: نمــی دارد و بــا تأ
 اما یك چیز را باید مد نظر قرار داد و آن این که نباید جابه جایى یك طلبه، تبعات 
که مگر چه شده فالنی  منفی داشته باشد؛ برای مثال، در مدرسه جو ایجاد شود 
بردند؟! مگر همحجره ای هایش چگونه  به حجره دیگری  و  آوردند  در  آن جا  از  را 
بر  را مخدوش می سازد.  او  بودند؟ این تبعات، شخصیت همحجره ای های قبلی 

یادی به خرج داد.2 این اساس، باید در این تغییرات دقت و ظرافت ز

نظارت 

کــز آموزشــی و  نظــارت مســتقیم و غیرمســتقیم، الزمــه ی مدیریــت مؤثــر در تمــام مرا

از جملــه حوزه هــای علمیــه محســوب می شــود. رهبــر معظــم انقــاب  بــا 

کیــد بــر نقــش چشــمگیر نظــارت در موفقیــت مدیــر می فرماینــد: تأ
کــه شــما  کیــد دارم  تأ و  اصــرار  مــن  اســت.  مهــم  یرمجموعــه خیلــی  ز بــر  نظــارت 
ــر  ــران ارشــد هســتید -مســأله ی نظــارت ب ــاال و مدی ــه مســئوالن ب ــز -ک ی دوســتان عز
یرمجموعــه ی خودتــان را بســیار اهمیــت بدهیــد. چشــم های بینــا و بصیــر و بــاز  ز
کار و  کــه وقتــی در دائــره ی مســئولیتتان می چرخــد، می توانــد صحــت  شماســت 
ــد، ممکــن اســت در  کردی ــر چنان چــه شــما غفلــت  گ کنــد. ا کار را تضمیــن  پیشــرفت 

1 . مهان.
2 . مهان.
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همــان بخشــی کــه غفلــت کرده ایــد، نابســامانی انجــام بگیــرد. مجموعه هــای انســانی 
ــه خــودی  ــن ماشــین ب ــد و ای ــه انســان یــک دکمــه ای را بزن ک ــل ماشــین نیســتند  مث
ــى از اراده هــا،  ــردن. مجموعه هــای انســانی مجموعه های ک کار  ــه  ــد ب کن خــود شــروع 
فکرهــا، نظرهــا، ســلیقه ها و خواهش هــای نفســانی صحیــح و غلــط هســتند. ُخــب، 
کردیــد و بناســت در مجموعــه ی شــما  گرفتیــد، تدبیــر  کــه شــما تصمیــم  ایــن چیــزی را 
انجــام بگیــرد، ممکــن اســت یک جــا بــا یــک مانعــی از همیــن خواهش هــا و فکرهــا 
یــان  گــون برخــورد بکنــد و متوقــف بشــود. مثــل یــک جر گونا و ســلیقه ها و اراده هــای 
یــگ هــم  یــک، بــه یــک ر یــان بار کــه بــه یــک ســنگی برخــورد می کنــد؛ یــک جر آبــى 
کنیــد. ایــن نمی شــود، مگــر  کنــد برمی گــردد. ُخــب، بایــد ایــن مانــع را برطــرف  برخــورد 

بــا نظــارت. نظــارت، بســیار مهــم اســت1.

کــه  می داننــد  اهمیــت  حائــز  آن جــا  تــا  را  پیگیــری  و  نظــارت  موضــوع  ایشــان 

کنــد:  آن  را صــرف  زمــان خــود  از  نیمــی  بایــد  یــک مدیــر  معتقدنــد 
کــه بایــد نیمــی از  گــر یــک مدیــر عالــی وقتــش را تقســیم بکنــد، شــاید بشــود گفــت  ا
وقتــش را صــرف نظــارت بــر دســتگاه خــودش، و نیمــی را صــرف کارهــای دیگــر بکنــد؛ 
کــردن، دســتور دادن، جلســه گذاشــتن، و از ایــن قبیــل.  کــردن، سیاســت گذاری  فکــر 
یــد چــه کار   حضــور داشــته باشــید. آقــا شــما دار

ً
نظــارت بــر ایــن دســتگاه؛ یعنــی دایمــا

می کنیــد؟ ایــن کار چــه شــد؟ مســأله ی پیگیــری هــم بخشــی از همــان نظــارت اســت. 
کــه الزم بــود عــرض بکنــم. خواهــش می کنــم آقایــان ایــن  ایــن یــک نکتــه اســت 

قضیــه را جــدی بگیرنــد.2

گون مدرسه ی علمیه به صورت های مختلفی امکان پذیر است: نظارت بر امور گونا

1 . بیانــات در دیــدار بــا رئیس مجهــور و اعضــای هیــأت دولــت، 1387/06/02، بــه نقــل از ســایت دفتــر ایشــان و 
بانکی پــور فــرد و رفیعــی، مهــان، ص109.

2 .   مهان به نقل از : مهان، ص112.
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1-حضور مستقیم مدیر در عرصه های مختلف مدرسه

ی بــر امــور مدرســه و  حضــور مدیــر در نقــاط مختلــف مدرســه و اشــراف مســتقیم و

ب، از مهم تریــن شــیوه های نظارتــی اســت. ایــن حضــور بایــد مســتمر و زمــان 
ّ

طــا

آن غیــر قابــل پیش بینــی باشــد.

گاهــی در دمــادم ســحر بــراى سرکشــی   ،آیــت اهلل عبدالکریــم حائــری یــزدی   

و شــناخت طــاب پــرکار و ســحرخیز، راهــی مــدارس می شــد و در رفــع مشــکات 

صاحبــان  بــه  کــه  می شــد  بارهــا  می کــرد.  تــاش  همــواره  آنــان  رفاهــی  و  مالــی 

کــه از آن هــا اجنــاس  مغازه هــاى اطــراف حــرم مراجعــه می کــرد و بدهــی طابــی را 

نســیه بــرده بودنــد، ادا می نمــود. آیــت اهلل بهاءالدینــی بــه ُبعــد دیگــری از سرکشــی 

کــرده، می فرمایــد:  مؤســس حــوزه علمیــه قــم اشــاره 
کــه از نزدیــک  حــاج شــیخ مــرد موّفقــی بــود. خــودش در امتحانــات شــرکت می کــرد 

امتحــان طــالب را ببینــد.1

بــر  کوهســتانی عــاوه  آیــت اهلل  نظــارت مســتمر حضــرت  و  هم چنیــن مراقبــت 

روزهــای درســی، شــب ها نیــز ادامــه داشــت. ... صــدای اســتاد و معلــم دلســوز 

گام هــای آرام، امــا امیــدوار بــه آینــده ای روشــن، حواس هــا  کــه عصــا زنــان بــا  حــوزه 

کوبیــدن عصــا بــر در حجره هــا، بــه طالبــان  گاه بــا  را بــه خــود متوجــه می ســاخت و 

کــه بیــدار باشــید و رنــج بکشــید تــا بتوانیــد عنصــری مفید در  علــم  هشــدار مــی داد 

گردیــد. بــار دیگــر نیــز نیمه هــای شــب، صــدای عصــای ایــن مــرد ملکوتــی  جامعــه 

و الهــی، خــواِب ســنگین را از چشــم های ایــن جوانــان پرشــور می ربــود و آنــان را 

کامیابــی در تهجــد و شــب زنده داری اســت. بــه  کــه راه ســعادت و  توجــه مــی داد 

1 . http://hozeh.tebyan.net/newmobile.aspx?pid86222.
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ــه او را  ــه معظم ل ک ــرد  ــور می ک ــس تص ک ــر  ــه ه ک ــود  ــه ب ــت پدران ــن محب ــر همی خاط

کــه در  بیشــتر از دیگــران دوســت مــی دارد. بــا همــه ایــن زحمــات و تاش هایــی 

ــه کار می گرفــت، خــود را طلــب کار نمی دانســت، بلکــه  راه رشــد و ترقــی طــاب ب
کــه خدمت گــزار مرّوجــان فقــه جعفــری اســت.1 افتخــار می کــرد 

آیت اهلل بنابی نیز در توصیف نظارت خود بر امور حجره ها و طاب می گوید: 
کیزگــی و نظافــت حجره هــا و این کــه طلبه هــا مشــغول  بــا ســر زدن بــه حجره هــا، بــه پا

مطالعــه هســتند یــا نــه، توجــه می کنــم.2 

راه های دیگر رسیدگی آیت اهلل بنابی به امور طاب عبارت است از:

-همراهی در عبادات: در اعتکاف ها ایشان هم معتکف می شوند. 

-همراهــی در اردوهــا و اســتفاده از فضــای اردو بــرای آمــوزش و پــرورش: حاج آقــا 

تــا همــراه  را تحمــل می کننــد  اردو  در اردوهــا همراهــی می کننــد. ســختی های 

طلبه هــا باشــند.
-ارتباط چهره به چهره با طاب و همدلی و همراهی با آن ها.3

-جلســه پرســش و پاســخ مدیــر مدرســه بــا طــاب: ایــن جلســه بــا حضــور آیــت اهلل 

بنابــی در مســجد ]مدرســه[ برگــزار می شــود و مدیــر مدرســه بــه همــه پرســش های 
طــاب پاســخ می دهنــد؛ و بیــش از یــک ســاعت طــول می کشــد.4

1 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص63-62.
2 . دیدگاه های تربیىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب.

3 . پورامحد، مهان، ص75.
ىق ص69.  4 . مهان، پاور
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گزارش به مدیر 2-حضور همكاران مدیر در مدرسه و ارائه 

محســوب  مدیــر  نظــارت  یــات  ضرور از  مدرســه  در  مســتمر  حضــور  این کــه  بــا 

می شــود؛ ولــی حضــور مدیــر بــه تنهایــی نمی توانــد تمــام نیازهــای مدرســه بــه یــک 

کنــد، بلکــه معاونــان و ســایر همــکاران او نیــز بایــد  گاه و دلســوز را تأمیــن  ناظــر آ

در زمآن هــای متفــاوت در جــای جــای مدرســه حضــور یافتــه و ضمــن نظــارت بــر 

گزارشــی از مســائل و مشــکات مدرســه را نیــز بــه  امــور تربیتــی و آموزشــی طــاب، 

کننــد. حضــرت آیــت اهلل بهاءالدینــی در مــورد نظــارت مرحــوم آیــت اهلل  مدیــر ارائــه 

بافقــی بــر امــور طــاب می گویــد: »مرحــوم بافقــی ورقــی دســتش بــود، حجــره بــه 

حجــره می رفــت و رســیدگی می کــرد.«1 

3-تعیین مسئول برای طالب

ــرای  کــه هــر اتاقــی ب ــود  ــازی ایــن ب یکــی از ویژگی هــای ممتــاز مدرســه ی عامــه ای

کــه از  خــود، معلــم اخــاق و سرپرســت و بــه قــول معــروف »اســتاد اتــاق« داشــت 

کامــًا آشــنا بــوده و در  گردان ممتــاز و باســابقه ایشــان و بــا روحیــات طــاب  شــا

کمــِک  مســائل اخاقــی، اعتقــادی و اجتماعــی بــه آنــان یــاری می رســاندند و 
علمــی و معنــوی طــاب بودنــد و نقــش به ســزایی را در ایــن راه ایفــا می کردنــد.2

   آیــت اهلل بنابــی بــرای رســیدگی هــر چــه بیشــتر بــه امــور طــاب، افــرادی را بــه عنوان 

مســئول بــرای آنــان تعییــن می کننــد. ایشــان در ایــن زمینــه می گوینــد: 
ــرای هــر ورودی، یــک نفــر مســئول تعییــن می کنــم.  ــه ب ک بنــده ســلیقه ام ایــن اســت 
ــد؛  ــرل می کنی کنت ــد شــما  ــا احســاس نکن ــالً مراقــب باشــید ت کام ــه  ک ــم  ــه می کن توصی

1 . http://hozeh.tebyan.net/newmobile.aspx?pid=86222.
2 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص117.
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گــزارش بدهنــد.1 کــه نامحســوس باشــد و  به طــوری  

را  تفریــط  و  افــراط  مــوارد  کــه  از مســئوالن طــاب درخواســت می کننــد  ایشــان 

کننــد تــا رســیدگی شــود:  گــزارش 
گــزارش بدهنــد؛ مثــالً بعضی هــا دو ســاعت  گــر دیدنــد خیلــی اهــلِ نمــاز اســت،  ا
کالس می خوابنــد. بعضــی هنــوز ســال اول را  بــرای نمــاز شــب بیدارنــد؛ امــا در 
یزه  ــود ســنگ ر ــر ب ــک نف ــالً ی ــات، مث یســند. در اخالقی ــاب می نو کت ــد،  ــام نکردن تم
یــم بابــا! شــما تــالش  بانــش گذاشــته تــا حرفــی نــزد... . مــن بــه طلبه هــا می گو یــر ز ز
ییــد! ... بــه حرف هــای شــبهه ناک هــم اقــدام نکنیــد. در کل  کنیــد فقــط حــرام نگو
ُم  ُمَتَقــّدِ

ْ
مســائل، در برخوردهــا، حتــی مســائل سیاســی ایــن را بایــد بــه طلبــه گفــت: »ال

ِحــٌق2«.3
َ

ــْم ل ُه
َ
ِزُم ل

َّ
ــٌق َو الــا ــْم َزاِه ــُر َعْنُه ّخِ

َ
ُمَتأ

ْ
ٌق َو ال ــاِر ــْم َم ُه

َ
ل

من تعلمی و تربیت اسالمی حوزه علمیه، فایل صویت، در مضر آیت اهَّلل بناىب. 1 . احنج
2 . پیــش افتــاده از آن هــا از دیــن خــارج اســت و عقــب مانــده از آنــان نابــود اســت، و مهــراه آنــان ملحــق بــه حــق اســت. 

نان، صلوات شــعبانیه( )شــیخ طــویس، مصبــاح املهتجــد، ص828 و شــیخ عبــاس مقــی، مفاتیــح  الج
من تعلمی و تربیت اسالمی حوزه علمیه در مضر آیت اهَّلل بناىب، فایل صویت. 3 . احنج
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کــه هــم خــود از عوامــل انگیزشــی الزم  کســی اســت  گــذار  مدیــر موفــق و تاثیــر 

کــردن درســت مســیر  برخــوردار باشــد و هــم طــاب مدرســه ی خــود را بــرای طــی 

مؤثــر در  و عاطفــی  انگیزشــی  ابعــاد  ایــن فصــل،  در  برانگیــزد.  دشــوار طلبگــی 

تربیــت اخاقــی و معنــوی طــاب بررســی خواهــد شــد.

عالقه به کار برای حوزه و طلبه

اشــتیاق و عاقه منــدی مدیــر  بــه فعالیــت بــرای حــوزه و طــاب، از عوامــل بســیار 

ــر  ــه شــمار مــی رود. مدی ــر در تقویــت فضــای تربیتــی مدرســه ب مهــم انگیزشــی مؤث

ــی را  ــت اله ــت و هدای ــان، حمای ــام زم ــربازان ام ــرای س کار ب ــق  ــوز و عاش دلس

کــرد. کــردن مســیر پــر فــراز و نشــیب مدیریــت مدرســه جلــب خواهــد  بــرای طــی 

   امیرالمؤمنیــن علــی در نامــه ای بــه مالــک اشــتر، همــت واالی مدیــر را یکــی 

ی در بــه انجــام رســاندن وظایــف برشــمرده اند: از عوامــل اصلــی موفقیــت و
ِلْســِتَعاَنِة ِبــاهَّلِل 

َ
 ِباِلْهِتَمــاِم َو ا

َ
ِلــَك ِإّل

َ
هَّلُل ِمــْن ذ

َ
َزَمــُه ا

ْ
ل

َ
َواِلــی ِمــْن َحِقیَقــِة َمــا أ

ْ
ل

َ
ْیــَس َیْخــُرُج ا

َ
َو ل

؛1 و زمامــدار از عهــده 
َ

ْیــِه َو َثُقــل
َ
 َعل

َ
ْبــِر ِفیَمــا َخــّف لّصَ

َ
َحــّقِ َو ا

ْ
ل

َ
وِم ا ــُز

ُ
ــی ل

َ
َو َتْوِطیــِن َنْفِســِه َعل

آن چــه خــدا بــر او مقــّرر داشــته، برنیایــد، مگــر بــه کوشــش و یــارى جســتن از خداونــد 
کــردن؛ خــواه  و خــود را بــراى اجــراى حــّق ملــزم ســاختن و شــکیبایى در کارهــا پیشــه 

بــر او دشــوار آیــد یــا آســان نمایــد.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در مراســم بیعــت نخســت وزیر و هیــأت وزیران 

بــا ایشــان، بــه همــت واالی خــود در پذیــرش بــار ســنگین مســئولیت رهبــری نظــام 

کرده انــد: اســامی اشــاره 
مــن طلبــه ای کوچــک و مشــحون بــه انــواع قصورهــا و نقص هــا و کاســتی ها هســتم. 

1 . ابن شعبه حراىن، حتف العقول، ص132.
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بــه  هــر حــال، مســئولّیتی بــه مــن محــول شــده اســت و مــن بــا تــوکل بــه خــدا، همــه ی 
گرفــت تــا بتوانــم ایــن مســئولّیت بســیار ســنگین و ایــن  کار خواهــم  هّمــت خــود را بــه 

کنــم و بــردارم و پیــش ببــرم و بــه ســرمنزل برســانم.1 گــران را تحمــل  بــاِر بســیار 

ایشان عاقه مندی به تربیت طاب  همت بلند را رمز موفقیت مرحوم آیت اهلل 

مجتهدی دانسته، می فرمایند: 
ــك  ــای مجتهــدی برســم و ایشــان را از نزدی ــاب آق ــه خدمــت جن ــل از آن ک ــی قب خیل
کنــم، مدرســه ایشــان را پیــش از انقــالب می شــناختم و نــام و آوازه ایــن  یــارت  ز
مدرســه را شــنیده بــودم. ایشــان هّمــت کردنــد و در تهــران یــك حــوزه ی علمیــه واقعــی 
و جــّدی تشــکیل دادنــد. ایــن چیــز خیلــی کم یــاب و کم نظیــری بــوده اســت. عشــق و 
عالقــه ی ایشــان بــه ایــن کار و تــالش مخلصانــه ای کــه انجــام دادنــد، کمــك الهــی را 
جلــب کــرد و ایشــان توانســتند ایــن کار را انجــام دهنــد. ایــن مدرســه بحمــدهَّلل برکاتــی 
هــم داشــته اســت. از ســال های متمــادی، فضــالی برجســته و علمــای محترمــی از 
کانــون بنــا شــده بــر عشــق و هّمــت و تــالش و اخــالص بیــرون آمده انــد و در  همیــن 

نقــاط مختلــف مشــغول انجــام وظیفه انــد. ایــن را بایــد قــدر بدانیــم.2

مدیــر مشــتاق بــه خدمت گــزاری طــاب علــوم دینــی، هیــچ امــر دیگــری را بــر 

ــاب  ــه و ط ــور مدرس ــه ام ــیدگی ب ــِف رس ــًا وق ــود را صرف ــد و خ ــح نمی ده آن ترجی

کــه  می کنــد. چنان چــه آیــت اهلل مجتهــدی، انجــام آن دســته از امــور مســتحبی را 

یــارت خانــه خــدا، بــا وجــود تأمیــن  مانــع رســیدگی بــه طــاب می شــد -هم چــون ز

هزینــه آن از ســوی عاقه منــدان - نیــز نمی پذیرفــت و حضــور در مدرســه را بــر آن 

گفتــه شــده اســت: ارجــح می دانســت. در ایــن زمینــه 

و  ایشــان  از: ســایت دفتــر  نقــل  بــه  یــران ، 1368/03/16،  وز هیــأت  و  یر  ســت وز بیعــت حنن مراســم  بیانــات در   . 1
ص59-58. مهــان،  رفیعــی،  و  فــرد  بانکی پــور 

هتدی، 1383/03/22، به نقل از سایت دفتر ایشان. 2 . بیانات در دیدار با طالب مدرسه علمیه   آیت اهَّلل مج
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گــر اســتاد  گــر کســی بــه مدرســه ایشــان می رفــت، وقتــش و عمــرش تلــف نمی شــد. ا ا
ینــه  گــر هز نمی آمــد، جایــش را پــر می کــرد. تمــام دغدغــه حاج آقــا مدرســه بــود و حتــی ا
ســفر حــج هــم از طــرف عالقه منــدان بــرای ایشــان تهیــه می شــد، نمی پذیرفــت؛ چــرا 
ــدن  ــرد: درس خوان ــد می ک کی ــا تأ ــود. باره ــر ب ــرای او مهم ت ــز ب ــه مدرســه از همــه چی ک
ــام جنــگ هــم درس  ــی در ای ــه اســت. حت ــه یــک طلب ــن وظیف ی ــن و مهم تر ی عالی تر
کــه: ایــن عمامه هــا در حکــم  را تعطیــل نمی کــرد و تعبیــری داشــت بــه ایــن مضمــون 
کارخانــه تانک ســازی  ایــام جنــگ هــم،  تانــک در مقابــل دشــمن هســتند و در 

تعطیــل نمی شــود.1

کــه  شــّدت عاقــه ی ایشــان بــه نقش آفرینــی تربیتــی بــرای طــاب تــا آن جــا بــود 

خــود اظهــار می دارنــد: 
کــه صبــح آن روز قــرار بــود بــا معمــار  یــن اوقــاِت عمــر مــن، آن شــب بــود  خوش تر
ــه مســجد و  ــرای طــالب ب ــا و ســاختن بالکــن ب ــا و وســعت دادن حجره ه جهــت ِبن

ــم.2 ی حــوزه برو

را  آنــان  دوری  تحّمــل  و  یدنــد  می ورز عشــق  طــاب  بــه  نیــز  ایــازی  آیــت اهلل 

یختنــد  کسالتشــان، وقتــی در بیمارســتان بودنــد، اشــک می ر ــام  نداشــتند. در ای

می فرمودنــد:  و 
یــد، دلــم بــرای فرزندانــم تنــگ شــده... . درســت اســت نمی توانــم  مــرا بــه حــوزه ام ببر
یــد تــا کمــی بــا فرزندانــم باشــم... . مــرا بــه  درس بدهــم؛ ولــی مــرا بــه حیــاط حــوزه ببر

یــد، خــوب می شــوم! 3 آن جــا ببر

1 . مصاحبه خبرگزاری حوزه با حجت االسالم رامشک، مهان.
ید، آداب الطالب، ص65-64. 2 . برخوردار فر

3 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص113.
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برقراری ارتباط مؤثر با طالب

کــه مدیــر  ایجــاد ارتبــاط قــوی و پایــدار بــا طــاب، از عوامــل بســیار مؤثــری اســت 

علیدربــاره  امیرالمؤمنیــن  می رســاند.  مــدد  تربیتــی  اهــداف  تحقــق  در  را 

اهمیــت ارتبــاط مدیــر بــا زیرمجموعــه می فرماینــد:
ــِة ُشــْعَبٌة  ِعّیَ ِة َعــِن الّرَ

َ
ــُول

ْ
ّنَ اْحِتَجــاَب ال

َ
ــأ ِتــَك َف ــَك َعــْن َرِعّیَ ــّنَ اْحِتَجاَب

َ
ل  ُتَطّوِ

َ
ــا َبْعــُد َفــا ّمَ

َ
َو أ

ــَم َمــا اْحَتَجُبــوا ُدوَنــُه؛ 
ْ
ُمــوِر ّو اِلْحِتَجــاُب ِمْنُهــْم َیْقَطــُع َعْنُهــْم ِعل ُ ْ

ــٍم ِبال
ْ
ــُة ِعل

ُّ
یــِق َو ِقل ِمــَن الّضِ

کــه پنهــان بــودن رهبــران از رعیــت،  هیــچ گاه خــود را فــراوان از مــردم پنهــان مــداْر 
کم اّطالعــی در امــور جامعــه می باشــد. نهــان شــدن از  یــى و  نمونــه اى از تنگ خو

ــاز مــی دارد.1  ــر آنــان پوشــیده اســت، ب رعّیــت، زمامــداران را از دانســتن آن چــه ب

اساســًا یکــی از عوامــل موفقیــت مدیــران، ارتبــاط ســازنده ی آنــان بــا طاب اســت. 

ــاط  ــیوه های ارتب ــریح ش ــه تش ــد، ب ــق بوده ان ــه موف ــن زمین ــه در ای ک ــی  ــت اهلل بناب آی

خــود بــا طــاب پرداخته انــد: 

به خاطر سپردن اسامی طالب 
ارتبــاط عاطفــی صحیــح، از طــرف مســئول مدرســه، اســتاد، مســئول حجــره و ســایر 
کــه از راه عاطفــی، طــالب را  طــالب بســیار اهمیــت دارد. عمــده تالشــم ایــن اســت 
کنــم و بــه همیــن جهــت از همــان دیــدار اول، اســامی طــالب را یــاد می گیــرم  تربیــت 
کار تعّمــد دارم.  و وقتــی هــم صدایشــان می زنــم، بــا اسمشــان صــدا می زنــم و در ایــن 
 در 

ً
کثــر آن هــا را می دانــم. قهــرا در طــول ایــن ســال ها، نــام تمامــی و حداقــل نــام ا

نــس می کنــد.2
ُ
طلبــه ی ســال اول اثــر خوبــى دارد؛ احســاس ا

ایشان با بیان خاطره ای، به منشأ اهتمام خود به این موضوع پرداخته اند: 
توجــه  بــا  اســتادم  بــودم.  رســائل  خوانــدن  مشــغول  پیــش،  ســال  چهــل  حــدود 

1 . هنج البالغه، نامه53.
2 . دیدگاه های تربیىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب.
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ــی  ــان تمام ــرد و می ک ــن  ــه م ــت رو ب ــك وق ــدرم داشــت، ی ــه مرحــوم پ ــه ب ک ــی  ــه لطف ب
کاِر اســتاد در مــن اثــر خوبــى  گردان، مــرا بــا اســم »ابن یوســف« صــدا زد. ایــن  شــا
کــه  داشــت، بــا آن کــه طلبــه ســال اول نبــودم؛ امــا خوشــم آمــد. البتــه طبیعــی اســت 
یق شــود، در رشــد او کمــك خواهــد کــرد. لــذا مــن روی  گــر کســی از طــرف بزرگــی تشــو ا
یــم و بــا یــك  کــردن اســامی طلبه هــا خیلــی حســاس هســتم. نــام آن هــا را می گو حفــظ 
ــه  ک ــه ای  گون ــه  ــذارد؛ ب ــان می گ ــر آن ــى ب ــر خوب ــه تأثی ک ــم  ــی آن هــا را صــدا می زن محبت
گــر میهمانــی ترتیــب مــی دادم و آن هــا را دعــوت می کــردم، اثــرش آن قــدر نمی شــد.1 ا

کیــد بــر  ایشــان حافظــه قــوی را شــرط بــه خاطــر ســپردن اســامی ندانســته و بــا تأ

نقــش ارتبــاط مســتمر در آن می فرمایــد: 
اســم همــه را می دانــم. بعــد از یکــی دو مــاه، اســامی طلبه هــای ســال اول را یــاد 
می گیــرم و بــه حافظــه ام می ســپارم. بــا این کــه حافظــه ام قــوی نیســت؛ امــا در اثــر 

ارتبــاط مســتمر، اســم طلبه هــا در خاطــرم می مانــد.2

یکی از طاب مدرسه ی علمیه ی ولی عصر  بناب در این مورد می گوید: 
یــد:  حاج آقــا همــه مــا را بــه اســم کوچــک می شناســد و لقــب می دهــد. بــه مــن می گو

شــیخ بهایى!3

سر زدن به حجره ها
ــا این کــه حجره هــا هــم در فاصلــه بیشــتری از هــم قــرار دارنــد، بــه هــر حجــره چنــد  ب
گاهــی می بینــم چــراغ حجــره  ابتــدا در می زنــم. حتــی   ســر زده ام. 

ً
دفعــه شــخصا

روشــن اســت؛ امــا چــون جــواب »بلــه« نمی شــنوم، یــا می بینــم یکــی از افــراد حجــره 
گــر جوابــى آمــد، بــه حجــره رفتــه و حالشــان را می پرســم. خوابیــده، برمی گــردم و ا

1 . مهان.
2 . مهان.

3 . پورامحد، مهان، ص84.



نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه170

نصب صندوق پیشنهادات
ــار خــودم  کلیــد آن فقــط در اختی ــه  ک ــه شــده  صنــدوق پیشــنهاداتی در مدرســه تعبی
بــدون  یــا  بــا امضــا  یســید،  بنو گــر حرفــی داشــتید،  ا گفتــه ام:  بــه طلبه هــا  اســت. 
کــه همــه را  یســند  امضــا. طلبه هــا مســائل مختلفــی در نامه هــای خــود بــه مــن می نو

می خوانــم و آن هــا را پیــش خــود نگــه مــی دارم.

وه ها  ارتباط با سرگر

گروه،  هر  برای  و  کرده ام  تقسیم  نفری  ده  گروه های  به  شهرها،  براساس  را  طلبه ها 
گروه ها جلسه دارم. از آن ها  گرفته ام. در طول سال با مسئولین  یك مسئول در نظر 

گروه ها، نظرات طلبه ها را به بنده منتقل می کنند. نظرخواهی می کنم. مسئولین 

وحی در طالب  توجه به تغییرات ر
ــه از  ک ــن اســت  ــا طلبه هــا دارم و آن ای ــاط دیگــری هــم ب ــك ارتب ــر این هــا، ی عــالوه ب
ــی ای در  ــی دارد و ناراحت ــن شــخص در دل حرف ــا ای ی گو ــه  ک ــه برخــی می فهمــم  قیاف
ــرا  ــر ف ــه دفت ــری ب ــا ســه نف ــه صــورت دو ی ــا او را و گاهــی هــم ب گاهــی تنه او هســت. 

می خوانــم و می نشــینیم بــا هــم درِد دل می کنیــم.

 ارتباط با مسئوالن واحدها
واحدهــای مختلفــی مثــل واحــد تبلیغــات، تــدارکات و... در مدرســه فّعــال هســتند 

کــه بــا مســئولین آن هــا نیــز در ارتبــاط هســتم.

وهی مدرسه همراهی با طالب در سفرهای گر
ــد،  ــا قطــار برون ــر آن هــا ب گ ــم. ا  خــودم را از طلبه هــا جــدا نمی کن

ً
در مســافرت ها نوعــا

گــر بــا اتوبــوس مســافرت می کننــد، مــن هــم  کنارشــان بــا قطــار مــی روم. ا مــن هــم در 
گاهــی بــا وســیله  کــم شــده و   اســتطاعت بدنــی ام 

ً
کنارشــان هســتم ) گرچــه اخیــرا در 

کــه طلبه هــا در آن هســتند، تقســیم  دیگــری مــی روم(. راه را بیــن چنــد اتوبوســی 
می کنــم. از اول تــا آخــر ســفر در یــك اتوبــوس نمی مانــم. در یــك اتوبــوس هــم، فقــط 
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گاهــی در  گاهــی در وســط و  گاهــی در جلــو،  در یــك صندلــی خاصــی نمی نشــینم؛ 
ــم.1 په هــا ســر می زن ــه کو ــم، ب ی ــه مســافرت برو ــا قطــار ب ــر ب گ آخــر آن. ا

ابراز عطوفت پدرانه

ــرد،  ــود می گی ــه خ ــه ب ــگ پدران ــه رن ک ــاب آن گاه  ــا ط ــه ب ــر در مواجه ــت مدی عطوف

عشــق و عاقــه بــه طلبگــی را در وجــود طــاب مضاعــف و آن هــا را بــرای طــی 

کــرد. در این جــا برخــی از مصادیــق  کــردن باانگیــزه ی ایــن مســیر مصمم تــر خواهــد 

ــود: ــی می ش ــق بررس ــران موف ــیره مدی ــه در س ــت پدران ــوه از عطوف ــن نح ای

1. تربیت پدرانه

آیــت اهلل کوهســتانی بــا روحیــه ای پدرانــه مســئولیت مدیریــت مدرســه را پذیرفت. 

معظم لــه در توصیــف انگیــزه ی پــدری خــود در تربیــت طــاب،  بــه یکــی از فضــا 

فرمودند:
گفتــم: تــو حاضــری در حــق  کــه از نجــف بــه مازنــدران آمــدم، بــه همســرم  هنگامــی 
کنــم و آن هــا را تربیــت نماییــم تــا نــزد پــروردگار  کنــی و مــن پــدری  طــالب مــادری 
کــه رضاشــاه  گرفتــم در آن زمــان  کــرد و مــن هــم تصمیــم  روســفید باشــیم؟ قبــول 
یــادی را تحــت  نمی گذاشــت یــک نفــر معّمــم در ایــران وجــود داشــته باشــد، طــالب ز

تربیــت و پوشــش قــرار دهــم.2

2. مهرورزی پدرانه

گردان برجســته اش در  کــه وقتــی شــا بــود  کوهســتانی چنــان اســتادی  آیــت اهلل 

یخــت. یکــی از  ایــام تعطیــل بــه وطنشــان می رفتنــد، در فــراق آنــان اشــک می ر

یىت - تربیىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 1 . دیدگاه های مدیر
2 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص51ـ52.
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می گویــد:  این بــاره  در  فاضل شــان  گردان  شــا
و  می شــد  تعطیــل  درس هــا  وقتــی  بــود.  عالقه منــد  طــالب  بــه  خیلــی  آقاجــان 
گردان ایشــان بــه منازل شــان بــاز می گشــتند، معظم لــه آنــان را تــا نزدیــک درختــی  شــا
 ابتــدای محــل بــود، بدرقــه می کــرد و در 

ً
یبــا کــه نزدیــک مســجد قــرار داشــت و تقر

فراقشــان اشــک جــاری می کــرد. از ایــن رو برخــی از طــالب، نــام آن درخــت را 
»شــجره الــوداع« نهــاده بودنــد.1

آیت اهلل بنابی نیز شدت عاقه ی خود را به طاب چنین ابراز می کنند: 
َکلُبُهم باِسٌط ِذراَعیِه ِبالَوصید«2 است.3 َمَثل من نسبت به شما »َو 

3. رسیدگی پدرانه

یش  وقتی یکی از طّاب بیمار شد، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائرىدارو

را تهّیه کردند و به منزل برده، به خانواده دستور دادند که آن را آماده کنند و سپس 
که بیاورد.4 خودش دارو را به حجره ی آن طلبه آورد و حّتی به خادمش نداد 

کوهستانی، در مورد نحوه ی رسیدگی ایشان می گوید:  گردان آیت اهلل     یکی از شا
این کــه  ــت 

ّ
عل بــه  کوهســتان،  در  تحصیــل  ســال های  از  یکــی  محــّرم  ایــام  در 

هم حجره ای هــای مــن بــه تبلیــغ رفتــه بودنــد، در اتــاق تنهــا بــودم. پــس از مدتــی بــه 
خاطــر تمــام شــدن آذوقــه، دچــار گرســنگی شــدید گشــتم. چنــد روز را بــا مقــداری نــان 
بــه ســر بــردم تــا آن مقــدار نــان هــم تمــام شــد. بــه ناچــار بــه اندرونــی آقاجــان )آیــت اهَّلل 
کــردم. همســر مکــّرم آقاجــان  کوهســتانی( رفتــم و از همســر آقــا تقاضــای مقــداری نــان 
کــرد،  گرســنگی را در چهــره ام مشــاهده  کــه در واقــع مــادر طــالب بــود، وقتــی آثــار 
کــی برایــم آورد. آن شــب بــه تنهایــى در حجــره ی خــود  بالفاصلــه مقــداری نــان و خورا

1 . کوهستاىن، مهان، ص68.
2 . کهف، آیه18.

