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آنچهمیخوانید،نگاهیبهخدمات ارزشمندبانویفرزانه،استادسیدهفاطمهخاموشی
(طاهایی) ،در قالب معرفی مدرسهای به نام مکتب نرجس  است .این مکتب به عنوان
اولین حوزه علمیه خواهران ،فعالیت خود را به منظور گسترش معارف دینی و
تربیت طلبه ،آغاز کرد .اگرچه تأسیس این مکتب با موانع
بسیاری همراه بود ،اما توفیقات الهی و
همت استاد خاموشی راه یادگیری و
یاددهی معارف اسالمی را برای بانوان
طلبههموارکرد.ایننوشتههابهانهای
برای قدردانی از اخالص این بانوی
شایستهاست.
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د
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ر
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و راهی که تا همیشه هست
به كوشش
فاطمه عربزاده
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کالم رهبر

اسالم ،انقالب و زن مسلمان

به واسطه اسالم ،انقالب و رهبری امام خمینی در کشور عزیزمان ،زن در مركز فعاليتهاى سياسى قرار گرفت و پرچم انقالب به دست زنان
سپرده شد و در همان حال توانست حجاب ،وقار و متانت اسالمى و عفاف و دين و تقواى خود را حفظ كند .كسى حقى از اين بزرگتر بر گردن
زن ايرانى و مسلمان ندارد .به بركت انقالب ،زن ايرانى در راه بسيار خوبى قرار گرفت .امروز ،زن ايرانى مىتواند در ميدان علم وارد شود و مدارج
علمى را طى كند؛ در حالى كه دين ،عفاف ،تقوا ،وقار ،متانت ،شخصيت و حرمت زن مسلمان را هم حفظ كرده باشد .همچنين زن مىتواند در
ميدان علوم و آگاهيهاى دينى وارد شود؛ بدون اينكه هيچ مانعى بر سر راهش باشد .در حال حاضر ،زن در كشور ما مىتواند در ميدان سياست
و فعاليتهاى سياسى ،اجتماعى ،جهادى ،كمك به مردم و انقالب و حضور در ميدانهاى گوناگون ،شخصيت خودش را با حفظ متانت و وقار و
حجاب اسالمى نشان بدهد .زن مسلمان ،شخصيت خودش را پيدا كرده است)1368/10/26( .
گفتار
حجتاالسالم مهدوی؛
رییس مرکز آموزشی
جامعة المصطفی مشهد

منتخب
مدرسهعلمیه
نرجسمجموعه
ارزشمندی است که
براساس نیازهای
جهان اسالم و جهان
معاصر به ابتکار یک
بانوی مؤمن و متعهد
که با سعه صدر و
ُحسن خلق ،توانسته
است حرکتی نظیر
پیامبر اسالم در
اندازهای کوچکتر
انجام دهد
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بزرگترین خدمتگذار بانوان ،اما همچنان غریب

اگر به  45سال پیش برگردیم و شرایط آن زمان را بررسی کنیم
متوجه اهمیت فعالیتهای مدرسه نرجس میشویم .در آن زمان
که نشریات ،مجالت و برخی مراکز زنان موضوع روز و مورد حمایت
اهداففرهنگیطاغوتقرارگرفتهبودفعالیتخانمطاهاییبهخوبی
متمایز است .خانمی که با اعتقادات معنوی و مستحکم ،همراه با
همسرش به ترویج مسایل فرهنگی اسالمی میپردازند .کاری که از
یک سو شناکردن در جهت مخالف جریان آب است ،و از سوی دیگر
حمایت و پشتوانه مالی و فکری ندارد .همچنین حکومت طاغوتی
زمان ،مانع از انجام اقداماتش میشود.
مطلبی که بسیار مهم است و باید به آن توجه کرد مسأله نیازسنجی
روز است .یعنی در اوج جریان مخالف ،متوجه مسایل روز و نیاز
جامعه بشویم .این به آن معنا نیست که امروز چه نیاز داریم ،بلکه
بفهمیم در چه فصلی کاشت کنیم تا در زمان مناسب برداشت کنیم.
مدرسه علمیه نرجس با فکر یک خانم ،تأسیس و راهاندازی شد؛
خانمی که تحصیلکرده مراکز و دانشگاههای اروپایی نبود و پایههای
فکریاش ،سنتی و مذهبی و دینی بود و با توجه به نیازهای زمان به
یادگیری و یاددهی آموزههای دینی میپردازد.
آموزشبرخیازخواهرانبهدلیلاینکهآقایانتصمیمگیروتأثیرگذار
زندگیشان هستند نتیجهای به همراه ندارد .در برابر مشکالت
مختلفی که در خانه پیش میآید کسی که خودش را سپر بال میکند
خانم خانه است .در نهایت از تحصیل باز میماند و آنچه که دنبالش
بوده است محقق نمیشود .برخی مراکز که کار آموزش زنان را به
عهده دارند اگر چه به دنبال برنامهریزی هستند اما خودشان هم ثبات
جدی ندارند .اگر بخواهیم با یک نگاه نقدگونه این مراکز را ارزیابی
کنیم باید بگوییم هنوز نتوانستهایم دورههای آموزشی مؤثر ،مفید و
فشردهای را برای خواهران برگزار کنیم که در آن آموزشها ،نیازهای
روزوهمچنینشرایطخانوادگی،عاطفی،روحیواجتماعیخواهران
درنظر گرفته شده باشد .مراکز ما یک دوره آموزش کلیشهای را با
یکسری تغییرات جزیی ،بدون توجه به مسایل و مشکالت خانمها
راهاندازی کردهاند که مطلوب نیست.
مطلب دیگری که باید به عنوان یک اشکال و کمبود شمردهشود
استفاده از استاد آقا برای خواهران است .اساتید خانم که به مرتبه
استادی میرسند آنقدری نیستند که پاسخگوی همه نیازهای
خواهران باشند .در نتیجه مراکز علمی و آموزشی خواهران از جمله
مکتبنرجسباتوجهبهمحدودیتهاییکهوجودداردطوریباید
برنامهریزی کنند که یکی از اهداف اصلی آنها تربیت استاد خانم باشد.
نکته مهم دیگری که وجود دارد تأمین منابع مالی است .مدیر این
مکتب ،یک مدیر عامل نیست ،مدیر مرکز آموزشی است .تمام تالش
مدیر این مرکز باید ارتقای آموزشی طلبهها باشد که البته یکی از
دغدغههای مهم و بزرگش تامین منابع مالی است که نیازمند تالش
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و همت زیاد است چنانچه منبع مالی تأمین نشود مدیر مدرسه باید
به دنبال تأمین منابع باشد و در این راه برنامهریزیهای الزم را انجام
دهد تا بتواند مجموعه را اداره کند .چراغ مالی مؤسساتی مثل مدرسه
نرجس که با فراز و نشیبهای زیادی مواجه است همیشه در
حال خاموش شدن است چرا که منابع مالیای که مدیر آنجا دنبال
میکند میزان مشخص و مدونی ندارد و امکان دارد یک ماه منابع
مالی موجود باشد و ماه دیگر هیچ هزینهای نباشد و ماه دیگر برعکس.
اگر خود مدیر به دنبال تأمین و جذب منابع مالی باشد و در این راه
هم موفق شود از مهمترین رسالتش که مدیریت برنامهریزی آموزش،
تعامل با طالب و اساتید است ،دور میشود.
مساله مهم دیگری که وجود دارد این است که میبایست جایگاه
بودجهفرهنگیمدرسهعلمیهنرجس رامشخصکرد.مدرسهای
که بیشترین خدمت را به جامعه زنان ارایه کرده است و به دنبال
تربیت نیروهای علمی و دینی مؤثر و همسو با نظام بوده و در تمامی
صحنههای سیاسی حضور پیدا کرده است .آیا دولتمردان ما نباید
سهمیبرایاینفعالیتهاودلگرمیفعاالنمدرسهعلمیهنرجس
در این عرصه قایل شوند؟! آیا تنها تعریف و تمجید از مدرسه علمیه
نرجس ،مدیر و اساتید آن کافی است؟! آیا مدرسهای که مدیر
آن نیمی از وقتش را به مدیریت برنامهریزی آموزشی و نیمی از آن
را به تأمین منابع مالی اختصاص داده است و با فرض خانمبودنش
همه مشکالتی را که ممکن است برای یک خانم پیش بیاید به جان
خریده است ،در این بین سهمی ندارد؟! من فکر میکنم اگر در
کنار بودجههای سنگین فرهنگی که بعضی وقتها صرف کارهایی
که رنگ فرهنگی دارد ولی روح برنامه فرهنگی ندارد یک دهم این
هزینههایهنگفترابهمراکزعلمیآموزشیمانندمکتبنرجس
اختصاصمیدادیمبهنتیجهبهتریمیرسیدیم.
ما میبایست بعضی وقتها یک بازنگری در فعالیتها داشته باشیم
و آسیبها و نیازهایی که وجود دارد را نقد کنیم .فرصتهایی که
از دست رفته است و تهدیدهایی که در بین کار با آن روبهرو
هستیم را شناسایی کنیم و با استفاده از افکار مختلف ،به دنبال
ارایه راهکارهای مناسب باشیم .به همین منظور نیاز است که
رسالهها و پایاننامهها طوری هدایت شوند که برای زیرشاخهها و
موضوعاتی که ایجاد خواهد شد کار شایسته و مطلوبی تولید شود.
در نهایت مدرسه علمیه نرجس مجموعه ارزشمندی است
که براساس نیازهای جهان اسالم و جهان معاصر به ابتکار یک
بانوی مؤمن و متعهد که با سعه صدر و ُحسن خلق ،توانسته است
حرکتی نظیر پیامبر اسالم در اندازهای کوچکتر انجام دهد و
بهترین پیام را برای جامعه زنان در مسایل تربیتی و اخالقی به
همراه داشته باشد شکل گرفته است.
تنظیم:زهراسماواتی
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از منزل
آیتاهللمیالنی
تا مکتب نرجس
شرایط فرهنگی بانوان در سال  1335هـ..ش بسیار سخت بود،
طوریکه تشکیل کالسهای معارف اسالمی و تدریس علوم دینی
توسط یک خانم برای بسیاری از افراد قابل هضم نبود .با وجود موانع
متعدد بر سر راه ،به یاری حق،و با همت استاد خاموشی (طاهایی)
مجالس درس در منزل ایشان با رونق بسیار برپا شد تا جایی که بعد
از مدتی منزل ایشان دیگر گنجایش نداشت! با تشویق و پشتیبانی
همت یکی از خیرین ،به نام
مرحوم آیتاهلل العظمی میالنی و ّ
مرحوم آقای ناصری .در سال  1345هـ.ش زمینی به منظور ساخت
مدرسه علمیه نرجس اهدا شد .پس از ساخت مدرسه کالسهای
درس به آنجا منتقل گردید .بدین ترتیب ،مکتب نرجس
هنگامی شروع به کار کرد که در کشور حوزهای برای تحصیل علوم
دینی خواهران وجود نداشت.
مكتبنرجسابتداازجلساتمنزلاستادطاهاييومسجدآيتاهلل
ميالني شروع به فعالیت کرد و كمكم موجي ساده وخالصانه شكل
گرفت و گسترش یافت .بعدها مكاني براي طالب ،وقف مدرسه
گرديد .مدرسه اي كه در آن به تدريس علوم ديني ميپرداختند
و هر از چند گاهي ساواك و رژیم طاغوت مانع تحقق برنامههاي
مكتب ميشدند؛ ا ّما مداومت و توكل مكتبيها اكسيري شد تا در
آن زمان مدرسه علميه نرجس ،به عنوان قطبي اثرگذار در حوزه
علميه خواهران قرار گیرد .رؤياي بزرگي كه اکنون با تالش مداوم به
واقعيتپيوستهاست.
رسالتيكههرگزلغونميشود
از همان سالهاي اول شروع كار مكتب نرجس يعني از سال
1345هـ .ش تا سال  1353هـ.ش ـ يك دوره كالسهاي ابتدايي
با جمعيتي  300نفري برگزار ميشدكه اين جمعيت خود به خود
زمينه حساسيت را براي رژيم وقت ايجاد ميكرد .در طول همين
هشت سال هم اداره فرهنگ ،كارشكنيهايي را انجام داد ودر نهایت،
باعث بسته شدن حوزه به وسيلۀ ساواك شد.ا ّما اين رسالتي بود كه
با هدف تداوم شروع شده بود .بعد از اين ماجراها،حركتها مخفيانه
وآگاهانهتر ادامه يافت .تا جایی که جلسات چند نفري از افراد مورد
اطمينان و مورد اعتماد برگزار میشد.
عزت حسيني دژي در مقابل ساواك