3 . پورامحد، مهان، ص84.
تاری، سیمای فرزانگان، ص307. 4 . من
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کــه مــرا صــدا مــی زد.  کــه صــدای دل نشــین آقاجــان را شــنیدم  مشــغول مطالعــه بــودم 
یف آوردنــد؛ درحالی کــه در یکــی از  یــدم، دیــدم آقاجــان تشــر بــا شــتاب بیــرون دو
دســتانش کیســه ای از برنــج و در دســت دیگــر، حلبــی از روغــن داشــتند. تــا مــرا دیــد، 
وســایل را بــه زمیــن گذاشــت. دو زانــو بــر زمیــن نشســت و مــرا در بغــل گرفــت و شــروع 
کــردن و چنــد مرتبــه ایــن جملــه را فرمــود: »شــکایت مــرا پیــش آقــا امــام  یــه  گر کــرد بــه 

زماننکــن! شــکایت مــرا... «.1

کوهستانی در خاطراتش می گوید:  هم چنین، یکی از طاب2 آیت اهلل 
ــی ســخت می گذشــت.  ــر مــن خیل ــل، از نظــر معیشــتی ب ــه تحصی ــام اشــتغال ب در اّی
تصمیــم گرفتــم از زندگــی طلبگــی در آیــم و بــا کار و تــالش، خــود را از گرســنگی نجات 
کــه ســال ها در حــوزه ی  دهــم. بدیــن منظــور از قــم بــه مازنــدران رفتــم. از آن جــا 
ــودم و از الطــاف  ــده ب ــت اهَّلل کوهســتانی درس خوان ــر نظــر آی ی ــه ی کوهســتان ز علمی
پدرانــه وی برخــوردار بــودم، بــر آن شــدم قبــل از این کــه از لبــاس ]روحانیــت[ بیــرون 
روم، بــه خدمــت ایشــان برســم؛ چــون ممکــن اســت بعــد از تــرک تحصیــل و خــروج 
از زندگــِی طلبگــی، شــرم و حیــا مانــع رفتــن بــه حضــورش شــود. بــا ایــن اندیشــه بــه 
محضــرش رســیدم. آن بزرگــوار در ســخنان خــود بــه مســأله ای اشــاره کــرد کــه در ذهنــم 
ــه مــن مرحمــت فرمــود. از  ــرد. در ضمــن مبلغــی ب ک ــع  کار من ــرا از آن  ــود و م گذشــته ب
گاهــی معظم لــه را از  کــه راز خــود را بــا کســی در میــان نگذاشــته بــودم، وقتــی آ آن جــا 
ضمیــر خــود مشــاهده نمــودم، غــرق در شــگفتی شــدم. حالــت یــأس و نومیــدی مــن 
یکبــاره  بــه نشــاط و امیــد بــه تحصیــل در آینــده تبدیــل شــد و از همان جــا تصمیــم 
کــه دیگــر بــه هیچ وجــه از لبــاس مقــدس روحانیــت خــارج نشــوم و  گرفتــم  قطعــی 

هم چنــان بــه تحصیــل ادامــه بدهــم.3

گردان ایشان می گوید:  حجت االسام شیخ حسین طوسی از شا

1 . کوهستاىن، مهان، ص65.
کردی. 2 . حجت االسالم آقای ابراهمی نژاد آ

3 . رباىن، فیض عریش، ص263؛ کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص233.
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آقاجــان  مبــارک  محضــر  می شــدم،  گرفتار هایــى  و  مشــکالت  یبان گیــر  گر هــرگاه 
ی دل مــن می شــد و بــا 

ّ
کلمــه موعظــه و نصیحــت، تســال می رفتــم و ایشــان بــا چنــد 

خیالــی آســوده و ســبک بار از محضرشــان مرخــص می شــدم.

کــه وجــود مــن چــه خاصیتــی دارد؛  کــرد  یکبــار ایــن اندیشــه بــه فکــرم خطــور 
ــده ام روشــن  ــم انجــام دهــم. آین ــی بتوان ــه خدمت ــه آن ک ــم و ن ــده خالــص خدای ــه بن ن
نیســت. از کجــا معلــوم کــه عنصــری مفیــد بــرای مــردم باشــم! پــس چــه خــوب اســت، 
گنــاه کمتــری مرتکــب شــود. در همیــن اندیشــه  انســان در ایــام جوانــی از دنیــا بــرود و 
کــه محضــر آقــا مشــرف شــدم. بــدون آن کــه چیــزی در ایــن بــاره بــه ایشــان  بــودم 
یــا از  کــردن پرداختنــد، گو کــرده باشــم، معظم لــه در همیــن زمینــه بــه نصیحــت  عــرض 
همــه چیــز خبــر دارد، فرمودنــد: خــود ایــن ناراحتی هــا و غصه هــا بــرای پــرورش انســان 
یــت  کــرد تــا روح آدمــی پــرورش یابــد و تقو اســت. بایــد ایــن ناراحتی هــا را تحمــل 
گــردد. حکمــت خــدا را کســی نمی دانــد. عــده ای در جوانــی می میرنــد و برخــی در 
پیــری. یکــی از الطــاف الهــی ایــن اســت کــه مــرگ را در پیــری بــرای انســان قــرار داده. 
گــر چــه انســان خیلــی اهــل عمــل هــم نباشــد، بــاز آن ضعــف پیــری و شکســتگی ایــام  ا
کــه خداونــد ترّحــم بیش تــری بــه انســان داشــته باشــد؛  کهولــت، موجــب می گــردد 

چــون خــدا بــه محاســِن ســفید انســان رحــم می کنــد.1

آیت اهلل بنابی نیز در مقام رسیدگی به امور طاب، از طلبه ها درباره یهم حجر ه ای هایشان 

خاصه  مدرسه  در  تحصیل  به  شاغل  طاب  به  ایشان  رسیدگی  می پرسند.2 

که از مدرسه رفته اند. نشده و حتی سراغ طلبه هایی را می گیرند 

4. هم غذا شدن پدرانه

کوهســتانی نقــل می کنــد: یــازده ســاله بــودم  گردان فاضــل آیــت اهلل  یکــی از شــا

1 . کوهستاىن، مهان، ص232.
2 . مهان.
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کنــار حــوض حیــاط  کوهســتان در مدرســه ی »فضــل«، حجــره ای  کــه در حــوزه ی 

کــه طلبه هــا جهــت مرخصــی بــه منــزل  حســینیه داشــتم. در یکــی از روزهایــی 

ــه ســیر  ــرای خــوردن، جــز چنــد حّب ــودم و چیــزی ب ــد، در مدرســه تنهــا ب رفتــه بودن

یــک شــدن هــوا، مقــداری  تار از  پــس  یــد.  بــاران شــدیدی هــم می بار نداشــتم. 

کــه بپــزد و همــان را  گذاشــتم  کــردم و چنــد حّبــه ســیر را زیــر آتــش  آتــش روشــن 

ــاز می گشــت،  کــه از مســجد ب گاه صــدای عصایــی را  ــا ــه عنــوان شــام بخــورم. ن ب

شــنیدم. معظم لــه، مســتقیمًا بــدون آن کــه بــه منــزل تشــریف ببرنــد، آمدنــد بــه 

ــا مهربانــی صــدا زد: »آقــا محمدرضــا! تنهایــی؟« عــرض  طــرف حجــره ی مــن و ب

ــرد  ک ــیند، رو  ــه بنش ــل از آن ک ــد. قب ــره ام آم ــل حج ــان. آن گاه داخ ــه آقاج ــردم: بل ک

یــد. همین جــا بــا آقــا  بــه خادمــش و صــدا زد: »آقــا ســید حمــزه، شــام مــرا بیاور

یــم.« محمدرضــا بــا هــم می خور

   آن حرکــت پدرانــه و فروتنانــه ی آن اســتاِد بــزرگ در آن زمــان، بــرای مــن قابــل 

کنــم؛ ولــی بعدهــا متوجــه شــدم  نبــود و نمی توانســتم عمــق آن را درک  هضــم 

کــه چقــدر آن رفتــار عبرت آمــوز و جالب توجــه بــود. چگونــه آقــا مثــل یــک پــدر، 

کســاری بــا یــک  فرزنــدان علمــی خــود را نــوازش می کنــد و بــا نهایــت تواضــع و خا

ــد، آن  ــر اهمیــت ایــن حرکــت می افزای طلبــه نوجــوان هم ســفره می شــود. آن چــه ب

کجــا  گشــت و از  کــه چگونــه ایشــان از وضعیــت حجــره ی مــن بــا خبــر  اســت 

کــه بــا مــن  کــه مــن امشــب چیــزی در بســاط نــدارم و شــام خــود را آورد  خبــردار شــد 
کنــد؟!1 تنــاول 

1 . مهان، ص65 -66.
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5. نصیحت پدرانه

کوهســتانی می گویــد: روزی جهــت عــرِض ادب  یکــی از ارادت منــدان آیــت اهلل 

کوهســتانی رســیدیم. اوایــل طلبگــی مــن بــود.  و دست بوســی، خدمــت آقاجــان 

کــه جهــت تجدیــد وضــو برخاســتند،  جمعــی نــزد ایشــان نشســته بودنــد. هنگامــی 

مثــل  انداخــت.  مــن  گــردن  در  را  خــود  مبــارک  دســِت  و  شــد  حقیــر  متوجــه 

کــرد و ایــن برخــورِد محبت آمیــز ســخت مــرا  پــدری مهربــان از مــن احوال پرســی 

کــردم:  ــا بــه حــال شــتر دیــده ای؟« عــرض  کــرد؛ آن گاه فرمــود: »ت مجــذوب ایشــان 

گفتنــد: »در میــان  کتــاب دیــده ام. ســپس  خــودش را ندیــدم؛ ولــی عکســش را در 

گــر اســب را  حیوانــات اهلــی، شــتر بیشــتر از حیوانــات ]دیگــر[ بــار می کننــد. ا

گنــدم بــار می کننــد. بــا توجــه  کننــد، شــتر را یک صــد َمــن  گنــدم بــار  پنجــاه َمــن1 

بــه این کــه بــارش ســنگین اســت، همیشــه ســالم اســت؛ چــون جلــوی پــای خــود 

را نــگاه می کنــد. شــما اول طلبگی تــان اســت، اول جوانــی شماســت، خیلــی 

کنیــد. در مســائل و حــوادث روز بــا  کنیــد. مقــداری آهســته تر حرکــت  احتیــاط 

کمــال  ــا  گفتــم؟« مــن ب گفتنــد: »فهمیــدی چــه  شــتاب تصمیــم نگیریــد.«. بعــد 

کــه  کــردم: بلــه آقاجــان! بــه خاطــر همیــن محّبــت پدرانــه بــود  خوشــحالی عــرض 
کــس تصــور می کــرد معظم لــه او را بیشــتر از دیگــران دوســت دارد.2 هــر 

6.دلجویی پدرانه

کوهستانی را چنین توصیف می کند: یکی از طاب، تفقد و دل جویی آیت اهلل 
ــودم. بچه هــای محــل،  ــت اهَّلل ایســتاده ب ــل حســینیه آی روزی داخــل کوچــه ی مقاب

کیلوگرم است. 1 . واحد وزن هر »من«، معادل سه 
2 . کوهستاىن، مهان، ص63.
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یــس بــه صــورت مــن مالیدنــد. مــن بــا آب نهــر در صــدد پــاک  گر مقــداری روغــن 
گرفــت.  ــوی چشــمانم را  ــم پخــش و جل ــا روغــن در صورت ــدم؛ ام ــس برآم ی گر ــردن  ک
ــه ســمت منــزل  کــه از مســجد ب ــه بلنــد شــد. در ایــن هنــگام آیــت اهَّلل  ی گر ــه  ــه ام ب نال
می رفــت، متوجــه بى قــراری مــن شــد. وقتــی صورتــم را بــه ایــن حــال دیــد، بالفاصلــه 
ــا دســت مبارکشــان صــورت  دســتمال خــط دار بزرگــی از جیــب خــود بیــرون آورد و ب
ین بــود و هیــچ گاه  مــرا پــاک کــرد. ایــن حرکــت پدرانــه آن بزرگــوار بــرای مــن بســیار شــیر

از خاطــرم محــو نخواهــد شــد.1

آیــت اهلل ایــازی نیــز چــون اســتاد بزرگــوارش آیــت اهلل کوهســتانی بــه »آقاجــان ایــازی« 

ــا  ــا طلبه هــا، بســان پــدری مهربــان و دلســوز ب گردیــد.2 رابطــه ایشــان نیــز ب مشــهور 

ــه عیادتــش می رفــت و چنان چــه  ــر طلبــه ای بیمــار می شــد، ب گ ــود. ا ــش ب فرزندان

وضــع مزاجــی اش خــوب نبــود، می فرمــود: او را بــه منــزل مــا ببریــد. وقتــی وارد منــزل 

می شــد، ایشــان و همســر مکرمــه اش مثــل پــدر و مــادری مهربــان، از آن طلبــه 
پرســتاری می کردنــد.3

کــه فــان طلبــه، پــدرش را از دســت داده     هم چنیــن روزی بــه ایشــان خبــر دادنــد 

ــم اســت. ایشــان نــزد آن طلبــه رفتنــد و در 
ّ
و بــه خاطــر ایــن مصیبــت، متأّثــر و متأل

گــر پــدر شــما از دســت  گرفتنــد و فرمودنــد: »ا مقــام تفّقــد و دلــداری، او را در آغــوش 

کــه نمــرده ...، نگــران نباشــید... .« آن گاه اشــِک چشــمان آن طلبــه  رفتــه، ایــازی 
کردنــد.5 ک  خردســال4 و پــدر از دســت داده را بــا دســتان مبارکشــان پــا

1 . مهان، ص66 -67.
2 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص129.

له افق حوزه، مهان. 3 . آیت اهَّلل حاج شیخ ابوالسن ایازی، مج
4 . منظور از خردسال، به معنای اصطالحی نیست، بلکه طلبه ای است که سن کمی داشت.

5 . امیری سوادکوهی، مهان، ص113.
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7. هم دردی پدرانه

طــاب  بــا  ایشــان  هــم دردی  توصیــف  در  امــام،  حضــرت  اطرافیــان  از  یکــی 

اقامــت خــود در عــراق، تمــام تابســتآن ها را در همــان  امــام در طــی  می گویــد: 

گاهــی بــه 54 درجــه می رســید، می گذراندنــد  گرمایــش  کــه شــدت  نجــِف ســوزان 

گرمــای تنــور آن بــه  کــه  و اتفاقــًا مقابــل منــزل امــام، دکان نانوایــی قــرار داشــت 

وســیله لولــه قطــوری بــه طــرف منــزل امــام پخــش می شــد و فضــای محوطــه را دو 

گــرم می کــرد. چنــدان 

کوفــه بگذراننــد؛  کــه تابســتان ها را در     مکــرر در مکــرر از امــام درخواســت می شــد 

کوفــه تقریبــًا محــل تابســتانی بعضــی از بــزرگان و اهــل علــم نجــف  به ویــژه آن کــه 

بــود؛ ولــی ایشــان می فرمودنــد: »تــا همــه ی عزیــزان طلبــه ام، وســیله ی اقامــت 

کوفــه بــا  کــه  کوفــه نمی مانــم.« بایــد یــادآور شــوم  کوفــه را نداشــته باشــند، در  در 

گرفتــه اســت، از حیــث هــوا تفــاوت فاحشــی بــا  این کــه در نزدیکــی نجــف قــرار 

کوفــه می گــذرد و از ایــن رو مشــتمل بــر باغــات  نجــف دارد؛ زیــرا فــرات از میــان 

کــه از نجــف تنهــا می تــوان بــه عنــوان  یــادی اســت؛ در حالــی  و نخلســتان های ز
ــرد.1 ــام ب ــی آب و علــف ن ــان ب ــادی عــراق در میــان بیاب ــن آب بزرگ تری

  یکی از طاب نیز، هم دردی مدیر مدرسه ی بناب با طاب را چنین توضیح می دهد: 
کولرها[ دسته جمعی به دفتر حاج آقا  گالیه به خاطر خرابى  وقتی برای اعتراض ]و 

کنند.2 گرفتهاند تا با طلبه ها همدردی  کولر را  کانال  رفتیم، دیدیم که جلوی 

1 . صحیفه دل، ج1، ص82؛ سعادت مند، آیین دانشوری در سیره امام مخیینv، ص194- 195.
2 . پورامحد، مهان، ص81.
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ل پدرانه
ُ
8. تغاف

گاهــی از خطــا و  براســاس روش تغافــل، مربــی در برخــی موقعیت هــا بــا وجــود آ

کــرده  کرامــت او، خــود را غافــل از آن وانمــود  لغــزش متربــی، بــه منظــور صیانــت از 

و می کوشــد بــا اســتفاده از ســایر روش هــا در اصــاح او موفــق شــود.1 آیــت اهلل بنابــی 

کــرده و می گوینــد:  بــه فلســفه ی تغافــل مدیــر اشــاره 
گاه بــرای حفــظ شــخصیت طلبــه، الزم اســت نســبت بــه برخــی از اشــتباهات و حتــی 

تخلفــات کوچــک او تغافل شــود.2 

حجت االســام والمســلمین نظافــت نیــز فوایــد زیــر را بــرای تغافــِل مدیــر مــدارس 

علمیــه برمی شــمارد: 
یــم مدیــر و طــالب در امــان می مانــد و در عیــن حــال،  در پرتــو ایــن اصــل]روش[، حر
در جــای خــود بــه صــورت غیــر مســتقیم، ضعف هــا و کاســتی ها، درمــان و مشــکالت 

گوشــزد و راه  حل هــای الزم بیــان می گــردد.

از  دور  به  مشکات  حل  و  دردها  منطقی  درمان  جبران،  برای  فرصت  ایجاد 

از دستاوردهای این اصل است.  احساسات لحظه ای و هیجان های زودگذر، 

از  جبران  برای  فرصت  یکی  می شود:  ایجاد  فرصت  دو  اصل،  این  با  بنابراین، 

ناحیه ی طاب؛ و دیگری فرصت برای تصمیم درست از ناحیه ی مدیر.

معرفــت،  کام هــای  قالــب  در  و  مســتقیم  غیــر  به طــور  می توانــد  نیــز  مدیــر     

ــران و حــل  ــه طــرح راه هــای جب کنــد و ب ــوان  ــه مشــکات را عن یشــه های این گون ر

آن بپــردازد. عــاوه بــر آن کــه در صــورت رعایــت نکــردن ایــن روش و شکســته شــدن 

1 . حسین خاىن، روش تربیىت تغافل، به نقل از:
 http://motaleat.tahzib-howzeh.ir/page/hawzahqom_15643.

2 . دیدگاه های تربیىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب.
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حریم هــا، انگیــزه ی الزم بــرای خــوب مانــدن و اصــاح ضعیــف می شــود. بایــد 

کــه بــرای برخــورد بــا خطاهــا،  کــه اجــرای ایــن روش، مادامــی اســت  توجــه داشــت 
کنــش ســریع و تصمیــم لحظــه ای نباشــد. 1 ــه وا نیــازی ب

یم طالب  تکر

کرامــت بایــد از ســوی همــگان  گرامــی داشــته2 و ایــن  خداونــد متعــال انســان را 

کرامــت می کنــد، دنیــا3 و شــهوت4 در  کــه در خــود احســاس  رعایــت شــود. فــردی 

کرامــت خــود را پایمــال هواهــای نفســانی خــود و  نظــرش خــوار می گــردد و ارزش و 

ــی  کرامــت و نقــش آن در تعال ــه ارزش و اهمیــت  ــا توجــه ب ــد. ب دیگــران نمی گردان

کــه تمامــی مســاعی خــود را بــرای  معنــوی، مدیــران مــدارس علمیــه نیــز الزم اســت 

گرفتــه و از هــر آن چــه  کرامــت ســربازان حضــرت ولــی عصــر  بــه کار  حفاظــت از 

کننــد. کــه بــه آن آســیب می رســاند، جلوگیــری 

   در تبییــن گرامــی داشــتن طــاب از ســوی مرحــوم آیــت اهلل کوهســتانی گفته شــده 

کــه هیــچ طلبــه ای را تضعیــف  اســت: »در بزرگــواری آقــای کوهســتانی همیــن بــس 

ــارز مدیریــت مدرســه  نکــرد، بلکــه تقویــت نمــود.«5 هم چنیــن از خصوصیــات ب

کرامــت طــاب اســت. در  علمیــه حضــرت ولی عصــر  بنــاب، حفــظ ارزش و 

یه حوزه، ش145، فروردین و اردیهشت 1387. 1 . نظافت، تربیت و پرورش نیروی انساىن در حوزه های علمیه، نشر
ْقنا َتْفضیاًل؛ و 

َ
ْن َخل َکثیٍر ِمَّ ناُهْم َعىل  

ْ
ل باِت َو َفّضَ ّیِ

َبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الّطَ
ْ
َبّرِ َو ال

ْ
ناُهْم یِف ال

ْ
ل ْمنا َبین  آَدَم َو مَحَ َکّرَ َقْد 

َ
2 . َو ل

کیزه به  یا ]بر مرکب ها[ برنشاندمی و از چیزهاى پا گرامی داشتمی و آنان را در خشکی و در به راسىت، ما فرزندان آدم را 
یده هاى خود برترى آشکار دادمی. ) اسراء،آیه 70( ایشان روزى دادمی و آن ها را بر بسیارى از آفر

ــا؛ هرکــه خــود را ارمجنــد مشــارد، دنیــا را پســت  ْنَی ــِه الّدُ ْی
َ
ــْت َعل ــِه َنْفُســُه َهاَن ْی

َ
ــْت َعل َکُرَم ــْن  : َم 3 . عــىل بــن الســین

لــیس، حبــار االنــوار، ج75، ص13( انــگارد. )مج
ْیــِه َشــْهَوُته؛ هرکــه خــود را ارمجنــد مشــارد، خواهش هــاى نفســانیش در 

َ
ْیــِه َنْفُســُه َهاَنــْت َعل

َ
َکُرَمــْت َعل 4 .َ عــىل: َمــْن 

لــیس، مهــان، ص135( نظــرش ىب ارزش باشــد.  )مج
5 .www.akhlagh.net.
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این جــا بــه برخــی از مصادیــق تکریــم طــاب اشــاره می شــود:

گرفتن در سالم 1. پیشی 

گرفتــن در دادن  کــه میــان طــاب رایــج اســت، پیشــی  یکــی از رفتارهــای خوبــی 

کــه دیگــران  »ســام« هنــگام ماقــات اســت و معمــواًل طلبه هــا منتظــر نمی ماننــد 

کــه از طــرف  کننــد. ایــن رفتــار، نشــانه ی فروتنــی اســت و آن گاه  بــه آن هــا ســام 

بزرگ ترهــا )اســاتید، مدیــران، طــاب بزرگ تــر( آغــاز بــه ســام شــود، بــرای ســایر 

طــاب آموزنــده خواهــد بــود. »در مدرســه ی بنــاب، طــاب پایه هــای بــاال و حتــی 
ــه ی پاییــن ســام می کننــد.«1 ــه طــاب پای اســاتید، ب

2. خطاب محترمانه

کــه آمــوزش بــر تابلــو ]اعانــات[ زده بــود، برداشــتند و  کاغــذی را  حاج آقــا ]بنابــی[ 
گفتنــد: چــرا ننوشــته اید طلبه هــای عزیــز؟!2

3. مشورت 

کــه چنــد ســال در حــوزه مشــغول تحصیــل  مدیــر مدرســه مــی توانــد از طلبه هایــی 

ــا را در  ــرد و آن ه ــورت بگی ــد، مش ــنایی دارن ــوزه آش ــت ح ــص مدیری ــا نواق ــوده و ب ب

ــا هــم نواقــص مدیریــت را برطــرف ســازد، هــم از  امــور مدیریتــی مشــارکت دهــد ت

کار بــه آن هــا اهمیــت  گاه شــود و هم چنیــن بــا ایــن  مشــکات میــان طــاب آ

کــه پیشکســوت بــوده و  کــه آیــت اهلل بنابــی بــا افــرادی  داده اســت. همان طــور 
مســئولیتی ندارنــد، مشــورت می کننــد.3

1 . پورامحد، مهان ، ص83.
2 . مهان، ص73.

3 . مهان.
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4. وفای به عهد

بــرای حاج آقــا مهمــان رســید و همــان موقــع بــا طلبــه ای قــرار داشــت، نیــم ســاعت 
گذاشــت تــا خلــف وعــده نکنــد.1 مهمان هــا را منتظــر 

5. رازداری

که نویسنده ی آن  گر مطلبی در نامه های طاب باشد  آیت اهلل بنابی می فرماید: ا

راضی نیست دیگری از آن مطلب با خبر شود، آن نامه را از بین می برم.2 طلبه ی 

 بناب راجع به رازداری حاج آقا بنابی می گوید: مشکل  مدرسه ی ولی عصر 
کردند.3 کمکم  کسی متوجه شود،  خانوادگی داشتم، حاج آقا بدون این که 

بدرقه و معرفی تازه معمم ها

از جملــه ویژگی هــای برنامــه ی عمامه گــذاری، مراســم بدرقــه ی طــاب اســت. 

مســئوالن حــوزه بــه همــراه عــده ای از اســاتید و فضــای مدرســه، بــا حضــور در 

کاروانــی متشــکل از تــازه معممیــن، آن هــا را تــا منازلشــان بدرقــه می کننــد. تکریــم 

و تجلیــل از معممیــن و خانــواده آن هــا و معرفــی ایشــان در مناطق شــان -بــه ویــژه 
ــذارد.4 ــی می گ ــرات عمیق ــان -اث ــان ایش ــواده و اطرافی ــن خان در بی

اعتماد به طالب

اعتماد به برادران دینی از وظایف و آداب مؤّکد اجتماعی اسام به شمار می رود. 
گــردم! در مــورد  کــردم: قربانــت  یــد بــه  امــام کاظمعــرض  محمــد بــن فضیــل میگو
کــه نمی پســندم و از او می پرســم و منکــر  گزارشــی بــه مــن می رســد  یکــی از برادرانــم، 

1 . مهان، ص81.
2 . دیدگاه های تربیىت آیت اهَّلل بناىب به نقل از سایت حوزه علمیه بناب.

3 . پورامحد، مهان، ص73.
4 . دیدگاه های تربیىت آیت اهَّلل بناىب، مهان.
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گــوش  می شــود؛ بــا این کــه مردمــان موّثقــی بــه مــن خبــر داده انــد. فرمــود: اى محمــد! 
گــر پنجــاه عــادل هــم نــزد تــو گواهــی  و چشــمت را نســبت بــه بــرادرت دروغ شــمار و ا
یــد، او را راســت گو شــمار و همــه را دروغ گــو بــه  گو دهنــد و خــودش چیــز دیگــری 

یــش را مبــر.1 کنــد، فــاش نکــن و آبرو کــه او را زشــت  حســاب آور و چیــزى 

اعتمــاد مدیــر بــه طــاب مدرســه نیــز، موجــب قدرشناســی آنــان از ایــن رفتــار مدیــر 

و عامــل مؤّثــری بــرای اعتمــاد متقابــل طــاب بــه مدیــر محســوب می شــود. مدیــران 

کــه طــاب  موفــق نیــز بــا رعایــت ایــن شــیوه ی اســامی، زمینــه ای فراهــم می آورنــد 

همــواره خــود را تحــِت نظــارت الهــی بداننــد و بــر ایــن اســاس، تمــام حــرکات و 

رفتارهــای خــود را مطابــق رضایــت او انجــام دهنــد.
   شــهید قدوســیدر جهــِت ایجــاد حــس اعتمــاد و فراهــم آوردن زمینــه ی رشــد 
یه ی مدرســه را بــه اختیــار خودشــان گذاشــته بــود تــا هــر  معنــوی طــالب، میــزان شــهر
یــد  کــدام بــه مقــداری کــه نیــاز دارنــد، بردارنــد. فروشــگاه تعاونــی مدرســه، مســئول خر
کاالهــا و اجنــاس مــورد نیــاز را انتخــاب  کــه  نداشــت و ایــن خــوِد طــالب بودنــد 
گــر پــول الزم را نداشــتند،  یختنــد و ا می کردنــد و پولــش را در صنــدوق فروشــگاه می ر

ــد.2 یدهــای نســیه، بدهــی خودشــان را یادداشــت می کردن ــر خر در دفت

که حتی با نصب دوربین مداربسته در مدرسه، به     بر خاف برخی از مدارس 

  فضای بی اعتمادی به طاب دامن می زنند، در مدرسه حضرت ولی عصر

گر طلبه ای بگوید مثا دیروز مریض بودم، به او اعتماد می کنند و از او  بناب، ا

ُغــیِن 
ُ
ــْن ِإْخــَواىِن َیْبل  ِم

ُ
ُجــل ــَداَك- الّرَ ــُت ِف

ْ
ــُه ُجِعل

َ
ــُت ل

ْ
: ُقل

َ
ــال َســِن ُمــویَس َق َ ىِب الْ

َ
ــِل َعــْن أ ُفَضْی

ْ
ــِن ال ــِد ْب ّمَ 1 . َعــْن ُمَ

ْب  ــّذِ َک ــُد  ّمَ ــا ُمَ  ىِل َی
َ

ــْوٌم ِثَقــاٌت- َفَقــال ــُه َق ىِن َعْن ــَر ْخَب
َ
ــْد أ ــُه َفُیْنِکــُر َذِلــَك- َو َق ُه َعْن

ُ
ل
َ
ْســأ

َ
ــُه- َفأ

َ
ــَرُه ل ْک

َ
ــِذی أ

َّ
ْ ُء ال َ

ــُه الــّى َعْن
ْیــِه 

َ
 ُتِذیَعــّنَ َعل

َ
ــْم َو ال هْبُ َکّذِ ْقــُه َو   َفَصّدِ

ً
ــَك َقــْوال

َ
 ل

َ
ُســوَن َقَســاَمًة َو َقــال ِخیــَك- َفــِإْن َشــِهَد ِعْنــَدَك مَخْ

َ
َعــَك َو َبَصــَرَك َعــْن أ مَسْ

لــیس، حباراالنــوار، ج72، ص255( َتــُه. )مج ــِدُم ِبــِه ُمُرّوَ  َتِشــیُنُه ِبــِه َو هَتْ
ً
َشــْیئا

یىت شهید قدویس«، مهان، ص86. 2 . »سلوک اخالىق و مدیر
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گواهی پزشک نمی کنند. 1طاب این مدرسه ، برخی از مصادیق اعتماد  مطالبه 

مدیریت به آنان را این چنین توضیح داده اند:

کــه  کــه ناظــر داشــته باشــد. نهایتــًا می گوینــد  یــم  -در ایــن مدرســه مــا قانونــی ندار

شــرعًا جایز نیســت.

گفتــار و هــم  -از جنبه هــای خیلــی بــارز مدرســه ی مــا، صداقــت اســت؛ هــم در 

در رفتــار مســئوالن و طلبه هــا.

گر مریض شویم، برای غیبت از کاس ها، نسخه ی پزشکی طلب نمی کنند. -ا

را  کــه حــرف طلبه هــا  و مســئولین می گوینــد  اســاتید  بــه  ]بنابــی[  -حاج آقــا 

حمــل بــر صحــت و صــدق بگذارنــد2.

که: دروغ می گویی. کسی بگوید  که حاج آقای بنابی به  -به خاطر نمی آورم 

برگه هــا]ی  گاهــی  و  می داننــد  صــادق  را  طلبه هــا  مســئوالن،  و  -حاج آقــا 

کــه ببرنــد مثــًا در حجــره یــا مســافرت بنویســند و بیاورند. امتحانــی[ داده می شــود 

راست گویی  تقویت  باعث  که  بوده  وجدانی  غیاب  و  حضور  مقطعی،  -در 

می شود.

-]حــاج آقــا[ یــک بســته پــول بــه مــن مــی داد و می گفــت: تــو امیــن هســتی. ببــر 

بــده فان جــا.

کلید را می دهند و می گویند: برو از دفتر فان چیز را بیاور. -حاج آقا 

ی  کنــد، بــه خاطــر صداقــت و کار خطایــی شــود و اعتــراف  گــر کســی مرتکــب  -ا

1 . پورامحد، مهان، ص73.
2 . یعین حرف طلبه ها را در وهله اول راست بدانند.
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گذشــت می شــود.1 از خطایــش 

صبر و استقامت و سعه ی صدر داشتن

امیرالمؤمنیــن علــی اســتقامت و خســتگی ناپذیری را از جملــه ویژگی هــای 

ضــروری بــرای مدیــر برشــمرده، می فرماینــد:
ِلْســِتَعاَنِة 

َ
 ِباِلْهِتَمــاِم َو ا

َ
ِلــَك ِإّل

َ
هَّلُل ِمــْن ذ

َ
َزَمــُه ا

ْ
ل

َ
َواِلــی ِمــْن َحِقیَقــِة َمــا أ

ْ
ل

َ
ْیــَس َیْخــُرُج ا

َ
َو ل

ــدار  ؛2 و زمام
َ

ــل ــِه َو َثُق ْی
َ
 َعل

َ
ــّف ــا َخ ــِر ِفیَم ْب لّصَ

َ
ــّقِ َو ا َح

ْ
ل

َ
وِم ا ــُز

ُ
ــی ل

َ
ــِه َعل ــِن َنْفِس ــاهَّلِل َو َتْوِطی ِب

از عهــده ی آن چــه خــدا بــر او مقــّرر داشــته برنیایــد، مگــر بــه کوشــش و یــارى جســتن 
کارهــا پیشــه  از خداونــد و خــود را بــراى اجــراى حــّق ملــزم ســاختن و شــکیبایى در 

ــا آســان نمایــد. ــر او دشــوار آیــد ی کــردن؛ خــواه ب

کیــد بــر اهمیــت تحمــل ســختی ها و نامایمت هــا  رهبــر معظــم انقــاب بــا تأ

می فرماینــد: 
َنــا اهَّلُل ُثــّمَ اســَتقاموا.«3 خیلی هــا هســتند کــه بــه مبــدأ و فکــری ایمــان  ّبُ ذیــَن قالــوا َر

َّ
»ِإّنَ ال

می آورنــد و وارد دایــره ی مؤمنیــن می شــوند؛ امــا وقتــی مشــکالت پیــدا شــد و تکالیــف 
کــه وقتــی بلــی را  گردیــد، پــس می زننــد. کســانی مــورد مــدح الهــی هســتند  ســنگین 

گفتنــد و وارد میــدان شــرف و صداقــت شــدند، بــر آن پــای بفشــرند... .4

کریــم، نتیجــه ی پایــداری را ارتبــاط بــا ملکــوت اعلــی و  ایشــان بــا اســتناد بــه قــرآن 

رهایــی از بیــم و انــدوه می داننــد: 
ــوا؛5  ــوا َول َتحَزن  َتخاف

ّ
ل

َ
ــُة أ

َ
ِئك ــُم الَما یِه

َ
 َعل

ُ
ل ــّزَ ــَتقاموا َتَتَن ــّمَ اس ــا اهَّلُل ُث َن ّبُ ــوا َر ــَن قال ذی

َّ
ِإّنَ ال

1 . پورامحد، مهان، ص73.
2 . این شعبه حراىن، حتف العقول، ص132.