کم کم شور مردمي به اوج ميرسيد وتجسس نيروهاي ساواك بيشتر
ميشد .در ماه مبارک رمضان سال  1355هـ.ش ،جلسات روزها در
مسجدالنبي وشبهاي قدر در منازل برخی از نیروهای متعهد و
مؤمن برگزار ميشد .این جلسات با دخالت مستقيم ساواك منجر
به تعطيلي شد .ا ّما در محرم سال 1356هـ.ش ،درست زماني كه شور
حسيني به اوج ميرسيد ،مجالس عزاداري به مكتب بازگشت ودر

تاريخچه

آنجا برگزار شد .در آن زمان از وجود شخصيت هايي همچون شهيد
هاشمينژاد و كامياب به عنوان سخنران استفاده ميشد.

مریم علوی

بازگشت دوباره كالسها به مكتب

بعدازچهارسالمبارزۀپنهانيومخفيانهوارایهدروسبهصورتمحدود،
همزمانباشروعمبارزاتمردم،دوبارهفعاليتهابهمدرسهمنتقلشد.
از اين سال دورههاي طلبگي یک سال برگزار شد وكالسها هفتهاي
سه روز(روزهاي فرد)برگزار ميشد .در ابتداي فروردين ماه سال1358
هـ.شدروسجديديبهبرنامۀدرسيقبلاضافهشدكهمورداستقبال
جمعيتانبوهيقرارگرفت.دروسيهمچون:قرآن،نهجالبالغه،عربي،
بررسي مكاتب وتفسير،همچنين در ا ّول مهر ماه سال 1358هـ.ش تا
خرداد ماه سال  1359هـ.ش دروس بيشتري مطابق نياز طالب ارایه
شد .بسيج وتعليم اسلحه ،دفاع غيرنظامي ،كمكهاي اوليه وتربيت
معلّمبراينهضتسوادآموزيازاينقبيلاند.
تغييراتهمراهباافزايشامكانات

از سال  1359هـ.ش تا سال  1360هـ.ش دورههاي طلبگي سه ساله
شد و براي پذيرش طالب در مكتب نرجس  مصاحبه علمی ،به
عنوان یکی از شرایط ورود به دوره اضافه شد .در همين سالها با
اوجگيري استقبال زياد طالب ،معيار پذيرش ،قبولي در آزمون ورودي
ومصاحبه اعالم گرديد واولين طلبههاي شبانهروزي پذيرفته شدند.
کمکم امكاناتي از قبیل خوابگاه ،مهدكودك و سلف سرويس براي
رفاه بيشتر طالب به مکتب اضافه شد.
گام نهادن در عرصه بينالملل

در سال  1356هـ .ش مدرسه ،فعاليتهاي خود را با پذيرش طالب
غير ايراني گسترش داد وگام به عرصه بينالمللي نهاد .اولين طلبهها
ازكشورهايپاكستانوچينبودندكهبه صورتمهاجربراي تحصيل
به مشهد آمده بودند .به همین خاطر خوابگاه و امكانات رفاهي ديگري
براي طالب غيرايراني در نظر گرفته شد ،ا ّما تأسيس رسمي واحد
طالب غيرايراني از سال  1373هـ.ش كليد خورد .در همين سال از
 1400نفر طلبه غيرايراني ثبت نام به عمل آمد.

منتخب
مكتب نرجس
ابتدا از جلسات
منزل استاد طاهايي
و مسجدآيتاهلل
ميالني شروع به
فعالیت کرد و
كمكم موجي ساده
وخالصانهشكل
گرفت و گسترش
یافت

سايهايبهگستردگيمركزمديريت

با پيشنهاد مقام معظم رهبري ،حوزههاي علمیه خواهران شهر
مشهد ،تحت برنامه حوزه علميه خواهران در قم قرار گرفت .مكتب
نرجس هم به دليل داشتن هیئت علمي قوي در رشتههاي
فقه واصول ،فلسفه،کالم وادبيات عرب در سال  1378هـ .ش تحت
پوشش مركز مديريت حوزۀعلميه خراسان قرار گرفت .در همين
سالها به دليل وسعت مدرسه؛ برخی از بخشها جدا وسازماندهي
شد .همۀاين بخشها توسط مديريت مدرسه ،سركار خانم طاهايي
مدیریتميشدند.
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یادداشت
به كوشش
مریم دهقان

ره دراز است و قلندر بیدار

شیوهمدیریتیخانمطاهاییازنگاهمسوولفرهنگیمکتبنرجس

استادخاموشی(مرحومهطاهایی)درتمامیسخنرانیهایشانهمچون
مادری مهربان که فرزندش را تربیت میکند،آموزههای اسالمی را به
مخاطبین خود تعلیم میدادند؛ چه آنهایی که در مدرسه به صورت
رسمی مشغول تحصیل بودند و چه کسانی که در جلسات بعدازظهر
سهشنبههای ایشان حضور داشتند .این جلسات هم-زمان با تأسیس
مکتب توسط ایشان (از سال  1345هـ.ش) راهاندازی شده بود و از آن
تاریخ،خانمهایزیادیازجملهاساتید،دانشجویان،همسرانمسوولین
نظام وخانمهای خان هدار در جلسات ایشان شرکت میکردند .این
جلسات هم اکنون در حال برگزاری است و خانم پورحسینی و خانم
رسایی که مورد تایید استاد بودند کار تدریس را به عهده گرفتهاند.
روشنگریهایی که خانمهای مشهدی داشتند ،بهخاطر فعالیتهای
خالصانهفرهنگیوسیاسیمکتباست.نقشیکهخانمهایمشهدی
در حمایت از والیت ،چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب داشته و
دارندمرهونپشتیبانیوحمایتبانوانیهمچوناستادخاموشیبودند.