3 . فصلت، آیه30.
کارکنان نیروی هوایی ارتش، 1382/11/19. 4 . بیانات در دیدار با مجعی از فرماندهان و 

کــه گفتنــد پــروردگار مــا خداســت ، ســپس ایســتادگی کردنــد؛ فرشــتگان بــر آنــان فــرود می آینــد ]و  5 . در حقیقــت کســاىن 
یــد و غمــین مباشــید و بــه هبشــىت کــه وعــده یافتــه بودیــد، شــاد باشــید. )فصلــت، آیــه30( ینــد[ هــان! بــمی مدار می گو
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یدنــد، فرشــتگان بــر آن هــا نــازل می شــوند؛ یعنــی  کســانی کــه پایــداری و اســتقامت ورز
در همیــن حــاِل حیــات دنیوی شــان، بــا ملکــوت اعلــی ارتبــاط پیــدا می کننــد؛ یعنــی 
از لحــاظ روحــی و فکــری و روانــی، یــک ذخیــره ی تمام نشــدنی پیــدا می کننــد و هیــچ 
ــى  ــل خطرهای ــد. بیــم در مقاب ــر آن هــا ســایه نخواهــد افکن خــوف و بیــم و اندوهــی ب
کنــد. وقتــی انســان تــرس  کــه ممکــن اســت در ایــن راه انســان را تهدیــد  اســت 
نداشــت، جری تــر و بــا قــدرِت بیشــتر و روحیــه ی بهتــر در ایــن راه پیــش مــی رود 
ــه خاطــر ایــن  ــدارد، ب ــدوه ن ــر می شــود. انســان وقتــی حــزن و ان ــه هــدف نزدیک ت و ب
یــاد اســت؛  کــه چیــزی را از دســت نمی دهــد. اّوالً موّفقیت هــای ایــن راه ز اســت 
گــر انســان چیــزی را هــم از دســت بدهــد، چــون در راه وظیفــه و انجــام تکلیــف   ا

ً
ثانیــا

کــه بچه هــای آن هــا  الهــی اســت، وجدانــش آســوده اســت؛ مثــل خانواده هــای شــهدا 
شــهید شــده اند و داغ دیده انــد؛ امــا درعین حــال دل هایشــان شــاد اســت. این هــا 
کــه ایــن حادثــه بــرای آن هــا بــر اثــر غیــر شــهادت پیــش آمــده  فــرق دارنــد بــا کســانی 

اســت.1

بــدون  کــه  بــود  دشــواری  کار  قــم،  علمّیــه ی  حــوزه ی  از  حفاظــت  و  تأســیس 

اســتقامت در برابــر مشــکات امکان پذیــر نبــود. صبــر و بردبــارى، یکــی دیگــر از 

کــه  خصوصّیــات روحــی مرحــوم آیــت اهلل حائــرى یــزدی در مقابــل مشــکات بــود 

ى رادمــردى پراســتقامت ســاخته بــود. ایشــان در مقابــل حــوادث و مســائل  از و

ــان  ــدن رضاخ کار آم ى  ــا رو ــادف ب ــه مص ک ــوزه  ــکل گیرى ح ــل ش ــی در اوای سیاس

کشــف حجــاب بــود، همــواره صبــر و بردبــارى را  پهلــوى و بــه دنبــال آن ماجــراى 

کــه انهــدام آن در  پیشــه خــود ســاخت و بــرای حراســت از حــوزه ی علمّیــه ی نوپــا 

رأس توطئــه دشــمنان دیــن بــود، تــاش بســیارى نمــود و همــواره می فرمــود: »مــن 

کشــف حجــاب،  حفــظ حــوزه ی علمّیــه ی را اهــم می دانــم.« ایشــان در ماجــراى 

کارگزاران نظام، 1380/09/21، به نقل از سایت دفتر ایشان. 1 . بیانات در دیدار با 
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کــه »پــس از ماجــراى  کــرد. معــروف اســت  بارهــا بــا رضاخــان برخــورد و ســتیز 

گوهرشــاد، ایشــان هیــچ گاه حــال و روز خوشــی  کشــتار مســجد  کشــف حجــاب و 
ــان عمــر در دل داشــت«.1 ــا پای ــدوه را ت نداشــت و ایــن ان

   حضــرت امــام خمینیبــا اشــاره بــه اســتقامت مرحــوم آیــت اهلل حائــری در 

بنیان گــذاری ایــن حــوزه ی پــر برکــت می فرمودنــد: 
کــه رضاشــاه  کــه توانســت در آن زمــان ســخت  بــاره ی بزرگــی او همیــن مقــدار بــس  در
کنــد، حوزه هــا، بلکــه روحانیــت را حفــظ  تصمیــم داشــت حــوزه و روحانیــت را نابــود 
ــر  گ ــد: ا ــام می فرمودن ــم.2 ام کنی ــه دیگــران رد  ــا ب ــا م ــا داد ت ــه م ــت را ب ــن امان ــد و ای کن
را انجــام  کاری  زنــده بودنــد،  یــم[ در حــال حاضــر  مرحــوم حــاج شــیخ ]عبدالکر
تأســیس  از  کمتــر  علمیــه  حــوزه ی  تأســیس  و  داده ام  انجــام  مــن  کــه  می دادنــد 

جمهــوری اســالمی در ایــران نبــود.3

یکی از نقشه های مرموزانه ی حکومت پهلوی اول که اقدام به برداشتن عمامه ها 

کرده و علما و طاب را در فشار و اختناق قرار داده بود،  و خلع لباس روحانیت 

تشّیع  جهان  علمی  مهم  کز  مرا از  که  را  اصفهان  »صدر«  مدرسه ی  که  بود  این 

کند. هر چند حاج میر سیدعلی نجف آبادی همتی  به شمار می رفت، ویران 

ابوالحسن  العظمی[ حاج سید  به ]آیت اهلل  را  و در اسرع وقت، خبر  کرد  مردانه 

اصفهانی رساند و از این اقدام هولناك جلوگیری به عمل آمد؛ اما فشار و زور در 

را  کنان مدرسه ی صدر  و سا روز، طاب  و هر  ادامه داشت  دوره های مختلف 

که  تهدید و مجبور به تخلیه آن می کردند. آیت اهلل ]سید محمدرضا[ خراسانی 

1 . مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، ج2، ص561.
2 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج4، ص160؛ رجایی، برداشت هایی از سیره امام مخیین، ج5، ص4.

3 . رجایی، مهان، ص3.
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خود از تربیت شدگان این مرکز علمی بود و عاقه ی وافری به حفظ آن داشت، 

کردن طاب از مدرسه  که قصد خارج  هیچ گاه مدرسه را رها نکرد و به مأمورانی 

ید،  که جسد مرا به زور از مدرسه بیرون نینداز را داشتند، فرموده بود: »تا زمانی 

کرد.« هم چنین دو تن از مدّرسان مدرسه ی صدر را همراه  مدرسه را رها نخواهم 

با نامه هایی از خود و دیگر شخصیت های برجسته ی شهر، به تهران فرستاد و 

تخریب  برای  فعًا  که  این  بر  مبنی  رسید  خراسانی  دست  به  نامه ای  سرانجام 

گرفته نشده است. در همین راستا، آیت اهلل  مدرسه ی صدر اصفهان، تصمیمی 

که زمینه ی بیشتری برای رشد و  کنان مدرسه  خراسانی به برخی از طاب و سا

و  بنشینید  »در خانه های خود  که  فرستاد  پیام  و معنوی داشتند،  ترقی علمی 

لباس هایتان را تغییر ندهید. من به یاری خدا و عنایت حضرت بقیه اهلل االعظم 

و  دل گرمی  مایه ی  پیشنهاد،  همین  کرد«.  خواهم  تأمین  را  شما  زندگانی   

و تداوم در خط روحانیت  با امیدواری به تحصیل  و  اطمینان خاطر آن ها شد 

تضمین  اصفهان،  علمیه  حوزه ی  بقای  و  تداوم  چنین،  این  و  ماندند  ثابت 

گشت.1 

ــت اهلل  ــهید آی ــتقامت ش ــتکار و اس ــن پش ــا تبیی ــز ب ــری نی ــم رهب ــام معظ    مق

قدوســی و نقــش آن در اداره ی موفــق مدرســه ی حقانــی می فرماینــد:
که هم پرکار بود و خسته نمی شد و هم  خصوصیت دوم ]شهید قدوسی[ این بود 
کار دیگری برود؛  کند و دنبال  کاری را رها  که یک  پشتکار داشت و این طور نبود 
آقای  از  غیر  کسی  با  حقانی  مدرسه  یاست  ر گر  ا حقانی!  مدرسه ی  آن  نمونه ی 
قدوسی بود، من گمان نمی کنم که این مدرسه به این اندازه از فواید و آثار می رسید. 

1 . http://is-hozeh.ir/news/hozeh_102/319080.



189 فصل سوم: ابعاد انگیزشی -عاطفی مدیران

ید  کارهای حوزه بر کرد، از همه ی  این مرد بود که نشست آن جا، حواسش را جمع 
و به هیچ کار دیگری نپرداخت تا این مدرسه را به این رونق رساند و از لحاظ شکل 

و محتوا، مدرسه  را در حد مطلوب و قابل توجهی قرار داد.1

حجت االســام و المســلمین ســعیدی نیــز مقاومــت و پــرکاری آن شــهید واالمقــام 

را این چنیــن تشــریح می کننــد:
 ]شــهید قدوســی[ مقــاوم و پــرکار بــود. خانــم ایشــان، دختــر عالمــه بزرگــوار طباطبایــى 
کــه محمدحســین -کــه  یــد منتظــرم  کــه خانــم مــن می گو اســت. ایشــان می گفتنــد 
کــه شــب همــان جــا بخوابیــد.  خــادم مدرســه بــود -شــب بیایــد، پتــوی شــما را ببــرد 
ــرای تربیــت ایــن  ــا همــه ی وجــود، ب ــود و ب کار ب ــا شــب در مدرســه مشــغول  صبــح ت

ــرد.2 ــراد تــالش می ک اف

خاصــه  طــاب  بــرای  وقت گــذاری  و  پــرکاری  در  قدوســی  شــهید  اســتقامت 

نمی شــد، بلکــه حوصلــه و تدبیــر آن بزرگــوار نیــز نمــود دیگــری از مقاومــت ایشــان 

کــه نتیجــه اش در غلبــه بــر بحران هــا و مشــکات مشــاهده می شــود. آیــت اهلل  بــود 

جنتــی می گویــد: 
کــرد.  یــب 15 ســال مدرســه را اداره  بانــزد بــود. قر ]شــهید قدوســی[ در ایــن زمینــه ز
در ایــن مــدت، بحران هــای مختلــف پیــش آمــد، موضوعــات و مســائل جنحالــی 
و اختالف انگیــز در ســطح جامعــه یــا در حــوزه ی علمیــه یــا در خصــوص مدرســه 
کــه  مطــرح شــد و گاهــی موضع گیری هــای تنــد از طــرف بعضــی از محّصلیــن می شــد 
گــر برخــی از آن هــا در هــر مدرســه ی دیگــری بــه وجــود آمــده بــود، باعــث تشــّنج و از  ا
کارهــا می شــد؛ امــا او همــه را بــه آرامــی می گذرانــد و مدرســه را بــدون  هم گســیختگی 
تالطــم بــه پیــش بــرد. البتــه نقــش مؤثــر شــهید بهشــتی را هــم در اقنــاع فکــری طــالب 

1 . شــهید قدویس در آیینه توصیف مقام معظم رهبری، ماهنامه شــاهد یاران، ش38، دی ماه1387، ص3.
2 . مصاحبه با حجت االسالم و املسلمین عىل سعیدی شاهرودی، مهان، ص34.
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گرفــت.1 ــده  ــد نادی ــع بحران هــا نبای ــرای رف و چاره اندیشــی ب

قاطعیــت در تصمیم گیــری نیــز، ُبعــد دیگــر شــخصیت آن شــهید واالمقــام اســت. 

آیــت اهلل احمــدی میانجــی در توضیــح ایــن خصوصیــت ایشــان می فرمایــد: 
یکــی دیگــر از خصایــص شــهید قدوســی، تصمیم ایشــان بود. وقتــی تصمیم می گرفتند 
کــه سســت بشــوند. انســان هــر  کاری را بکننــد، قاطــع بودنــد و از افــرادی نبودنــد 
یــادی  کــه می گیــرد، در عمــل بــه مشــکالت ز کــه بخواهــد بکنــد، تصمیــم  کاری را 
ــول  ــدا قب ــد، ابت کردن ــذار  گ ــه ایشــان وا ــه ب ک ــد را  ــردد. حتــی مکتــب توحی دچــار می گ
کار را  کــه قــدرت دارنــد،  کردنــد، مصّمــم بودنــد تــا آن جــا  کــه قبــول  نمی کردنــد و بعــد 
کــه تصمیــم آن هــا قاطــع نیســت، کاری نمی تواننــد  انجــام دهنــد. معمــوالً اشــخاصی 
کــه تشــخیص وظیفــه  بکننــد؛ چــون موانــع، آن هــا را شکســت می دهــد؛ امــا کســانی 
می دهنــد و بعــد از تشــخیص، محکــم در مقابــل مشــکالت می ایســتند، مشــکالت 
کــه ممکــن اســت دچــار نوســان و  ماننــد مــوج در مقابــل آن هــا می شــکنند و هرچنــد 

کار آن هــا پیــش مــی رود.2 گردنــد؛ ولــی  ســختی 

در  مجتهــدی  آیــت اهلل  موفقیــت  رمــوز  از  یکــی  اســتقامت  و  خســتگی ناپذیری 

تربیــت طــاب بــه شــمار می رفــت. یکــی از نزدیــکان آن عالــم وارســته بــه تشــریح 

هّمــت و اســتقامت ایشــان می پــردازد: 
 صاحــب 

ً
ُبعــد مهــم دیگــر در شــخصیت ]آیــت اهَّلل احمــد مجتهــدی[ ایــن بــود کــه واقعــا

کــه توانایــى داشــتند، صبــح تــا ظهــر درس  هّمــت و خســتگی ناپذیر بودنــد. آن زمــان 
می گفتنــد، ظهــر بــرای مــردم صحبــت می کردنــد و جــواب مراجعــات را می دادنــد. 
عصــر درس داشــتند، شــب بــرای مــردم صحبــت عمومــی داشــتند و تفســیر و اخــالق 
گردان شــان چنــد تــا درس داشــتند.  و مســأله می گفتنــد؛ و بعــد از آن بــاز بــرای شا
کارهایشــان تعطیــل  کــه بســیاری از  گرفتــار انواعــی از بیماری هــا بودنــد  البتــه اواخــر، 

1 . گفت وگو و شنود با آیت اهَّلل امحد جنىت، مهان، ص7.
ی، مهان، ص42. 2 . مصاحبه با آیت اهَّلل عىل امحدی میاحنج
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ــد  ــود. شــاید فقــط چن ــر ب ــت ایشــان پ ــات ســالمت، تمــام وق ــا در اوق ــود؛ ام شــده ب
ــود.  کــه در طــول ســال بــه مشــهد مشــرف می شــدند، دوران استراحت شــان ب روزی 
گردان  کارشــان کمتــر می شــد. شــا تابســتان و زمســتان نداشــتند. البتــه در تابســتان 
ــاز  ــود. ب ــل نشــده ب کار تعطی ــی  ــد؛ ول گردان دیگــری می آمدن عــوض می شــدند و شــا
کار و خدمــت بودنــد. درس می گفتنــد و بــرای مــردم  کار داشــتند. مــدام در مقــام 
می گفتنــد،  داســتان  می گفتنــد،  عرفیــات  می کردنــد،  موعظــه  می گفتنــد،  مســأله 
کــه  یــخ و خاطــره می گفتنــد. همین طــور تمــام شــبانه روز مشــغول بودنــد. کســانی  تار
 راه و رســم ایشــان 

ً
گرد ایشــان بوده انــد، عمومــا گذشــته، شــا بالخصــوص در ادوار 

را آموخته انــد، بــرای مــردم بــه درد خــور شــده اند. تــا می تواننــد بــرای مــردم وقــت 
می گذارنــد و خدمــت می کننــد.1

کــه بدخواهــان بــرای ایشــان تــدارک  تی  مرحــوم آیــت اهلل ایــازی نیــز در برابــر مشــکا

کردنــد. ایشــان در دفتــر خاطراتشــان می نویســند: می دیدنــد، صبورانــه مقاومــت 
کــه وارد »ُرســتمکال« شــدم، هــر روزی بــه قــدر یــک ســال بــر مــن  از نخســتین روزی 
بــه بزننــد؛ ولی  یــرا دشــمنان و بدخواهــان همــواره درصــدد بودنــد بــه مــن ضر گذشــت؛ ز
ــر آب می شــد.  کــه اتکایــم بــه خــدا بــود، تمــام نقشــه های آنــان نقــش ب از آن جایــى 
کمــاِل رعایــت ادب  کــه  کردنــد و چقــدر ناراحتــی کشــیدم، بــا ایــن  چقــدر مــرا اذیــت 
ــدو  ــد ســالی از ب ــا چن ــود. ت ــّدر شــده ب ــن مق ــم چــرا چنی ــردم. نمی دان ــان می ک ــا آن را ب

ورودم، از نظــر مالــی در مضیقــه بودیــم؛ چــه ســختی ها و چــه مرارت هــا کشــیدم.

عنداهَّلل احتسب! شاید هم نام بودن با مقام و کنیه ابوالحسن امیرالمؤمنینموجب 
کس در صدد ایذا و ناراحتیم  گرفتاری ها باشم ...؛ ولی هر  شد مانند موالیم آماج 
برآمد و نقشه های سوئی بر ضّد من طرح کرد، خداوند به زودی او را به جزای عملش 
و عکس العمل  مکافات  به  که  منقلب می گردید  که  نمی کشید  و طولی  می رسانید 

هتدی(: گرد آیت اهَّلل مج 1 . به نقل از پایگاه اطالع رساىن حجت االسالم و املسلمین جاودان )شا
 http://new.javedan.ir/titr_one/27/05/1392.
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یسم مثنوی هفتاد َمن کاغذ  گر بنو گردیدند. ا مبتال می شد و چگونه مفتضح و رسوا 
شود. به عالوه نمی خواهم پرده دری کنم که خداوند ستارالعیوب است.1

کســب توفیقــات مرتبــط دانســته و طــاب مدرســه  ایشــان تحمــل ســختی ها را بــا 

را نیــز مقــاوم و صبــور پــرورش داده بودنــد: 
توفیــق طــالب مــن در پذیــرش ســختی ها بــود؛ یعنــی شــانزده نفــر در یــک حجــره ســر 
کــردن؛ حتــی خوابیــدن و ســرمای زمســتان را تحمــل کــردن و ســرانجام هــم بــه اهــداف 

یــش جامــه عمــل پوشــاندن.  خو
کش باشد2 پرورده تنعم نبرد راه به دوست            عاشقی شیوه رندان بال     ناز

انگیزه بخشی

و  هوش  چون  مهمی،  عوامل  تأثیر  از  می تواند  طلبه  موفقیت  در  انگیزه  تأثیر 

برخوردار  از عالمان موفق،  قابل توجهی  که بخش  باشد؛ چرا  باالتر  نیز  استعداد 

قوی،  انگیزه ای  علت  به  ولی  نبوده اند؛  چشمگیری  استعداد  و  بهتر  هوش  از 

نردبان ترقی را با جدیت و سرعت پیموده و به قله های علم و فضیلت دست 

که  یافته اند. در این میان، نقش مدیر مدرسه نقشی بی بدیل است؛ چون اوست 

قادر است انگیزش را در درون طاب تقویت و اراده آنان را برای انجام وظیفه 

کمک آن ها به  که مدیر می تواند به  کند. در این جا برخی از عواملی را  مستحکم 

تقویت انگیزه طاب بپردازد، بررسی می شود:  

1 . امیری ســوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص136.
2 . مهان، ص117. 
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1. امید دهی

الزم اســت مدیــر همــواره طــاب را بــه مســیر آینــده و نتیجه بخــش بــودن آن امیــدوار 

ــه شــمار  ــه طــاب ب ــرای امیدبخشــی ب کــه خــود الگویــی ب ــی  ــت اهلل بناب ســازد. آی

می فرماینــد:  می رونــد، 
کــه در نظــر داری، بــه  کــه آقــای طلبــه! باالخــره شــما، هدفــی  امیــد دادن بــه طلبــه، 
کــه بــه آن هــدف خواهــی رســید؛ و هــم  آن اهــداف خواهــی رســید. هــم امیــد بدهیــد 
کــه از ایــن راه می توانــی برســی. ...گاهــی بعضی هــا تمــام مســأله  بــه راه امیــدوار کنیــد 
کــه بــا ایــن اســتعداد، بــا ایــن  یــد خــب! مــن  را عرشــی می کننــد. طلبــه بــا خــود می گو
ــام  ــرزا قاضــی کجــا؟! مــن کجــا و ام اراده! مــن کجــا و آن جــا کجــا؟! مــن کجــا و می
کــه آن  ّمــت، صاحــب معجــزه قــرن کجــا؟! شــیخ مفیــد کجــا؟!... . بایــد امیــد داد 

ُ
ا

هــدف و راه همیــن اســت. جنــاب طلبــه! همیــن صــرف را بایــد بخوانــی، ...تــا برســی 
کــرد!1 کــه رســیدند از این جــا رســیدند. امیــدوار بایــد  و همــه ی کســانی 

بنــاب در جایــی دیگــر در خصــوص   مدیــر مدرســه ی علمیــه ی ولی عصــر

راهــکار آن می گویــد:  و  امیــدوار ســاختن طــاب  اهمیــت 
طلبــه بایــد بــه جــای این کــه بــه آینــده اش فکــر بکنــد، بــه وظیفــه یفعلــی اش توجــه 
کــم  گاهــی بــه آینــده فکــر می کنــد، سســتی و رخــوت در وجــودش حا کنــد. متأســفانه 
می شــود و نــه تنهــا در خــود، بلکــه در دوســتان و نزدیکانــش نیــز تأثیــر منفــی می گــذارد! 
چنیــن شــخصی بــه جــای این کــه بــه رحمــت الهــی امیــدوار باشــد، چشــمش بــه 
ــردد، کاســهی صبــرش  دســت دیگــران اســت و وقتــی از جهــت معــاش تأمیــن نمی گ
ــه  ــردن ب ک ــه جــای فکــر  ــد ب ــن می شــود! وی بای ــان بدبی ــن و زم ــه زمی ــز شــده، ب ی لبر
یــش  کارمنــد خو یــد: یــك دولــت همــواره بــه فکــر  آینــده، بــه خــودش چنیــن بگو
کنــد. حتــی  کارمنــدش را تأمیــن  کــه حقــوق  اســت. مــاه بــه مــاه در پــى آن اســت 
بــرای دوران بازنشســتگی او نیــز قانــون وضــع میکنــد و بــرای وفــات او برنامــه دارد کــه 

من تعلمی و تربیت اسالمی حوزه علمیه در مضر آیت اهَّلل بناىب، فایل صویت. 1 . احنج
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گرداننــده ی دســتگاه خلقــت و خالــق هســتی،  خانــواده اش خیلــی اذیــت نشــوند. آیــا 
 نســبت بــه 

ً
نســبت بــه مخلوقاتــش چنیــن حمایتــی نخواهــد داشــت؟ مخصوصــا

یــن سرمایه شــان )عمــر( را در راه او صــرف می کننــد؟!  کــه بزرگ تر خودی هــا، کســانی 
ــه  ــه خــدا را ب ــاهَّلل از این ک ــدارد؟ نعــوذ ب ــت قــدرت ن ــك دول ــه مقــدار ی ــد ب ــا خداون آی
گــر طلبــه بــه خــدا اعتمــاد  دولــت تشــبیه می کنیــم. اراده ی او عیــن عمــل او اســت. ا
و تــوکل داشــته باشــد، خیلــی از افــکار و وسوســه ها بــه ســراغ او نخواهــد آمــد و تنهــا 

هــّم و غّمــش، وظیفــه ی امــروزی اش خواهــد بــود.1

ــای  ــاب پایه ه ــرای ط ــی ب ــت طلبگ ــن ارزش و اهمی ــرای تبیی ــان ب ــن ایش هم چنی

ــا دانشــگاه صحبــت می کننــد. ــرق آن ب ــگاه حــوزه و ف ــه جای اول، ماه هــا راجــع ب

2. تشویق طالب به درس خواندن

شــده،  مدرســه  وارد  شــب  نیمه هــای  حائــری،  آیــت اهلل  کــه  مــی داد  رخ  بســیار 

کــه مشــغول  آهســته آهســته بــه حجره هــا رســیدگی می کردنــد و طلبه هایــی را 

کــه  کســانی  کتابــت یــا تهجــد و نمــاز شــب بودنــد، تشــویق نمــوده و بــرای  مطالعــه، 

مباحثــات را می نوشــتند یــا از عهــده ی آزمــون خــوب برمی آمدنــد، جایــزه ای در 
نظــر می گرفــت.2

   بعضــی از مدیــران مــدارس، بــا آینده نگــری و ســخت گیری همــراه بــا تشــویق، 

ســیدمحمدرضا  آیــت اهلل  می کردنــد.  ترغیــب  خوانــدن  درس  بــه  را  طــاب 

کــه بــه طــور عمومــی از طــاب بــرای تعییــن ســطح  خراســانی عــاوه بــر امتحانــی 

ــان  ــاغ اصفه ــه ی چهارب ــه مدرس ــه ب ــرای ورود طلب ــز ب ــی نی ــد، امتحان ــه می ش گرفت

گرفتــن  کــه  کتبــی بــود. در آن زمــان  کــه دارای چهــار شــرط و یــك التــزام  می گرفــت 

1 . دیدگاه های تربیىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب.
یه مسطر، مشاره4، ص135. موعه آثار، ج24، ص500؛ نشر 2 . مطهری، مج
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آزمــون متــداول نبــود، ایشــان آزمــون طلبــه را الزم می دانســت. بــا این کــه بــا تــاش 

کنــد و اجــازه  بســیار توانســت مدرســه ی چهاربــاغ را از دســت دولــت وقــت خــارج 

آوردن ســی طلبــه بــه آن جــا را بگیــرد، بــا ایــن حــال بــرای انتخــاب ایــن ســی طلبــه، 

کمتــر می شــد.  ــد از چهــارده  شــرایط ســختی را قــرار داده و معــدل طلبــه هــم نبای

کــه بــرای تبلیــغ منبــر می رفتنــد و ســپس بــه مدرســه بــاز  حتــی بــه برخــی از طــاب 

کــه ایــن خــاف قــرارداد شماســت؛ مــن اجــازه نمی دهــم.  می گشــتند، می فرمــود 

کــه وضــع مالــی  طلبــه بایــد در مدرســه بمانــد و درس بخوانــد. بــه برخــی از طــاب 

کــه بــه ناچــار منبــر می رونــد،1 می فرمــود بــا  خوبــی نداشــتند و اظهــار می کردنــد 

کــه شــده، در مدرســه بمانیــد و درســتان را بخوانیــد. زحمــت و ســختی هــم 

کــه طلبــه از آزمــون، ســربلند بیرون می آمــد و نمره ی خوب می گرفت،     در صورتــی 

کتــب درســی ماننــد »معالــم«، »شــرایع« و  کتــاب اهــدا می کــرد و بارهــا  بــه او پــول یــا 
»مکاســب« را بــه طــاب هدیه می داد.2

3. به کار بردن لقب های انگیزه بخش

نام هــا و القــاب انگیزه بخــش نیــز، عامــل مهمــی در برانگیختــن طــاب بــه  ســوی 

فتــح قله هــای افتخــار محســوب می شــود. ایــن امــر در روش تربیتــی مدیــر مدرســه 

علمیــه ولی عصــر بنــاب بــه چشــم می خــورد. حاج آقــا بنابــی بــه افــراد، بــا دادن 
کوچــک« روحیــه می دهنــد.3 لقــب مثــًا »مجتهــد 

1 . بــا آن کــه منبــر رفتــن و موعظــه کــردن، یکــی از وظایــف طــالب اســت، این ســخت گیری در آن زمان، به ســبب 
حفظ مدرســه از تعطیلی آن و دســت اندازی حکومت وقت رضاخان بوده است.

. 319080/102_http://is-hozeh.ir/news/hozeh :2 . مصاحبه با آیت اهَّلل حاج سید حسن فقیه امامی
3 . دیدگاه های تربیىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب.
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4. توجه ویژه به نخبه ها

طاب  ی  رو بر  ویژه  سرمایه گذاری  اهمیت  به  عنایت  با  کوهستانی  آیت اهلل 

را  نخبه  و  جوان  طاب  حوزه،  است  »خوب  می فرمود:  نخبه  و  خوش فکر 

کند و آن ها را پرورش دهد و فقیه تربیت نماید.«1 این رسیدگی ویژه ،  شناسایی 

عاوه بر آن که طاب مذکور را برای پیشرفت هر چه بیشتر ترغیب می کند، سایر 

طاب را نیز برای برخوردار شدن از این عنایت خاص برمی انگیزد.

   شناسایی استعدادهای برتر نیز، روش هایی دارد. شهید قدوسی برای این منظور، 

از روش پرسش استفاده می کردند. یکی از نزدیکان ایشان در این زمینه می گوید: 
یکی از راهکارهای شایسته ساالری در دست یابى به استعدادهای فّعال و برجسته با 
ضریب هوشی باالتر، در راستای دست یابى به اهداف مدرسه ی حقانی، آزمون بود. 
روش ابداعی خودشان بود. ایشان سؤاالت متعددی را طرح می کرد تا سرعت انتقال 
که رئیس شعبه، صبح  داوطلب را محک بزند. یادم هست یکی از سؤال ها این بود 
در بانک را باز کرد و نگهبان گفت که من شب، خواب خوبى برای شما دیده ام و آن 
کرده اید و یک هدیه بسیار عالی به شما تقدیم شده است.  هم این که شما ارتقا پیدا 
برخورد رئیس شعبه به آن شخص چه می تواند باشد؟ ممکن بود داوطلب به اصل 
یقش می کرد.  ید طبیعی است که خواب خوبى دیده و تشو موضوع توجه نکند و بگو
اگر داوطلب، این جواب را می داد، معلوم می شد که ضریب هوشی او خیلی باال نیست. 
که نگهبان بانک نباید شب بخوابد و چون خوابیده و  داوطلب باید جواب می داد 
یاد می پرسید تا بفهمد سرعت  خواب دیده، باید تنبیه شود. ایشان از این نوع سؤاالت ز
انتقال و گیرندگی فرد چقدر هست. با ده بیست سؤال می شد ]فهیمد[ که میزان سرعت 

انتقال و ضریب هوشی فرد چه میزان است.2

1 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص303.
2 . مصاحبه با حجت االسالم و املسلمین عىل سعیدی شاهرودی، ماهنامه شاهد یاران، ش38، ص31.
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کــه بــه حفــظ قــرآن اهتمام داشــتند، تشــویق  آیــت اهلل مجتهدینیــز، طابــی را 

کــه جهــت تشــویق طــاب بــه ایــن  می کردنــد؛ لــذا در حــوزه ایشــان مرســوم اســت 

کنــد، در موقــع ازدواج او، مبلــغ قابــل  کریــم را حفــظ  کــه تمــام قــرآن  امــور، هرکــس 
توجهــی از ســوی حضــرت اســتاد بــه او اهــدا خواهــد شــد.1

   آیت اهلل بنابی نیز در توصیف نحوه ی انگیزه بخشی به طاب می گوید: 
ــر امتحــان هــر نیــم ســال، در هــر مــاه یــك  ــزاری هــر امتحــان -کــه عــالوه ب بعــد از برگ
کــه  کســانی را  امتحــان نیــز برگــزار می کنیــم -نمــرات را از واحــد آمــوزش می گیــرم. 
یــم می کنــم. در امتحــان نیــم ســال هــم، بــرای کســانی  نمــره ی خوبــى آورده انــد، تکر
کتــاب و... تعییــن  ــا  ــه مشــهد مقــدس ی ــزهی ســفر ب کــه نمــره ی عالــی می آورنــد، جای

می کنــم.2

کرسی تدریس به طالب توانمند 5. واگذاری 

ــب  ــا تصوی ــا ب ــویق طلبه ه ــی و تش ــطح علم ــش س ــرای افزای ــوب ب ــکار خ ــک راه ی

ــاال و درس و فهــم  کــه ســطح علمیــش ب ــه طلبــه ای  کــه ب هیــأت امنــا ایــن اســت 

یــس  ــا تدر ــا نظــارت م ــا ب گــذار می کنیــم ت کاس درس وا ی خــوب اســت، یــک  و

کمــال  کــه بــرای ســایر طــاب الگــو و اســوه بشــوند و آن هــا نیــز در جهــت مســیر  کنــد 
گذشــته پیــش برونــد.3 علمــی، بیــش از 

ید، آداب الطالب، ص101. 1 . برخوردار فر
2 . دیدگاه های تربیىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب.

مــن تعلــمی و تربیــت حــوزه علمیــه بــا حجت االســالم و املســلیمن حــاج آقــای امیــین، امــام مجعــه  و  3 . گفت وشــنود احنج
مدیــر حــوزه علمیــه مســجد ســلیمان، فایــل صــویت.
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6.برنامه های شادی بخش

اجــرای برخــی از برنامه هــای متنــوع و شــادی آفرین، می توانــد نشــاط طــاب را 

کنــد. شــام وحــدت در مدرســه ی  بــرای تــداوم فعالیت هــای طلبگــی تقویــت 

ولــی عصــر بنــاب یکــی از ایــن برنامه هاســت. شــب های جمعــه، طلبه هــا در 

شبســتان مســجد مدرســه می نشــینند و همــراه بــا تماشــای اخبــار، شــام را دور 

هــم می خورنــد. بــه توصیــه مدیــر مدرســه ]حضــرت آیــت اهلل بنابــی[ شــام برایشــان 

کرامتشــان خدشــه دار نشــود. غــذای  آورده می شــود و در صــف نمی ایســتند تــا 

کــه بــا غذاهــای طــول هفتــه متفــاوت  کبــاب بنــاب اســت  »شــام وحــدت« معمــوال 
اســت. عوامــل پذیرایــی نیــز همــه از طــاب هســتند.1

7. استفاده از مثال های انگیزه بخش

مدیر مدرسه ی علمیه ی ولی عصر بناب با استفاده از مثال های مختلف، 

طاب را به عمل به وظایف خویش ترغیب می کنند: 
کارگر با این که عامی است، نه  کارگر معمولی بگذارد.  طلبه خودش را به جای یك 
درس اخالق دیده و نه از فقه، عرفان و کالم خبر دارد و نه از آیات الهی و احادیث 
معصومینچندان اطالعی دارد؛ با این همه، آن قدر احساس مسؤلیت می کند 
کارگر برای به دست آوردن نانی  کار مفید انجام می دهد.  که حداقل 8 یا ٩ ساعت 
حالل، این گونه با جان و دل تالش می کند؛ چه می شود که طلبه خودش را مثل آن 
کند و رهرو  کار  کارگر ببیند؟! البته نه برای نان حالل، بلکه برای ابدیت و سعادت 
گر این اندیشه را در سر داشته باشد، چگونه  راه امامان معصوم باشد. طلبه ا

به کم کاری قانع خواهد شد و روزگارش را با بطالت سپری خواهد کرد؟!2

ىق ص69. 1 . پورامحد، مهان، پاور
2 . دیدگاه های تربیىت آیت اهَّلل بناىب به نقل از سایت حوزه علمیه بناب.
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   در مــورد انگیزه بخشــی بــه طــاب، راهکارهــای دیگــری نیــز در برخــی منابــع 
بررســی شــده اســت.1

موعظه

که نفس شنونده را نرم و قلبش را به رقت در آورد؛  موعظه عبارت از بیانی است 

از مطالب  که آن چه مایه ی صاح حال شنونده است،  بود  بیانی خواهد  و آن 
که آثار پسندیده و ثناى جمیل دیگران را در پی دارد، دارا باشد.2 عبرت آور 

   مدیــران موفــق از هــر فرصتــی بــرای موعظــه ی طــاب اســتفاده و بــا ایــن روش 

دل آنــان را بــرای پذیــرش حقایــق ارزش منــد نــرم می کننــد. در این جــا نمونــه ای از 

ــه می شــود: ــران ارائ مواعــظ اثربخــش مدی

1. استفاده از چشمه ی جوشان امامت و والیت

کــه جهــت ادامــه ی تحصیــل عــازم مشــهد  کوهســتانی بــه یکــی از طابــی  آیــت اهلل 

کــرد:  مقــدس بــود، چنیــن موعظــه 
کنار چشمه ای باشد و تشنه هم باشد، آب نخورد و از تشنگی بمیرد، مردم  گر آدم  ا
کنار چشمه ی جوشان  او را مالمت می کنند و او را عاقل نمی دانند. شما می روی 

ِل والیت استفاده نکنی و تشنه برگردی!3 امامت و والیت. نکند که از آب زال

یــت و  یــت مطالعــات تربیــىت فرهنگــی معاونــت هتذیــب حوزه هــای علمیــه، 213 راهــکار جهــت تقو 1 . ر.ک: مدیر
ارتقــای انگیــزه طلبگــی، 1393.