از خرداد ماه سال 1342هـ.ش به بعد ،محور اصلی فعالیت این مکتب
و استاد خاموشی ،حمایتهای سیاسی و فرهنگی از والیت فقیه و امام
خمینی(ره) ،بود .در حقیقت بانوان مشهدی در کنار کسانی همچون
استاد خاموشی پشتیبانی و حمایت از والیت فقیه را به خوبی انجام
دادند .استاد خاموشی در تمامی تحصنها و تظاهراتهای ضدرژیم
پهلوی شرکت میکردند و همیشه پیشقدم بودند .ایشان به صورت
مرتب با مقام معظم رهبری و آیتاهلل شیرازی و آیتاهلل طبسی در
ارتباط بودند .مسوولیت رهبری زنان برعهده استاد خاموشی و رهبری
مردان برعهده این سه شخص بود .نکتهای که حایز اهمیت است این
است که ایشان به هیچ وجه از خط والیت فاصله نگرفتند .به قول
خودشان نه عقب رفتند نه جلوتر از ایشان قدم برداشتند .پا به پای
ایشانحرکتمیکردند.
همیشه در برنامههای فرهنگی مکتب نرجس میفرمودند که
دشمن از دو روش برای نابودکردن اسالم اقدام میکند:یک روش با

زنی از جنس نور
آزاده شجاعی

نگاهی به زندگی و اخالق استاد طاهایی

«اگربخواهيم قضاوتی رامطرح كنيم،آن قضاوت اين
خواهدبودكهنظامجمهورىاسالمیتوانستهاستبه
قلهاى دست پيدا كندكه عبارت است ازپرورش زنان
فرزانهوصاحبانديشهوصاحبرأى ونظردرظريفترين
وحساسترين مسایل يك جامعه»؛ در این میان استادسیده
فاطمهخاموشی(طاهایی)یکیازاینشخصیتهابودندکه
بابیش ازنیم قرن تالش خالصانه درراه کسب ونشرمعارف
اسالمی و برطرف کردن خألهای فکری ومعنوی جامعه،تالش
نموده است؛ رهبر فرزانه انقالب نیز با تأیید این امر در شرح
مقامواالیشمیفرماید:
«این بانوی بزرگوار درمدت نزديك به نيم قرن،خدمات
ارزشمندی درتعليم وتربيت بانوان وگسترش معارف اسالمی
تقديمداشتهوباتأسيسمركزعلمیوفرهنگی«مكتب
نرجس»كانون با ارزشی ایجاد کرده است كه اميداست
ازاين پس نيزبه خدمات خود ادامه دهد».

وقتی نام استاد طاهایی میآید اشک در چشمان کسانی که ایشان
را میشناختند ،جمع میشد؛ این کوچکترین عالمت محبت آنها
به استاد فاطمه خاموشی است .بانویی که نیم قرن تالش خود را
لطف خدا میدانست و خود را در برابر او هیچ .بانویی که فقط برای
عمل به تکلیف الهی قدم برمیداشت .بانویی که اخالق ،رکن اصلی
زندگیاش بود و دیگران را از این طریق شیفته خود کرده بود .همان
کسی که در زمینههای مختلف علمی به دنبال کسب معرفت بود
و زکات علوم آموختهاش را با آموختن به بزرگ و کوچک ،پیر
و جوان ،دوست و غریبه ،شاگرد و همکار میپرداخت .بانویی که
الگویش را حضرت فاطمه زهرا میدانست.
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اخبا ر ماه

استاد ماه

قسمت اول :گوشهای از زندگینامه استاد
تولد
خانواده خاموشی ،دراول محرم سال 1309هـ .ش پذیرای اولین
فرزند خود ،یعنی بانو سیده فاطمه شد .وی که ندای دعای صباح،
زیارت جامعه و زیارت عاشورای مادر از همان آغازین لحظات والدت
در گوشش طنینانداز شده بود بهشدت محب اهل بیت گردید.
ازدواج
در سن  12سالگی با آقای طاهایی ازدواج کرد و به احترام همسر،
نام «طاهایی» را به عنوان شهرت برگزید .حدود  10سال در منزل
پدر همسر خود اقامت گزید و در این مدت از محضر ایشان دروس
حوزوی را آموخت و همزمان بعضی کتابها را از همسر خود درس
گرفت.
هجرت به مشهد
حاجآقای طاهایی در سفری به مشهد مقدس تصمیم گرفت به
این شهر هجرت کنند .خانه و مغازهای خریداری کرده و خیلی
زود به آنجا نقل مکان کردند .استاد خاموشی درباره خاطرات این
دوران ،ميگوید:
«خدا رحمت کند برادرم تقی خاموشی را! ایشان خیلی به درس
عالقه داشت .خودش از همان سنین پایین ،بچههای همسایه را جمع
ميکردوبهآنهاقرآنواخالقمیآموخت.مشهدکهميآمد،ميگفت:
«خواهر!شمامشهدتنهاییدرسبده،درسیبخوان».اومشوقمنبود.
دختران همسایه هم آمدند و گفتند :شما به ما درس بده .همان موقع
در خانه شروع به تدریس کردم .در منزل ده کالس درس داشتم».

پروندهماه

مدرسه ماه
مقصد5

طلبه ماه

استفاده از جهل مردم؛ به همین دلیل و برای مبارزه با دشمن ،یکی از
زمینههای فعالیت مدرسه را پژوهش و آموزش قرار دادند تا آموزههای
دینی را تعلیم دهند و مردم را نسبت به دین آگاه کنند .بخشی از
کارشانآگاهیبخشیبهطلبههادرزمینهعلومقرآنیومسایلعلمی
بود .اساس تبلیغ را آگاهی بخشی به مردم قرار دادند تا مردم به ویژه
بانوان که نقش مهمی در خانواده دارند ،اطالعات درستی درباره دین
داشتهباشند.
روش دیگر از راه هنر؛ ایشان تأکید داشتند تالش طلبهها این باشد
که مردم را از راه هنر به دین دعوت کنند .از این رو ،از زمان تأسیس
مکتب نرجس  بخش فرهنگی فعال بود .بهترین نمایشنامهها
را انتخاب میکردند .خودشان نمایشنامه مینوشتند،کارگردانی
میکردند و با طلبههایی که توانایی بازی در تئاتر داشتند کار
میکردند .کارهای پشتصحنه را هم انجام میدادند .ایشان بهترین
و پرمحتواترین مطالب را در رابطه با مسایل فرهنگی روز که مورد
نیاز بانوان بود تهیه و به صورت نمایشنامه در جشنهای مذهبی از
قبیل نیمهشعبان و مراسمهای مختلف دیگر ،اجرا میکردند.تا جایی

که اجرای این نمایشنامهها مکتب نرجس را زبانزد عام و خاص
کرده بود و مکتبهای دیگر به ویژه دانشجویان در این مراسم حضور
داشتندودعوتمیشدند.درزمینههایفرهنگیدیگرنیزبسیارفعال
بوده و استاد خاموشی نسبت به آنها توجه ویژهای داشتند .به عنوان
مثال میگفتند کارهای خطاطی ،کارهای هنری و پردهنویسیهای
طلبهها مردم را تحت تاثیر قرار میدهد .در همه زمینههای فرهنگی
نیروداشتیم.خطاط،گرافیست،نقاشو....بیشترطلبههاییکهدراین
مکتبمشغولبهتحصیلشدندبهدلیلوجودچنینفضاهایهنری
پُررنگ مدرسه بوده واز اینکه فضای فرهنگی و معنوی مکتب اینقدر
جذاب و شاد بود ،ابراز رضایت میکردند.
با همه این اوصاف ،تمام کارهایی که در این مکتب انجام شده است،
ذرهای از بینهایت است و در عرصه فرهنگ ،راه طوالنیای در پیش
داریموبسیاریازکارهایاصلیومهمراانجامندادهایم.امیدوارمتمامی
گروههایمختلفجامعهاعمازحوزوی،دانشگاهی،اساتید،هنرمندان
و رسانههابا کمک هم بتوانند مردم را با اصول فرهنگ اصیل اسالمی،
بهویژهزندگیاهلبیتآشناکنند.
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اساتید
ِ
بزرگ زمان ،آيتاهلل میرزا جواد
ایشان اخالق را از محضر عارف
آقا تهرانی (دایی بزرگوارش) ،به صورت عملی و اعتقادات را از آقا
شیخ غالمحسین تبریزی (معروف به عبدخدایی) ،فراگرفت و از
کالس درس آيتاهلل میالنی و شهیدهاشمينژاد نیز بهرهها برد.
درس تفسیر را به مدت دو سال به صورت خاص نزد مقام معظم
رهبری ،حضرت آيتاهلل خامنهای آموخت.

منتخب

سالهای سیاه اختناق
آن روزهایی که تعلیم آموزههای دینی و گفتن از قرآن بسیار
دشوار بود ،استاد طاهایی تفسیر سورههای قرآن را آغاز کرد.
برای او فرقی نمیکرد چه سورهای باشد سوره حمد باشد یا
بقره ،حجرات باشد یا ابراهیم یا اعراف؛ مهم کالم خدا بود که
باید گفته میشد .به راستی که در آن دوران ،سخن گفتن از
ابراهیم بتشکن بسیار دشوار بود ،چرا که به مذاق حکومت
خوش نمیآمد.اگرچه فعالیتهای رسمی مدرسه به مدت
سه سال از طرف رژیم منحط پهلوی متوقف شد ،ا ّما جلسات
سخنرانی افشاگرانه استاد متوقف نشد.این مدرسه پس از
پیروزی انقالب اسالمی فعالیتهای خود را دوباره شروع کرد و
اساسنامه آن نیز در همان زمان تدوین و به ثبت رسید.
بیگمان تجلی دو عنصر ایمان و مسوولیت ،به همراه صبر و
شرح صدر سبب شده بود که در سالهای پرتالطم و پرجوش
و خروش دفاع مقدس ،سلسله مباحث ادب در جنگ را بیان
کنند و در کنار آن درسهایی مانند منطق ،اصول مظفر ،باب
حادی عشر ،معالم ،عروه و ...را تدریس کنند ،و چون مسأله
امر به معروف و نهی از منکر را محدود به این شهر مقدس
نمیدانستند با سفرهای متعدد به شهرهای مختلف ،به منظور
زنده نگهداشتن شریعت تالش کردند و با پذیرش طالب
خارجی از کشورهای مختلف جهان ،ندای اسالم را به دورترین
نقاط جهان رساندند.