2 . طباطبایی، تفسیر املیزان، ج12، ص534.
3 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص303.
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2. حاضر و ناظر دانستن حضرت ولی عصر

شهید قدوسی به حضرت ولی عصر        ارادت مخصوصی داشت و پیوسته می فرمود: 
کــه صاحــب امــر ماســت، در همــه امــور و شــئون خــود حاضــر  مــا بایــد حضرتــش را 

و ناظــر بدانیــم.1

3. استفاده بجا از بیت المال

عالــم بزرگــوار آقــای ســید باقــر ســاداتی در ضمــن خاطــرات خــود دربــاره احتیــاط و 

کوهســتانی چنیــن می گویــد:  دقــت آیــت اهلل 
کــه مشــغول مطالعــه  مرحــوم آقاجــان، شــب های درســی بــه طلبه هــا سرکشــی می کــرد 
کــه در حــدود ســاعت یــک بعــد  هســتند یــا نــه؟ شــبی حقیــر مشــغول مطالعــه بــودم 
از نصــف شــب، در حــال مطالعــه خــواب رفتــم. چــراغ اتــاق روشــن مانــده بــود و 
کــه پنجــره ی کاغــذی حجــره را کســی می زنــد. بیــدار شــدم،  لحظــه ای متوجــه شــدم 
گــر بیــداری اشــکال  کــه می فرمایــد: »پســرجان! ا فهمیــدم صــدای آقاجــان اســت 
گــر می خواهــی بخوابــى، چــراغ را پاییــن بکــش؛  نــدارد چــراغ روشــن باشــد؛ ولــی ا

ــه بیهــوده می ســوزد.«2 ک نفــت مــال امــام زمــان اســت 

4. ساده زیستی

کــی از قــول حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری، دربــاره ی  مرحــوم آیــت اهلل العظمــی ارا

یســتی طــاب نقــل می کنــد:  ساده ز
گــر می خواهــد مــال بشــود، بایــد  یســت باشــد. ا بایــد طلبــه اعمــی مذهــب3 و ساده ز
ــوار، مالیمــات  ــه از در و دی ک ــن طــور نیســت  ــم طلبگــی ای ــد. عال کن ــدات را ول  تقّی
پیــدا شــود و زندگانــی و امــرار معاشــش بــه خوشــی اداره شــود. یــک وقــت هــم هســت 

1 . مصاحبه با سید ممدرضا طباطبایئ، ماهنامه شاهد یاران، ش38، دی ماه 1387، ص90.
2 . کوهستاىن، مهان، ص132.

یست. 3 . ىب قید، ىب تکلف و ساده ز
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کنــد و تقیــدات را  ــر ســختی ها مقاومــت  ــد ب کــه زندگــی ســخت و تنــگ می شــود. بای
یــم حائــری[ هــم  از بیــن ببــرد و اعمــی مذهــب باشــد. خــودش ]حــاج شــیخ عبدالکر

همین طــور بــود و بــه تقیــدات اعتنــا نمی کــرد و اعمــی مذهــب بــود.1

5. تقوا و تالش

کوهستانی در ضمن اندرزهای همیشگی خویش به طاب می فرمود:  آیت اهلل 
یــد. در این جــا از دنیــا  گیر  راه دیگــری در پیــش 

ً
گــر دنیــا می خواهیــد، لطفــا آقایــان! ا

گــر آخــرت را طالبیــد، بکوشــید کــه  یــد؛ و ا خبــری نیســت. عمرتــان را تلــف نکنیــد و برو
کــه شــما بایــد نمونــه  ید  کنیــد؛ خــود را بســاز بــا تنبلــی بــه دســت نمی آیــد. تقــوا پیشــه 

فضیلــت جامعــه باشــید.2

شهید قدوسی نیز طاب را این گونه به جدیت و پیگیری امور سفارش می کرد: 
کشته شود، نباید دیگران امور  گر یکی از ما  ما مثل سربازاِن در حال نبرد هستیم. ا
یى،  کنند، بلکه با فقدان یک نیرو کنار روند و استراحت  کنند و به  خود را متوقف 

دیگر قوا باید جدّیت بیشتری از خود بروز دهند تا آن ضایعه ترمیم شود.3

6.مسئولیت خطیر روحانیت

از نظــر آیــت اهلل حائــری، دانــش بــدون تهذیــب نفــْس روشــنایی آفرین نیســت، 

ــه چــاه درانــدازد. حــاج  ــد و آدمــی را چــه بســا ب ــر ســیاهی می افزای بلکــه ســیاهی ب

شــیخ، همیشــه دغدغــه ی تربیــت طــاب را در ســر داشــت و همــه ی توانــش را بــه 

ــان را از تربیــت اســامی برخــوردار  ــار بیــاورد و آن ب ب
ّ

ــا طــاب را مهــذ ــرد ت کار می ب

ــو تقــوا، تهذیــب نفــس و تربیــت  ــا دانششــان چــراغ راهشــان شــود و در پرت ســازد ت

یه مسطر، مشاره4، ص109. 1 . نشر
2 . کوهستاىن، مهان، ص300، به نقل از حجت االسالم  و املسلمین حاج شیخ عبداهَّلل ممدی.

یىت شهید قدویس«، مهان، ص88. 3 . »سلوک اخالىق و مدیر
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درســت، از هرگونــه پســتی، آزمنــدی و دیــن بــه دنیافروشــی بــه دور باشــند و عــزت 

ــد؛ از ایــن رو، می گفــت:  ــی نریزن ــای دنیــای فان ــه پ و شــرافت خویــش را ب
بیــن روحانــی و غیــر روحانــی فــرق اســت. روحانــی بــه لباســی می مانــد ماننــد بــرف 
ســفید؛ ولــی غیــر روحانــی، مثــل لباســی اســت کــه از زغــال ســیاه تر اســت. ایــن، هرچه 
کنــد و قــدم کجــی بــردارد، بــه ســیاهی آن ضــرر نمی زنــد؛ ولــی جماعــت  کار بــدی 
کــه  کــه بیایــد روی بــرف، بــرف را ســیاه می کنــد، از بــس  ــرد و غبــاری 

َ
گ روحانــی، هــر 

کــرد؛  گــرد بنشــیند، معلــوم می شــود. آقــای فالنــی غیبــت  ســفید اســت. یــک خــرده 
ــد، اصــال و  ی ــد، کســی نمی گو ــردم... . آن دیگــری آدم کشــی می کن ــوی م می پیچــد ت

؛ روحانــی بایــد ایــن جــور حرکــت بکنــد، واال مــردم می رمنــد.1
ً
ابــدا

کوهستانی بارها در موعظه های خود می فرمودند:  آیت اهلل 
گــر لّکــه یــا ســیاهی کوچکــی بــه آن  کــه ا روحانیــت مثــل پارچــه ی ســفیدی اســت 
 از دور پیــدا می شــود؛ پــس روحانیــت بایــد وظیفــه خــود را بداننــد و 

ً
برســد، فــورا

مواظــب باشــند.2

گردان توصیه می کردند:  شهید قدوسی نیز بارها به شا
ید، بــه  گــر پیــروز شــو ایــن انتخــاب شــما انتخــاب بزرگــی اســت. ایــن راهــی اســت کــه ا
گــر نتوانیــد بــه هــدف برســید، وضعتــان از یــک انســان عــادی  مقــام اعلــی می رســید و ا
کــه در راه قطــع وابســتگی ها بــه جایــى نرســیده، بدتــر خواهــد شــد و ایــن راهــی اســت 

بانــی می خواهــد.3 کــه علــم تنهــا نمی خواهــد، بلکــه عالــم ر

7. انس با قرآن و حدیث

آیــت اهلل مجتهــدی نیــز در مواعــظ خــود، بــر اهمیــت ُانــس بــا قــرآن و روایــات و 

له حوزه، مشاره12، ص47. 1 . »مصاحبه با آیت اهَّلل اراکی«، مج
2 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص300.

یىت شهید قدویس«، مهان، ص88. 3 . »سلوک اخالىق و مدیر
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کیــد می کــرد:  حفــظ آن هــا تأ
یم و احادیث  م که شما را با سواد می کند، باید از قرآن کر

ّ
در کنار درس و تعلیم و تعل

اهل بیت استفاده و بهره برداری شود؛ چون بعدها یا شما می خواهید خطیب 
ید، از آیات قرآن و احادیث بى نیاز  و سخنران، یا مؤلف و مترجم و مدرس و غیره شو
نخواهید بود، بلکه رمز موفقیت شما، حفظ آیات و احادیث اهل بیت است؛1 
با و  یرا مردم از شما قرآن و حدیث و روایات می خواهند و اموری از قبیل َضَرَب َضَر ز
گر  قواعد منطق و اصول و فلسفه و بقیه دروس حوزوی، مورد توجه آن ها نیست و ا
ید، خسته و ملول می شوند؛ لذا از همین اآلن تصمیم  از این ها سخن به میان بیاور

کنید3.2  ید قرآن و حدیث حفظ  بگیر

8. اخالص

آیت اهلل ابوالحسن ایازی، طاب را این گونه به اخاص در طلبگی توصیه می کرد: 
فرزندانم! تنها برای خدا به حوزه بیایید و هیچ کس دیگر را در اخالص خود راه ندهید.4

9. رعایت اصل تدریج

یج در رشد اخاقی طاب می فرمود: شهید آیت اهلل قدوسی در مورد اهمیت تدر
ــا،  ینت ه ــا، ز ــام لباس ه ــه از تم ک ــه فکــر نیفــت  ــه ب ــن و یکدفع ک از یک جــا شــروع 
ــزدن اســت!  ــزرگ عالمــت ن کــه ســنگ ب غیبت هــا، دروغ هــا، همــه را دور بینــدازی 

فقــط  بگــذار  بنــا  یعنــی  کــن؛  شــروع  آیــه  یــک  از  کنــم؟  شــروع  کجــا  از  را  نمــازم 
ــه خــدا  ــا توجــه ب ــه را فقــط ب کنــی. ایــن آی کار  َک َنْســَتِعیْن«5  ــا ــُد َو ِإّی َک َنْعُب ــا روی»ِإّی

کنیــد و احســاس  ــا؛ از مــا حدیــث نقــل  مَرن
َ
حــی ا

َ
ــا َو الَحــَرَج، َرِحــَم اهَّلُل ّمــن ا ــوا َعّن ُث 1 . امــام صــادق فرمــود: َحّدِ

ــوار، ج2، ص151( لــیس، حباراألن کــه امــر مــا را زنــده بــدارد. )مج کنــد کــیس را  ســخىت مکنیــد. خــدا رحــت 
مــت مــن، حامــالن قــرآن و 

ُ
یــِل؛ اشــراف و بــزرگان ا

َّ
صحــاُب ال

َ
لــُة الُقــرآِن َو ا ــىت مَحَ ّمَ

ُ
شــراُف ا

ّ
کــرم فرمــود: ا 2 . پیامبــر ا

صــال، ج1، ص7(  لــیس، حباراألنــوار، ج92، ص177 و شــیخ صــدوق، الن شــب زنده دارهــا هســتند. )مج
ید، آداب الطالب، ص101 3 . برخوردار فر

4 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص114.
5 . فاحته، آیه5.
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ً
کامــال کــه مســلم شــد دیگــر ایــن آیــه را بــرای غیــر خــدا نمی خوانــی و  بخــوان. وقتــی 
کــن؛ امــا بــا ایــن دقــت  بــه ایــن آیــه توجــه داری، آن وقــت یــک آیــه ی دیگــر شــروع 
کمــان  کــردی، آیــه ی اول را فرامــوش نکنــی؛ ماننــد  کــه شــروع  کــه: آیــه ی دوم را 
گــر ســاختمان یــک طبقــه ای ســاختی و بعــد  کننــد، روی هــم بیایــد. ا کــه رهایــش 
کــردی، ســاختمانت یــک طبقــه بیشــتر  دومــی را خواســتی بســازی، اولــی را خــراب 
کــن، بعــد یــک آیــه دیگــر، یــک وقــت می بینــی  نخواهــد شــد. بعــد یــک آیــه ضمیمــه 
ــر این طــور شــد، از  گ ــرای خــدا می خوانــی... . ا  نمــازت را ب

ً
کــه واقعــا فــردی هســتی 

ــا همــه ســرگرمی اســت!  ــم و اال این ه ی ــا نتیجــه می گیر ــا و بحث ه ــن درس ه تمــام ای
ــه ای را  ــا اآلن کجــا اســت؟ طلب ــرک نمی شــد، ام ــه ای ســراغ دارم نمــاز شــبش ت طلب
کــه شــام نمی خــورد، پــول شــامش را بــه فقیــر مــی داد، اآلن )زمــان شــاه(  ســراغ دارم 
 ســنگ بــزرگ برداشــته بودنــد. از خــدا 

ً
یــن قاضــی! این هــا دقیقــا قاضــی اســت و بدتر

کــه مــن می خواهــم خــوب  ید  بخواهیــد، در همــان حــال متوســل بــه امامشــو
 کمــک می کننــد.1

ً
بشــوم، کمــک از شــما؛ و قطعــا

گرایش به امور ناچیز 10. پرهیز از 

از  گرفتــن  فاصلــه  لــزوم  و  طلبگــی  ارزش  و  جایــگاه  بیــان  در  قدوســی  شــهید 

می گفــت:  طــاب  بــه  مــادی،  ارز ش هــای 
یم، تا یک حدی که مالئکه نمی توانند بیایند. آن وقت  ما آدمی هستیم که می توانیم باال برو
یم و بیاییم توی این منجالب بیفتیم، که من، فالن لباس و فالن چیز  تمام این ها را بگذار
یم. آخر مردم باید ببینند که  را دارم. شما می خواهید ادعا کنید که ما با بقیه ی مردم فرق دار
یى، مسخره ات می کنند!2 یم، هرچه بگو یم و تا مردم نبینند که فرق دار ما با بقیه فرق دار

1 . وایف، نسمی هدایت، ص334-335؛ به نقل از یادنامه شهید آیت اهَّلل قدویس، ص247.
2 . مهان، ص334.
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11. جایگاه لباس روحانیت

تصمیم  طاب  از  تن  چند  می کند:  نقل  پارجی  قلی  شیخ  حاج  بزرگوار،  عالِم 

داشتند عمامه گذاری کنند. به آقاجان عرض کردم چند نفر از طلبه ها می خواهند 

می فرمود:  روحانیت  لباس  جایگاه  و  اهمیت  مقام  در  آقاجان  شوند.  معّمم 
گرچــه عمامــه یــک پارچــه ای بیــش نیســت و شــاید چنــدان وزنــی هــم نداشــته باشــد؛ 

حــد« هــم ســنگین تر اســت.1
ُ
ولــی از کــوِه »ا

12. دقت در استفاده از آیات و روایات

درباره ی نحوه ی بیان عیب و انتقاد، خاطره ای از آیت اهلل مصباح یزدی نقل می کنیم: 
کمونیســت ها فّعــال بودنــد. حضــرت آیــت اهَّلل  کــه تبلیــغ می رفتــم،  اوایــِل انقــالب 
مصبــاح در مؤسســه »در راه حــق«، اصــول دیالکتیــک را بــه بچه هــا یــاد می دادنــد 
ــه  ــا ب ــه طــرف مارکسیســم کشــیده شــود. عــده ای از م ــادا نظــام، یــک دفعــه ب ــا مب ت
شــمال کشــور بــرای تبلیــغ رفتیــم. تبلیــغ کــه تمام شــد، برگشــتیم و جلســه ای را خدمت 
کــه ســخنرانی  حضــرت اســتاد بودیــم. حاج آقــا فرمودنــد: آقــای تهرانــی! روز عاشــورا 
گفتــم:  کــه یــک طلبــه تــازه کاری بــودم،  کــردی، موضــوع ســخن شــما چــه بــود؟ مــن 
ــه،  ــال« و در ادام کرب ــوم عاشــورا کل ارض  ــه: »کل ی ک ــدم  ــث را خوان ــن حدی ــا! ای آق
یــن!  کــردم. حاج آقــا فرمودنــد: آفر محتــوای ســخنرانی خــود را خدمــت ایشــان عــرض 
 یــک مــاه بعــد، ســر 

ً
کــردم خیلــی گل کاشــتم! قضیــه گذشــت و حــدودا و احســاس 

کــه بودیــم، در پایــان درس فرمودنــد: دوســتان توجــه داشــته  کالس تفســیر ایشــان 
ــات  ــد. برخــی روای ــی را نخوانی ــث و روایت ــد هــر حدی ی ــه می رو ک ــغ  ــرای تبلی باشــید، ب
ــه  ک کــه می خوانیــد، مواظــب باشــید غلــط نخوانیــد. روایتــی  ــی  ضعیــف اســت. آیات
بــه عنــوان مثــال، از جملــه بیانــات  می خوانیــد، مواظــب باشــید مســتند باشــد. 
بــال« اســت.  کر کــه ســندی نــدارد، عبــارِت »کل یــوم عاشــورا و کل ارض  معروفــی 

1 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص303.
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گــر چنیــن  تــازه مــا متوجــه شــدیم حاج آقــا می توانســت همــان جــا تــو ذوق مــا بزنــد و ا
ــا  ــه ب ک ــود  ــرد، شــاید مــن هیــچ وقــت ســخنران نمی شــدم. ایــن درایــت اســتاد ب می ک

کــرد.«1 ایــن سیاســت، ســخن خــود را بــه مــا منتقــل 

گون گونا 13. مواعظ 

گونــی را بــه طــاب ارائــه  گونا آیــت اهلل بنابــی در مواقــع مختلــف، ســفارش های 

می کننــد. در این جــا بــه برخــی از توصیه هــای ایشــان اشــاره می شــود:

گــر درس نخوانیــد[، نــه  کــه شــما درس بخوانیــد؛ و اال ]ا -ایــن پــول را می دهنــد 

امــام زمــان، نــه مراجــع و نــه رهبــری، راضــی نیســتند.

کــه  یــد؛ چــرا  کوچک تــر باشــند، نگهدار گرچــه از شــما  -احتــرام پایه هــای بــاال را ا

کرده انــد. آن هــا پیــش از شــما بــه حــوزه هجــرت 

کردن پیشی بگیرید. -در سام 

کنید. -از شوخی های رکیک خودداری 
ید آلوده شود.  ک است، نگذار -شما جوانید، دلتان پا

-زود هم حجره ای خود را عوض نکنید.
کنید. 2 -هم دیگر را هم به حق و هم به صبر سفارش 

14. الگوی عملی

گام نخست،  حاج شیخ ]عبدالکریم حائری یزدی[، در برنامه ی تربیتی اش، در 

به فضاسازی می پرداخت و فضا  بزرگان و علمای حوزه،  و  با عملکرد خویش 

موعــه پرســش ها و  یــا )6(: مج 1 . معاونــت تربیــىت و فرهنگــی موسســه آمــوزیش و پژوهــى امــام مخیــین، خانــواده پو
پیرامــون خانــواده، ص49-48. پاســخ های 
2 . ر.ک: پورامحد، مهان، صص 77 -87 .
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کمالش را در حرکت در این مدار و  که طلبه، رشد و  گونه ای فراهم می کرد  را به 

کمال نیست و باید بکوشد تا در  که جز این، راهی به سوی  یابد  محور ببیند و در

مرحله ی تربیتی و حوزه ی اخاقی توشه برگیرد و خویشتن را نیز در حوز  ی دانش 

و باال بردن سطح علمی و رساندن مفاهیم و معارف به دیگران به سطح عالی 

با آیینه قرار دادن رفتار آیت اهلل حائری و سیره ی  برساند. بدین ترتیب، طاب 

کژی ها و رفتار ناشایست خویش را اصاح می کردند و هر زشتی و  عملی ایشان، 

پلیدی را از صورت سیرت خود می زدودند.

کــه همــواره الگــوی عملــی طــاب بــوده، آیــت اهلل بنابــی اســت. یکــی     از مدیرانــی 

از طــاِب ایشــان بــه عنــوان نمونــه  ای از ده هــا طلبــه می گویــد: بنــده خــودم را واقعــًا 

مدیــون آیــت اهلل بنابــی، رئیــس مدرســه ی حضــرت ولی عصــر بنــاب می دانــم. 

ــگاه و  ــه نفــس، ن کــه چگون ــودم  ــودم، شــاهد ب کــه در خدمتشــان ب در پنــج ســالی 

کــه خــود مــا از  صحبت هــای ایشــان خیلــی از افــراد را تــکان مــی داد؛ هــر چنــد 

ــا ذکــر خیــر ایشــان، بتوانــم ولــو در حــد بســیار ناچیــز،  آن افــراد نبودیــم. امیــدوارم ب
گوشــه ای از حقشــان را پــاس داشــته باشــم... .1

تنبیه

کنــار اصــول دیگــر چــون اصــل تغافــل، جریــان اصــل قاطعیــت در امــر مدیریــت  در 

کــم بــر مدرســه، جدیــت در امــور بــه  ســبب می شــود همــراه بــا جــّو صمیمــی حا

صــورت فرهنــگ همگانــی درآیــد؛ حریم هــا محفــوظ بمانــد؛ تعــادل در رفتارهــا 

و  کردن هــا  مــدارا  و  نرمش هــا  از  اســتفاده  ســوء  و  پذیــرد  صــورت  برخوردهــا  و 

یه مأوا، مشاره 9، ص2. 1 . مرکز مشاوره و راهنمایی مؤسسه آموزیش و پژوهى امام مخیین )مأوا(، نشر
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کریمانــه مدیــر بــه پایین تریــن حــّد خــود برســد. نادیده انگاری هــای 

   مدیــر مدرســه بایــد حتی االمــکان، برخــورد تنــد را آخریــن راه حــل بدانــد و آن گاه 

کنــد و البتــه در  کــه چــاره ای جــز برخــورد تنــد ندیــد، آن را بــا نرمــش و لینــت همــراه 

کرامــت طلبــه محفــوظ بمانــد:  ایــن حــال نیــز الزم اســت 
ــَن  ــدة حی ــِزم ِبالّشِ ــق َواعَت رَف

َ
ــُق ا ف َكاَن الّرِ ــا  ــق َم ــن وارُف ی ِ

ّ
ــَن الل ــٍث ِم ــَده ِبِضغ ــط الّشِ َو اخِل

کــه مهربانــی  ــَدة؛1 و درشــتی را بــه انــدک نرمــی بیامیــز و آن جــا  ُتغَنــی َعنــَک إّل الّشِ
َ

ل
ــر.  گی ــد، درشــتی پیــش  کار نیای ــه  کــه جــز درشــتی ب ــد، راه مهربانــی پــوی، و جایــى  بای

لَتــه؛2 بــدی را واپــس افکــن، چــه هــرگاه خواهــی،  ــَک إذا ِشــئَت َتَعّجَ ــّرَ َفإّنَ
َ

لّش
َ
ــِر ا ّخِ

َ
ا

توانــی شــتافت و بــه آن دســت خواهــی یافــت.

گــر طــالب بــه صداقــت، دلســوزی و خیرخواهــی و نیــز  کــه ا بایــد توجــه داشــت 
کننــد، نــه تنهــا از برخوردهــای تنــد و  گاهــی مدیــر ایمــان داشــته و بــه او اعتمــاد  آ
ســخت گیری های دلســوزانه و اندرزهــای عتاب آمیــز مدیــر دلگیــر نمی شــوند، بلکــه 

یــش می داننــد و از آن دل شــادند.3  آن را بــه ســود خو

کرامــت طــاب را مهم تریــن اصــل در مواجهــه بــا خطاهــای  آیــت اهلل بنابــی، حفــِظ 

طــاب می داننــد:
سیاســت کاری مــا در ایــن زمینــه، بــر برخــورد صادقانــه اســتوار اســت. می کوشــیم 
ــم نیســتیم، حداقــل برخــورد  ی کر ــر  گ ــه داشــته باشــیم. ا یمان کر برخــوردی حــوزوی و 
یمانه ای نیســت!  یه بــه جهــت غیبــت، کار کر یمانــه داشــته باشــیم. کــم کــردن شــهر کر
کینــه ایجــاد  نــه تنهــا تأثیــر مثبتــی نــدارد، بلکــه اثــر منفــی داشــته و در طلبــه، عقــده و 
کردیــم؛ امــا  می کنــد. در طــول ایــن مــدت، فقــط دو -ســه دفعــه این گونــه برخــورد 

بــه ی خوبــى بــه  دســت نیاوردیــم. تجر

1 . هنج البالغه، نامه 46.
2 . مهان، نامه 31.

3 . نظافت، »تربیت و پرورش نیروی انساىن در حوزه های علمیه«، مهان.
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کــه از روی ضــرورت اتفــاق افتــاده باشــد. این گونــه  غیبــت موجــه، غیبتــی اســت 
 ذهنیتــی در خــود ایجــاد نمی کنــم؛ بــر 

ً
 نادیــده می گیــرم و اصــال

ً
کامــال غیبت هــا را 

گــر در مــن ذهنیتــی ایجــاد شــود تــا آخــر آن ذهنیــت  خــالف برخــی کــه تصــور می کننــد ا
باقــی می مانــد. گاهــی اتفــاق افتــاده کــه بــا طلبــه ای بــه جهــت کــم کاری، بــا بى مهــری 
برخــورد کــرده ام؛ امــا چــون او در برنامه هــای خــود تجدیــد نظــر کــرده و از خــود جدیــت 
نشــان داده، مــن نیــز متقابــالً رفتــارم را نســبت بــه او عــوض کــرده و بــا روی خــوش بــا 

او برخــورد نمــوده ام!1

گونه هــای  مدیــر مدرســه ی علمیــه ی بنــاب بــرای برخــورد بــا خطاهــای طــاب بــه 

کرده انــد: زیــر از روش تنبیــه اســتفاده 

1. هشدار و تذکر
در مــورد غیبــت غیــر موجــه، برخــوردی در حــد هشــدار و تذکــر را مناســب می دانــم. 
کــه تعهــد  در برخــی مــوارد هــم، ]گرفتــن[ تعّهــد کتبــی خــوب اســت؛ امــا بایــد دانســت 
کتبــی همیشــه جواب گــو نیســت؛ چــرا کــه وقتــی از طلبــه، تعهــد کتبــی گرفتــه می شــود، 
یســیم »ایــن فــرد متخلــف اســت« و ایــن در  کــه بــر روی پیشــانی او می نو یــى  گو
ــه خــالف  ک ــی جــواب می دهــد  کتبــی در صورت ــدی دارد. تعهــد  ــر ب ــه ی وی اث روحی
کــه این گونــه تنبیــه شــود.2 یــا غیبــت طلبــه، از حــد معمولــی گذشــته و ســزاوار اســت 

2. حذف موقت از دفتر شهریه
یه  گرچه مبنا این نیست که به محض غیبت، از شهر یه، ا البته در مورد کم کردن شهر
کسی سهل انگاری می کند و می توانسته درس بخواند؛  بکاهیم؛ لکن وقتی می بینم 
یم سه یا چهار ماه اسم او را از  ولی نخوانده یا در کالس حاضر نشده، گاهی می گو

کنند تا برای روز قیامت ، جوابى داشته باشیم.3 یه حذف  دفتر شهر

یىت بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 1 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
2 . مهان.
3 . مهان.
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3. قهر موقت
 پنــج یــا ده روز روی خــوش بــه او نشــان 

ّ
کــردن  تنبیــه می کنــم. مثــال گاهــی هــم بــا قهــر 

یق ها ســازنده تر باشــد؛ چــون بــا ایــن  نمی دهــم. چــه بســا ایــن قهرهــا از خیلــی تشــو
کــه ایــن قــدر بــه مــن عالقــه داشــت،  کــه عجــب، فالنــی  برخــورد متوجــه می شــود 

 از مــن خطایــى ســر زده اســت!
ً
گونــه ســرد برخــورد می کنــد، پــس حتمــا اآلن ایــن 

ــر دارد؛ چــون بعدهــا در نامه هایشــان و  ــا اث ــردن در طلبه ه ک ــگاه  ــوع و نحــوه ی ن    ن
ــد.1 ــه قهــر مــن متوجــه بوده ان ــوم می شــود، نســبت ب ــه معل ک ــد  ین ... مطالبــی می گو

4. قطع ارتباط موقت فرد با حوزه
ــه طــور   خــودم ب

ً
ــا ــا پیغــام، احیان ــم، بلکــه ب ــر قناعــت نمی کن ــه قه گاهــی هــم فقــط ب

کــه مثــالً ده روزی از حــوزه بــرود و در مدرســه نمانــد. در ایــن  ســّری از او می خواهــم 
مــورد نمی خواهــم بــا او بــرای همیشــه قطــع رابطــه کنــم. شــخصی نیســت کــه بــه طــور 
کلــی از حــوزه اخــراج شــود؛ امــا چــه بســا بــا یــك هفتــه و یــا ده روز رفتــن، تنبیــه شــود. 
یــرا بعــد از بازگشــت چنیــن طلبــه ای بــه حــوزه،   چنیــن بــوده اســت؛ ز

ً
الحمــدهَّلل نوعــا

یــن طلبه هــا شــده اســت. نــه تنهــا عقــده ای  ایــن اخــراج در او مؤثــر بــوده و جــزو بهتر
در دلــش نمانــده، بلکــه از وضــع پیشــین هــم باصفاتــر شــده اســت؛ چــون می فهمــد 
یــى نبــوده، بلکــه بــرای مصلحــت حــوزه و خــود آن  کار، از روی انتقام جو کــه ایــن 
کــردن بــه طلبــه، قالب هــای مختلفــی دارد. ایــن هــم  شــخص بــوده اســت. خدمــت 

نوعــی خدمــت اســت، لکــن در قالــب تبعیــد موّقــت!2

5. توبیخ مستقیم و غیر مستقیم

بــه او تذکــر  کــه بایــد  بــود  ]شــهید قدوســی[ برخــوردی از طلبــه ی جــوان دیــده 

کــرد. طلبــه متوجــه  مــی داد. جلــو رفــت و بــا آرامــش تمــام بــا طلبــه صحبــت 

1 .  مهان.
2 . مهان.
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کســی بــه آقــای قدوســی  کــه رفــت  اشــتباهش شــد و معــذرت خواســت. طلبــه 

ــه دیگــران، این قــدر صبــر می کنیــد؟  ــرای تذکــر دادن ب کــرد: چــرا شــما ب اعتــراض 

آقــای قدوســی بــا لبخنــد پاســخ داد: 
مــن گاهــی بــرای ایــن کــه تذکــری بــه دوســتان یــا فرزنــدم بدهــم، یــک مــاه زمینه ســازی 
یــم؛ چــون ایــن عمــل  یــزی می کنــم و بــه طــور مســتقیم ایــن مســأله را نمی گو و برنامه ر

تأثیرش بیشــتر اســت.1

آیت اهلل بنابی نیز می فرماید:
گــر خــدای نکــرده، کســی مرتکــب خطــای دیگــری شــود، در برخــی مــوارد او را بــه   ا
گاهــی هــم بــه صــورت غیــر مســتقیم بــه او  دفتــر فــرا می خوانــم و توبیــخ می کنــم و 

گــوش زد می کنــم.2

6.قطع ارتباط فرد با مدرسه
امــا در برخــی خطاهــا -کــه دیگــر مانــدن شــخص در حــوزه صــالح نیســت -اوالً 
ــد،  ــن بفهمن ــر از قرائ گ ــه ا ــد )البت ــى نبرن ــه خطــای او پ ــا ب ــم ســایر طلبه ه ســعی می کن
گــر او را اخــراج می کنــم، از حــوزه  کــه جــوان اســت و ا آن حــرف دیگــری اســت(؛ چــرا 
بیــرون می کنــم نــه از جرگــهی انســانیت و اســالمیت. چنیــن شــخصی را بــه دفتــر فــرا 
 و 

ً
گــر دفعتــا یــم؛ چــون ا می خوانــم و بــا تمهیــد3 مقدمــات، مســأله را برایــش می گو

ــه دیگــر اصــالح  ک ــه او وارد شــود  ــم، بســا صدمــه ای ب ی ــم را بگو ــا صراحــت تصمی ب
نگــردد. خیلــی بــا آرامــش و نــوازش عــذرش را می خواهــم و گاهــی بــا معانقــه از چنیــن 
یمانــه داشــته باشــم.  کر اشــخاصی خداحافظــی می کنــم؛ یعنــی می کوشــم برخــوردی 
متأســفانه طلبــه ی اخراجــی هــم از ایــن اقــدام مثبــت سوءاســتفاده می کنــد و چــون 
کــرد و از بیــرون پلیــس نخواهــد  می دانــد مدیــر حــوزه، آبــروی او راخدشــه دار نخواهــد 

له خانه خوبان، مشاره23، ص14-13. 1 . معاونت تربیىت فرهنگی مؤسسه آموزیش و پژوهى امام مخیین، مج
یىت بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 2 . دیدگاه های تربیىت -مدیر

3 . آماده کردن.
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آورد و یــا بــه خــادم مدرســه نخواهــد گفــت؛ لــذا معمــوالً یــك هفتــه بلکــه ده هــا روز در 
حــوزه می مانــد و نمــی رود. بــاز او را بــه دفتــر فــرا می خوانــم و یــا بــه وســیلهی مســئوالن 
دیگــر رفتنــش را می خواهــم. امــا بــه حــول و قــوهی الهــی تــا بــه حــال در ایــن مــورد، از 

یــه اســتفاده نکــرده ام. قــوهی قهر

اخراجی هــا هــم دو دســته اند: برخــی نســبت بــه برنامه هــای خــاص ایــن مدرســه 
کــه آنــان می تواننــد در ســایر مــدارس ادامــه تحصیــل دهنــد. بــه ایــن  اهتمــام ندارنــد 
کــه  طلبه هــا فی الجملــه بــرگ انتقالــی و گواهــی تحصیــل صــادر می شــود؛ امــا عــده ای 
دیگــر بــرای طلبگــی صالحیــت ندارنــد، هرگــز بــرای آن هــا نامــه ای صــادر نمی شــود. 
متأســفانه در برخــی مــدارس، بــرای این کــه زود از طلبــهیاخراجــی خــالص شــوند، 
کار، بــرای اســالم مــار و عقــرب پــرورش  کــه بــا ایــن  گواهــی و نامــه ای صــادر می کننــد 
می دهنــد. مــن بــه ایــن نــوع اخراجی هــا، اصــالً تأییدیــه صــادر نمی کنــم، تــا بــرود بــه 
ــد. باالخــره شــغل دیگــری  کن ــا دروس دبیرســتانی اش را تمــام  خدمــت ســربازی و ی

داشــته باشــد.1

آیــت اهلل احمــدی میانجــی نیــز قاطعیــت در برخــورد بــا عناصــر نامطلــوب را از 

ویژگی هــای بــارز شــهید قدوســی دانســته اند: 
احســاس طلبه هــا نســبت بــه شــهید قدوســی، ماننــد یــک پســر و پــدر بــود و مطمئــن 
کــه ســخت گیری های ایشــان بــرای تربیــت آن هــا اســت؛ لــذا پــدر یکــی از  بودنــد 
طلبه هــا کــه شــهید قدوســی عــذر فرزنــدش را خواســته بودنــد، نــزد من آمد تا شــفاعت 
کنــم و پســرش را در مدرســه قبــول کننــد. مــن بــه او گفتــم: »مدارس دیگر هم هســت و 
فرزنــد شــما می توانــد بــه مــدارس دیگــر بــرود.« وی گفــت: »مــدارس دیگــر بــه خوبــى 
گــر پســر  گفتــم: »دلیــل ایــن خوبــى همیــن سخت گیری هاســت و ا این جــا نیســت.« 

شــما را بیــرون نمی کردنــد، ایــن مدرســه تــا ایــن حــد مــورد عالقــه شــما نبــود«.2

یىت بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 1 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
ی، مهان، ص42. 2 . مصاحبه با آیت اهَّلل عىل امحدی میاحنج
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ــان، طــاب را دوســت  ــدری مهرب کــه چــون پ ــازی همان طــور  هم چنیــن عامــه ای

گــر مشــاهده  می داشــت، بــا آن هــا هــم  کام می شــد و قــدم مــی زد. جایــی هــم ا

قــدم  )ارواحنافــداه(  ولی عصــر  حضــرت  رضــای  برخــاف  طلبــه ای  می کــرد 

آیــت اهلل  مــا  اســتاد  می فرمــود:  و  می نمــود  برخــورد  او  بــا  شــّدت  بــه  برداشــته، 

ولی عصــر  حضــرت  خــود  نباشــد،  خــوب  گــر  ا طلبــه  می فرمودنــد:  کوهســتانی 
می انــدازد.1 بیــرون  حــوزه  از  را  او  )ارواحنافــداه( 

1 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص113.
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تأثیــر خاصــی در رشــد  از ســوی مدیــران،  رفتارهــای اخاقــی  از  برخــی  انجــام 

ــران در  ــاری مدی ــاد رفت ــی از ابع ــذارد. برخ ــا می گ ــه ج ــاب ب ــوی ط ــی و معن اخاق

ایــن فصــل بررســی خواهــد شــد.