ایشان در زیارت
قبور ائمه و امام
زادگان با اخالص
تمام ،اذن دخول
میخواندند.عبارت
«فأذن لی یا موالی»
را چندین و چند بار
تکرار میکردند.
گویی درست پشت
در منزل امام
ایستادهاند و اجازه همسرداری
ورود میخواهند خانم خودشان میفرمودند« :من و طاهایی همیشه حدود

را نگه میداشتیم .هیچگاه موقع ناراحتی بحث نمیکردیم.
همیشه سکوت میکردیم تا مشکل رفع شود» .استاد در
شرح حال همسرشان در منزل میفرمودند« :ایشان همیشه
مشوق من بودندو پیش از آنکه برای تدریس یا تبلیغ بروم،
تا وقتی که وضو میگرفتم و آماده میشدم ،مطالب را با هم
مرور میکردیم .وقتی برای تبلیغ به مدارس یا شهرستانهای
مختلف سفر میکردم ،کالسهای من را ایشان به عهده
میگرفتند و تدریس میکردند».

استاداز نگاه دیگران
بستگان ایشان تعریف میکنند ما که به مالقاتشان میرفتیم،
میدیدیم که آقای طاهایی و خانم دو سمت میز نشستهاند .گاه
آقا مطلبی را میخواند و خانم مینوشتند و گاه خانم چیزی را می-
خواند و ایشان مینوشتند .یکی از نزدیکان ایشان میگوید منزل ما
روبهروی منزل آقای طاهایی بود .ما میدیدیم که تا پاسی از شب،
چراغ اتاق مطالعه آنها روشن است و زن و شوهر ،هر دو مشغول
مطالعههستند.
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اخبا ر ماه

استاد ماه

قسمت دوم:چکیدهای از رموز موفقیت بانو
نظم؛ محور اصلی
نظم در کارشان اصل بود .سند کارشان را این روایت از
امیرالمؤمنین(ع) میدانستند« :اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم».
علم و عمل
استاد فقط نهجالبالغه نميخواندند ،عمل ميکردند و همیشه
ميفرمودند«:به آنچه ميدانید ،عمل کنید؛ خداوند علم آنچه را
نميدانید به شما عطا ميکند».
معتقد و متفکر
حضرت علی ميفرمایند« :عاقل اول مياندیشد ،بعد حرف
ميزند» .هر بار برای کاری خدمت استاد ميرفتیم ،اول استاد خوب
به حرفها گوش ميدادند و سپس با مکث و تفکر با نام خداوند
شروع به صحبت ميکردند و پاسخ ما را ميدادند.
امر به معروف و نهی از منکر
ایشان توجه ویژهای به امر به معروف و نهی از منکر داشتند و
شیوههای متفاوتی برای امر به معروف و نهی از منکر داشتند ،گاهی
با سکوت خود در برابر کاری که درست نميدانستند و گاهی با اخم
یا روی گردانیدن ،امر به معروف و نهی از منکر ميکردند.
زیارت
ایشان در زیارت قبور ائمه و امام زادگان با اخالص تمام ،اذن
دخول میخواندند .عبارت «فأذن لی یا موالی» را چندین و چند
بار تکرار میکردند .گویی درست پشت در منزل امام ایستادهاند و
اجازه ورود میخواهند .استاد زیارت جمعی را دوست داشتند .چون
خودش نوعی تبلیغ بود .هیچگاه زیارتی را از روی مفاتیح نخواندند.
بیشتر ادعیه و زیارات را از حفظ میخواندند .خانم هر شب رمضان
ساعت یک نیمه شب به پابوس امام رضامیرفتند .در سنین
جوانی همراه با کبوترهای مهاجر خوابگاه پیاده مشرف میشدند.
بعدها که جمعیت طلبهها زیادتر شد ،با مینیبوس مکتب راهی
میشدند .خانم در مسیر نافله میخواندند و به ما توصیه میکردند
سورههای کوچکی که حفظ هستیم بخوانیم و به روح امام رضا
هدیه کنیم .زیارتهایشان به نیابت ائمه بود و ثواب آن را به
اموات هدیه میکردند.
نگاه والیتی
استاد ،مقام معظم رهبری را پایهگذار تفکر انقالبی خود ميدانست.
اخالق
مهمترین ویژگی اخالقی خانم سیدخاموشی ،تواضع است .ایشان
این صفت و ویژگی مهم اخالقی را در تمامی ابعاد زندگی خود اعم
از محیط آموزشی ،اداری و خانواده به کار میبردند .به عنوان مثال
همیشه در سالم کردن به دیگران ،پیشقدم بود.
تهجد
تهجد ،برنامهای بود که استاد توجه زیادی بر آن داشت .طلبهها با
بیتوته در حوزه ،نیمهشب با صدای مناجات استاد از خواب بیدار
شده و نماز شب میخواندند .ایشان ،حتی در آخرین شب زندگی
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خود از فضیلت نماز شب غافل نشده و آن را به جا آوردند.
تنها سفارش
شما کار را فقط برای رضای خدا انجام دهید تا خداوند ،شما را یاری
کند تا ظاهر کار شما برای همیشه باقی مانده و روی دیگران هم
تأثیرگذارباشد.
مفسر قرآن
ّ
استاد ،مدام با قرآن انس داشتند تا جایی که آثار آن در تمامی ابعاد
زندگی ایشان ظاهر شده بود .به همین خاطر همیشه آیات قرآن را
با تدبر تالوت میکردند.
پشتکار
خانم طاهایی در ابتدای تشکیل کالسها همه دروس را
خودشان تدریس ميکردند ،ا ّما پس از تأسیس مکتب نرجس
(سال )1345از شاگردان و دوستان خود در تدریس استفاده کردند.
مقابله با دشمن
از نظر استاد ،توجه به مسایل هنری اهمیت بسیار زیادی داشت.
به اعتقاد ایشان یکی از عمدهترین فعالیت دشمنان اسالم در به
انحراف کشیدن جامعه ،از طریق مسایل هنری به ویژه در دو گروه
زنان و جوانان بود .به همین منظور ،ایشان توجه زیادی برای اعتالی
مباحث عالی معنوی در جوانان و زنان از طریق هنر بودند .به عنوان
مثال ،به سرودن اشعار و اجرای نمایشنامه با مضامین عالی معنوی،
اخالقی و اجتماعی بسیار توجه میکردند.
تألیفات
معروفتریناثرایشانکتابسیریدرخطبهفدکاستکهرتبهبرتر
همایشبرترینهای حوزوی را کسبکرده است.همچنین سیری در
دعای مکارم االخالق ،معیار شناخت شیعه ،سیری در زیارت عاشورا،
آموزههای تربیتی و دینیاز دیگر کتابهای ایشان است.
افتخارات فرهنگی
ـ عضویت در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان از سال 1378؛
ـ انتخاب ایشان به عنوان خادم نمونه فرهنگ در سال  1382از
سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
ـ خادم نمونه استان خراسان در سال  1383از سوی دوازدهمین
نمایشگاهبینالمللیقرآنکریم.
نرجسهای دیگر
تأسیسسهمدرسهعلمیهبهنامهای«فاطمهالزهرایتوس»«،زهرای
اطهر »و «بیتالزهرا »در مشهد مقدس و مدارس علمیه در
شهرستانهایبیرجند،تربتجام،سبزوار،کاشمر،جمنآباد،فریمان،
خواف ،زاهدان ،زابل و ایرانشهر از جمله خدمات این بانوی فاضله است.
قسمت سوم :خاطرات طلبههای خارجی با استاد طاهایی
دفاعی جانانه با پشتوانه نرجس
وقتی به مدرسه نرجس آمدم تا آموزههای اسالمی را تعلیم
ببینم ،تصور درستی از فقه جعفری نداشتم .پس از پایان تحصیالتم
در مدرسه نرجس به پاکستان برگشتم و تحصیالت عالیه را در

یکی از دانشگاههای مهم کشورم ادامه دادم .موضوع پایاننامه خود
را به مقایسه فقه حنفی و جعفری اختصاص دادم .به سختی استاد
راهنمایی پیدا کردم تا حاضر شود این پایاننامه را نظارت علمی کند.
در حالیکه از لحاظ امکانات در مضیقه بودم ،موفق شدم پایاننامه
را به جلسه دفاعیه برسانم .در جلسه دفاعیه تعداد زیادی از استادان
دانشگاه و مفتیهای اهل سنت حضور داشتند .من به دفاع از
پایاننامه خود پرداختم .مث ً
ال در مبحث قطع دست سارق ،به نظریه
فقه جعفری و اهل سنت اشاره کردم .از دیدگاه فقه جعفری قطع
دست سارق از انگشتان است چون کف دستان یکی از اعضای انسان
در سجدهگاه است دفاع کردم و از دیدگاه اهل سنت دست سارق
از مرفق قطع میشود که در این صورت محل سجده دست قطع
میشود .و همچنین سایر موارد را دفاع کردم تا جاییکه به پایاننامه
من امتیاز عالی دادند .در پایان از من پرسیدند تو در کدام دانشگاه
درس خواندهای که چنین بر فقه مسلط هستی؟ گفتم من فقه را در
مدرسه نرجس آموختم.