جذب جوانان مستعد برای حضور در حوزه

انجــام می دهــد، جــذب  یــک مدیــر موفــق  کــه  از نخســتین اقدام هایــی  یکــی 

کــه در  نوجوانــان و جوانــان مســتعد بــه حــوزه ی علمیــه اســت. از جملــه مدیرانــی 

کــه در طــول  ایــن زمینــه توفیقــات فراوانــی بــه دســت آورد، آیــت اهلل مجتهــدی بــود 

کــه فرزندشــان را  ســال های تعلیــم و تربیــت، فــن جــذب جوانــان و حتــی پدرانــی 

ــا فنونــی داشــت  کار، فــن ی ــود. ایشــان در ایــن  ــه طلبگــی می ســپارند، آموختــه ب ب

کارســاز بــود و در نتیجــه ی آن می توانســت طلبه هــای خــوب و  کــه بــه طــور اغلــب 

کنــد. ایــن توانایــی ایشــان، باعــث می شــد بســیاری  بااســتعدادی را جــذب حــوزه 

ــه دردخــور شــوند  ــرورش می یافتنــد، ب ــر دستشــان پ کــه زی از اوقــات، طلبه هایــی 

کار تعلیــم و تربیــت،  ی و درس و بحــث، در  و بســیاری از آن هــا در علــوم حــوزو

گرد پرورانــدن و در بــه داد مــردم رســیدن، برجســته  یــج و تبلیــغ، در شــا کار ترو در 
و مفیــد می شــدند.1

همسو سازی ارکان مدرسه

کــه یکــی از رمــوز موفقیــت مدیــر، همســو بــودن مجموعــه ی   بایــد توجــه داشــت 

رکــن  مثــال  بــرای  کــه  کنــد  گمــان  نبایــد  اســت. مدیــر  ارکان تحــت مدیریــت 

کار  خدماتــی مجموعــه، در رونــد تربیتــی بی تأثیــر اســت یــا این کــه آمــوزش، صرفــًا 
هتدی(: گرد آیت اهَّلل مج 1 . با اندکی تغییر به نقل از پایگاه اطالع رساىن حجت االسالم و املسلمین جاودان )شا

 http//:new.javedan.ir/titr_one/27/05/1392/index.html:id.1130.
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کــه آراســته بــه  گاه مربــی ورزش  آموزشــی می کنــد و در تربیــت دخیــل نیســت. 

کــه ارکان  اخــاق نیــک اســت، بــه انــدازه معلــم اخــاق تأثیــر دارد. بنابرایــن هرقــدر 

ــر  کم آفت ت ــر باشــند، رونــد تربیــت آســان تر، ســریع تر و  مجموعــه همســوتر و همنوات

خواهــد بــود.1 بنابرایــن، مدیــر در صورتــی می توانــد فضــای مدرســه را در جهــت 

کــه همــه ی ارکان مدرســه، رشــد اخاقــی طــاب را  اهــداف تربیتــی ســوق دهــد 

وظیفــه خــود بداننــد.

حــوزه ی  اداره ی  چگونگــی  از  کــه  تجربه هایــی  بــا  عبدالکریــم  شــیخ  حــاج     

ســامرا بــه دســت توانــای میــرزای ]شــیرازی[ بــزرگ آموختــه و اندوختــه بــود، بــرای 

یــد  اداره ی حــوزه، دیدگاهــی ویــژه و برنامــه ای راهبــردی داشــت و اصــرار می ورز

ــی، او  ــام علم ــر مق ــران در ه ــد و دیگ ــر باش ــک نف ــر ی ــر نظ ــد زی ــوزه بای ــه اداره ی ح ک

کارشناســی شــده، راه هــای صحیــح و روشــن  را یــاری نماینــد و بــا دیدگاه هــای 

ی  ی او بگشــایند. ایشــان رمــز توفیــق میــرزای بــزرگ را در پیــرو اداره ی حــوزه را بــه رو

ی در اداره ی حــوزه می دانســت و  یکپارچــه ی علمــا از برنامه هــا و دیدگاه هــای و

ی از زعامــت رئیــس برمی شــمرد و نیــز معتقــد  همــه ی اصنــاف را موظــف بــه پیــرو

ــت بــه بــار خواهــد آورد: »هــر صنــف که 
ّ
کــه ذل کــرد  کندگــی پرهیــز  کــه بایــد از پرا بــود 

گــر رئیــس داشــته  یاســت رئیــس نباشــد، ذلیــل می شــود، به خــاف آن کــه ا تحــت ر
باشــد، معــزز و مکــرم خواهــد بــود«.2

   رمــز توفیــق آیــت اهلل حائــری نیــز در اداره ی حــوزه، همیــن بــود. علمــای بــزرگ، 

کردنــد و بــه مدیریــت و تدبیرهایــش، خالصانــه  بســیار هماهنــگ بــا او عمــل 

1 . با اندکی تغییر به نقل از: نظافت، »تربیت و پرورش نیروی انساىن در حوزه های علمیه«، مهان. 
یه مسطر، مشاره4، ص60. 2 . استادی، شرح احوال حضرت آیت اهَّلل اراکی، ص106؛ نشر



219 فصل چهارم : ابعاد رفتاری مدیران

کنــد  گــردن نهادنــد. در غیــر ایــن صــورت، حــاج شــیخ نمی توانســت حــوزه را اداره 

و بــه درس و بحــث طــاب نیــز برســد و نیازهــای مــادی طــاب را برآورد و معیشــت 

آن هــا را ســامان دهــد و ســطح علمــی آنــان را بــاال ببــرد و بــه شــبهه ها و اســتفتائات 

کارهــای علمــی اش را پیــش ببــرد. گویــد و  پاســخ 

کــه بــه هیچ وجــه  یارویــی بــا دین ســتیزی حکومــت پهلــوی،     افزون بــر ایــن، رو

شــکل گیری حــوزه و وجــود تشــکیات قــوی علمــی و فرهنگــی را برنمی تابیــد و آن 

ــه مدیریــت  ــا سیاســت های علمــی و فرهنگــی خــود ناســازگار می دانســت، ب را ب

گــواه دوســت و دشــمن، از  کــه حــاج شــیخ بــه  و تدبیــری فوق العــاده نیــاز داشــت 

آن برخــوردار بــود. 

مدرســه ،  کادر  و  اســاتید  همسوســازی  بــا  حداقــل  می توانــد  مدیــر  بنابرایــن     

کنــد. تجربــه  خویــش  مدیریــت  در  را  موفقیت هایــی 

1. اساتید

برای آن که اساتید در ایفای نقش تربیتی خود، تأثیرهای مثبتی برجا گذارند، الزم 

یادی در انتخاب اساتید از سوی مدیریت مدرسه اعمال شود. است دقت ز

1-1. انتخاب اساتید

بــا توجــه بــه این کــه بهتریــن وســیله ی تربیــت، الگوهــای عملــی اســت، شــهید 

کــه خــود نمونه هــای ایمــان و  کنــد  قدوســی ســعی داشــت اســتادانی را دعــوت 

گردان را بســازند.1  اخــاق باشــند تــا بــا عمــل و رفتــار و برخوردهــای مطلــوب، شــا

ــود:  ــی می فرم ــا نگران ــاد ب گوهرش ــجد  ــب در مس ــک ش ی

1 . گفت وگو و شنود با آیت اهَّلل امحد جنىت، مهان، ص8.
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گــوار و غیــر منتظــره بــود کــه شــنیدم یکــی از اســاتید مدرســه ی حّقانــی،  برایــم بســیار نا
کــردم، معلــوم شــد ســبکی معــده را  مقّیــد بــه نمــاز شــب نیســت. بــا ایشــان صحبــت 

در شــب رعایــت نمی کنــد.1 

اخاقــی  صاحیت هــای  قدوســی،  شــهید  کــه  می شــود  مشــخص  این جــا  از 

کار فرهنگــی  گزینــش اســاتید در نظــر نمی گرفــت، ]بلکــه[ در  حداقلــی را بــرای 

و علمــی مدرســه، خصوصــًا دعــوت اســاتید الیــق و عالی رتبــه، تــا می توانســت 

یــس در مدرســه دعــوت می کــرد و  تــاش و همیشــه بهتریــن اســاتید را بــرای تدر

کــه دســت یابی بــه اســاتید بــزرگ، آن هــم بــرای دروس ســطح پاییــن  معلــوم اســت 

چقــدر دشــوار بــود. حضــرت اســتاد خزعلــی، یــک روز در درس اصــول فقــه بــه 

مناســبتی فرمودنــد: 
یــاد اســت؛ امــا بــه  یــس دروس ســطح بــاال ز امــروز تقاضــا نســبت بــه مــن بــرای تدر
کــه دارم، قبــول نمی کنــم و ایــن درس را  جهــت وظایــف و مســئولیت های دیگــری 
گــر  کرده انــد و ا کــه آقــای قدوســی درخواســت  کــرده ام  بــرای شــما از ایــن جهــت قبــول 
یــس کنــم، چنیــن خواهــم کــرد  یــد »شــرح امثلــه«2 را در ایــن مدرســه تدر ایــن مــرد بگو

و آن را وظیفــه خــود خواهــم دانســت.3

بــی هم چــون آیــت اهلل 
ّ

شــهید قدوســی بــرای تربیــت طــاب از اســاتید فاضــل و مهذ

شــبیری زنجانــی، آیــت اهلل حائــری شــیرازی و ... اســتفاده می کردنــد. ویژگی هــای 

گر تشــخیص  تربیتــی اســاتید تــا آن جــا بــرای شــهید قدوســی حائــز اهمیت بــود که ا

گردی در روحیــه ی طــاب اثــر نامطلــوب دارد، هرچــه زودتــر به  مــی داد اســتاد یــا شــا

1  . مصاحبه با سید ممدرضا طباطبایئ، مهان، ص89.
2 . کتابی که منبع درسی یکی از دروس مقدمایت حوزه است.

3 . مهان.
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وجــه معقولــی، عــذرش را می خواســت.1

   در مدرســه ی ولی عصــر  بنــاب نیــز، اســاتید اخــاق بایــد توســط چنــد اســتاد 

لبــاس  نظــم،  و  وقت شناســی  اخــاق،  یــس،  تدر روش  علــم،  شــوند.2  یابــی  ارز

کــه در آن مدرســه بــرای انتخــاب  ]نحــوه ی پوشــش[ و... نیــز از ویژگی هایــی اســت 
ســایر اســاتید بــه دقــت بررســی می شــود.3

   آیت اهلل مجتهدی در تبیین اهمیت دوری اساتید از مظاهِر دنیوی می گویند: 
گاهی سر  کسی در یکی از حوزه های علمیه، »رسائل« درس می داد.  نقل می کنند 
درس آهی می کشید و می گفت: رفقای من، همه دارای ُپست و مقام شدند و بعضی 
از آن ها مهندس و دکتر و رئیس شدند، ولی ]من[ به جایى نرسیدم! این گونه اساتید 
یق  یرا باعث تضعیف روحیهی طالب می شوند و آن ها را تشو به درد نمی خورند؛ ز

یاست و روی آوردن به دنیا می کنند... .4 به پست و ر

ایشــان هم چنیــن بــا عنایــت بــه لــزوم تقّیــد اســتاد بــه امــور عبــادی و از جملــه نمــاز 

اول وقــت و نمــاز جماعــت، خاطــر نشــان می کننــد: 
کــه در قــم »قوانیــِن االصــول« مرحــوم آیــت اهَّلل العظمــی میــرزای  شــیرازی  قمــی  زمانــی 
کرده هــای نجــف اشــرف بــود،  را می خوانــدم، اســتاد مــا از مجتهدیــن و تحصیــل 
یــس قوانیــن، غیــر از اول مغــرب نــدارم.« مــن  ــرای تدر ایشــان فرمــود: »مــن وقــت ب
ــد: ایشــان چــه  ــه حضــرت اســتاد فرمودن ک ــردم  ــی خــودم صحبــت می ک ــا هم مباحث ب
ینــد: مــا بایــد اول مغــرب در نمــاز  کــرد: ایشــان می گو ینــد؟ هم مباحثــی عــرض  می گو
گــر مــا طلبه هــا در نمــاز  جماعــت مرحــوم آیــت اهَّلل العظمــی خوانســاری شــرکت کنیــم. ا

یــم؟ جماعــت و نمــاز اول وقــت شــرکت نکنیــم، بــه چــه درد می خور

1 . گفت وشنود با آیت اهَّلل امحد جنىت، مهان، ص8.
2 . پورامحد، مهان، ص80.

3 . مهان، ص78.
ید، آداب الطالب، ص251. 4 . برخوردار فر
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اســتاد بــه ناچــار ســاعت درس را تغییــر دادنــد؛ ولــی چــون خــود مقّیــد بــه نمــاز اول 
گردان از ایشــان اســتفاده  وقــت نبودنــد و بــه تعبیــر مــن، رگ مقدســی نداشــتند، شــا
ــد. بعدهــا کالس درس ایشــان دوام پیــدا نکــرد و تعطیــل شــد... .1 اخالقــی نمی کردن

2-1. توصیه به اساتید

کــه بــه موضوعــی اعتــراض  روزی در دفتــر شــهید قدوســی یکــی از اســتادان 

گفــت. مرحــوم قدوســی  بــا بانــگ بلنــد، ســخنان تنــدی  داشــت، تنــد شــد و 

کافــر می شــوند!«؛  گفــت: »آقــای...! ایــن طــاب  کــرد و  بافاصلــه بحــث را قطــع 

کســی در مقــام اســتادی، رفتــاری چنیــن ناهنجــار دارد، از  گــر ببیننــد  یعنــی ا
آن هــا نمی تــوان انتظــار اخــاق اســامی داشــت.2

آیــت اهلل مجتهــدی، تقویــت انگیــزش، رعایــت نظــم و پــرورش معنــوی     

می فرماینــد:  دانســته،  اســاتید  وظیفــه ی  را  طــاب 
کــه  کنــد  یق  کنــد و او را تشــو گــرم  گرد را نســبت بــه درس و طلبگــی  اســتاد بایــد شــا
گرداِن مــا، شــب ها در ایــن حــوزه درس  در ایــن خــِط طلبگــی بمانــد. یکــی از شــا
گرد  ــر شــا گ ــد می شــد. ا ــای او بلن ــوی پ ــد، جل ــر می آم ــه دی ک گردی  ــر شــا می گفــت. ه
شــما هــم دیــر آمــد، بگــو حــاال بــه خاطــر شــما ایــن مطلــب را دوبــاره می خوانیــم. هــم 
بــه او احتــرام گذاشــته اید و هــم بــرای دیگــران تکــرار شــده و مطلــب واضح تــر می شــود. 
یــس را  ــر این کــه اســتاد شــیو ه ی تدر گردان خوبــى داشــتیم؛ ولــی در اث مــا خیلــی شــا
کــردار، رعایــت مقــام اســتادی را بــه جــا نمــی آورد و  رعایــت نمی کــرد یــا در رفتــار و 
گردان شــل شــدند و رفتنــد. ایــن  یــا یــک روز می آمــد، یــک روز نمی آمــد؛ لــذا شــا
گردت را هــم  اســاتید، بایــد روز قیامــت جــواب بدهنــد! ای اســتاد! بایــد هــوای شــا
یفی اســت و ایــن شــغل،  یــرا شــغل اســتادی و معلمــی شــغل شــر داشــته باشــی؛ ز

1 . مهان، ص270.
2 . گفت وگو و شنود با آیت اهَّلل امحد جنىت، مهان، ص8.
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ــا مــردم را بســازی.1 ــد مثــل انبی ــا اســت و بای شــغل انبی

کــه مــورد ابتــای  آیــت اهلل مجتهــدی، خــود احادیثــی را بــرای نقــل انتخــاب می کــرد 

ــه  ــود و ب ــات و احادیــث ب ــر آی کیدشــان ب ــود و بیشــتر تأ جامعــه و نیاز هــای مــردم ب
اســاتید هــم توصیــه می کــرد در مجلــس درس، حتمــًا حدیــث بگوینــد.2

   نمونــه ای از توصیه هــای مدیریــت مدرســه ی ولی عصــر بنــاب و هم چنیــن 

کوهســتانی بــه اســاتید مدرســه عبــارت اســت از: آیــت اهلل 
کنید.3 کمک  کارهای اجرایی  -شماها هر چقدر می توانید در 

-زمین را جارو بزنید تا روحیه ی تکبر در شما بشکند.4

-به طلبه ها سفارش کنید همان طور که بعد از نماز صبح، قرآن قرائت می کنند، 
کنند.5 کتاب اخاقی مرحوم مااحمد نراقی را هم مطالعه  دو صفحه 

3-1. نظارت بر فعالّیت اساتید

گزینــش دقیــق اســاتید و توصیــه بــه آن هــا در خصــوص نقش آفرینــی  افــزون بــر 

ــا از  ــا روش هــای مختلفــی، فعالّیــت اســاتید بررســی شــود ت تربیتــی، الزم اســت ب

گردان اطمینــان حاصــل شــود. تأثیرگــذاری مطلــوب تربیتــی آن هــا بــر شــا

   در مدرســه ی آیت اهلل ایازی، نظارت بر اســاتید توســط مدیریت داخلی مدرســه 

کــه در زمــان تحصیــل نگارنــده6 در حــوزه ی علمیــه ی ایشــان،  انجــام می پذیرفــت 

ید، مهان، ص252-251. 1 . برخوردار فر
2 . حجت االسالم واملسلمین رامشک، خبرگزاری حوزه، 1389/10/23.

3 . پورامحد، مهان، ص79.
4 . مهان، ص83. 

5 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص301.
6 . مراد امیری سوادکوهی، نگارنده ی کتاب »ایازی از ملکوت« است.
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مدیریــت داخلــی مدرســه بــه دســت توانــای اســتاد بزرگــوار، خطیــب عالــی مقــدار، 

کــه همــواره وقــف حــوزه  حجت االســام و المســلمین حــاج شــیخ علــی فــاح بــود 
و بیــِت رفیــع آیــت اهلل ایــازی بوده انــد.1

   آیــت اهلل بنابــی نیــز در توضیــح ســبِک نظارتــی خــود بــر رونــد فعالیــت اســاتید 

می گویــد:  مدرســه  آموزشــی 
کــه بیشــتر اهــل مطالعــه و درس هســتند، ســؤال می کنــم.  نخســت از طلبه هایــى 
گاهــی در جمــع کالس، قبــل از حضــور اســتاد یــا بعــد از رفتــن او، یــا روزی کــه اســتاد 
یــا می شــوم و بــرای مثــال  نتوانســته در درس حاضــر بشــود، وضــع اســتاد را از آنــان جو
می پرســم نحــوه ی پاســخ دادن اســتاد بــه اشــکاالت شــما چگونــه اســت؟ حتــی بــه 
گردان، نحــوه ی شــوخی ها و مزاح هــای او را می پرســم  طــور خصوصــی از برخــی شــا

و یــا از درس پرســیدن او کســب اطــالع می کنــم.

ــزاح و لطافــت خاصــی  ــا م ــم. ب ــه کالس ســر می زن ــس اســتاد، ب ی ــگام تدر گاهــی هن
گردانتان اضافــه شــود! نحــوه ی  یــم : اجــازه دهیــد امــروز یــك نفــر بــه جمــع شــا می گو
ایســتاده و  گاهــی هــم پشــت در  نزدیــك مشــاهده می کنــم.  از  را  اســتاد  یــس  تدر

اســتراِق ســمع2 می کنــم!

در نهایــت هنــگام امتحانــات و طــرح پرســش های امتحانــی از ســوی اســاتید، بــه آن 
کــرده و بــه ارزش و ســازنده بــودن آن هــا دقــت می کنــم. بــا ایــن ســه راه  ســؤال ها نــگاه 

یابــى می کنــم.3 اســاتید را ارز

کــه مدیریــت مدرســه ی ولی عصــر  بنــاب در ارتبــاط بــا  برخــی دیگــر از امــوری 

1 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص117.
بــاره ی مطلــى  یــرا اســتراق مســع در جــایی اشــکال دارد کــه دو یــا چنــد نفــر در 2 . اســتراق مســع در این جــا اشــکاىل نــدارد؛ ز
کــه یــک  کــه میــان آن هــا مرمانــه اســت و مایــل نیســتند کــیس ســخن آن هــا را بشــنود، نــه کالس درس  ینــد  ســخن  گو

فضــای عمومــی اســت و ســخنان نیــز مرمانــه نیســت.
یىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 3 . دیدگاه های مدیر
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اســاتید انجــام می دهــد، عبــارت اســت از:

و  روحــی  مشــغولیت های  از  جلوگیــری  و  اســتاد  مــادی  تأمیــن  در  -ســعی 

مزاحــم؛ جســمی 

-رسیدگی به نظم و انضباط اساتید و ایاب و ذهاب آنان؛

-برگزاری جلسات هم فکری در طی سال با اساتید؛

-برخــورد مؤدبانــه و محترمانــه بــا اســاتید و بــزرگ جلــوه دادن آن هــا در چشــم 

طــاب؛

-ارتباط مستمر با اساتید و پی گیری نقاط ضعف و قوت آنان؛

کارگاه هــای آموزشــی  -مهارت افزایــی اســاتید بــه صــورت مســتمر و برگــزاری 
1. و... 

کادر مدرسه  .2

بــر رشــِد اخاقــی طــاب  کــه  تأثیــری  کادِر مدرســه و  بــه دلیــل اهمیــت رفتــار 

کــه نســبت  گفتــه می شــود  کارکنــان  ــه  ــد، در مدرســه ی علمیــه بنــاب ب می گذارن

بــه رفتارهایشــان بــا طلبه هــا دقــت داشــته باشــند.2 در ایــن مدرســه، رابطــه ای 

کارکنــان بــه دیــده  کار هــر یــک از  کــم اســت و بــه  کادر حا صمیمانــه بیــن مدیــر و 

کاش  کــه مدیــر مدرســه بــه نگهبــان می گفتنــد:  تکریــم نــگاه می شــود؛ به گونــه ای 
فرصــت داشــتم و می توانســتم یــک روز این جــا بمانــم!3

1 . مهان.
2 . پورامحد، مهان، ص79.

3 . مهان.
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تمحض مدیر در اداره ی مدرسه

کار  طلبه،  تربیت  در  علمیه  مدارس  مدیران  موفقیت  رموز  مهم ترین  از  یکی 

کنده غیرِ مرتبط  جدی و تمحض آنان در امر طلبه پروری و پرهیز از انجام امور پرا

با مدیریت مدرسه است. شهید بزرگوار آیت اهلل قدوسینیز به لطف جدیت 

مردی  او  داد.  پرورش  و سخت کوش  امور مدرسه، طابی جدی  در  و تمحض 

که  کارهای شخصی خود را رها می کرد تا آن جا  که در راه ایفای تعهد، همه  بود 

خانه  اش  داخلی  وضع  به  حتی  مشغله،  شدت  از  دید.  فراونی  مالی  یان های  ز

کاس،  سر  و  مدرسه  در  منظمش  حضور  ولی  کند؛  رسیدگی  نمی توانست  هم 
تعطیل بردار نبود و این درس عملی انضباط و تعّهد بود.1

کــه داشــت و از مطــرح شــدن بیــن اشــخاص طفــره  ــه روحیــه ی خاصــی  او نظــر ب

کار ســخت  می رفــت، سرپرســتی و مدیریــت مدرســه منتظریــه )حقانــی( برایــش 

گــر روزی بیایــد  کــه می فرمــود: »ا و ســنگینی بــود. ایــن جملــه را مکــرر از او شــنیدم 

کار را نــدارم، آن روز را بــرای خــود  کنــم وظیفــه ی ادامــه ایــن  کــه مــن احســاس 

بــا  کاری را وظیفــه خــود می دانســت، آن را  گرفــت«؛ امــا چــون  جشــن خواهــم 
جدیــت و پشــتکار وصف ناپذیــری انجــام مــی داد.2

مقام معظم رهبری در مقام بیان اهمیت تمحض مدیر می فرمایند:
باشد،  داشته  کاری  و  قم سر  با  این که  بدون  که  است  بناب یک حوزه ای  حوزه 
مدرسه را ساخته است. طلبه را آورده، مدّرس را برده و شش صد و خرده ای طلبه را 
دارد اداره می کند. من شنیدم که سطح طلبه هایش هم سطح خوبى است و خوب 

1 . گفت وگو و شنود با آیت اهَّلل امحد جنىت، مهان، ص7.

2 . مصاحبه با سید ممدرضا طباطبایئ، مهان، ص89.
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هم دارد اداره می کند. علتش هم این است که مدیر متمحض دارد.1

مرحوم حجت االسام والمسلمین موسوی نژاد از مدیران موفق مشهد مقدس، با 

اشاره به رمز توفیق خود در اداره ی مدرسه ی علمیه چنین بیان می دارند: 
گرد مــا بــود، پیــش از پیــروزی انقــالب، چنــد  کــه شــا بــه خاطــر دارم یکــی از طــالب 
ســالی قــم رفــت. دو ســه ســالی بعــد از پیــروزی، در یکــی از شهرســتان ها پــدرش 
کننــد. ایشــان آمــد  امکاناتــی داشــت و می خواســتند مدرســه ی علمیــه راه انــدازی 
تی می کــرد. از جملــه پرســید: بســیاری از  بــاره ی ایجــاد مدرســه ســؤاال پیــش مــا و در
ــد؛  ــدا می کن ــول پی ــج اف ی ــه تدر ــا ب ــى دارد؛ ام ــق خوب ــدای تأســیس رون مــدارس، ابت
ولــی مدرســه ی شــما ایــن طــوری نیســت؛ هم چنــان موفــق و پررونــق مانــده اســت، 
کــه مدرســه  گفتــم: بى عرضگــی مــن! چــون آن آقایــى  علــت آن چیســت؟ در جــواب 
بعــد، جــای  اندکــی  امــا  انجــام می دهــد؛  را درســت  کار  ابتــدا  تأســیس می کنــد، 
قبــول  بــه ُعرضــه ی خــودش می بینــد،  او هــم  او پیشــنهاد می شــود.  بــه  دیگــری 
 
ً
کاره! طبعــا می کنــد. جاهــای دیگــر هــم همین طــور! آن وقــت می شــود ســه چهــار 
چنیــن شــخصی نمی توانــد حضــور درســت و ِاشــراف کاملــی بــر مدرســه داشــته باشــد؛ 
لــذا کار عیــب پیــدا می کنــد و درســت پیــش نمــیرود. روش و اعتقــاد مــن ایــن اســت 
کــه مدیــر مدرســه، بایــد پیــش از آن کــه طــالب بیاینــد و ســر کالس برونــد، خــودش 
در مدرســه حضــور داشــته باشــد، بــر رفــت و آمــد آنــان نظــارت کنــد و امــور مدرســه را 

کنــد.«2 بنابرایــن:  ردیــف 
ً
نیــز تمامــا

-احتراز از اشتغاالت متعدد و سنگین بیرونی از سوی مدیر مدرسه؛

کار؛ یارتی سیاحتی مکرر و غیبت طوالنی از محل  -پرهیز از سفرهای ز

ــه ســایر  کارهــای اساســی مدیریــت ب گــذار نکــردن  ــم در مدرســه و وا -حضــور دائ

1 . بیانات در دیدار با اعضای شورای عاىل حوزه علمیه قم،1389/8/4؛ به نقل از سایت دفتر ایشان.
یــىت در گفت وگــو بــا حجــت االســالم واملســلمین اســتاد حــاج ســیدممد موســوی  بــه مدیر ر 2 . »برگ هــایی از یــک حتج

یه حــوزه، مشــاره 146، 18 آذر 1388. نــژاد«، نشــر
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ــر در اداره ی مدرســه ی علمیــه اســت. ــت و تمحــض مدی ــوازم جدی ــراد از ل اف

نظم و انضباط

در  به ویژه  و  آن  گون  گونا ارکان  در  انضباط  و  نظم  برقراری  و  حوزه  سامان دهی 

مرحوم  جمله  از  است.  بوده  حوزه  دلسوزان  دیرینه  آرزوهای  از  علمیه  مدارس 

بسیار  حوزه،  در  برنامه ریزى  و  ساماندهی  نظم،  به  بروجردى  العظمی  آیت اهلل 

ى بارها گفته است:  یان، بسیار رنج می برد. و عاقه مند بود و از بی برنامگی حوزو
حــوزه بــه روى اشــخاص مختلــف بــاز اســت. افــراد صالــح و ناصالــح از هــم متمایــز 

ــه اى.  ــود و برنام نمی شــوند. اى کاش! نظمــی ب

ى بــراى رســیدن بدیــن مقصــود، گروهــی از عالمــان برجســته را مأمــور ســاخت تــا  و
پــس از مشــورت، دیدگاه هــاى اصاحــی خــود را ارائــه دهنــد.1

حوزه هــای  در  انضبــاط  و  نظــم  ســاختن  کــم  حا از  نمونه هایــی  بــه  این جــا  در 

علمیــه اشــاره خواهــد شــد.

1. تبدیل مدارس خوابگاهی به محل تعلیم وتربیت

گروهــی از عالمــان دلســوز در صــدد نظم دهــی هــر چــه بیشــتر  در دوران معاصــر، 

ــه  ــیدند. از جمل ــدف رس ــن ه ــه ای ــدودی ب ــا ح ــد و ت ــه برآمدن ــای علمی ــه حوزه ه ب

کــه پرچــم دار ســامان دهی بــه مــدارس علمیــه بــه شــمار مــی رود، شــهید  بزرگانــی 

کلیــدی  آیــت اهلل قدوسیاســت. رهبــر معظــم انقاب بــا اشــاره بــه نقــش 

علمیــه  حوزه هــای  در  نظــم  برقــراری  و  ســامان دهی  در  بزرگــوار  شــهید  ایــن 

می فرماینــد:
ــد نظــم و  ــد حــوزه بای ــه معتقــد بودن ک ــود  ــای قدوســی جــزو آن دســته از کســانی ب آق

http//:akhlagh.tahzib-howzeh.ir.1
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کنــد و بى نظمی هــای شــکل قدیمــی حــوزه را بــه هیــچ وجــه  ســازمان الزم را پیــدا 
»ایجــاد  بهتــر  تعبیــر  بــه  یــا  و  قــم  در  لــذا »نهضــت مدرسه ســازی«  نمی پســندید؛ 
کــه آقــای قدوســی در طلیعــه  واحدهــای برنامــه دار« بــه وســیله ی جمعــی آغــاز شــد 
آن هــا بــود. بعــد از آن کــه مدرســه حقانــی بــه عنــوان یــک واحــد مدرســی و مســکن 
طــالب بــه وجــود آمــد؛ چــون همــه مــدارس قدیــم بر خالف مــدارس دســتگاه جدید، 
مســکن طــالب هســتند، نــه محــل درس خوانــدن و در واقــع، ماننــد خوابگاه هایــى 
 درســی هــم در آن هــا هســت. آقــای قدوســی بــا قبــول تصــّدی 

ً
کــه احیانــا هســتند 

گرفــت،  ــه کمــک شــهید بهشــتی انجــام  ــه ب ک یزی هــای دقیقــی  آن مدرســه و برنامه ر
ــم 

ّ
ایــن مدرســه را از شــکل یــک محــل اقامــت، بــه یــک محــل آمــوزش و تعلیــم و تعل

یــادی کــرد،  تبدیــل کــرد و نــه فقــط، خــود آن واحــد از لحــاظ کّمیــت و کیفیــت رشــد ز
بلکــه سرمشــقی شــد بــرای واحدهــای دیگــر در قــم و نیــز در بعضــی از حوزه هــای 
کــه حــوزه ی قــم کالً  علمیــه دیگــر، مثــل مشــهد و تهــران. ایشــان هدفشــان ایــن بــود 
ســازماندهی بشــود و طــالب، بــا برنامــه درس بخواننــد، امتحــان بشــوند، مراتــب را 
کــه 10-15 ســال دیگــر، یــک طلبــه چــه  بــه صــورت منظمــی طــی بکننــد و بدانیــم 

خواهــد شــد و آینــده اش چیســت.1

2. انعطاف ناپذیری در برابر بی نظمی

مدیریــت، قاطعیــت و نظــم شــدید و نمونــه ی شــهید قدوســی، زبــان زد خــاص 

ــًا اجــرا  کام ــد  ــر آن نظــارت داشــت، بای ــه او ب ک ــود و مقــررات مؤسســه ای  و عــام ب

کــس قبــول نمی کــرد. در مقابــل بی نظمــی  می شــد و تخلــف از ضوابــط را از هیــچ 

کــه می گفــت:  ــود  ــی ب ــه انعطافــی از خــود نشــان نمــی داد و ایــن در حال گون هیــچ 

کنــارش بــه  گــر مــن بچــه یتیــم و یــا فــرد درمانــده ای را ببینــم، دلــم می خواهــد در  »ا

گردیــد.  ــار نمــودار  ــِت قلــب و عاطفــه شــدید، چندیــن ب ــه بنشــینم« و ایــن رّق گری

1 . شهید قدویس در آیینه توصیف مقام معظم رهبری، مهان، ص4.
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ــوه  ــود اس ــرد و خ ک ــتقر  ــاب مس ــدارس ط ــم را در م ــه نظ ک ــود  ــی ب کس ــتین  او نخس

و الگــوی نظــم در همــه ی امــور بــود. قبــل از ســاعت مقــرر در مدرســه منتظریــه 

علــت  بــدون  تأخیــر  و  بی نظمــی  کوچک تریــن  از  و  می شــد  حاضــر  )حقانــی( 

کار امــروز را بــه فــردا  شــرعی نمی گذشــت. تــا دیــر وقــت در مدرســه می مانــد و 

موکــول نمی نمــود. درس طلبگــی را بــا سیســتم جدیــد آموزشــی تلفیــق نمــود، 

کــچ و نقشــه، میــز و صندلــی و دفتــر حضــور  کاس هــای مرتــب و راحــت، تختــه و 

کــه وظیفــه ی شــرعی خــود تشــخیص  کــرد. در عمــل بــه آن چــه  و غیــاب تهیــه 

مــی داد، ذره ای مجاملــه نمی کــرد1 و اصــرار و چانــه زدن در مقابلــش بی فایــده 

کار را بــه دقــت می ســنجید و ســپس تصمیــم می گرفــت و  بــود. در ابتــدا جوانــب 

کــس قــادر نبــود او را از  کــه هیــچ  پــس از آن وارد عمــل می شــد و در ایــن وقــت بــود 
کار بــاز دارد.2 ادامــه 

کــه بــه شــخص ایشــان اهانتــی می شــد، بســیار بزرگوارانــه اغمــاض     در جایــی 

گفــت مــن حفــظ نمی کنــم  می کردنــد. یکــی از دوســتان، معلــم حفــظ قــرآن بــود و 

کــردی و  ــه مــن اهانــت  گفتنــد: ب گــوش نمی کنــم. ایشــان  ــه حــرف اســتاد هــم  و ب

گذشــت نمی کنــم. در برنامــه دقــت  گذشــت می کنــم؛ امــا برنامــه ی مدرســه را  مــن 
داشــتند؛ یعنــی بســیار اصــرار داشــتند.3

   یکــی از مــوارد انعطاف ناپذیــری شــهید قدوســی، جدیــت ایشــان در رعایــت 

ــام  گمن ــه ی  ــك طلب ــن ی ــود بی ــد ب ــی مقّی ــهید قدوس ــود. ش ــاب ب ــن ط ــت بی عدال

1 . کوتاه منی آمد.
2 . مصاحبه با سید ممدرضا طباطبایئ، مهان، ص90.

3 . مصاحبه با حجت االسالم و املسلمین عىل سعیدی شاهرودی، مهان، ص33.
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و یــك فــان و فــان زاده فرقــی نگــذارد و مقــررات مدرســه را در حــق همــه بــه  طــور 

ــه دنبالــش  ــه ب ک ــه همیــن دلیــل، از پذیرفتــن هدایایــی  کنــد. ب یك نواخــت اجــرا 

توقعــات بــود و ممکــن بــود باعــث مســامحه ی در اجــراى مقــررات نســبت بــه 

صاحــب هدیــه شــود، خــوددارى می کــرد. بــا این کــه رد هدیــه معمــواًل بــراى انســان 

مشــکل اســت و نوعــی بی احترامــی تلقــی می شــود و احیانــًا موجــب کدورت هــاى 

ســخت می گــردد و از ایــن  رو، از نظــر شــرعی هــم ناپســند اســت و اخــاق اســامی 

ــه دنبــال دارد، بهــاى  ــه انتظارهــاى بی جــا ب کــه هدی اجــازه نمی دهــد؛ امــا آن جــا 

رقبــه ی انســان اســت و آزاده اى را بــه بردگــی می کشــد. ایــن در حقیقــت هدیــه 

کــه بــه صــورت هدیــه تقدیــم می شــود تــا طــرف را نــرم  نیســت، نوعــی رشــوه اســت 

کــه ضوابــط اجــازه نمی دهــد، بــه حکــم روابــط انجــام دهــد. از ایــن  کارى را  کنــد و 

گذشــته، گاهــی هدیــه دهنــده چنیــن قصــدى نــدارد؛ اّمــا انســان در خود احســاس 

گاه، او را بــا دیگــران فــرق  کــه بــا پذیرفتــن هدیــه، و لــو بــه صــورت ناخــودآ می کنــد 

ــل  ــاروا قائ ــا تبعیــض ن می گــذارد و شــیطان از ایــن طریــق در او وسوســه می کنــد ت

شــود. این جــا هــم پذیرفتــن هدیــه رجحانــی نــدارد. شــاید از همیــن نــوع اخیــر بــود، 

کــه پــدر یکــی از طــاب فرســتاده  کیلــو زعفــران(  هدیــه قابــل توّجهــی )حــدود نیــم 

گــر بپذیــرد و  کــه می شــد -نپذیرفــت؛ زیــرا می دیــد ا بــود و او -بــا اصــرار فراوانــی 

ــر  ــا...، دیگ ــاورد، ی ــم بی ک ــره  ــد نم ــا چن ــد، ی ــی بخواه ــد و مرخص ــر بیای ــردا آن پس ف
کــرد.1 مشــکل اســت بــا او، هماننــد دیگــر طــاب برخــورد 

1 . گفت وگو و شنود با آیت اهَّلل امحد جنىت، مهان، ص7.
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3. مقابله با تعطیالت بی مورد

کــه اوقــات  از خصوصیــات دیگــر برنامه ریــزی مرحــوم شــهید قدوســی ایــن بــود 

متأســفانه  علمیــه  حوزه هــای  کردنــد.  کــم  حقانــی  مدرســه  در  را  تعطیــات 

یــاد دارنــد و همــه ی اعیــاد و وفیــات ائمــهb را تعطیــل می کننــد.  تعطیــات ز

ایشــان فقــط ســه چهــار مــورد تعطیــل می کــرد. حتــی گاهــی بــا دوســتان خدمتشــان 

ــد:  ــرش می گفتن ــت. آخ ــام اس ــان ام ــهادت ف ــردا ش ــا ف ــم: آق ــم و می گفتی می رفتی

گــر خــود امــام بودنــد، امــروز درس می دادنــد. شــما  مــن هشــت امامــی هســتم. ا

چــرا روز تولــد امــام هادییــا روز شــهادت امــام جــوادرا تعطیــل می کنیــد؟ 

کنیــد و  یــد، برگــزار  گــر شــب روضــه ای دار ایــن تعطیلــی چــه معنایــی دارد؟ شــما ا

ــه خاطــر شــهادت  کنیــد؛ امــا چــرا درســتان را ب ــد، اجــرا  ی گــر برنامــه ای دار در روز ا

کــه ایشــان  ایــن امــام معصــوم تعطیــل می کنیــد؟ بنابرایــن یکــی از دقت هایــی 
ــرد؛ 1 ــت می ک ــتفاده را از وق ــر اس کث ــه حدا ک ــود  ــن ب ــت، ای داش

4. نظم و آراستگی ظاهری

و  بــه وضــع ظاهــری  بــارز نظــم و انضبــاط، رســیدگی  از نمودهــای  یکــی دیگــر 

الگویــی  و  می کنــد  مدیــر  جــذب  را  طــاب  گاه  ناخــودآ کــه  اســت  آراســتگی 

ــز اهمیــت  ــا آن جــا حائ ــر ت ــرار می دهــد. ایــن ام ــان ق ــد آن شایســته را در معــرض دی

گردان مدرســه ی ولــی عصــر  بنــاب می گوینــد: همیشــه مــو و  کــه شــا اســت 
کفــش ]حاج آقــا بنابــی[ مرّتــب اســت.2 ناخــن و 

کــه خــود، شــخصی منیع الطبــع     آیــت اهلل ســیدمحمدرضا خراســانی عــاوه بــر آن 

1 . مصاحبه با حجت االسالم و املسلمین عىل سعیدی شاهرودی، مهان، ص33.
2 . پورامحد، مهان، ص81.
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بــود و همــواره عــزت نفــس خویــش را حفــظ می کــرد، خواهــان بزرگــی و عــزت 

کــه طــاب و اهــل علــم بایــد بیــش از بقیــه ی  طــاب و اهــل علــم بــود. معتقــد بــود 

ی علــم و  کــه آبــرو کننــد و طــوری رفتــار نکننــد  مــردم، آداب اخاقــی را رعایــت 

گرســنه باشــد،  گــر شــکمش  روحانیــت از بیــن بــرود. همــواره می فرمــود: طلبــه ا

کســی نمی بینــد؛ امــا طــرز پوشــاك و رفتــار و ظاهــر او در دیــد همــگان اســت و لــذا 

کیــزه و مــؤدب باشــد.1  بایــد تمیــز و پا

واگذاری مسئولیت ها به طالب

کــردن  وظایــف در مــدارس علمیــه بســیار متعــدد و متنــوع اســت و بــدون درگیــر 

طــاب در امــور اجرایــی، انجــام آن هــا بســیار دشــوار یــا ناممکــن می شــود؛ از ایــن رو 

مدیــران باتجربــه، از توانایــی و همــکاری طــاب نهایــت اســتفاده را بــرده و آن هــا را 

بــا اقدامــات اجرایــی نیــز آشــنا می کننــد. 

گذاری مسئولیت به طاب، دارای این نتایج است: وا

-طاب با مشکات آشنا شده و توقعات بی جا نخواهند داشت؛

-با انجام امور آشنا شده، توانایی مهارتی آن ها باال می رود؛

-زمینه ی بروز خاقّیت های آنان فراهم می شود؛

کادر اجرایی برداشته می شود.  -فشار امور اجرایی از دوش مدیر و 

گرفتــن از دوران  مقــام معظــم رهبری احســاِس مســئولیت را الزمــه ی نتیجــه 

گروهــی از نوجوانــان و جوانــان می فرماینــد: جوانــی می داننــد. ایشــان در دیــدار بــا 
یــک مطلــب ایــن اســت کــه شــما کــه عاشــق ســربلندی ایــران اســالمی هســتید و خود 

1 . مصاحبه با آقای شیخ اسداهَّلل جوادی، به نقل از: 
http://is-hozeh.ir/news/hozeh_319080/102.
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را ســرباز اســالم میدانیــد و همین طــور هــم هســت، بــرای ســاختن آینــده، مســئولیت 
یــد. ایــن خصوصیــت یــک مکتــب صــادق و حقیقــی و واقع بیــن  بزرگــی بــر دوش دار
کــه در ُعنفــوان1 شــکوفایى استعدادهاســت، جــزو  اســت. همــه مســئولند. جــوان هــم 
مســئوالن اســت. مســئولیت فقــط مــال پیــران و میان ســاالن نیســت، بلکــه می تــوان 
کــه جــوان مســئولیت ســنگین تری دارد؛ چــرا؟ چــون توانایــى  بــا یــک نگاهــی گفــت 
جــوان، شــکوفایى جــوان، نیــروی جــوان بیــش از دیگران اســت. جوان بایــد در درون 
کــه نســبت بــه آینــده ی ایــن  کنــد  خــود، در دل خــود، در وجــدان خــود احســاس 
یــخ، مســئولیت دارد. همیــن احســاس  کشــور، آینــده ی ایــن ملــت، آینــده ی ایــن تار
کثــر جوان هــای متعهــد را بــه میــدان  کــه در دوران دفــاع مقــدس، ا مســئولّیت بــود 
یــر ســایه ی پدرهــا  دفــاع کشــاند. جوان هــا می توانســتند تــوی خانه هــای خودشــان، ز
و مادرهــا و نــاز و نــوازش آن هــا بماننــد؛ نــه در زمســتان ها در کوه هــای برف آلــود و ســر 
ــده ی خوزســتان  ــه در تابســتان ها در بیابان هــای تفتی ــه فلــک کشــیده ی غــرب، ن ب
ــال راحتــی  حاضــر نشــوند و راحــت باشــند؛ امــا احســاس مســئولیت نگذاشــت دنب

باشــند. آن هــا تــوی میــدان آمدنــد و نتیجــه، یــک نتیجــه ی معجزه آســا شــد.2

امور قابل واگذاری به طالب:

کاس ها، حضور و غیاب، مدیریت  الف: آموزشی: ضبط و تهیه ی جزوه برای 

کتابخانه و امور مربوط به آن و مواردی از این قبیل. نظارت بر 

یع غذا و آماده  ب: خدماتی -بهداشتی: خریدهای روزانه مثل نان، سبزی و… ، توز

نمودن مقدمات سفره، انداختن و جمع کردن آن و تمیز کردن محیط مدرسه و… .

ج: فرهنگــی: ســخنرانی بیــن دو نمــاز، راه انــدازی و برگــزاری مراســم، آماده ســازی 

1 . اول جواىن.
یان در آستانه ی سال روز سیزده آبان، 1387/08/08. 2 . بیانات در دیدار با مجعی از دانش آموزان و دانشجو
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فضــای مدرســه و... .1

مســئولیت  کــه  می شــود  دعــوت  طــاب  از  گروهــی  از  مــدارس  برخــی  در 

بــه تقویــت بنیــه ی علمــی طــاب پایه هــای پایین تــر  اســتادیاری را بپذیرنــد و 

اســتادیاری،  چــون  امــوری  بنــاب،  علمیــه ی  مدرســه ی  در  کننــد.2  کمــک 

جلســه های  مســئولیت  تبلیغــات،  مســئولیت  فرهنگــی،  مســئولیت های 

احــراز صاحیــت  از  پــس  و مســئولیت حجــره  گروهــی، مســئولیت شــهرداری 
می شــود.3 گــذار  وا افــراد  بــه  اخاقــی 

قدردانی از  طالب در قبال مسئولیت پذیری

مدرســه،  در  مســئولیت  پذیــرش  جهــت  در  طــاب  انگیــزه ی  تقویــت  بــرای 

می کنــد: اســتفاده  مشــّوق ها  ایــن  از  بنــاب  مدرســه ی  مدیریــت 

کننــدگان مســئولیت ها دعــا می کننــد. ایــن دعــا  ــرای قبــول  ــا بنابــی ب -حاج آق

کــه برخــی از طــاب بــه خاطــر دعــای حاج آقــا  بــه قــدری مشــوق طــاب اســت 

می پذیرنــد. را  مســئولیت ها 
کنندگان مسئولیت ها، قدردانی مادی و معنوی می کنند.4 -حاج آقا از قبول 

-حاج آقا بین دو نماز از واحِد تبلیغات تشکر ویژه می کنند.5

سوق دادن طالب به عرصه های اجتماعی

حضــور در صحنه هــای اجتماعــی، الزمــه ی طلبگــی اســت و بــدون آن، طلبــه 

1 . نظافت، تربیت و پرورش نیروی انساىن در حوزه های علمیه، مهان.
2 . پورامحد، مهان، ص78.

3 . مهان، ص80-79.
4 . پورامحد، مهان، ص81.

5 . مهان، ص83.
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ــه  دســت آورد. مدیــران  ــه ی خدمــات اجتماعــی ب ــد توفیــق الزم را در ارائ نمی توان

کــه بــه وظایــف اجتماعــی خویــش عمــل می کننــد، در  تأثیرگــذار، عــاوه بــر آن 

گونــه ای عملــی طــاب را بــا امــور اجتماعــی نیــز  کنــار برنامه هــای آموزشــی، بــه 

آشــنا می کننــد.

ــه امــور دینــی،  کــه در مقــام فقاهــت و رســیدگی ب کســی نبــود  ــرى  آیــت اهلل حائ

بــه فراموشــی ســپارد. او در  مشــکات دیگــِر اجتماعــی و اقتصــادى جامعــه را 

کــه بــر مســند مرجعّیــت تکیــه زده و اســتوارترین انســان عصــر خــود بــه شــمار  حالــی 

می رفــت، در مقابــل مشــکات و نیازهــاى مــردم محــروم، تحّمــل را از دســت 

کنــار مســئولّیت ســخت اداره ی حــوزه ی علمیــه،  مــی داد. از ایــن جهــت، در 

کــردن نیازهــاى اساســی مــردم را از وظایــف اصلــی خویــش می دانســت،  برطــرف 
کــه به طــور خاصــه اشــاره می شــود.1

   در حادثــه ی ١٣١٣ش، ســیل بســیارى از خانه هــاى مــردم فقیــر ســاحل رودخانــه 

ایــن  در  کــرد.  و بی خانمــان  آواره  را  آنــان  از  انبوهــی  و  را طعمــه خــود ســاخت 

ایــران، خواســتار  بــه ســایر شــهرهاى  پیــام  ارســال  بــا  آیــت اهلل حائــرى  حادثــه، 

کمك هــاى مــردم  کمــك دیگــر هم وطنــان بــه ایــن شــهر ســیل زده شــد و انبــوه 

ــن  ــه  زمی ــم، قطع ــن مه ــه ای ــیدگی ب ــان در رس ــاخت. ایش ــرازیر س ــم س ــهر ق ــه ش را ب

کــه متعلــق بــه آســتانه ی حــرم حضــرت فاطمــه  وســیعی را در منطقــه »خاك فــرج« 

کمــك دیگــر اقشــار جامعــه، خانه هایــی  معصومهبــود، خریــدارى نمــود و بــا 

کــه  کــرد  ــه منظــور اســکاِن آوارگان احــداث  ــا اصــول مهندســی وقــت، ب منطبــق ب

کوچــه رهبــر شــهرت دارد. کنــون ایــن منطقــه بــه  هم ا

1 . مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، ج2، ص559.
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کــه بســیارى از مــردم در خیابان هــاى قــم، زندگــی خــود را بــه تکــّدى     در روزگارى 

ــه فقــرا« اختصــاص داد و مســتمندان شــهر  ــه »خان ى محلــی را ب می گذراندنــد، و

کمك هــاى مالــی مــردم  گــرد آورد و بدیــن ترتیــب، صدقــات و  را در آن مــکان 

کــرد. ــان  نیك اندیــش را در مســیرى صحیــح، صــرف اداره امــور آن

   بیمارســتان فاطمــی قــم بــه پیشــنهاد آیــت اهلل حائــرى و بــا مســاعدت یکــی از 

مؤمنیــن بــه نــام آقــا ســیدمحّمد فاطمــی تأســیس شــده و بعدهــا بــا وجوهــی از ارث 

آقــاى »ســهام الدوله« توســعه یافتــه اســت.

از شــهر  بــه خــارج  قــم  انتقــال قبرســتان  آیــت اهلل حائــرى،  از خدمــات دیگــر     

اســت. در آن روزهــا، قبرســتان بــزرگ قــم، در جــوار دِر شــمالی حــرم حضــرت 

معصومهقــرار داشــت و چهــره ناخوشــایندى بــه بافــت قدیمــی شــهر داده 

کــه پذیــراى زائــران اهــل بیــت b و محــل درس و بحــث طــاب  بــود و شــهرى 

علــوم دینــی بــه شــمار می رفــت، بــه صــورت قبرســتانی بــزرگ بــه نظــر می آمــد و 

اى بســا ایــن امــر، موجــب هتــك حرمــت بــه مقبــره بــزرگان تلقــی می شــد. آیــت اهلل 

گام ارزش منــدى برداشــت و در آن ســوى رودخانــه -کــه  حائــرى در ایــن مــورد نیــز 

آن روزهــا خــارج از شــهر محســوب می شــد - زمیــن وســیعی را خریــدارى و آن 

کنــون بــه  کــرد. )ایــن قبرســتان قدیمــی هــم ا را بــه عنــوان قبرســتان عمومــی شــهر 
»قبرســتان نــو« معــروف اســت.(1

   آیــت اهلل حائــری بــا وجــود مشــغله های فکــری و مراجعــات فــراوان، پناهــگاه و 

ایشــان  بــه شــمار می رفــت.  و بی سرپرســتان  فقــرا  ایتــام،  بــرای  پــدری مهربــان 

کــه نقــل می کنــد:  خادمــی بــه نــام »کربلــی شــاه« داشــت 

1 . مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، ج2، ص560.
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بلنــد شــد.  بــودم. صــدای در  آقــا خوابیــده  بیرونــی منــزل  شــبی در زمســتان، در 
یــض اســت،  ــر اســت. گفــت: شــوهرم مر ــدم زنــی فقی ــردم. دی ک ــاز  برخاســتم و در را ب
بى غذایــم و زغــال نــدارم کــه کرســی را گــرم کنــم. گفتــم: خانــم، ایــن موقــع شــب کاری 
نمی شــود کــرد! آقــا هــم االن چیــزی نــدارد کــه کمــک کنــد. آن خانــم، ناامیــد برگشــت. 
گــوش داده بــود، مــرا صــدا زد: شــیخ علــی!  کــه حرف هــای مــا را  دیــدم حضــرت آقــا، 
ــن ســاعت شــب،  ــه در ای ک ــد  کن ــو بازخواســت  ــد از مــن و ت ــر روز قیامــت، خداون گ ا
یــم؟!  بنــده ی مــن بــه در خانــه ی شــما آمــد؛ چــرا ناامیــدش کردیــد؛ مــا چــه جوابــى دار
کار می توانیــم بــرای او انجــام بدهیــم؟ فرمــود: تــو منــزل  کــردم: آقــا! االن چــه  عــرض 
ــرف،  ــا ایــن ب ــه آن کوچه هــا ب ــی رفتــن ب ــم؛ ول ــه می دان ــردم: بل ک او را بلــدی؟ عــرض 
کردیــم، صحــت  یــم. وقتــی منــزل را مالحظــه  مشــکل اســت. فرمــود: بلنــد شــو برو
اظهــارات آن خانــم معلــوم شــد. آقــا بــه مــن فرمــود: بــرو از قــول مــن بــه صدرالحکمــا 
ــس از  ــر آوردم. پ ــم دکت ــن رفت ــد. م کن ــه  ــض را معاین ی ــن مر ــد ای ــن اآلن بای بگــو، همی
معاینــه، نســخه ای نوشــت. آقــا بــه مــن فرمــود: بــرو از فــالن دواخانــه، بــه حســاب 
گرفتــه، آوردم. فرمــود: بــرو بــه منــزل فــالن عــالف، بگــو  مــن دوا را بگیــر. مــن رفتــم، 
گرفتــه، مقــداری غــذا هــم  گونــی زغــال بدهــد. مــن رفتــم زغــال  بــه حســاب مــن یــک 
آوردم. خالصــه آن شــب، آن خانــواده ی فقیــر از هــر جهــت راحــت شــدند. حــاج 
کــردم:  شــیخ بــه مــن فرمــود: روزی چه قــدر گوشــت بــرای منــزل مــا می گیــری؟ عــرض 
 بــرای 

ً
هفــت ســیر. فرمــود: نصــف آن را هــر روز بــه ایــن خانــه بــده، نصــف دیگــران فعــال

یــم بخوابیــم.1 مــا بــس اســت. آن وقــت فرمــود: حــاال بلنــد شــو برو

ــاز  کوهســتانی نیــز خــود را از ارشــاد مــردم و ایفــای وظیفــه ی اجتماعــی ب آیــت اهلل 

ورود  اول  در ســال های  کردنــد:  نقــل  نوربخــش والشــدی  مرحــوم  نمی داشــت. 

گاهــی معظم لــه در برخــی مناســبت ها  کوهســتانی بــه مازنــدران،  مرحــوم آیــت اهلل 

از  یکــی  می پرداخــت.  مــردم  ارشــاد  بــه  و  می کــرد  ســفر  اطــراف  روســتاهای  بــه 

یه مسطر، مشاره4، ص27. 1 . نشر
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حســینیه  می کــرد.  -والشــد1-عبور  مــا  روســتای  از  تابســتان  فصــل  در  ســال ها 

کــه اطــراف حســینیه محصــور  کنــار خیابــان قــرار داشــت؛ چــون دیدنــد  محــل در 

کردنــد، بــه نزدیــک  پایــان داخــل حســینیه و حیــاط آن اجتمــاع  نیســت و چهار

یکــی از خانه هــای حســینیه تشــریف بردنــد و صــدا زدنــد. پیرزنــی دِم درب آمــد. 

کــه شــما دوِر خانه هایتــان را  بــه او فرمــود: »بــه مــردم ایــن روســتا بگــو ســزاوار اســت 

کنیــد و آن را َچپــر2 و دیــوار نماییــد؛ ولــی خانــه امــام حســیناطرافش  محصــور 

گیــرد؟ شــما چگونــه ایــن اهانــت را  بــاز باشــد و محــل اســتراحت حیوانــات قــرار 

ــام، مردمــان روســتا تمامــی در مــزارع  یــد!« آن ای ــد و امیــد شــفاعت دار ی روا می دار

کــه بــه روســتا برگشــتند، آن پیــرزن قصــه را بــرای آن هــا  کار بودنــد. عصــر  مشــغول 

کردنــد و  ــا چنیــن مشــخصاتی از ایــن جــا عبــور  کــه آقــای روحانــی ب کــرد  تعریــف 

کــه آن آقــای بزرگــوار آیت اهلل  چنیــن فرمودنــد. پیرمــردان اهــل والشــد متوجــه شــدند 

ــاورزی را  کش کار  ــردای آن روز،  ــدند و ف ــر ش ــیار متأث ــن رو بس ــود؛ از ای ــتانی ب کوهس

کردنــد و بــه جنــگل رفتــه، چــوب تهیــه نمودنــد و تــا عصــر، دور حســینیه  تعطیــل 
کردنــد.3 را محصــور 

اهتمام  مورد  در  کوهستانی،  آیت اهلل  عصر  متدین  جوانان  از  یکی  هم چنین 

که  شمسی   1329 سال  حدود  می گوید:  اجتماعی  دغدغه های  رفع  به  ایشان 

یک و ظلمانی بود، فعالیت دشمنان اسام و روحانیت به اوج  دورانی بسیار تار

گمراهی نسل جوان از اسام هجوم آورده بودند.  رسیده بود و از هر طرف برای 

ش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران ایران. 1 . روستایی است از توابع حبن
2 . خانه و دیواری باشد که از چوب و علف سازند.

3 . کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص183؛ به نقل از حجت االسالم و املسلمین شیخ عبداهَّلل ممدی.
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یش و حکومت وقت، همه  مسیحیت، توده ای ها، فرقه ی ضاله ی بهائیت، دراو

در تاش بودند تا نسل جوان را میان تهی و از دین و اخاق جدا سازند. جمعی 

که با عنایت الهی و با مشورت و هدایت آیت اهلل  اندک از جوانان، بر آن شدیم 

کوهستانی، انجمن جوانان مسلمان »بهشهر« را در خصوص حفظ دیانت آنان 

کردیم،  کوهستانی[ مشورت  با معظم له ]حضرت آیت اهلل  تشکیل دهیم. وقتی 

با  بزرگوار  آن  بدانید.«  خود  انجمن  عضو  »مرا  فرمود:  و  کرد  تشویق  را  ما  بسیار 

گاه به بنده اجازه می داد  که درباره ی مصرف سهم امامداشت،  احتیاطی 

چگونگی  و  برنامه  و  استفاده  جوانان  هدایت  و  تبلیغ  امامبرای  سهم  از  تا 
کنم.1 گزارش  مصرف و مقدار آن را نیز به ایشان 

گرد ایشــان آیــت اهلل ایــازی نیــز الگویــی در ارتباطــات اجتماعــی بــه شــمار     شــا

کــه آن را هــم  کوچــک و ســاده  گلــی و  می رفــت. آن بزرگــوار یــک عمــر در خان هــای 

ــود  ــه حسینیه شــان متصــل ب ــه ب ــرد. ایــن خان ک ــود، زندگــی  ــرده ب ــه ارث ب ــدر ب از پ

گشــاده رویی از مــردم اســتقبال  کــه محــل ماقات هــای مردمــی ایشــان بــود و بــا 

می کــرد. هیــچ وقــت اجــازه نمــی داد درب منزلشــان را ببندنــد. می فرمــود: نکنــد 

کســی بــه مــا پنــاه بیــاورد و دِر منــزِل مــا را بســته ببینــد و ناامیــد برگــردد. غذایــش 

کــم بــود. در طــول ســال، ظهرهــا ناهــار را بــا میهمانــان میــل می کــرد. بعــد از  ســاده و 

ادای فریضــه ظهریــن، همــه ی میهمانــان را اعــم از فقیــر و غنــی، عالــم و بی ســواد، 
کاســه آش ســاده پذیرایــی می کــرد.2 ســر یــک ســفره بــا یــک قــرص نــان و یــک 

   آیت اهلل بنابی در خصوص اهمیت و محدوده ی حضور طاب در عرصه های 

1 . مهان، ص176-175.
له افق حوزه، مهان. 2 . »آیت اهَّلل حاج شیخ ابوالسن ایازی«، مج
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اجتماعی می فرماید:
طلبه نباید یک گوشه ی حجره منزوی شود. بعد از 15، 20 سال دیگر که یک مرتبه 
کند! لذا اجتماعی بودن را به قدر  می خواهد وارد اجتماع شود، نمی داند باید چه 
ید:  کند و بگو میسور یادشان می دهیم. ... طلبه نباید حسابش را از جامعه جدا 
من طلبه هستم. مردم مور و من سلیمان هستم! این صحیح نیست. خدا وقتی 
نُفِسُکم« را می آورد؛ یعنی پیامبر از شماست. 

َ
پیامبرش را توصیف می کند، واژه »ِمن ا

که مرا  ید از شماست. خودش می فرمود  با این که اشرف مخلوقات است؛ اما می گو
کجا! اصالً قابل مقایسه  کجا و پیامبر  یك مرد و زن به دنیا آورده. با این که مردم 

نیست؛ اما این که طلبه چقدر اجتماعی باشد، گفتنی است:

ــا  ــل اســت؛ ام ــه در حــال تحصی ــی جداســت. طلب ــا روحان ــه حســابش ب اوالً طلب
کــه بایــد  کــه فارغالتحصیــل شــده اســت. طلبــه در عیــن حــال  روحانــی کســی اســت 
آداب اجتماعــی را مراعــات کنــد، الزم اســت تــا حــدی از جامعــه دور باشــد. البتــه نــه 
ــا در اجتماعــات ضــروری  ــر باشــد و ی ــه از مســائل سیاســی و اجتماعــی بى خب این ک
 مطلــوب نیســت، 

ً
 و عرفــا

ً
کــه این گونــه انــزوا شــرعا سیاســی مذهبــی شــرکت نکنــد. 

کــه در حــد ضــرورت  بلکــه مــرادم دوری نســبی اســت. در مســائل اجتماعــی ای 
گــر طلبــه در حــال تحصیــل اســت، بایــد فکــرش را روی درس  نیســت، شــرکت نکنــد. ا
و بحــث متمرکــز کنــد و شــرکت کــردن در هــر مســأله اجتماعــی، مانــع از تمرکــز در درس 
ــرادرم مرحــوم شــده، اجــازه  ــم ب ــد: مــادر خان ی ــد و می گو ــه می آی و بحــث اســت. طلب
ــه 200  ک ــه شــهری  ــاس مشــکی پوشــیده، ب ــروم! گاهــی هــم لب ــه مرخصــی ب ــد ب بدهی
ــا در مجلــس عــزای او شــرکت  ــد ت ــه دارد، مســافرت می کن ــا بیشــتر فاصل ــر و ی کیلومت

کــرد... .1 کار دیگــر نمی شــود طلبگــی  ــا ایــن  نمایــد! ب

برخــی از مــوارد مشــارکت اجتماعــی طــاب مدرســه ی علمیه ی مســجد ســلیمان 

عبارت اســت از:

یىت آیت اهَّلل بناىب، به نقل از سایت حوزه علمیه بناب. 1 . دیدگاه های تربیىت -مدیر
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-شرکت در راهپیمایی ها؛

-شرکت در انتخابات؛

-شرکت در اردوهای جهادی در اوقات غیر درسی؛ 

گندم ها، طلبه ها را به درو می بریم تا  کردن  گندم زار: هنگام فصل درو  -درو در 

کمی کار کنند و به سختی عادت کرده و دستشان پوست بیندازد. در این میان، 

در  هم  خودکار  از  سنگین تر  حاج آقا!  که:  می کنند  شوخی  یک دیگر  با  طلبه ها 

ید! در خاطرات حضرت امام آمده است: من جوان که بودم،  عمرتان بلدید بردار

کردم. منظورش با خان های چپاول گر  گرفتم. در خمین مبارزه  تفنگ به دست 

شد. امام  این  گرفت،  دست  به  تفنگ  سالگی  چهارده  که  کسی  بود.  روس ها 

گلــزار شــهدا  گلــزار شــهدا؛ حداقــل ماهــی یک بــار دســته جمعی بــه  -رفتــن بــه 

یــارت عاشــورا خوانــده می شــود.  رفتــه و ز

-شرکت در هفته ی اهدای خون؛ 

بچه هــای  تــا  می بریــم  را  طلبه هــا  بهزیســتی،  هفتــه ی  در  معلــوالن؛  بــا  -دیــدار 

کــه زبــان و دســت و پــا ندارنــد، امــا پــدر دارنــد، مــادر دارنــد را ببیننــد.  معلولــی 

کــه صرفــا مفهومــی اســت و بگوییــم قــدر  کاســی  بــه نظــرم، اثــرش چنــد برابــِر یــک 

کــه خــدا بــه شــما داده اســت را بدانیــد.1  دســت و پــا و قــدر نعمت هایــی 

وهی  یت و انجام کار گر توانایی مدیر

این  باشد.  ویژگی هایی  دارای  و  داشته  مدیریت  توانایی  که  است  کسی  مدیر 

را برای رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رساند. شهید  او  ویژگی ها می تواند 

مــن تعلــمی و تربیــت حــوزه علمیــه بــا حجت االســالم و املســلیمن حــاج آقــای امیــین )امــام مجعــه و  1 . گفت وشــنود احنج
مدیــر حــوزه علمیــه مســجد ســلیمان(، فایــل صــویت.
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که یاران او به این امور اذعان  کارآمد و موفقی بود  بهشتیجزو مدیران توانا، 

یابی می کنند: ی را چنین ارز دارند. مقام معظم رهبری، ویژگی های مدیریتی و

گروهی کار  1. توانایی انجام 
گــروه  یــت  یژگی هــای مدیر کــه ایشــان ]شــهید بهشــتی[ همــه ی و یــم  شــاید بتوانــم بگو
را داشــت. آن کســی می توانــد یــک مدیــر خــوب بــرای فعالیت هــای دســته جمعی 
کار  گروهــی هــم در او باشــد. اوالً در مــورد خصلت هــای  کار  کــه خصلت هــای  باشــد 
کــه  یــن ایــن خصلت هــا ایــن اســت  کــه یکــی از بارزتر یــم  دســته جمعی، بایــد بگو
ــی  ــد؛ یعن کن ــده جمــع صرف نظــر  ــل عقی ــده ی خــودش در مقاب ــد از عقی انســان بتوان

تشــخیص جمــع را بــر تشــخیص خــودش ارجــح بدانــد.