منتخب
شما کار را
فقط برای رضای
خدا انجام دهید
تا خداوند ،شما
را یاری کند تا
ظاهر کار شما
برای همیشه
باقی مانده و
روی دیگران هم
تأثیرگذارباشد

اخالق مداری استاد در زندگی
وقتی وارد مدرسه نرجس  شدم هنوز کالسها شروع نشده بود .با
استاد دوست شده بودم .به خانه ایشان رفتوآمد داشتم .استاد اجازه
داده بودند هر ساعتی که میخواستیم به ایشان زنگ بزنیم .چون ما
غیر ایرانی بودیم ،مجبور بودیم در تعطیالت نوروز در خوابگاه بمانیم.
استاد طاهایی در این ایام به ما سر میزدند و برخی مواقع ما را به خانه
خودشان میبردند .خانواده ایشان در تهران بودند و از ایشان دعوت
میکردند که تهران بروند ا ّما به خاطر ما نپذیرفتند .تا اینکه خانواده
ایشان زنگ زدند و ما را هم دعوت کردند.به دعوت ایشان با خانم در
سفر همراه شدیم .ابتدا عازم تهران شدیم بعد به سمت شمال به راه
افتادیم .ایشان هرگز حاضر نبودند به خاطر خودشان تفریح کنند.
حتی نوروز را هم به خاطر ما در مشهد میماندند یا ما را با خود همراه
میکردند .زندگی با ایشان برای ما درس عملی اخالق بود.
حاشیه،شمارهسه
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دست نوشتههای خانم پیوندی مستأجرخانمطاهایی
توسل به امام زمان
بارزترین ویژگی اخالقی استاد طاهايي ،توكل منحصر به فرد ايشان
به خدا و ائمه اطهار بود .در هر مجموعه ،مشكالت و اتفاقات
پيشبينينشدهاي رخ ميدهد و بعضی وقتها فشار كار روزانه ،روح
وجسمانسانراخستهمیکند.استادباتوكلعاليخوداينمشكالت
به ویژه مشکالت اقتصادی را پشت سر ميگذاشتند .هر وقت از ايشان
ميپرسيدماينمخارجازكجاتأمينميشود؟ميفرمودند:خداتأمين
ميكند .به هنگام روبهرو شدن با مشكالت ميفرمودند :ما ارباب داريم.
توسل ايشان به امام زمان بسيار عجيب بود .ايشان خود را
يدانستند.
خدمتگزارآقام 
ما براي وصل كردن آمديم
تعامل استاد با ديگران بسيار عالي بود .هميشه در تالش بودند با
همة افراد از هر قشري رابطه برقرار کنند .تالش زيادي میکردند با
حوزههاي مستقر در مشهد ،شهرستانها ،حوزههای علمیه سراسر

یادداشت
فاطمه اکبری
مدرس زبان و ادبیات
فارسی مکتب نرجس
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كشور و حتي خارج از کشور تعامل داشته باشند .ایشان ميگفتند:
ما براي وصل كردن آمديم
ني براي فصل كردن آمديم
در سفري كه به اصفهان داشتيم ،به يكي از حوزههاي علمیه بانوان
شهر اصفهان مراجعه کردند و با مسؤول آن حوزه صحبت کرده و
زمینهتعاملباآنحوزهرافراهمکردند.استادهميشهبهدنبالآشنايي
با افراد جديد و جذب آنها به اسالم بودند.
 نشد
ساواك هم حريف مكتب نرجس 
خانم طاهایی در یک خانواده دینی و فرهنگی پرورش یافته بود .پدر
بزرگوارشان آقای سیدعبداهلل خاموشی از تاجرهای بزرگ تهران و از
افرادمؤمنبازاربودند.نمونهایازفرزندانایشانهمینبیبی محترمه
است؛ مادر ایشان حاجیه شوکت ترخانی ،خواهر آيتاهلل آقامیرزا
جوادآقای تهرانی بودند .وقتی اصالت باشد ،این چنین فرزند تربیت
پیدامیکند.

الگوی زن مسلمان برای بانوان چینی

با پیروزی شکوهمندانقالب اسالمی ایران،توجه تمامی کشورهای
جهان چه مسلمان و چه غیرمسلمان به سوی این حکومت نوپای
اسالمی و تحوالت داخلی کشورمان بوده و هست .از همان زمان
مشتاقان زیادی برای درک اسالم به سوی ایران روانه شدند و در
حوزههای علمیه و دانشگاهها به تحصیل علم روی آوردند .در سال
 1363هـ.ش اولین گروه از طلبههای خارجی ،از کشور چین وارد
مدرسه علمیه نرجس شدند .این عزیمت همزمان با جنگ
تحمیلی بود که شرایط آموزش به این طالب جوان را سخت میکرد.
از یک طرف جنگ تحمیلی و از طرف دیگر مشکالت اقتصادی و
اجتماعی ناشی از آن ،فرصتی برای برنامهریزی همهجانبه نگذاشته
بود .در این اوضاع و احوال استاد خاموشی تعلیم و تربیت این گروه را
آغاز کرده و در همه حال ،مباشر امور آنها بودند.تعلیم آموزههای دینی
و معنوی توسط این بانوی فرهیخته فرصت خوبی را برای طلبههای
جوان غیرایرانی فراهم آورد تا از نزدیک الگوی معنوی یک بانوی
اجتماعی مسلمان را در شخصیت منحصر به فرد استاد خاموشی
درک کنند و پس از اتمام تحصیل ،در کشور خود خدمات مهمی
را به شیعه انجام دهند .مهمترین مسألهای که در آموزش طلبهها و
دانشجویان غیر ایرانی دارای اهمیت و اولویت است آموزش زبان
فارسی است .متأسفانه به دلیل نداشتن رویکرد علمی در حوزههای
علمیه و رویکرد تجربی در دانشگاهها بیشتر روشها و کتابهای
آموزش زبان فارسی همراه با موفقیت نبوده و در این زمینه هنوز
نتوانستهایم کاری انجام دهیم .به نظر میرسد با اندکی تالش علمی
و صرف وقت و کمی هزینه بتوان بین تجربهگرایی دانشگاهها و
علم پژوهی حوزههای علمیه تعامل برقرار کرد تا شاید با استفاده
روشهای اصولی و بنیادین و بهروز دنیا اشکاالت موجود در شیوه
آموزش زبان فارسی به خارجیان برطرف شود و کتابها و بستههای
آموزشی جدید روانه کالسهای درس و بازار آموزشی کشورمان
شود .جمعآوری تجربهها و تالشهای هر چند کوچک در مراکز
مختلف از جمله مدرسههای علمی مختلف در حوزههای علمیه مثل
مکتب نرجس  که دارای سابقه آموزشی هستند میتواند به پربار
کردن این برنامهها کمک فراوانی کند.

مکتوبماه


اخبا ر ماه

استاد ماه

دو وظيفه مهم طلبه
ميخواهم به شما عزيزان بگويم طلبه دو وظيفه مهم دارد.
به آنچه آموخته است عمل کند و بعد به مردم آموزش دهد.
دهانمان را از شعار پر نکنيم .طلبه میبایست همچون معلم
باشد؛ معلمي شغل انبيا است .باید ببينيم چه کرده است ،وظايف
نبي را بشناسيم .مردم را ابتدا با عمل دعوت کنيم بعد با بيان.
دعای طلبه
سخن اصلی من با شما طلبههاست! همانطور که خداوند به
پیامبر این دعا را تعلیم داد« :رب زدنی علماً»؛ شما هم این
دعا را مدام به کار ببرید.
مواظب باشید
استاد و معلم باید مواظب اعمال و رفتار خود باشند چون الگو
هستند .طلبه هم باید مواظب اعمال و رفتار خود باشد ،چرا که او
هم الگوست .طلبهای که چند سال در حوزه است برای طلبههایی
که تازه وارد حوزه شدهاند بایستی الگو باشند .یک طلبه با یک
دانشجو و با یک دختر خانهدار فرق میکند ،یک بانویی که دم از
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ایشان با اینکه سنش باال بود ،همیشه مثل یک جوان شاداب بود .راز
اینشادابیاخالصبود؛اگرکاربرایخداباشد،انسانهیچوقتخسته
نميشود .کسانی که برای خدا کار ميکنند ،خدا هم برای آنها کار
ميکند .تا زنده هستند ،خدا رضایت آنها را جلب ميکند.
یک روز به خاطر آثار تالشها و زحمات زیاد ایشان در بسیاری از
کشورها به ایشان تبریک گفتم .خودم شاهد بودم که شاگردان ایشان
در چین و مالزی که کار تبلیغ به دلیل شرایط فرهنگی بسیار سخت
است ،چطور برای تبلیغ اسالم تالش میکنند .اگر شما به اسناد
ساواکدسترسیپیداکنید؛مکتبنرجسیکیازمراکزقابلتوجه
آنهابودکهميخواستندآنجاراتخریبکنند،اماموفقنشدند.چندبار
هم هجوم آوردند و ایشان از این جهت زجر کشید و مقاومت کرد.
منهماجارهنشینهستم
در سال  1378ه ش به دلیل برخی مسایل خانة خود را فروخته
بودیم و به دنبال منزلی برای اجاره میگشتیم .از بعضی دوستانم
که در مکتب نرجس بودند کمک خواستم .آنها گفتند خانم
طاهایی میخواهند زیرزمین خانهی خود را اجاره بدهند که سه شرط

برای اجاره دادن آن داشتند .1:طلبه باشید؛ .2پسر نداشته باشید؛.3
بیحجاب نداشته باشید .من هیچکدام از این شرایط را نداشتم .با این
وجود نزد استاد رفتم .جلوی دفتر ایشان ایستادم .با خود فکر کردم
زندگیکردن با اینگونه افراد خیلی مشکل است و به طور حتم باید
محدود باشیم .در این فکرها بودم که ایشان مرا صدا زدند و گفتند
با کسی کار دارید؟ گفتم :بله! میگویند شما منزل اجاره میدهید.
گفتند:شماپسردارید؟گفتم:بله.گفتند:طلبههستید؟گفتم:نه!بعد
مرا نگاه کردند و من هم ایشان را نگاه کردم .به من گفتند :فردا بیایید
منزلراببینید.
ازاینکهایشاندربارةپولپیشیا اجارهصحبتینکردندبسیارتعجب
کردم.چندروزبعدهمبهمنزلایشاناسبابکشیکردهوساکنشدیم.
اوایل خیلی خجالت میکشیدم .ایشان مرا صدا میزدند که باال بروم.
از این که بعد از سالها مستأجر شده بودم ،بسیار ناراحت بودم و گریه
میکردم .ایشان گفتند« :من هم اجارهنشین هستم» .با خود فکر
کردم برای آرامش دل من این طور میگویند .ا ّما ایشان فرمودند« :من
هم اجارهنشین آقا امام زمان هستم» .وقتی پایین آمدم ،دیگر
غمگین نبودم .آرامش خاصی تمام وجودم را فرا گرفته بود.

اندرزهاییاز
استادفاطمهطاهایی
ایمان میزند و مردم او را به چهرة مؤمن میشناسند با کسی که
پایبندی ندارد ،فرق میکند.
خدا تعلیم میدهد
نخستین چیزی که برای استاد و شاگرد الزم است تقواست« .اتَّ ُقوا ْ ََهّ
الل
َويُ َع ّل ِ ُم ُك ُم َُهّ
الل(بقره)282:؛تقواپیشهکنیدخدابهشماتعلیممیدهد».

عمل و پیشرفت در عمل و هدف ،است.
منتظر واقعی
اگر میخواهیم از منتظران واقعی باشیم از همین امروز باید
تصمیم بگیریم و عهد کنیم ،یابن العسگری میخواهیم جزو انصار
و منتظرین شما باشیم .یا امام زمان یقین داریم که تمام
گرفتاریهای ما در اثر غیبت شماست و تمام مشکالت ما با ظهور
شما برطرف میشود .با ظهور شما دنیای ما گلستان میشود و
به آن بهشت موعود میرسیم .از خدا بخواهید که توفیق انتظار
واقعی به ما عنایت فرماید.

محبت و معرفت
دختران عزیزم! جوانان عزیز! شما اول راه هستید .از همین
حاال اساس و پایۀ زندگی را بر محبت و معرفت خاندان اهل
بیت بگذارید .هر چقدر معرفت و شناخت شما بیشتر شود به
همان نسبت ،اطاعت و ارتباط شما بیشتر میشود .با چه کسی
میخواهید ارتباط برقرار کنید که بهتر از پیامبر و خاندان
پیامبر باشد؟ بنابراین کام ً
ال دقت کنید.

شخصیت انسان
بارها گفتم شخصیت انسان در گرو ارادة اوست .هر چه اراده
قویتر باشد ،شخصیت او قویتر است.

رمز موفقیت
خلوص نیت ،عمل به علم درتعلیم و تعلّم و توکل به خدا
مهمترین رمز موفقیت و پیروزی و تقرب الهی و ارزش پیدا کردن

بهترين آیيننامه
کتاب خدا به عنوان بهترين آیيننامه حيات طيبة الهي است و
انسان را به استوارترين راههاي سعادت راهنمایی میکند.
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گزارش
زهرا سریع

اول درس بعد از خانه!
مکتب نرجس از نگاه طلبههای مدرسه

اینکه کجا درس بخوانیم و چه فکری در مورد آن داشته باشیم
و دیگران چه نظری نسبت به آن دارند همیشه در انتخاب محل
تحصیل ما مهم بوده است .به همین منظور به سراغ چند نفر از
طلبههایمکتبنرجس رفتیمتانظرشانرانسبتبهاین
موضوع بدانیم و از نگاه آنها نقاط ضعف و قوتش را بشناسیم.
 .1نظرتان در مورد محتوای کتب درسی چیست؟
 .2در مورد کادر آموزشی مکتب چه نظری دارید؟
.3مدیریتمکتبراچگونهارزیابیمیکنید؟
.4نگاهکلیشمانسبتبهمکتبنرجسچیست؟
طلبه سال اول:

 .1بعضي از کتابهای درسي مثل صرف ،محتواي ساده و شيريني
دارد .ولي درسهایی مثل عقايد خيلي سخت است و بيان پيچيده
و مشكلي دارد.
 .2در كل ،از اساتيد راضي هستم .ا ّما همۀ اساتيد نميتوانند يك
الگوي مناسب براي ما قرار بگيرند .ا ّما كادر آموزشي آن نظمي را
كه بايد داشته باشد ،ندارد .مث ً
ال ما براي درس حكمت مطهر دو
هفته استاد نداشتيم .بعد دوباره استاد عوض شد ،هر استاد هم
شيوۀ تدريس مخصوص به خود را دارد .بعضي از درسها هم استاد،
مناسب آن درس وجود ندارد .اساتیدی هم که هستند خوب توضيح
نميدهند و مفاهیم بهخوبی منتقل نمیشود .فكر ميكنم با يك جا
به جايي اين مشكل بر طرف شود.
 .3دوست داريم مدیریت را بيشتر ببينيم و با ایشان هم درس داشته
باشيم .فعال رابطۀ ما با خانم شايستهخو خيلي محدود است.
 .4به طور کلی مكتب نرجس خوب است ،ا ّما آن طور كه از قبل در
موردش شنيده بودم نبود.
طلبه سطح سه:

 .1عنوانهای درسی در سطح دو بسیار زیاد است .دلیلش این است
که مدیریت آموزشی میخواهد طلبه در همهی رشتهها وارد شود.
برنامهشان این است که طلب ه مبتدی سطح دو؛ با یکسری از مبانی
آشنا شود ،در نتیجه طلب ه ما همه کاره میشود ،چون همه مدل
درس داریم؛ دروسی از قبیل قانون اساسی ،اصول ،فقه ،انگلیسی،
رایانه ،تربیت بدنی و  . ...در صورتی که طلبه سطح دو و سه ابتدا
میبایست پیشفرضهایش درست باشد .در حالی که جامع مسایل
را یادگرفته است ،گرایش تخصصی خاصی هم داشته باشد .از یک
سو از او خواسته میشود ،درس بدهد ،منبر و تبلیغ برود ،به شبههها
هم پاسخ بدهد؛ از سوی دیگر در یک زمینۀ خیلی محدود با وی کار
میشود و این با توجه به انتظاراتی که از یک طلبه دارند ،همخوانی
ندارد.
.2کادرآموزشیاساتیددلسوزیدارد.امورطالبراپیگیریمیکنند؛
ا ّما به نظر من مسوولین باید در گزینش اساتید در بخشهای مختلف
مثل آموزش ،پژوهش ،رایانه و ...دقت بیشتری داشته باشند.
.3در مورد مدیریتمدرسههمحرفیندارم .مدیریتخانمشایسهخو
بسیار خوب است و ما باید مثل یک سرباز نسبت به یک فرمانده از
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مکتوبماه


اخبا ر ماه

استاد ماه

ایشان اطاعت امر کنیم.
 .4درخواست من از مسوولین این است که به خصوصیات ما زنها
توجه شود .برای طلبههای متأهل خانهداری و همسرداری و برای
طلبههای مجرد توجه به پدر و مادر ،اولویت ا ّول است و درس
خواندن در اولویت بعدی است .نکته قابل اهمیت این است که طلبه
بین درس و خانواده و اجتماع تعادل برقرار کند .به همین منظور
جامعهالزهرا سطح سه را به صورت غیرحضوری برای طلبهها برگزار
میکند .یعنی طلبه CDمیگیرد ،درس میخواند و فقط امتحان را
حضوریمیدهد.
طلب هسالپنجم:
 .1به نظر من در حال حاضر برنامهریزی در خصوص بعضی از دروس
و منابع با اشکال روبرواست .به این صورت که در یک ترم کتابی ارایه
میشود که حجمش خیلی زیاد و مطلبش هم سنگین است ،حجم
کتاب با ساعاتی که برای تدریس آن درس اختصاص داده میشود
به هیچ وجه تناسب ندارد .این کار باعث میشود که اساتید در ارایه
درس سرعت عمل داشته باشند و طلبه هم به اجبار ،با تئوریها
سروکار دارد و همۀ تالشش به حفظ کردن درس خالصه میشود.
در نتیجه این کالسها بازدهی ندارد ،طلبه هم فقط به منظور نمره
گرفتن و امتحان ،دروس را مرور میکند.
 .2کادر آموزشی مکتب و بخشنامههایش خوب است ،ولی محدود
است .اگر طالب درخواستی داشته باشند قبل از هر چیز باید این
نکته را در نظر بگیرد که صالحدید مرکز چیست؟ اساتیدی که در این
مکتب تدریس دارند از لحاظ علمی ،شیوههای تدریس و فن بیان،
محتوایاطالعاتیبسیارخوبهستند.
 .3این را از ته قلب میگویم فکر میکنم بعد از استاد «طاهایی»
هیچ کس نسبت به خانم شایستهخو ،سزاوارتر به این جایگاه نبوده
است .ایشان هم از لحاظ خطمشی و هم به دلیل برخورداری از سیره
اهل بیت و در کل تجربۀ ایشان در کارهای مدیریتی و تبلیغی به
مرحوم خانم طاهایی بسیار نزدیک است .فکر میکنم انتخاب خوبی
صورت گرفته است.
 .4خیلی خوب است ولی با توجه به اینکه نسبت به سایر حوزهها
شناخته شدهتر است ،انتظار بیشتری از اینجا میرود.