 صاحب نظر 
ً
یبا آقای بهشتی این گونه بود. ایشان آدمی بود که در همه ی مسائل تقر

یم که همه ی نظرهای ایشان در همه ی مسائل، نظرات صددرصد  بود؛ البته نمی گو
درستی بود؛ اما باالخره آدمی صاحب فکر و نظر بود. با وجود آن که در اغلب مسائل 
در  می پذیرفت.  را  نظر جمع  که  می آمد  پیش  اوقات  از  بسیاری  بود،  صاحب نظر 
باره ی مسائل مربوط به تجمع و تشّکل با هم  که ما در مشهد در اولین جلسه ای 
کسی  گفتند  بهشتی  کنیم. شهید  یادداشت  را  اسامی  که  این شد  بر  قرار  داشتیم، 
گروه را  که خیلی راحت در جمع حل شود و نظر  که حاضر باشد  کنیم  را انتخاب 
که من این جور  یسید و بسنجید  گفت حاال اسم بنده را همین جوری ننو بپذیرد و 
کردند و به دیگران  هستم یا نه. ایشان در این مورد بسیار با سعه ی صدر برخورد 
گروهی هستند، باید توانایى  گر خواهان فعالیت  که ا نیز غیرمستقیم گوش زد نمودند 

حل شدن در جمع را نیز داشته باشند.1

بــان یــاران، ج1، ص45-51؛ ابراهــمی زاده، هبشــىت  یــخ از ز 1 . رک: انتشــارات روزنامــه مجهــوری اســالمی، جاودانــه تار
، ص199-118. در زمــین
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2. ابتكار
یــت جمعــی، ابتــکار اســت و شــهید بهشــتی بــه  یکــی دیگــر از خصوصیــات مدیر
اعتــراف دوســتان و دشــمنان، آدمــی بســیار مبتکــر بــود؛ در حقیقــت ایشــان مظهــر 
ابتــکار بــود و همیشــه حــرف و پیشــنهاد نــو داشــت و خیلــی اوقــات حــرف و پیشــنهاد 

ایشــان، محــور بحــث و فعالیــت جمــع می شــد.1

3. حلم
ــود.  ــم ایشــان ب ــرد، حل ــه ایشــان کمــک می ک ــا ب ــن زمینه ه ــه در ای ک ــی خاصــی  یژگ و
ــا   نمی تواننــد معن

ً
ــا ــود. حلــم را غالب کلمــه حلیــم ب ــه معنــای حقیقــی  آقــای بهشــتی ب

کننــد؛ امــا معــادل ایــن واژه را می تــوان »جنبــه داشــتن« و »ظرفیــت نفســانی داشــتن« 
کــرد. مرحــوم بهشــتی جنبــه داشــت و از ظرفیــت روحــی فوق العــاده ای برخــوردار  ذکــر 
کــه از میــدان بــه در  بــود و خیلــی دیــر برمی آشــفت. اصــوالً آقــای بهشــتی آدمــی نبــود 
رود و در برابــر اهانت هــا و توهین هــا حتــی اندکــی برآشــفته شــود. ممکــن بــود در یــک 
جلســه ای، حتــی اهانــت بــه او شــود و بارهــا دیدیــم کــه چنیــن هــم شــد. ایشــان آدمــی 
گــوش مــی داد و در آخــر بــا  کــه اهانــت را بــا بزرگــواری  کــه ایــن تحّمــل را داشــت  بــود 
کــه ایــن ظرفیــت انســانی را  ل و توجیــه بــه اهانــت پاســخ مــی داد. آدم هایــى  اســتدال
یتــی مناســب نیســتند. ظرفیــت نفســانی شــهید بهشــتی،  کارهــای مدیر ندارنــد، بــرای 
فقــط در مقابــل اهانت هــا نبــود، بلکــه ایشــان در مقابــل ســتایش و تمجیــد هــم حلیــم 
بودنــد و خــود را گــم نمی کردنــد. طوفانــی کــه از تمجیــد بــه وجــود آیــد، کمتــر از طوفــان 
کننده تــر اســت. حلــم و ظرفیــت  ناشــی از اهانــت نیســت؛ حتــی از آن نیــز غــرق 
نفســانی آقــای بهشــتی بدین گونــه بــود. بــا ایــن خصوصیــات اخالقــی، طبیعــی اســت 

کنــد.2 کــه آدمــی می توانــد اهانــت بــه خــود و انتقــادات طــرف مخالــف را تحمــل 

1 . مهان، ص119.
2 . مهان، ص120-119.
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4. اتكای به نفس
یکــی دیگــر از خصوصیــات ایشــان، اتــکای بــه نفــس بــود. مــن کمتــر کســی را دیــده ام 
یژگــی را مــن ناشــی از  کــه مثــل آقــای بهشــتی بــه خــودش متکــی باشــد. البتــه ایــن و
محیــط خانوادگــی ایشــان می دانــم؛ چــون محیــط خانوادگــی ایشــان طــوری نبــود 
ــرده  ک ــه آقــای بهشــتی در دوران کودکــی، احســاس ضعــف و عجــز و خودکم بینــی  ک
یاســت کل دنیــا  ــرای ر کــه شــما را ب گــر مثــالً چنان چــه بــه ایشــان می گفتنــد  باشــد. ا
ــن اســت، ممکــن  ــر از ای ــه کوچک ت ک ــد  ــچ  احســاس نمی کردن ــم، هی گرفته ای در نظــر 
ــرد؛ یعنــی از رو در  ــی هیچ وقــت احســاس ضعــف نمی ک ــدارم؛ ول ــد وقــت ن ی ــود بگو ب
 مدیــر 

ً
کارهــای بــزرگ اصــال احســاس ضعــف نمی کــرد. ایــن آدم مســلما یــى بــا  رو

ــد باشــد.1 ــى می توان خوب

5. هوشیار ی
 عاقــل 

ً
ــا ــود؛ یعنــی حقیقت یکــی از خصوصیــات دیگــر آقــای بهشــتی، عقــل ایشــان ب

کــرد، در  کم هوشــی و ســاده لوحی تعبیــر  کــه بتــوان بــه عنــوان  بــود. هیــچ مــوردی 
ایشــان نبــود. آدمــی عاقــل، متیــن و منطقــی و هوشــیار بــود و بــا مســائل بــا دقــت 
یژگــی خــاص ایشــان  یع  االنتقــال بودنــد. و یــف برخــورد می کــرد. بســیار ســر کامــل و ظر
گاهــی دو حــرف  ــدی مســائل بــود.  کار گیــری عقــل، ســرعت و دقــت جمع بن در بــه 
ــرد و دو طــرف را راضــی  ــدی می ک ــه نوعــی جمع بن ــه مطــرح می شــد، ب ک ضــد هــم را 
 برخــورد داشــتم، در شــورای 

ً
می نمــود. آن وقت هایــى کــه مــن بــا این گونــه مــوارد دائمــا

انقــالب، در مجلــس خبــرگان، در جلســات حــزب و در همــه ی جلســات دیگــر، یــک 
کــه اجتهــاد، یعنــی همین قــدرت  گفتــم  ــار بــه ذهنــم رســید و بــه آقــای بهشــتی هــم  ب
ــل مختلــف. در آن  ئ ــه و دال ــدی بیــن  ادل ــدرت جمع بن ــی ق ــاد یعن ــدی. اجته جمع بن

 یــک مجتهــد اســت.2
ً
کــه آقــای بهشــتی واقعــا موقــع، مــن متوجــه شــدم 

1 . مهان، ص120.
2 . مهان، ص121-120.
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6. محاسبه گری
یانــات را بــه تصادفــات  مرحــوم بهشــتی، هم چنیــن بســیار محاســبه گر بــود؛ یعنــی جر
کــه البتــه گاهــی اوقــات حســاب ها درســت و گاهــی غلــط  گــذار نمی کــرد  و اتفاقــات وا
کــه برخــورد ایشــان بــا انحرافــات بنی صــدر چگونــه حســاب شــده  بــود. شــما ببینیــد 
کامــالً حســاب شــده بــود. وقتــی مــن ایــن  بــود. ســخنرانی روز تاســوعای ایشــان 
کــه می توانســت  کــه آقــای بهشــتی هــر چــه را  ســخنرانی را شــنیدم، متوجــه شــدم 
کلمــات را داشــته  اســت.  گفتــه  و حســاب همــه ی جمــالت و  یــد،  در آن روز بگو
کــرد. بنی صــدر یــک  کــه بنی صــدر را ســرنگون  همیــن برخــورد حســاب شــده بــود 
کــه بــه جــز بــا مبــارزه حســاب شــده، نمی شــد  تبلیعات چــی غربــى و چیره دســتی بــود 
او را بیــرون انداخــت. البتــه بنی صــدر را امــام بــا اشــاره سرانگشــتان بیــرون انداختنــد؛ 
ولــی ایــن سرانگشــتان کــه بــه عظمــت کــوه اســت، بــه ایــن آســانی ها حرکــت نمی کنــد. 
کــه آقــای  مقدماتــی می خواهــد و آن مقدمــات، همین برخــورد حســاب شــده ای بــود 

بهشــتی داشــت.1

7. خستگی ناپذیری
آقــای بهشــتی هیچ وقــت خســته نمی شــد. ایشــان همیشــه مــورد مشــورت افــراد 
مختلــف قــرار می گرفتنــد و بــه عــالوه مســئولیت های مختلفــی، چــه قبــل از انقــالب 
کــه مــورد اعتمــاد افــراد باشــد و  و چــه بعــد از انقــالب داشــتند. مســلم اســت آدمــی 
مــورد مشــورت افــراد قــرار بگیــرد و هــم این کــه بــه کارهــای جــاری بپــردازد، الزم اســت 
 خیلــی زود خســته می شــود؛ امــا شــهید بهشــتی 

ً
کــه نیــرو ی فراوانــی صــرف کنــد و طبعــا

هیچ وقــت خســته نمی شــد. در مدرســه ی »رفــاه« در صندوق هــای قرض الحســنه، 
کار دوســتان  کار مــا همــکاری داشــتند؛ در  کتــب مختلــف و در  دفتــر نشــر، چــاپ 
مؤتلفــه شــرکت داشــت؛ در امــور اقتصــادی ســازمان های اســالمی، حــل و فصــل 
اختالفــات و بســیاری از کارهــای دیگــر، از جملــه اشــتغاالت ذهنــی و جســمی ایشــان 

1 . مهان، ص121.



247 فصل پنجم: شمه ای از زندگی مدیران موفق

گلــه  کــه آقــای بهشــتی از خســتگی  بــود؛ ولــی بــا ایــن وجــود، هیچ وقــت کســی ندیــد 
کلــی آقــای بهشــتی فــردی اعجاب انگیــز بودنــد و توانایى هایــى  کــرده باشــد. به طــور 
وافــری داشــت. شــهید بهشــتی، مجموعــه ای از خصلت هــای پســندیده و نیــک بــود 
 تــا بــه حــال فــردی مثــل آقــای بهشــتی درگذشــته و در حــال ندیــده ام.1

ً
و مــن شــخصا

8. لطافت روحی

»در حقیقت لطافتی در وجود ایشان بود که همه را جذب می کرد. خشونت بدی 

کسی را نمی رنجاند و بسیار مهربان بود.«2  و بدخواهی در وجودشان نبود. 

1 . ر.ک: مهان، ص122-121.
2 . مهان، ص122.
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یم حائری یزدی آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکر

)مؤسس حوزه ی  علمیه ی قم(

سال 1276هـ .ق در روستاى »مهرجرد« میبد یزد، در خانه ی مردى پاك دل و پرهیزکار 

به نام »محمدجعفر«، کودکی پا به عرصه حیات گذاشت و »عبدالکریم« نام گرفت.

   ایشــان پــس از گذرانــدن تحصیــات در مکتب خانــه ی اردکان یزد، وارد حوزه ی 

علمیــه ی یــزد شــد. هنــوز بیــش از 18 بهــار از عمــر عبدالکریــم ســپرى نگردیــده بود 

گرفــت و بــه همــراه مــادر، راهــی  ى جوشــیدن  کــه شــوق دیــدار عتبــات در دل و

کربــا در محضــر آیــت اهلل  ســرزمین عــراق شــد. چنــد ســالی در حــوزه ی علمیــه ی 

ــه ی  ــوزه ی علمی ــه ح ــتادش، ب ــی اس ــا راهنمای ــس از آن ب ــود و پ ــی ب ــل اردکان فاض

ســامّرا و بــه محضــر میــرزاى بــزرگ شــیرازى شــتافت.

   میرزاى شیرازى در آن زمان، مرجع وقت و در رأس حوزه ی علمیه ی سامّرا بود. 

یادى می گذاشت،  که به علم و معنویت آیت اهلل اردکانی، احترام ز ى از آن جـا  و

شیخ عبدالکریم را مورد توجه قرار داد. می گویند وقتی نامه ی فاضل اردکانی را 

کردم.«  کرد و فرمود: »مـن به شـما اخـاص پیـدا  خـواند، رو به عبـدالکریم 

حــوزه ی  متوجــه  کربــا،  بــه  یارتــی  ز ســفرهای  از  یکــی  در  عبدالکریــم  شــیخ     



نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه252

ــه ســردی  ــی، رو ب کــه بعــد از ارتحــال آیــت اهلل فاضــل اردکان ــا شــد  کرب  علمیــه ی 

نهــاده و بی رونــق شــده بــود؛ بنابرایــن بــرای رونــق دادن بــه ایــن حــوزه، از نجــف 

بــه  بــه همیــن جهــت ملقــب  کن شــد.  کربــا ســا و در  کــرد  اشــرف مهاجــرت 

کربــا را رونــق داد.  کمــی، حــوزه ی علمیــه ی  گردیــد و در مــدت  »حائــری« 

   بنــا بــر روایاتــی، آیــت اهلل حائــری بــه دعــوت ســید اســماعیل عراقــی، در ســال 

از شــهرهای  ک، علمــا  ارا بــه  ایشــان  ورود  بــا  ک شــدند.  ارا وارد  1332 هجــری 

آقــا ضیــاء، ســپهدار و حــاج  آوردنــد و ســه مدرســه ی  ی  ک رو ارا بــه  مختلــف 

گردیــد. ابراهیــم آن شــهر پررونــق 

یــارت امــام رضامشــرف شــدند. در رفــت و آمــد، چنــد     ایشــان مدتــی بعــد بــه ز

یــارت حضــرت معصومــه، مدرســه ی  کردنــد. ضمــن ز روزی در قــم توقــف 

ــق علمــای  کــه آن مدرســه ی پرشــور و رون ــد  فیضیــه و دارالشــفا را از نزدیــک دیدن

انبــار مغــازه داران  و  گدایــان و دیوانــگان  بــه مخروبــه و محــل اســکان  ســلف، 

گــر  تبدیــل شــده اســت. بعــد از آن، مکــرر بــه اطرافیــان مــی فرمودنــد: چــه می شــد ا

حــوزه ی علمیــه ی قــم، ســر و ســامانی می گرفــت.

مرتضی  شیخ  فرزندش  همراه  )1300ش(  1340ق  سال  در  حائری  آیت اهلل     

که مصادف با عید مبعث هم بود، به قم رفتند.  حائری، هنگام تحویل سال نو 

کودتای 1299 شمسی بود. ایشان با خواهش علما و مردم  این دوران مصادف با 

که آیت اهلل حائری  گفته شده  و تاش های آیت اهلل بافقی در قم ماندگار شدند. 

سوره   93 آیه ی  کردند،  استخاره  قرآن  با  یارت،  ز از  بعد  شدند،  مشرف  حرم  به 

آیه ی  این  دیدن  با  حائری  آیت اهلل  جَمعین.«1 
َ
ا هِلُكم 

َ
ِبا تونی 

ُ
أ »و  آمد:  یوسف 

ید.  1 . و مهه کسان خود را نزد من بیاور



253 فصل پنجم: شمه ای از زندگی مدیران موفق

گذاشت.  شریف، با عزم راسخ و قلبی مطمئن، بنا را بر اقامت در قم 

آیــت اهلل مؤســس  بــه  قــم  بــا تأســیس حــوزه ی علمیــه ی  کــه  آیــت اهلل حائــری     

کامــًا بــه ســوی تباهــی می رفــت، علمــا  کــه ایــران  ملقــب شــد، در ایــن شــرایط 

کــه علمــش بــه عالــم افاضــه شــود؛ و ایــن  بــه فکــر ایجــاد حــوزه ای در قــم افتادنــد 

ــرد  ــده بگی ــر عه ــت آن را ب ــد زعام ــه بتوان ک ــدی  ــم قدرت من ــه عال ــاج ب ــم، محت مه

کنــد؛ و مهم تــر از همــه، بــه صبــر و بردبــاری و زیرکــی  کــه آن را اداره  و بودجــه ای 

ــد و  ــری می دیدن ــران، ایــن همــه را در آیــت اهلل حائ ــزرگ ای ــود. علمــای ب نیازمنــد ب

کــرد. ایشــان در بهــار 1301ش حــوزه ی علمیــه ی قــم را رســمًا تأســیس 

بســیار  خدمــات  بــر  عــاوه  خــود،  پربــار  زندگــی  دوران  در  حائــرى  آیــت اهلل 

خــود،  مکتــب  در  مســلمانان،  و  اســام  بــه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  ارزش منــد 

یــس، توّجــه  کــه در دوران تدر کــرد. او  فرزانــگان و اندیشــمندان بزرگــی را تربیــت 

گردان خــود داشــت. افــراد خــوش اســتعداد را همــواره  بــه شــا ویــژه اى نســبت 

تشــویق می کــرد و مــورد حمایــت خویــش قــرار مــی داد و بدیــن ترتیــب توانســت 

کــه از میــان آنــان می تــوان  شــخصّیت هاى بــارزى را بــه جهــان اســام تقدیــم دارد 

آیــت اهلل  گلپایگانــی،  العظمــی  آیــت اهلل  خمینــی،  امــام  العظمــی  آیــت اهلل  از 

کــی، آیــت اهلل العظمــی مرعشــی نجفــی )قــدس ســّرهم( و صدهــا  العظمــی ارا

فرزانــه ی دیگــر نــام بــرد.

   آیــت اهلل حائــرى پــس از عمــرى تــاش و تحّمــل رنــج و مشــقت، در 17 ذیقعــده 

1355 هـــ.ق )1315 هـــ.ش( در ســن 81 ســالگی بــه دیــار ابــدى شــتافت و در جــوار 
مرقــد قدســی حضــرت معصومهبــه آغــوش خــاك ســپرده شــد.1

1 . ر.ک: مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، ج2، ص105-94.
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آیت اهلل حاج شیخ محمد کوهستانی

کوهستان مازندران( )مدیر مدرسه ی  علمیه ی  

گردان میــرزا حبیــب اهلل  کــه از شــا فقیــه وارســته شــیخ محّمدمهــدى مازندرانــی 

کــه او  گردیــد  رشــتی بــه شــمار مــی رود، در ســال 1308هـــ .ق صاحــب فرزنــدى 

کــودك در همــان  کــه ایــن  گرفــت  را محّمــد نامیــد. حکمــت الهــی بــر آن تعلــق 

ســنین خردســالی از چشــمه ی عطوفــت پــدرى پارســا و فاضــل محــروم بمانــد. 

کــه بانویــی  گشــت، ولــی مــادرش  گرچــه محّمــد از حضــور ُپرفیــض پــدر بی بهــره 

ى را عهــده دار شــد و در جهــت  کفالــت و پاك دامــن و صالــح بــود، مراقبــت و 

ى را  یــغ نکــرد و در اولیــن وهلــه، و کوشــش در گونــه  ى از هیــچ  تربیــت و رشــد و

کــرد  کارش وقتــی مشــاهده  بــه مکتب خانــه اى در »کوهســتان« فرســتاد. مــادر فــدا

کــه مراتــب علمــی و درجــات دانــش را بپیمایــد،  ایــن طفــل توانایــی آن را دارد 

کوهســتانی  گرفــت او را بــه حــوزه ی علمّیــه ی »بهشــهر« بفرســتد. آیــت اهلل  تصمیــم 

پــس از اســتفاده از دانشــوران حــوزه ی علمّیــه ی بهشــهر، عــازم شهرســتان بابــل 

گردیــد و بــه مــدت 14 مــاه در مدرســه ی »کاظم بیــك« نــزد شــیخ  )بــار فــروش( 

ــت. ــل پرداخ ــه تحصی ــی ب گرج ــد  احم



255 فصل پنجم: شمه ای از زندگی مدیران موفق

کوهســتانی، پــس از خوشــه چینی از دانــش علمــای بابــل، آن را بــه قصــد  آیــت اهلل 

کــرد و 13 ســال در مدرســه  اقامــت در جــوار بــارگاه حضــرت امــام رضاتــرک 

ــت.  گرف ــی  ــته پ ــر جس ــتادانی ب ــزد اس ــی را ن ــوم دین ــات عل ــر« تحصی ــرزا جعف »می

کــرد. آیــت اهلل  ــه عــراق هجــرت  ــی اجتهــادى خــود، ب ــه منظــور تقویــت مبان ى ب و

گواهــی اجتهــاد از  کوهســتانی پــس از 10 ســال تحصیــل در نجــف اشــرف و اخــذ 

آیــت اهلل نائینــی، بــه ایــران بازگشــت تــا اندوخته هــاى علمــی و میــوه ی ده هــا ســال 

گشــت وگذار در بوســتان معرفــت و حکمــت و فضیلــت را در اختیــار مشــتاقان 

معــارف نــاب قــرآن و عتــرت قــرار دهــد.

ــداث  ــگ اح کلن ــال 1316هـــ .ق،  ــاهی در س ــاق رضاش ــرایط اختن ــان در ش    ایش

یــادی در آن جــا مشــغول  کوهســتان1 را بــر زمیــن زد و طــاب ز حــوزه ی علمّیــه ی 

تحصیــل و پیمــودن قله هــاى رفیــع علــم و معنویــت شــدند و روح تشــنه ی خویــش 

کردنــد. کوهســتانی ســیراب  کمــال آیــت اهلل  را از زمــزم 

کوهستانی     برخوردارى از همسرى صالح و شایسته، از عوامل موفقیت آیت اهلل 

بــود. طــّاب حــوزه ی علمّیــه ی »کوهســتان«، بســیارى از موفقیت هــاى خــود را 

یــغ ایــن بانــو می داننــد؛  کارى، ســعه ی صــدر و محبت هــاى بی در مدیــون فــدا

از  آنــان  بیش تــر  و  بــود  آشــفته  طــّاب  معیشــتی  وضــع  ســال ها،  آن  در  چــون 

کــه محّبــت آن مــادر و رفــع بخشــی از نیازهــاى  کــم درآمــد بودنــد  خانواده هــاى 

آنــان در دلگرمــی طــّاب فوق  العــاده مؤثــر بــود. بــه همیــن دلیــل، حــاج شــیخ 

و  کوهســتان  کارهــاى حــوزه ی  از  »نیمــی  گفــت:  بهشــهرى  محّمــد شــاهرودى 

یاســت دینــی آیــت اهلل بــر دوش همســرش بــود.« شــهید هاشــمی نژاد  کمــك بــه ر

کیلومتری هبشهر مازندران واقع شده است. 1 . روستای کوهستان، جزء دهستان قره طقان است و در شش 
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گــر همــکارى همســر آیــت اهلل نبــود، اداره ی حــوزه برایــش  گفــت: »ا نیــز در این بــاره 

امــکان نداشــت«.

کوهســتانی در اواخــر زندگــی پربــار خــود، بــه بیمــارى برونشــیت و تنگــی     آیــت اهلل 

گردیــد. ایــن عالــم وارســته در روز جمعــه، 1351/2/8، مطابــق بــا  نفــس مبتــا 

گفــت و بــه لقــاى محبــوب  13 ربیــع االول ســال 1392هـــ .ق، نــداى حــق را لبیــك 

شــتافت. بنــا بــر وصّیــت ایشــان در جــوار مرقــد مطهــر امــام رضــا، در رواق 

دارالســیادة، بــه خــاك ســپرده شــد.1 

کــه بعضــی از آنــان از مدیــران مــدارس  گردان بســیاری را پــرورش داد     ایشــان شــا

علمیــه بودنــد. از جملــه می تــوان بــه آیــت اهلل ایــازی، حــاج میرتقــی نصیــری )مدیــر 

ئینــی در هزارجریب،  حــوزه ی  علمیــه ی  نوکنده(، حاج شــیخ حســین محمدی ال
کــرد.2 ســید خلیــل محمــدی بادابســری در بادابســر و شــهید هاشــمی نژاد اشــاره 

1 . ر.ک: مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، مهان، ص404-388.
2 . ر.ک: کوهستاىن، بر قله پارسایی، ص77.
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 آیت اهلل حاج شیخ ابوالحسن ایازی

)مدیر مدرسه ی علمیه ی جعفریه -رستمکال(

عالــم ربانــی حضــرت آیــت اهلل شــیخ ابوالحســن ایازی در ســال 1310 شمســی 

گشــود. والــد مکّرمــش مرحــوم  در رســتمکای بهشــهر ]مازنــدران[ دیــده بــه جهــان 

کــه از فضــای ممتــاز زمــان خویــش بــه شــمار می رفــت، بــه خاطــر  ماحیــدر ایــازی 

کودکــش نهــاد، بــدان  عاقــه ی  وافــرش بــه مقــام شــامخ والیــت، نــام ابوالحســن بــر 

گــردد. کــه در آینــده از مرّوجــان دیــن و ناشــران اخــاق و مشــی علــوی  امیــد 

علمیه ی  حوزه ی  به  پدر،  هدایت  و  ارشاد  با  دبستان،  دوره ی  اتمام  از  پس     

کوهستان که با مدیریت حضرت آیت اهلل کوهستانی اداره می شد، راه یافت. پس 

کوهستان و اعاظم حوزه ی علمیه ی  از چندی استفاده از محضر فقیه و عارف 

گردید و با درک محضر  ساری، برای ادامه ی تحصیل راهی حوزه ی علمیه ی قم 
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بارگاه  از فضای ملکوتی  برخورداری  و  قم  و اخاقی  پرآوازه ی علمی  چهره های 

گام های بلندی در جهت   ،کریمه ی اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه

تحصیل  سال  دوازده  از  پس  ایازی  آیت اهلل  برداشت.  اخاقی  و  علمی  ارتقای 

استاد  و  گران قدر  والد  به سفارش  بنا  قم،  تهذیب نفس در حوزه ی علمیه ی  و 

گرفت. کوهستانی، راه نجف اشرف را در پیش  گران مایه اش آیت اهلل 

   مــردم عالــم دوســت خطــه ی مازنــدران، بــه ویــژه اهالــی بهشــهر و رســتم کا بــا 

کوهســتانی، خواهــان  درخواســت های مکــرر خــود از طریــق حضــرت آیــت اهلل 

عزیمــت آیــت اهلل ایــازی بــه موطــن خــود شــدند. مدت هــا در انتظــار بازگشــت آن 

عالــم ربانــی بــه ســر می بردنــد تــا این کــه ایشــان بــه امــر بعضــی اســاتید در نجــف، 

کولــه بــاری از دانــش و تقــوا بــه  دعــوت هم وطنانــش را پاســخ مثبــت داده و بــا 

کــرد. زادگاه خویــش مراجعــت 

کوهســتانی بــه     پــس از مراجعــت آیــت اهلل ایــازی از نجــف، حضــرت آیــت اهلل 

کــه  دیــدار ایشــان آمدنــد و در ضمــن خیــر مقدم گویــی، توصیه هایــی داشــتند 

گــر می خواهــی عمــری بــا برکــت داشــته باشــی، بــه  از جملــه آن هــا ایــن بــود: »ا

کــه  تأســیس حــوزه ی علمیــه ی و تربیــت طــاب بپــرداز و از آمــد و شــدها بپرهیــز 

مانــع موفقیــت در ایــن مســیر خواهــد شــد.« بدیــن ترتیــب، حــوزه ی علمیــه ی 

ــتانی از  کوهس ــت اهلل  ــت آی ــال درخواس ــه دنب ــال 1341 و ب ــَتم کا از س ــه ُرس جعفری

کــرد. کار پــرورِش طــاب را آغــاز  آیــت اهلل ایــازی، تأســیس و 

   ایــن فقیــه و عــارف وارســته در 12 اســفند 1380، هم زمــان بــا دوم محــرم الحــرام 

بــه لقــاءاهلل و ســرای باقــی شــتافت.1 

له افق حوزه، مهان. 1 .آیت اهَّلل حاج شیخ ابوالسن ایازی، مج
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شهید آیت اهلل علی قدوسی

)مدیر محترم مدرسه ی  علمیه ی  حقانی(

کوچــك نهاونــد، فرزنــدى بــه دنیــا آمــد  در دوازدهــم مــرداد 1306 شمســی، در شــهر 
کــه نامــش را علــی نامیدنــد. پــدرش »آخونــد مااحمــد« از علمــاى بــزرگ شــهر بــود 
کــه پــس از ســال ها تحصیــل در حــوزه ی علمیــه ی نجــف و اســتفاده از درس 

بــزرگان بــه زادگاه خــود برگشــت و بــه ارشــاد مــردم پرداخــت.
کــه بــا حکومــت رضاشــاه مخالفــت     روحانــی مبــارزى بــه نــام شــیخ »خطیــب« 
کــه مااحمــد  بــود، در مســجدى  رفتــه  زنــدان هــم  بــه  می کــرد و بدیــن ســبب 
بیــن  در  روزى  می گفــت.  ســخن  می کــرد،  جماعــت  نمــاز  اقامــه ی  آن  در 
کوچــك آقــا )مااحمــد(،  گفــت: »دیشــب خــواب دیــدم فرزنــد  صحبت هایــش 
گرفتــه و حضــرت بــا دســت مبــارك خــود، بــر ســر  مــورد لطــف حضــرت پیامبرقــرار 
گذاشــته اســت.« ایــن حادثــه موجــب شــد تــا علــی در پانــزده ســالگی  او عمامــه 

)ســال 1321( وارد حــوزه ی علمیــه ی قــم شــود.
کشــِف حجــاب، مخالفــت بــا برگــزارى مجالــس  کــه رضاشــاه بــا     در دورانــی 
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کــردن لباس هــا و اقدام هــاى دیگــر در صــدد دین زدایــی  روضــه، متحدالشــکل 
در  و  بــود  تحصیــل  مشــغول  قــم  علمیــه ی  حــوزه ی  در  قدوســی  شــهید  بـــود، 
نهایــت تنگ دســتی از تحصیــل دســت برنداشــت. مقدمــات علــوم اســامی را 
گرفــت و از محضــر اســتادان  نــزد اســتادانی فرزانــه، ماننــد آیــت اهلل صدوقــی فــرا 
ی ســـال ها در درس خــارج آیــت اهلل  اخــاق حــوزه ی علمیــه ی قــم بهــره جســت. و
کــرد و از خـــرمن دانــش آن هــا خـــوشه ها چیــد. بروجـــردى و امـــام خـــمینی شــرکت 
احیا  حوزه  در  را  فلسفه  قم،  علمیه ی  حوزه ی  به  ورود  با  طباطبایی  عامه ی     
گرفت.  کرد. شهید قدوسی مقدمه اى از دروس هیئت و فلسفه را نزد ایشان فرا 
گردانش را شیفته ی خود  اخاق، علم و فروتنی عامه ی طباطبایی، همه ی شا
ساخته بود. آقاى قدوسی روزبه روز به عامه ی طباطبایی عاقه مندتر می شد. 
بدین سان  و  کرد  استفاده  به خوبی  استاد  رهنمودهاى سازنده ی اخاقی  از  او 
گرد با استاد آن چنان  توانست تحت تربیت او، به خودسازى بپردازد. رابطه ی شا
کرد. ى در سال 1334 شمسی با دختر ایشان ازدواج  که و گرم و صمیمی بود، 
   ایــام پدیــدارى مدرســه ی حقانــی، از فصــول درخشــان زندگــی آیــت اهلل قدوســی 
اســت. ایــن شــهید، بــا هم فکــرى برخــی از اســتادان برجســته ی انقابــی حــوزه ی 
علمیــه ، در پــی تغییــرات بنیــادى در ســاختار ادارى -آموزشــی حــوزه ی علمیــه ی 
قــم برمی آیــد و بدیــن جهــت تصمیــم می گیرنــد نقشــه خــود را ابتــدا در مدرســه اى 
نماینــد.  اجــرا  علمیــه  حوزه هــاى  سراســر  در  موفقیــت،  از  پــس  تــا  کننــد  آغــاز 
کــه بــا برنامه هــاى اصاحــی آنــان موافــق بــود، مدرســه ی  آیــت اهلل العظمــی میانــی 

گــذار می کنــد. علمیــه اى را در قــم بــه آن هــا وا
   مدرســه ی حقانــی در ســال 1343 بــا مدیریــت آیــت اهلل قدوســی و بــا همــکارى 
کار می کنــد.  شــهید بهشــتی، آیــت اهلل مصبــاح یــزدى و آیــت اهلل جنتــی آغــاز بــه 
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بــا تجربــه و انقابــی، ماننــد آیــت اهلل  بــا دعــوت از اســاتیدى  آیــت اهلل قدوســی 
ــه  ــی مدرس ــه ی علم ــی بنی گیان ــت اهلل محمــدى  ــی و آی ــت اهلل جنت ــکینی، آی مش
را تقویــت می کنــد. در آن زمــان، نظــم در حوزه هــاى علمیــه در جایــگاه خــود قــرار 
ــیار  ــه بس ک ــود  ــم ب ــه ی ق ــه ی علمی ــتین مدرس ــی، نخس ــه ی حقان ــت. مدرس نداش
کاس، برگــزارى امتحانــات و پیگیــرى مــدام  منظــم بــود. حضــور و غیــاب در 

ــود. رشــد علمــی -اخاقــی طــاب از امتیازهــای ایــن مدرســه ب
   انــدك انــدك آوازه ی مدرســه ی حقانــی بــه همــه جــا پخــش شــد. بســیارى از 
ى آوردنــد و تجمــع انبــوه اســتادان جــوان و انقابــی  جوانــان بــه ایــن مدرســه رو
در مدرســه، ســاواك را بــه هــراس انداخــت. مدرســه ی حقانــی پایــگاه مبــارزان 
دلیــل  بــه  ولــی  کــرد؛  حملــه  مدرســه ی  بــه  بارهــا  ســاواك  بــود.  شــده  شــناخته 

نبــرد. پیــش  از  کارى  کارآمــد شــهید قدوســی،  مدیریــت 
   آیــت اهلل قدوســی همــراه بــا روحانیــت مبــارز، در برپایــی راه پیمایی هــا، نقــش 
کشــید. پــس  رهبــری داشــت. او در »کمیتــه اســتقبال« از امــام، بســیار زحمــت 
یــت یافــت تــا در دادگاه هــای انقــاب بــه  از پیــروزی انقــاب، از ســوی امــام مأمور
ی از ســوی امــام مأمــور اداره ی امــور ســتاد انقــاب  قضــاوت بپــردازد. مدتــی بعــد، و
گشــته و بــا ورود امــام بــه قــم، آیــت اهلل قدوســی در دفتــر ایشــان بــه  اســامی در قــم 

ــود.  ــغول می ش ــت مش خدم
کل     امام خمینی در سال 1358 شمسی، آیت اهلل قدوسی را به دادستانی 
انقاب برمی گزیند. سرانجام پس از شهادت دوستانش، شهید بهشتی، باهنر، 
که منافقان  با بمبی  ی خود رسید و در 14 شهریور 1360  آرزو نیز به  او  رجایی، 
پیوست.1 خود  یاران  به  و  رسید  شهادت  به  بودند،  گذاشته  کار  دادستانی  در 

1 . ر.ک: مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، مهان، ص589-581.



نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه262

 شهید آیت اهلل سیدمحمد حسینی بهشتی

نبــان اصفهــان در 
ُ
ل ســیدمحمد حســینی در ســال 1307شمســی در محلــه ی 

خانــه ســاده ای بــه دنیــا آمــد. پــدرش از عالمــان اصفهــان و امــام جماعــت مســجد 

ک دامــن و پرهیــزکار بــود و در انجــام احــکام شــرعی و  نبــان و مــادرش، زنــی پا
ُ
ل

آداب اســامی دقــت نظــر داشــت.

کــرد و خیلــی ســریع،  ی تحصیــات را در چهــار ســالگی در مکتب خانــه آغــاز     و

گرفــت تــا این کــه بعدهــا بــه دبســتان  خوانــدن و نوشــتن و روخوانــی قــرآن را فــرا 

دولتــی رفــت. در 14 ســالگی )1321ش( تحصیــات دبیرســتان را نیمــه تمــام 

یــان می پیونــدد. چهــار ســال در اصفهــان تحصیــل  می گــذارد و بــه جرگــه ی حوزو

گردیــد. »در ســال  بــه حــوزه ی علمیــه ی قــم رهســپار  بــرای تکمیــل آن،  کــرد و 

1325 شمســی بــه قــم آمــدم. حــدود شــش مــاه در قــم بقیــه ســطح، مکاســب 

خــود  کــردم.«  شــروع  را  خــارج  شمســی،   1326 از  و  کــردم  تکمیــل  را  کفایــه  و 

ــزد ... آیــت اهلل محقــق دامــاد  ــد: »درس خــارج فقــه و اصــول را ن ایشــان می فرمودن
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می رفتــم. هم چنیــن درس اســتاد و مربــی بزرگــوارم و رهبرمــان امــام خمینــی و بعــد 

درس مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی، مقــداری درس مرحــوم آیــت اهلل ســید محمدتقــی 
کوه کمــری.«1 کمــی هــم درس مرحــوم آیــت اهلل حجــت  خوانســاری و مقــدار خیلــی 

ی، درس ناتمــام دبیرســتان را نیــز  کوشــش فــراوان، عــاوه بــر دروس حــوزو    بــا 

ــه اخــذ دیپلــم شــد و در همــان  هم زمــان ادامــه داده و در ســال 1327ش موفــق ب

ســال، وارد دانشــکده ی منقــول و معقــول شــد و در رشــته ی فلســفه بــه تحصیــل 

پرداخــت و در ســال 1330ش لیســانس خــود را گرفــت. پــس از آن بــه قــم مراجعت 

کــرد و در درس فلســفه عامــه ی طباطبایــی شــرکت جســت. شــهید بهشــتی در 

کــرد.  ســال 1353 از رســاله دکتــری خــود دفــاع 

   ایشــان عــاوه بــر علــوم دینــی، بــه امــور اجتماعــی و سیاســت نیــز عاقــه داشــت؛ 

از همیــن رو در نهضــت نفــت شــرکت می کــرد. حرکــت فرهنگــی ایشــان در آن 

کمــک برخــی از دوســتانش  کــه بــه  زمــان، تأســیس دبیرســتان »دیــن و دانــش« بــود 

گشــت. گرفــت و خــود مســئولیت آن را عهــده دار  شــکل 

   ایــن اندیشــمند ژرف بیــن در ســال 1339ش بــه فکــر ســازماندهی درســت و 

دقیــق بــرای حــوزه افتــاد و بدیــن منظــور بــا کمــک دوســتانش، مدرســه ی »حقانــی« 

را تأســیس کردنــد. در ســال 1344ش بــرای انجــام رســالت تبلیغــی بــه آلمــان ســفر 

کــرد تــا امامــت مســجد و تکمیــل ســاختمان مســجد و اداره ی امــور مســلمانان 

گیــرد.  ــه دانشــجویان مســلمان مقیــم آن جــا را برعهــده  فارســی زبان و رســیدگی ب

پــا مانــد و ســرانجام بــه ایــران بازگشــت. ایشــان چندیــن ســال در ارو

   »بــه ایــران آمــدم... بعــد مســأله تشــکیل روحانیت مبــارز و همکاری بــا مبارزات، 

1 . رباىن خلخاىل، شهدای روحانیت شیعه در یکصد سال اخیر، ج1، ص511-510.



نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه264

بخشــی از وقــت مــا را گرفــت تــا این کــه در ســال 1355، هســته هایی بــرای کارهای 

ــکل  ــارز ش ــت مب ــال 1356-1357، روحانی ــم و در س ــود آوردی ــه وج تی ب ــکیا تش

گرفــت.« شــهید بهشــتی در اوج مبــارزات شــرکت داشــت؛ جــزو معمــاران انقــاب 

ــه عنــوان نایــب رییــس  کــرد؛ ب ــه تأســیس حــزب جمهــوری اســامی  ــود؛ اقــدام ب ب

ــون اساســی حضــوری حضــوری فعــال داشــت  مجلــس خبــرگان، در تدویــن قان

کشــور  و در ســال 1358، بــه فرمــان حضــرت امــام بــه عنــوان  رئیــس دیــوان عالــی 

کنی منافقــان و بدخواهــان  منصــوب شــد. او همــواره آمــاج تهمت هــا و شــایعه پرا

بــود و ســرانجام در اثــر ایــن بدخواهی هــا، در شــبانگاه هفــت تیــر 1360، بــا انفجــار 
دفتــر حــزب جمهــوری اســامی، بــه لقــاء اهلل پیوســت.1

1 . ر.ک: مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، مهان، ص560-546.
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آیت اهلل حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی

)مدیر حوزه ی  علمیه ی  آیت اهلل مجتهدی تهران(

در نهــم مهرمــاه ١٣٠٢ ش. برابــر بــا دوم رجــب ســال ١٣4٣ ق. در تهــران چشــم بــه 

ــه مــّا محّمدعلــی مجتهــد معــروف  ــد، احمــد و ب ــام ایــن فرزن گشــودند. ن جهــان 

یــان  گردیــد. پــدرش محّمدباقــر از بازار بــود و بعدهــا بــه مجتهــدى تهرانــی مشــهور 

وجــود  بــا  مجتهــدی  آیــت اهلل  حضــرت  بــود.  تهــران  متدیــن  و  باتقــوا  معــروف، 

مخالفــت پــدر، در ســال 1362ق. و در ســن 19ســالگی بــر اثــر شــوق و عاقــه ی 

کســوت لبــاس روحانیــت در آمــد. پــس از ســال ها تحصیــل  یــاد بــه طلبگــی، بــه  ز

آیــت اهلل شــیخ  بزرگانــی چــون  از محضــر  اســتفاده  و  قــم  در حــوزه ی علمیــه ی 

محمدجــواد خندق آبــادی، ســید مرتضــی علــوی فریدونــی، عامــه ی طباطبایی، 

گلپایگانی، ســید  شــهید آیــت اهلل صدوقــی، شــیخ عبدالــرزاق اصفهانــی، آیــت اهلل 

ــه تهــران بازگشــت. احمــد خوانســاری، شــیخ محمدرضــا تنکابنــی و... ب

از استاد مجتهدى، طّاب و حوزه ی علمیه توسط شیخ محّمدحسین     قبل 
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زاهد اداره و سرپرستی می شدند. مرحوم شیخ محّمدحسین زاهد در ٢١ محرم 

در  استادش  وفات  از  پس  مجتهدى  آیت اهلل  درگذشت.  تهران  در  ق.   ١٣٧٣

ى آورد. یس طّاب رو کنونی( به تدر مسجد مّا محّمدجعفر )حوزه ی علمیه ی 

گذشت سه سال از رحلت شیخ محّمدحسین زاهد، عّده اى از تجار     پس از 

که حوزه ی علمیه ی مرحوم زاهد را به  کردند  ى درخواست  نزد استاد آمدند و از و

کند. در آن زمان، مسجد مّا محّمدجعفر، مخروبه اى بیش  این مسجد منتقل 

نبود. استاد آن روزها را این گونه توصیف می کند:»در ابتداى امر که به این مسجد 

آمدیم و حوزه را به وجود آوردیم، در مضیقه ی مالی بودیم؛ حتی حوزه ی علمیه 

در آن وقت، حجره اى نداشت و طّاب در شبستان مسجد می خوابیدند. خیلی 

کنم؛ اما خودم هم در فشار مالی بودم. ...پس از  کمك  دوست داشتم به طّاب 

مدتی با خرید خانه هاى اطراف مسجد، حجره هایی براى طلبه ها ساخته شد.« 

پس از گذشت پنجاه سال از زحمت ها و سختی هاى فراوان این عالم ربانی، حوزه ی 

علمیه به سطحی رسید که برخی از عالمان، این حوزه را در ایران کم نظیر می دانند. 

گیرى علوم دینی در  کنون بیش از هزار طلبه، صبح ها و عصرها مشغول فرا هم ا

این حوزه ی علمیه هستند. علت موفقیت استاد، عاوه بر پشتکار و استقامت 

این مدرسه است. به  الهی  اولیاى  و  توجه معصومین  و  الهی  توفیق  شخصی، 

   ایشان که در سال های آخر عمر از مشکات تنفسی و قلبی رنج می برد، در 23 دی 

1386  در سن 85 سالگی در بیمارستان بازرگانان تهران درگذشت و بنا بر وصّیت 
ک سپرده شد.1 ایشان، در مدرسه ی علمیه ی خودشان )آیت اهلل مجتهدی( به خا

1 . ر.ک: مهان، ص424-415.
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آیت اهلل سیدمحمدرضا خراسانی 
)مدیر حوزه  علمیه  اصفهان(

سید محمدرضا خراسانی به سال 1311 ق در میان خانواده ای صاحب فضل و 
گیتی نهاد. وی از خاندان سادات حسینی بود  تقوا، در اصفهان پای به عرصه ی 
کردند و  که در اواخر قرن دوازدهم هجری از زادگاه خود قائن به اصفهان مهاجرت 
به مدت دو قرن، افراد این خاندان به عنوان چهره های برجسته ی علمی و حوزوی 
در اصفهان، منشأ خیر و برکت بوده و مردم اصفهان ارادت خاص به آن ها داشتند.
محمدصادق  میر  حاج  چون  برجسته ای  اساتید  محضر  از  بهره مندی  با  ایشان 
خاتون آبادی، آقا سید ابوالقاسم دهکردی، آیت اهلل سید محمدباقر ُدرچه ای، آخوند 
کاشی و آخوند ما عبدالکریم گزی به درجه ی اجتهاد نائل آمد و یکی از چهره های 
برجسته ی علمی در اصفهان گردید که سال ها ریاست حوزه ی علمیه ی اصفهان 

را بر عهده داشت.
کــه داشــت، حــوزه ی علمیــه را  ــا نظــم و متانــت خاصــی     ایــن فقیــه عالی قــدر ب
کــه حوزه هــای علمیــه در  بــه خوبــی اداره می کــرد و در زمــان اســتبداد رضاخانــی 
یــت و طــاب در محدودیــت شــدید بودنــد، دلســوزانه در حفــظ ارزش های  مهجور
حوزه هــا و حمایــت از طــاب می کوشــید. پــس از ســقوط رضاخــان، نقــش مؤثــری 
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کــرد. در احیــای حــوزه ی علمیــه ی اصفهــان ایفــا 
یس این عالم بزرگوار با نظم خاصی توأم بود و همه ی جوانب     زندگی شخصی و تدر
را به خوبی اداره می کرد؛ به طوری که قبل از ظهرها در مدرسه ی صدر بازار، خارج 
می پرداخت. بحث  به  چهارباغ  مدرسه ی  در  عصر  هنگام  و  نمود  می  یس  تدر
اجتماعی،  خدمات  زمینه ی  در  که  بود  علمایی  جمله  از  خراسانی  آیت اهلل     
)مدرسه  عربان  مدرسه ی  تعمیر  جمله  از  است؛  داشته  توجهی  قابل  فعالیت 
آیت اهلل خادمی(. حکومت مستبدانه رضاخان، موجب متروکه و مخروبه شدن 
از  هم  عربان  مدرسه  و  بود  شده  اصفهان  علمیه  مدراس  و  حوزه ها  از  بسیاری 
که به همت آیت اهلل خراسانی در سال 1363هـ.ق تعمیر  این قاعده مستثنا نبود 

کن شدند. اساسی شد و جمعی از طاب حوزه ی علمیه در آن سا
کتابخانــه صــدر در     از دیگــر اقدامــات اجتماعــی آیــت اهلل خراســانی، تأســیس 
تکمیــل مدرســه صــدر بــازار بــوده و در ســال 1364ه.ق، زمیــن در ضلــع غربــی 
گرفــت و ســاختمانی دو طبقــه  کتابخانــه در نظــر  مدرســه ی صــدر را بــرای ایجــاد 

گردیــد. ــا معمــاری جالــب ایجــاد  ب
گذاشــته از     ایــن فقیــه بزرگــوار در زمینــه تألیــف هــم آثــاری از خــود بــه یــادگار 
کــه نســخه خطــی  جملــه: حاشــیه بــر فوائــد شــیخ انصــاری و حاشــیه بــر مکاســب 
ی مــی باشــد و هنــوز بــه چاپ نرســیده اســت. ایــن مجتهد  ایــن آثــار نــزد خانــواده و
عالی قــدر پــس از 86 ســال عمــر سراســر تــاش و خدمــت، در 29 رجــب ســال 
کشــید و در تکیــه فاضــان دارالفضــل تخــت  ک  1397ه.ق رخ در نقــاب خــا

فــوالد در جــوار قبــر جــدش ســید یوســف، آرامــش ابــدی یافــت.1

1 . http://farsi.al-shia.org.
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آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی
)مدیر مؤسسه  آموزشی و پژوهشی امام خمینی(

کویرى یزد دیده به جهان  محمدتقی مصباح یزدى در سال 1313 هـ.. ش در شهر 
براى  و  رساند  پایان  به  یزد  در  را  ى  حوزو مقدماتی  تحصیات  ى  و گشود. 
مشکات  علت  به  ولی  شد؛  نجف  عازم  اسامی،  علوم  تکمیلی  تحصیات 
سال  از  کرد.  هجرت  قم  به  تحصیل  ادامه  براى  یك سال،  از  بعد  مالی،  فراوان 
در  زمان،  همین  در  و  شرکت  راحل  امام  دروس  در  ه.ش   1339 سال  تا   1331
درس تفسیر قرآن، شفاى ابن سینا و اسفار ماصدرا از وجود عامه ی طباطبایی 
آیت اهلل بهجت شرکت  فقه  پانزده سال در درس  ى حدود  کرد. و کسب فیض 
که دوره درسی ایشان با حضرت امام به علت تبعید حضرت  داشت. بعد از آن 
امام قطع شد، معّظم له به تحقیق در مباحث اجتماعی اسام، از جمله بحث 
یم معدوم پهلوى  ى در مقابله با رژ جهاد، قضا و حکومت اسامی پرداخت. و
بهشتی،  دکتر  شهید  با  همکارى  جمله،  آن  از  که  داشت  فّعال  حضورى  نیز 
شهید باهنر و حجت االسام و المسلمین هاشمی رفسنجانی است و در این 
که تمام امور  بین، در انتشار دو نشریه با نام هاى »بعثت« و »انتقام« نقش داشت 
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انتشاراتی اثر دوم نیز به عهده ی ایشان بود. سپس در اداره ی مدرسه ی حّقانی به 
همراه آیت اهلل جنتی، شهید بهشتی و شهید قدوسی فّعالّیت داشت و حدود 
یس فلسفه و علوم قرآنی پرداخت. از آن پس، قبل و  ده سال در آن مکان به تدر
بعد از انقاب شکوهمند اسامی با حمایت و ترغیب امام خمینی، چندین 
دانشگاه، مدرسه و مؤّسسه را راه اندازى کرد که از مهم ترین آن ها می توان از بخش 
آموزش در مؤّسسه در راه حق، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه و بنیاد فرهنگی 

باقرالعلوم و سرانجام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی نام برد.
   معظم لــه چنــد دوره در مجلــس خبــرگان رهبــری حضــور داشــت. ایشــان داراى 
کام و فلســفه، الهّیــات،  تألیفــات و آثــار متعــددى در زمینــه قــرآن و حدیــث، 
آموزشــی  مؤسســه  می باشــد.  سیاســی  اجتماعــی،  مباحــث  و  عقایــد  اخــاق، 
و  ى  حــوزو کــز  مرا مهم تریــن  از  یکــی  کنــون  ا کــه   خمینــی امــام  پژوهشــی  و 
دانشــگاهی ایــران بــه شــمار مــی رود و بیــش از 12 رشــته علــوم انســانی و اســامی 
یــس می شــود، بــا  کارشناســی ارشــد و دکتــری در آن تدر کارشناســی،  در ســطح 
موافقــت و امــر امــام خمینــی و تهیــه ی زمیــن از ســوى آســتانه ی حضــرت 
فاطمه  و تأمین بودجه از ســوى مقام معظم رهبرى  در ســال 1374ش 
بــه  آیــت اهلل خامنــه اى، طــّی حکمــی  از ســوى  اســتاد مصبــاح  و  افتتــاح شــد 
یاســت آن منصــوب گردیــد. از بــرکات ایــن مؤسســه ی ارزنــده ی اســامی، تربیــت  ر
کتــاب  صدهــا پژوهش گــر علــوم انســانی اســامی، تألیــف و نشــر ده هــا عنــوان 
متقــن و عمیــق در جهــت دفــاع از اســام نــاب و پاســخ گویی بــه شــبهه های رایــج 

و تبییــن و تحلیــل آموزه هــاى صحیــح اســامی در جهــان معاصــر اســت.1

یرایش(. 1 . ر.ک: مجعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، مهان، ج6، ص540-547 )با اندکی و
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آیت اهلل حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی

)مدیر مدرسه ی  علمیه ی فیضیه بابل(

اســترآبادی در ســال 1314شمســی، در  آیــت اهلل نجف علــی فاضــل  فرزنــد 

گرفــت و در ســال  نجــف اشــرف بــه دنیــا آمــد. قــرآن و فارســی را در نجــف فــرا 

گذرانــد. 1326 بــه همــراه پــدر و مــادر بــه ایــران آمــد و ادبیــات را در حــوزه بابــل 

کردیم. یکی سال     ایشان در این باره می گویند: »ما در دو مرحله به ایران هجرت 

1326 شمسی بود، که دو سه سالی در ایران ماندیم و سپس مجددًا به نجف اشرف 

برگشته و بقیه ی دروس سطح و خارج را در آن جا فرا گرفتیم. مرحله ی دوم، سال 

کردیم. این دوران، مقارن با شکل گیری  که با خانواده به ایران هجرت  1354 بود 

که منزل و  گونه ای  انقاب اسامی بود و بنده نیز در آن حضور و نقش داشتم؛ به 

مسجد ما در شهرستان بابل، پناهگاه جوانان و انقابیون بود. بعد از انقاب هم، 

یس  در اولین دوره ی مجلس شورای اسامی حضور داشتم. از سال 1362به تدر

و مدیریت در یکی از حوزه های علمیه ی روستاهای نزدیک بابل مشغول شدم 

است. شده  حاصل  هم  نسبی  موفقیت  الحمدهلل  و  داشته  ادامه  کنون  تا که 
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که در نجف اشرف بودم، از محضر  40 نفر از بزرگان بهره بردم؛ ولی حدود  زمانی 

ی بنده داشتند. من هر روز این  14 نفر از آن ها بیشترین تأثیر علمی و معنوی رو

چهل استاد را به اسم یاد می کنم و برای آنان طلب مغفرت و علو مقام می نمایم. 

کاهی  بردم، شیخ عبداهلل  ایشان  از  را  استفاده  بیشترین  که  اساتیدی  از  یکی 

که در مدرسه ی آخوند خراسانی نجف حجره داشت و برای بنده زحمات  بود 

کشید. هم چنین مرحوم پدرم در ادبیات و منطق، استادم بود. دیگری  بسیاری 

که حق بزرگی بر بنده دارد. در نزد  کوهستانی، پدرخانم بنده بود  مرحوم آیت اهلل 

حاج میرزا حسن صافی اصفهانی و حاج شیخ غام رضا باقری اصفهانی، لمعه 

گرفتم و در درس اخاق ایشان  را تلّمذ کردم. از شهید مدنی تبریزی نیز لمعه را فرا

هم شرکت می کردم. نزد مرحوم حاج شیخ مجتبی لنکرانی مکاسب را خواندم. 

اندکی از درس های خارج را نزد آیت اهلل العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی 

تلمذ کردم و در محضر آیت اهلل حاج میرزا باقر زنجانی، یک دوره اصول و خارج فقه 

مکاسب خواندم. سپس به درس آیت اهلل العظمی خویی منتقل شدم و حدود 

20 سال در دروس اصول و فقه ایشان حضور یافتم. بعد از این بزرگواران در درس 

خارج حج آیت اهلل العظمی حکیم حضور یافتم و از درس های مرحوم آیت اهلل 

یادی بردم. در درس های  العظمی حاج سید عبداالعلی سبزواری نیز بهره های ز

مدت  در  و  کردم  شرکت  تهرانی  آقابزرگ  حاج  آیت اهلل  مرحوم  حدیث  و  رجال 

اقامت کوتاه خود در قم، اندکی از درس آیت اهلل العظمی محقق داماد فیض بردم. 

   در درس هــای اصــول و فقــه حضــرت امــام در قــم و نجــف نیــز شــرکت می کــردم. 

ایشــان از نظــر علمــی و فکــری در مــن بســیار نفــوذ داشــتند. هم چنیــن در درس 
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کــه  میــرزا مســلم ملکوتــی شــرکت می کــردم  آیــت اهلل حــاج  منظومــه ســبزواری 

ــه بنــده خیلــی محبــت داشــتند. ایشــان نیــز ب

آیــت اهلل فاضــل در ســال 1364 بــا جدیــت و پشــتکار، حــوزه ی علمیــه ی 

کــرد و بــا تــاش مســتمر و پی گیــر خــود توانســت  »فیضیــه« مازنــدران را راه انــدازی 
کنــد.1 طابــی فاضــل و باتقــوا و الیــق تربیــت 

1 . http://faiz432.ir/?p=199.
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آیت اهلل حاج شیخ عبدالمجید باقری ُبنابی 

)مدیر مدرسه ی علمیه ی  حضرت ولی عصر  شهرستانبناب(

در ســال 1318 شمســی در شــهر بنــاب، واقــع در اســتان آذربایجــان شــرقی و در 

گشــود. پــدرش آیــت اهلل حــاج شــیخ  خانــواده ی علــم و معنویــت دیــده بــه جهــان 

یســتی، زهــد، مناعــت  کبــری نــام داشــت. ساده ز یوســف و مــادرش ســیده علویــه 

نفــس، خدمــت بــه مــردم و دفــاع از حریــم امامــت و والیــت از صفــات بــارز آیــت اهلل 

حــاج شــیخ یوســف محســوب می گردیــد.

ولی  گردید؛  تبریز  طالبیه ی  مدرسه ی  عازم  سال1332ش،  در  بنابی  آیت اهلل     

پس از مدتی به بناب بازگشت و عاوه بر بهره مندی از محضر پدر بزرگوارشان، 

المسلمین  و  حجت االسام  نزد  نیز  را  لمعه  شرح  و  عرب  ادبیات  از  مقداری 

برادرش،  محضر  از  هم  مدتی  و  گرفت  فرا ئی  اعا اسماعیل  شیخ  آقای  مرحوم 

کرد. حجت االسام و المسلمین حاج شیخ عبدالحمید باقری بنابی استفاده 

گردیــد و تــا     حــاج آقــا بنابــی در ســال1337 ش بــه شــهر مقــدس قــم مشــرف 

ســال 1353 از خرمــن دانــش و معنویــت علمــا و بــزرگان خوشــه ها چیــد. ایشــان 
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ادامــه ی شــرح لمعــه را از محضــر آیــت اهلل میــرزا احمــد پایانــی اردبیلــی، قوانیــن 

و رســائل را از آیــت اهلل شــیخ مصطفــی اعتمــادی، مکاســب را از آیــت اهلل ســید 

کفایــه را هــم از محضــر آیــت اهلل میــرزا ابوالفضــل علمایــی ســرابی  جــواد خطیــب و 

و آیــت اهلل ســید محمدباقــر ســلطانی و هم چنیــن مقــداری از رســائل و مکاســب 

و درایــه را از آیــت اهلل ســبحانی و فلســفه را هــم از آیــت اهلل شــهید مفتــح فرا گرفــت.

ســید  آیــت اهلل  اخــاق  جلســه های  از  جمعــه  شــب های  هم چنیــن  ایشــان     

حســین فاطمــی و صبح هــای جمعــه از آیــت اهلل شــیخ عبــاس تهرانــی و نیــز از 

آیــت اهلل مشــکینی بهــره بــرد. اســتاد از ســال 1342 در دروس خــارج فقــه و اصــول 

گلپایگانــی، آیــت اهلل  حضــرت امــام خمینــی، آیــت اهلل العظمــی ســید محمدرضــا 

کــی، آیــت اهلل العظمــی آملــی و نیــز آیــت اهلل محقــق دامــاد حضــور یافتــه  العظمــی ارا

ــم علــم و معرفــت بهره منــد شــد. ــزرگان عال و از ایــن ب

یــج شــریعت نبــوی، عــازم     در ســال 1353ش بــه خاطــر امتثــال امــر پــدر، بــرای ترو

تبریزگردیــد و همــراه برادرشــان حــاج شــیخ عبدالحمیــد در راســتای ایجــاد تحــول 

گذشــته ی  در حــوزه ی علمیــه ی تبریــز و بازگردانــدن شــوکت، رونــق و عظمــت 

ــم  ــد، به رغ ــدور نگردی ــم مق ــن مه ــون ای ــرد و چ ک ــاز  ــی را آغ ــی بزرگ ــاد علم آن، جه

یــم پهلــوی، اقــدام بــه تأســیس مــدارس  کمیــت رژ مشــکات سیاســی ناشــی از حا

کردنــد.  جدیــدی 

و  مؤسســان  روشــن بینی  از  نشــان  مــدارس،  ایــن  متنــوع  و  نویــن  برنامه هــای     

ــر دروس متــداول  اداره کننــدگان آن هــا داشــت. طــاب در ایــن مــدارس، عــاوه ب

ــد،  ــرآن حفــظ می کردن ــی و معنــوی خــود، ق ــرای ارتقــای اخاق ــاش ب ی و ت حــوزو
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ــان انگلیســی فــرا می گرفتنــد و هــر چنــد  از نهج الباغــه بهره منــد می گردیدنــد، زب

ــار بــرای تقویــت روح و روان خــود و آمادگــی بیشــتر در عرصــه جهــاد  مــدت، یك ب

یارتــی و ســیاحتی می رفتنــد.  علمــی و معنــوی، بــه اردوهــای ز

کشــور  کنــون جــزو مدیــران نام آشــنا و موفــق حوزه هــای علمیــه ی     ایشــان هــم ا

هســتند و فعالیت هــا و شــیوه ی مدیریتــی ایشــان مــورد تحســین مقــام معظــم 
گرفتــه اســت.1 رهبــری و بســیاری از مراجــع و بــزرگان حــوزه قــرار 

یرایش(. 1 . به نقل از سایت حوزه علمیه بناب )با اندکی و
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بی کتب فارسی و عر
کریم. 1. قرآن 

2. نهج البالغه.

3. صحیفه سجادیه.

کانون اندیشه جوان، 1389. 4. ابراهیم زاده، حسن؛ بهشتی در زمین؛ تهران: 

ــر  کب ــح علی ا ــال؛ تصحی ــدوق(؛ الخص ــیخ ص ــی )ش ــن عل ــه، محمدب 5. ابن بابوی

غفــاری؛ قــم: ســازمان انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه 

علمیــه قــم، 1362.

یه، محمدبن علی )شیخ صدوق(؛ عیون أخبار الرضا؛ قم: کتاب فروشی   6.ابن بابو

اسالمی، 1396ق

الکتب  تهران: دار  الفقیه؛ تصحیح علی اکبر غفاری؛  ؛ من ال یحضره  .7

االسالمیه، 1385.

8. استادی، رضا؛ یادنامه آیت اهلل العظمی اراکی؛ تهران: اطالعات، 1376.

9. الهامی نیا، علی اصغر؛ سیره اخالقی -تربیتی امام خمینی؛ قم: زمزم هدایت، 

.1386

عالم  حال  )شرح  ملكوت  از  ایازی  قوام الدین؛  محمد  سوادکوهی،  امیری   .10

ایازی(؛ قم: سلسله، 1387. ابوالحسن  زاهد و معلم بزرگ اخالق عالمه شیخ 

زنامــه جمهــوری اســالمی؛ جاودانــه تاریــخ، از زبــان یاران: آشــنایی  11. انتشــارات رو

زنامــه  بــا افــکار و اندیشــه های شــهید مظلــوم آیــت اهلل بهشــتی؛ تهــران: انتشــارات رو
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جمهوری اســالمی، 1380. 

قــرن  در  قمــی  علمــای  زندگــی  قــم:  اختــران  ناصرالدیــن؛  قمــی،  انصــاری   .12

.1389 مــا،  دلیــل  قــم:  چهاردهــم؛ 

13. بانکی پورفــرد، امیرحســین و محمدتقــی رفیعــی؛ عیــار مدیــران از منظــر رهبــر 

معظــم انقــالب؛ اصفهــان: حدیــث راه عشــق، 1393.

کر؛ آداب الطــالب )سلســله مباحــث اخالقــی و حــوزوی  14. برخــوردار فریــد، شــا

آیــت اهلل مجتهــدی تهرانــی(؛ تهــران: الهــوت، 1385.

15. بروجردی، مهدی؛ درد بی درمان یا بدبختی مسلمین؛ ]بی جا[، برقعی، 1327.

ــام  گردان ام ــا ــی از ش ــب و خاطرات ــه دل: مطال ــد؛ صحیف ــش، حمی 16. بصیرت من

.1386 ،ــار امــام خمینــی خمینــی؛ تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آث

17. پاینده، ابوالقاسم؛ نهج الفصاحه؛ قم: انصار المهدی، 1388.

18. تمیمــی آمــدی، عبدالواحــد بــن محمــد؛ غررالحكــم و دررالكلــم؛ ترجمه محمد 

رحمتــی شــهرضا؛ قم: صبــح پیــروزی، 1392.

کتاب ردانی پور؛ تهران: روایت فتح، 1388. 19. ثبات، نفیسه؛ یادگاران)8(؛ 

گلشن ابرار؛ قم: معروف، 1379. 20. جمعی از پژهشگران حوزه علمیه قم؛ 

تهیه  اسالمی؛  منابع  در  نفس  بر  تحمیل  تربیتی  روش  هادی؛  حسین خانی،   .21

معاونت  قم:  علمیه؛  حوزه های  تهذیب  معاونت  مطالعات  مدیریت  ین  تدو و 

فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، 1393.

کبر؛ فخر العلماء عالمه ایازی »مجد مازندران«؛  22. حسینی شیرازی، سیدعلی ا

ساری: مهر ساجده، 1381.
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23. حسینی طهرانی، محمدحسین؛ مهر تابان؛ مشهد: عالمه طباطبائی، 1431ق.

24.  حســینی یــزدی، ســیدصادق؛ شــرح زندگانــی حضــرت آیــت اهلل مؤســس و 

فرزنــد برومندشــان آیــت اهلل حــاج شــیخ مرتضــی حائری؛قم:عالمــه، 1388.

25. خمینــی، ســیدروح اهلل؛ صحیفــه امــام؛ تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار 

.1378 ،امــام خمینــی

موسســه  تهــران:  حدیــث(؛  چهــل  )شــرح  حدیــث  اربعیــن  ؛   .26

.1373  ،خمینــی امــام  آثــار  نشــر  و  تنظیــم 

27. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه؛ تهران: دانشگاه تهران، 1337.

قــم:  المواعــظ؛  و  الحكــم  فــی  القلــوب  ارشــاد  حســن بن محمد؛  دیلمــی،   .28

.1386 الرضــی،  الشــریف 

29. رازی، محمــد؛ مجاهــد شــهید آیــت اهلل حــاج شــیخ محمدتقــی بافقــی، یگانــه 

گمنــام، ]بی تــا[.  مجاهــد فــی ســبیل اهلل قــرن چهاردهــم قمــری؛ قــم: شــهید 

30. ربانی، اسداهلل؛ فیض عرشی؛ اصفهان: دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان، 1378.

31. ربانــی خلخالــی، علی اصغــر؛ شــهدای روحانیــت شــیعه در یک صــد ســال 

اخیــر؛ ]بی جــا[، مکتــب الحســین، 1361.

32. رجائــی، غالمعلــی؛ برداشــت هایی از ســیره امــام خمینــی در عرصــه تعلیــم 

و تدریــس و مرجعیــت؛ تهــران:  مؤسســه چــاپ و نشــر عــروج، 1385.

 33. زمانــی وجدانــی، مصطفــی؛ سرگذشــت های ویــژه از زندگــی امــام خمینــی

بــه روایــت جمعــی از فضــال؛ تهــران: پیــام آزادی، 1376.

امــام  زندگــی  از  گفته هــا  نا و  گفته هــا  آفتــاب:  پابه پــای  امیررضــا؛  ســتوده،   .34
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.1373 پنجــره،  تهــران:  خمینــی؛ 

35. سعادتمند، رسول؛ آئین دانشوری در سیره امام خمینی؛ قم: تسنیم، 1389.

36. ســید ابــن  طــاوس، علــی بــن موســی؛ اقبــال األعمــال؛ ]بی جــا[، مکتــب االعــالم 
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امیرکبیــر، 1378.

38. شبیری زنجانی، موسی؛ جرعه ای از دریا؛ قم: مؤسسه کتاب شناسی شیعه، 1392.

39. شریف رازی، محمد؛ گنجینه دانشمندان؛ قم: کتاب فروشی اسالمیه،1351.

40. طریق االسالمی، احسان؛ طراوت بندگی: شرح احادیث اخالقی رهبر معظم 

انقالب اسالمی؛ قم: موسسه فرهنگی هنری طریق معرفت ثقلین، 1394.

االعلمــی  مؤسســه  قــم:  المتهجــد؛  مصبــاح  حســن؛  محمدبــن  طوســی،   .41

1418ق. للمطبوعــات،

42. عریضــی، علی بــن جعفــر؛ مســائل علی بــن جعفــر و مســتدرکاتها؛ قــم: مؤسســه 

آل البیتالحیــاء التــراث، 1361.

43. عمید، حسن؛ فرهنگ عمید؛ ]بی جا[، جاودان، 1355.

کاشــانی، محمــد بــن شــاه مرتضــی؛ الشــافی فــی العقایــد و االخــالق و  44.  فیــض 

االحــكام؛ ]بی جــا[، لــوح محفــوظ، 1383.

45. قمی، شیخ عباس؛ مفاتیح  الجنان؛ قم: مسجد مقدس جمکران، 1390.

کریمــی جهرمــی، علــی؛ آیــت اهلل مؤســس مرحــوم آقــای حــاج شــیخ عبدالكریــم   .46

حائــری؛ قــم: دار الحکمــه، 1372.
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کبــر غفــاری، تهــران:  کلینــی، محمدبــن یعقــوب؛ الكافــی؛ تصحیــح علی ا  .47

دارالکتــب االســالمیه، 1350.

فقیه  ربانی،  عالم  حال  )شرح  پارسایی  قله  بر  عبدالکریم؛  کوهستانی،   .48

کوهستانی(؛ تهران: ُادباء، 1392.  سبحانی حضرت آیت اهلل شیخ محمد 

49. مؤسسه فرهنگی قدر والیت؛ خاطرات و حكایت ها: 215 خاطره و حکایت از 

زبان رهبر معظم انقالب اسالمی؛ تهران: قدر والیت، 1386.

مجتهــدی؛   محضــر  در  رنده(؛  محمدحســین)گردآو گلپایگانــی،  محمــودی   .50

تهــران: الهــوت، 1389.

51. مجلسی، محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق.

52. محمدی ری شــهری، محمد؛ خاطره های آموزنده؛ قم: دارالحدیث،1391.

53. مختاری، رضا؛ سیمای فرزانگان؛ قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، 1371.

54. مدیریــت مطالعــات تربیتــی فرهنگــی معاونــت تهذیــب حوزه هــای علمیــه؛ 

213 راهــكار جهــت تقویــت و ارتقــای انگیــزه طلبگــی؛ قــم: معاونــت فرهنگــی و 

ــه، 1393. ی ــور خیر ــاف و ام ــازمان اوق ــی س اجتماع

55. مرکــز نشــر آثــار پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه؛ دانش نامــه امــام علــی؛ تصحیــح 

کبــر رشــاد؛ تهــران: مرکــز نشــر آثــار پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه،1380. علی ا

56. معاونــت فرهنگــی تربیتــی جامعــه المصطفــی العالمیــه؛ مجلــه ِمســَطر: ســیره 

تربیتــی علمــای اســالم، قــم: جامعــه المصطفــی العالمیــه، 1392.

57. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار؛ تهران: صدرا،1390.

58. معاونــت تربیتــی و فرهنگــی مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی؛ 
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خانــواده پویــا: مجموعــه پرســش ها و پاســخ های پیرامــون خانــواده؛ قــم: انتشــارات 

.1385 ،مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی

59. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دار الکتب االسالمیه، 1362.

60. وافــی، علــی؛ نســیم هدایــت )رهنمودهــای بــزرگان بــه طــاب جــوان(؛ قــم: 

.1388 شــفق، 

مقاله ها، پایان نامه ها، مصاحبه ها و سخنرانی ها 
61. »آیت اهلل دستغیب، پیر طریقت«؛ مجله مبلغان، شماره 60، آبان و آذر 1383.

حضــور،  مجلــه  عبدالکریــم«؛  شــیخ  یــزدی،  حائــری  مؤســس،  »آیــت اهلل   .62

.1385 تابســتان  شــماره57، 

بررسی زندگی آیت اهلل حاج  کیست؟  آقایی، عبدالرضا؛ »آیت اهلل مؤسس   .63

یخ، شماره56، پاییز1393. شیخ عبدالکریم حائری یزدی«؛ مجله رشد آموزش تار

64. انجمــن تعلیــم و تربیــت اســامی حــوزه علمیــه؛ در محضــر آیــت اهلل بنابــی، 

و  امینــی و حجت االســام  المســلمین  و  آیــت اهلل فاضــل، حجت االســام 
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بنابــی«؛   باقــری  عبدالمجیــد  اهلل  آیــت  -مدیریتــی  تربیتــی  »دیدگاه هــای   .65
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 .motaleat.tahzib-howzeh.ir 69. حسین خانی، هادی؛ روش تربیتی تغافل؛
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؛ مجله حوزه، ش58، مهر و آبان 1372. .73
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حائــری«،  آیــت اهلل  صبــور،  و  راندیــش  دو »مرجــع  ابوالفضــل؛  شــکوری،   .75
.1368 ش17،  یــاد،  فصل نامــه 

افــق  ایــازی«؛ مجلــه  ابوالحســن  افــق حــوزه؛ »آیــت اهلل حــاج شــیخ  76. مجلــه 
.1389 آذر   17 ش292،  حــوزه، 

ره و راهنمایــی مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی؛  77. مرکــز مشــاو
ــماره 9. ــأوا، ش ــریه م نش

78. معاونــت تربیتــی فرهنگــی مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی؛ 
ــان، شــماره23. ــه خوب ــه خان مجل

گردان در سیره امام خمینی)3(«؛  یس و تربیت شا 79. موگهی، عبدالرحیم؛ »تدر
مجله مبلغان، شماره 54، 1383.

80. مؤسســه پژوهشــی انقــالب اســالمی )دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل 
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العظمــی ســید علــی خامنــه ای(؛ نــرم افــزار حــوزه و روحانیــت )برگرفتــه از 
ــز تحقیقــات  رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری ســید علــی خامنــه ای(؛ مرک

کامپیوتــری علــوم اســالمی)نور(، 1392.
حوزه هــای  در  انســانی  نیــروی  رش  پــرو و  »تربیــت  محمدجــواد؛  نظافــت،   .81

.1387 اردیبهشــت  و  ردیــن  فرو ش145،  حــوزه،  نشــریه  علمیــه«؛ 

پایگاه های اینترنتی

.www.leader.ir  :82. پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

83.  akhlagh.net.

84.  akhlagh.tahzib-howzeh.ir.

85.  en.hawzahnews.com.

86.  farsi.hamenei.ir.

87.  hawzahbonab.com.

88.  howzeh-mojtahedi.ir.

89.  khabaronline.ir.

90.  isfahan.ir.

91.  is-hozeh.ir

92.  www.mesbahyazdi.ir.

93.  motaleat.tahzib-howzeh.com.

94.  new.javedan.ir.

95.  www.hawzah.net.

9  www.navideshahed.com.
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97.  www.noorhadith.ir.

98.  www.noorlib.ir.

99.  www.noormags.ir.

100.  www.vajehyab.com.

101.  www.varesoon.ir.

>و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین<
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بخشی از آثار تدوین شده در 
بیت یزی معاونت تهذیب و تر یت مطالعات و برنامه ر مدیر

یور طبع آراسته شده است: حوزه های علمیه که به ز



287 معرفی آثار
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ودی منتشر  خواهد شد: آثاری که به ز
1. فرهنگ حجره نشینی

2. نقش تربیتی اساتید
3. همسران همراه) سیره  همسران علما و بزرگان دین(

4. بر بال فرشتگان)ارزش طلبگی و بایدها و نبایدهای آن(
5. مشق عشق )ویرایش دوم(