پروندهماه

مدرسه ماه
مقصد5

طلبه ماه

از الف تا یاء

معرفی گوشه کنار مکتب نرجس 
معاونت ،واسطهای بين مدارس

هر مدرسهاي در حيطۀآموزشي،از طریق معاونت آموزشی تعامل
خود را با مدارس ديگر برقرار ميكند؛ چون آنچه كه به مدارس ابالغ
ميشود برنامههايي آموزشي و تربيتي است كه هدایت و نظارت بر آن
را معاونت آموزشي بر عهده دارد.
مدارس مشكوة پرتوي از مكتب نرجس
دغدغۀ تعليم وتربيت نوجوانان واحساس مسووليت نسبت به آنها،
استاد طاهايی را بر آن داشت تا در سال 1373هـ.ش ،به تأسيس
مقاطع دبستان وراهنمايي و به دنبال آن دبيرستان وپيشدانشگاهي
بپردازند .هدف از تأسيس اين مجموعه ،فراهمكردن محيطي سالم
ومناسب براي رشد نوجوانان است.
از ويژگيهاي اين محيط آموزشي ،تعليم آموزهها و تعالیم اسالمی به
دانشآموزان ،همچنین آموزش حجاب كامل آنهادر خارج از محيط
مدرسه وراحت بودن آنها در داخل مدرسه است .اين محيطها به
طور کامل پوشیده است و ورود آقايان با هماهنگي انجام میشود.
همچنين دانشآموزان از لباس فرم ،روسري رنگ روشن ،جوراب
سفيدودمپايياستفادهميكنند.ايجادچنينمحيطيازنظرتربيتي
رواني برای دانشآموزان بسيار حایزاهميت است .اين در صورتي
و ِ
است كه در مدارس هفتگانه مشهد ،از همكاران مرد استفاده ميشود.
واحد پژوهش و پرورش طالب مستعد

با گسترش تحقيق بین طالب ،كمبود واحدي به نام پژوهش در
كنارآموزش احساس شد.سال  1380هـ .ش مركز پژوهشي مدرسه
علميه نرجس  به طور رسمي شروع به كار كرد .اين مركز پلي
ارتباطي براي اطالعرساني آخرين يافتههاي علمي و پژوهشي به
طالب و پژوهشگران شد؛این مرکز صاحب افتخاراتي از قبیل دريافت
مدرك ISO2000و  ISO9000شد .همچنین در این مرکز 93
پاياننامه تألیف شده است كه برخی از آنها حایز رتبههاي كشوري
شدهاند.
كتابخانههمگامهميشگيمدرسه

کتابخانه مدرسه ،همزمان با تأسیس مدرسه راهاندازی شد و كار خود
را به طور رسمي از سال  1347هـ.ش با  800جلد كتاب آغاز كرد
كه در سال  1385هـ .ش اين رقم به هجده هزار و هشتاد جلد كتاب
رسيد .مكان كتابخانه ابتدا يك اتاق كوچك  30متری بودكه پس از
ساختن ساختمان جديد و منتقل شدن به آنجا ،مساحت آن به
 200متر تغيير يافت.

واحد رايانه

این واحد يكي از واحدهای تأثیرگذار مدرسه است كه فعاليتهاي
گوناگون وگستردهاي دارد .از مهمترين اهداف اين واحد ،جمعآوری
اطالعات نرمافزاري در راستاي پژوهش وتحقيق در حوزه علوم
اسالمي است .عالوه بر این ،واحد رایانه خدماتي نظير تايپ ،پرينت،
امانت كتاب ،نرم افزار و كليۀ امكانات كامپيوتري را به طالب ارایه
میدهد.
فصلنامه شميم ،نحلهاي از نرجس 
فصلنامه موفقي است كه از ابتداي تأسیس آن يعني سال 1379
تاكنون ،فراز ونشيبهاي زيادي را داشته است و در حال حاضر موفق
به كسب امتيازات علمی بسياري شده است.
واحد سمعي بصري

این واحد از سال 1346هـ.ش كار خود را تنها با  25نوار كاست از
سخنرانيها ودروس تفسير استاد طاهايي آغاز كرد و اکنون دارای
 8000نوار كاست درسي 4000،نوار كاست غيردرسي 80،نوار
ويدیويي درسي 70،نوار ويدیويي غيردرسي 600،سيدي درسي
و 150سيدي غيردرسي است.
تجلي دين در بخش فرهنگي

اين بخش با هدف تحكيم بنيانهای اعتقادي در سال 1381هـ .ش
راه اندازي شد كه واحدهايی نظیر كانون قرآن ،واحد فوق برنامه ،واحد
مشاوره ،كميته بهداشتي ،واحد تبليغات ،بسيج و ...را دربردارد.
مبلغين

دردستهبنديعواملتاثیرگذارمكتبنرجس ميتوانرتبهدومرابه
امورمبلغينداد؛چراکهبعدازآموزشوتعليموتربيتنوبتبهزكاتعلم
ونشر آن میرسد .به همين دليل از همان آغاز ،اعزام مبلغ به عنوان یکی
از برنامههای مکتب مورد نظر بوده است تا جایی که سال 1370و1371
هـ.شموفقبهاعزامدوهزاروسیصدوچهلنفرمبلغومدرسشدهاست.
مسووليت ارتباطات اداري و مالي با كيست؟

جواب اين سؤال را ميتوان در پستوي مكتب نرجس يافت؛
جايي كه گروهي اندك وبي ريا ،بارهاي سنگيني را از دوش مدرسه
يدارند .مردان مكتبي كه كارهاي اداري آن را انجام ميدهند.
بر م 
كارهاييازقبيل:تعاملبيناداراتدولتيوغيردولتي؛امورحسابداري
مدرسۀ علميه نرجس و مشكوه؛ تعميرات امور ساختماني و
تأسيسات؛پاسخگوييبهمراجعاتحضوريقسمتبرادرانوبسياري
فعاليتهايديگر.
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توگو
گف 
مریم دهقان

گفت و گو با سرکار خانم شایستهخو مدیر مکتب نرجس مشهد مقدس

«مهندسیایمانی»
انگیزهای برای تاسیس یک مدرسه

حدود  50سال پیش ،خانمی میان هزار هیاهوها و شلوغی
وخفقان سیاسی شهر ،اقدام به تأسیس مدرسه علمی کرد.
هیچ کس فکر نمیکرد روزی برسد که نقش این مدرسه
آنقدر پررنگ شود که حتی افراد خارج از کشور هم عاشق
و شیفته تحصیل در این مدرسه شوند و این مدرسه ،مرکزی
برای دوستداران علم دین شود .حاال از آن روزها حدود نیم
قرن گذشته است و ما شاهد حاصل دسترنجهای فراوان و
پُراسترس کسانی که برای راهاندازی و تأسیس این مدرسه
تالشی شبانهروزی داشتند ،هستیم و نتیجهاش مدرسه
علمیهای به نام مکتب نرجس  شد .مدیریت این مدرسه
به عهده سرکار خانم طاهایی بود و مدیریت ایشان نزدیک 
به  50سال ادامه داشت .پس از درگذشت خانم طاهایی،
یکی از شاگردان مکتب ایشان یعنی خانم منوره شایستهخو
به عنوان مدیر جدید مدرسه مشغول به فعالیت شدند.
منتخب
مدیری که ادعا دارد هیچ کار را خودش نکرده است .این
از امتیازات و موضوع بهانهای شد تا مصاحبهای با مدیریت جدید مکتب
ویژگیهایمنحصر نرجس داشته باشیم و و لحظاتی را با او به گفتوگو
به فرد مدرسه بپردازیم .در طول صحبتهایشان تنها اسمی که از زبانشان
محو نمیشد مرحومه خانم طاهایی بود.
علمیهنرجس
این است که از
ابتدایتشکیل
کالسها ،تمامی
دروس توسط
استاد خانم
تدریس میشود

چه دلیلی باعث شد که خانم طاهایی مدرسه علمیه
نرجس   را تأسیس کنند؟ ضرورت ادامه فعالیت این
مدرسه تا به االن محصول کدام ایده و فکر است؟

حدود چهل و هفت ،هشت سال پیش که قیام  15خرداد ماه
سال  1342هـ .ش رخ نداده بود ،خانم طاهایی به مشهد هجرت
کردند .به دلیل مشغولیتها و فعالیتهای علمی گستردهای که
در حد خود و خانواده و دوستانشان داشتند .کمکم تفکر تربیت
بانوان شهر مشهد و در پی آن بانوان کشور را در ذهن خود پرورش
دادند .با مشورتی که با عالم وقت ،آیتاهلل میالنی و دوستان
دیگری که دستاندرکار بودند داشتند،در یک فضایی که امنیت
روحی و روانی متناسب با روحیه بانوان در نظر گرفته شود،مدرسه
علمیه نرجس  تأسیس و فعالیتشان از همان سال آغاز شد.
در نهایت ،این مدرسه با توجه به استمرار قویای که پیدا کرده
بود به کار خود ادامه داد ،وقتی یک کار خیری دوام پیدا میکند
نشان از نیت آن دارد ،با تمام سختیها جلو میرود ،با موانع
مبارزه میکند .این گونه نبوده است که یک بستری فراهم بوده
و خانم طاهایی آن را ادامه داده باشند .به طور قطع مشکالت و
سختیهای زیادی داشته است.
چه ضرورتی برای راه اندازی مکتب نرجسوجود
داشته است؟

ضرورت ایجاد این مکتب به اصل آفرینش برمیگردد .از آن
زمانی که زن آفریده شد .اگر خداوند در خلقت انسانها ،آنها را
مرد و زن آفرید ،برای آفرینش هر یک ،حکمتی را هم قرار داد؛کما
اینکه محور تربیت هستی در دامان زن رخ میدهد .اطمینان
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اخبا ر ماه

استاد ماه

دارم استاد طاهایی هم به این نکته توجه ویژه داشتند .زنانی که
سالم و صالح باشند ،به طور قطع جامعهای صالح را تربیت خواهند
کرد .امام خمینیبه طور دقیق به این نکته اشاره فرمودند:
«گر جامعهای را فاسد دیدید ،به زنان آن جامعه نگاه کنید و اگر
جامعهای را صالح دیدید ،باز هم به زنان آن جامعه نگاه کنید».
از آنجایی که خانم طاهایی خودشان از گروه بانوان و تربیت شده
یک خانواده مذهبی بودند ،به طور قطع به این موضوع واقف بودند
که تربیت یک جامعه در دستان بانوان جامعه است ،به همین
خاطر ایشان به دنبال تعلیم و تربیت بانوان بودند.
از امتیازات و ویژگیهای منحصر به فرد مدرسه علمیه نرجس
این است که از ابتدای تشکیل کالسها ،تمامی دروس توسط
استاد خانم تدریس میشود مگر چند درس خاص که توسط
استاد مرد تدریس میشود .به طور مثال ،در سطوح باالیی
که استاد خانم نداشتیم از حضور همسر مرحوم خانم طاهایی
استفاده میشد .تنها مدرسهای که در سطح دو ،استاد مرد ندارد
مکتب نرجس است که بیشتر این اساتید از تربیتیافتگان
این مدرسه هستند .برخی از دروس هم توسط سه چهار نفر
از اساتید دانشگاهی تدریس میشود .این مهم ،نشاندهنده این
است که اگر بانوان به خوبی تربیت یابند به طور قطع جامعه به
سمت سالمت میرود .خداوند هم در سوره تحریم بنای مهندسی
ایمانی و کفر جامعه را زن میداند و حضرت مریم و آسیه را برای
جامعه ایمانی و زن نوح و لوط را برای جامعه کفرمثال میزند.
آیا مکتب نرجس بعد از این  47سال به اهداف
اصلی خود دست پیدا کند؟

ما یک اصل کلی داریم و آن این است که کار را برای رسیدن
به نتیجه انجام نمیدهیم و مطمئنم خانم طاهایی هم هیچ وقت
به این نتیجه فکر نمیکردند چون میدانستند نتیجه با خداوند
است .اگر ما سعی کنیم کار را صحیح ،خالص و عاری از هر نوع
آفت انجام دهیم خداوند کار را به نتیجه میرساند .بنابراین اینکه
خانم منتظر باشند به هدفی که میخواستند میرسند یا خیر و
حتی خود ما این نبود ،بلکه آن زمانی به هدفمان خواهیم رسید
که مطلوب الهی باشد و چه بسا مطلوب ما هم نباشد .به همین
منظور اگر بخواهیم هر کاری بکنیم و به نتیجهاش فکر کنیم
بازدهی کار پایین میآید.
خدا خودش وعده داده و گفته است هرکس یک عمل صالح انجام
دهد من ده برابر آن به او پاداش خواهم داد .اگر میبینیم بعضی
از کارهای خیر به نتیجه مطلوب نمیرسد و خیلی از کارهای
فرهنگی ما اثر وضعی مطلوب ندارد ،اشکال از آن کار فرهنگی
نیست ،اشکال از نیت افرادی است که آن کاررا انجام میدهند.
مث ً
الاگر میبینیم  30سال است حجاب در جامعه ما جایگاه
خودش را پیدا نکرده است ،اشکال از مقوله حجاب نیست بلکه
اشکال از برگزارکنندگان این سنت حسنه است .بنابراین ،انسان
اگر مقدمات کارش درست باشد و نیتش به خاطر خدا باشد و غل

پروندهماه

مدرسه ماه
مقصد5

طلبه ماه

و غش در کارش نباشد اثر کار دیده میشود .سخنی که از دل
برآید ،الجرم بردل نشیند؛ یعنی اگر مرجع آن کانون الهی باشد
به طور قطع مردم میپذیرند .این اشکال از ما یا گیرنده است در
حالیکه محتوا ،غنی و سالم است.
سرمایهگذاریها در این کار،کارآمد بوده است؟

ما هیچ وقت دنبال این موضوع نبودیم ،اما همین گسترش و توسعه
و پیشرفتی را هم که داشتیم را محصول کار خودمان نمیدانیم،
محصول کار خدا میدانیم .خانم طاهایی اینها را به ما یاددادند .تا به
ایشان میگفتیم شما یک موسسهای به نام مشکوة تأسیس کردهاید
و این مؤسسه ،چقدر فارغالتحصیل داشته و چقدر دانشگاهی موفق
داشته است ،میگفتند همه اینها کار خداست ،کار من نیست.
این مقوله مهمی است .پس از پیروزی انقالب اسالمی و عزیمت
امام خمینی به ایران از ایشان پرسیدند شما چه احساسی دارید؟
فرمودند هیچ؛ چون این انقالب را کار خودشان نمیدانستند .این
بحث توحیدی قویای است که ایشان عرفانیترین بیان را در آن
لحظه داشتند .خانم طاهایی هم همینطور بودند .در همه کارها
میگفتند خدا همهکاره است ،به همین منظور آدم مریض و مغرض
هم که اینجا میآمد  ،دست پر برمیگشت.
جایگاه مکتب را در عرصههای اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسیچگونهمیبینید؟

از ویژگیهای استاد طاهایی این است که چه قبل و چه بعد
از انقالب ،در جریانها و حزبهاهیچوقت خودشان را از والیت
جدا نکردند .گام به گام قدمشان جای ولی امر مسلمین بود؛
چون ارادت ویژه به حضرت صاحب الزمان داشتند و
معتقد بودند نایب عام ایشان ،امام خمینی و بعد از آن هم مقام
معظم رهبری بودند و همیشه همگام با والیت حرکت میکردند.
چون خطمشی ایشان مشخص بود هیچ وقت ،حتی غبار فتنه بر
فعالیتها و مجموعهشان نمینشست.
مکتب نرجسدر حال حاظر چگونه است؟
در حال حاضر هم همینطور است .با همان سیاستها اهداف در
حال پیگیری است؛ با این تفاوت که وجود جسمانی خانم طاهایی
بین ما نیست اما چون معتقدیم اولیای خدا در پیشگاه خدا آبرو و

احترام زیادی دارند و بعد از فوتشان هم بر اموری که عهدهدارش
بودند حاضر و ناظر هستند و شاید بیشتر از گذشته ،معتقد هستم
مدیریت ایشان کماکان هست.
است؟

مکتب نرجس  در شخصیتتان چقدر تأثیر داشته

من در دو فضا زندگی نمیکردم .فضای زندگی شخصی خودم با
فضای تحصیلی ،که هنوز هم خود را شاگرد این مکتب میدانم،
در یکسو بوده است .من هیچ وقت دچار پارادوکس رفتاری
بین این دو فضا نشدم .بنابراین چتر تربیتی خانم ،و در کنار آن،
حمایتهای بیشائبه و خالصانه همسرم و دعاهای خیر و حمایت
والدینم ،کمک فراوانی به من کردند .من خانم طاهایی را همیشه
به عنوان یک مادر معنوی یاد میکردم .فوت ایشان برای من از
سختترین و دردآورترین مصایبی بود که داشتم؛ چرا که من از
سن  18سالگی تحت تربیت ایشان بودم.
است؟

این تأثیرات کدام نگاه و روش زندگیتان را تغییر داده

منتخب
از ویژگیهای
استاد طاهایی این
است که چه قبل و
چه بعد از انقالب،
در جریانها و
حزبهاهیچوقت
خودشان را از والیت
جدا نکردند .گام به
گام قدمشان جای
ولی امر مسلمین بود

مهمترین تأثیر آن ،نوع نگرشم به آدمها بوده است؛ تا جایی که
دلسوزانه بر هدایتشان حریص هستم .در مقابلشان احساس
مسوولیت میکنم .خودم را مدیون انقالب ،رهبری و شهدا میدانم.
در دوره مدیریتتان ،برنامههای جدیدی را برای آینده
مدنظر قرار دادهاید؟

بله .در یادواره استاد طاهایی که بیست و هشتم بهمن ماه
 1389هـ .ش برگزار شد یکی از دستاوردهایی که رونمایی شد
چشمانداز  20سالهای بود که دوستان ما طی  800ساعت فعالیت
فکری تدوین کرده بودند.
روشی که برای تدوین این چشمانداز بر چه اساسی
صورت گرفت؟

مطالعۀ وضع موجود و وضع مطلوب و فاصلهای که بین اینها
داریم .همچنین رفع نواقص و تکمیل کردن کارهایی که تابه حال
انجام شده است .برای مستنداتمان هم سعی کردیم از قرآن و
سیره اهل بیت استفاده کنیم که البته یک تجربه  50ساله
هم پشتیبان کارمان بوده است.
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