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 سردبیر سخن

 ، باید ازیک مدارس علمیه خصوصًا در دوره سطح
یک منظومه علمی تربیتی برخوردار باشند و 
آموزش، پژوهش و تهذیب هرکدام یکی از اضالع 
مهم این منظومه هستند. بدون شک، تلفیق 

های پژوهشی در روند آموزشی و تربیتی، روش
ها را نیز در پی خواهد موجبات رشد و بالندگی آن

های علمی همراه وآوریشت و عالوه بر آن با ندا
 خواهد بود.

مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( معاونت پژوهش 
مطالعات قم، درصدد است آموزش، تهذیب و 

محور طالب را هدفمند کند روزانه و موضوععلمی 
های این معاونت، آنها را به سمت برنامهو با توجه به 

های اولویتتوجه به تولید محوری پیش َبَرد و با 
در ه طالب مدرسبه  ،شده برای هر پایهعلمی تعیین

 جهت رشدشان، خدماتی ارائه نماید.

یکی از خدمات ارائه شده در مدرسه، کمک به چاپ 
و انتشار مقاالت برتر و شایسته تقدیر در راستای 

سازی سطح علمی طالب مدرسه است. این نشان
 رسه، طالب وکار موجبات ارتقای فضای علمی مد

گسترده کردن تولیدات علمی و استفاده عمومی از 
کند. همچنین زمینه نقد عمومی آن را فراهم می

رای بآثار تولید شده و فعالیتهای پژوهشی مدرسه 
 آورد.را فراهم می تولیدات بهتر علمی

  است ای از مدرسهریه رویش اندیشه، تنها نشریهنش

 

 

 کمیتهرسانی از علمی اطالعرسمی که با مجوز 
معاونت پژوهش حوزه  نظارت بر نشریات علمی

 د.شو، منتشر میعلمیه استان قم

با توجه به فرامین مقام معظم رهبری درباره 
به رونق تولید و در راستای  19نامگذاری سال 

و با توجه به قدم نهادن در  11جهش تولید در سال 
گام دوم انقالب اسالمی، معاونت پژوهش مدرسه 

یت الله بهجت )ره( مفتخر است بر این توفیق ببالد آ
که بعد از توقف سه ساله انتشار نشریه، مجددا 

هایی از شماره 11ـ19توانسته در سال تحصیلی 
نشریه رویش اندیشه را تولید و به زیور طبع آراسته 

 گرداند.

 آمد درگیری دنیای انسانیهم اکنون با وقوع پیش
ای ونا و تعطیلی بخشهبا پدیده ویروس منحوس کر 

عمده از کشور، این معاونت از فعالیت باز نایستاد و 
اقدام به تهیه و تولید شماره چهارم نشریه علمی 

رسانی رویش اندیشه نمود که به فصل اطالع
 اختصاص دارد. 19زمستان 

امیدوارم که اقدامات همکاران معاونت پژوهش 
مدرسه که با حمایت مدیریت محترم مدرسه و 
معاونین محترم همراه است، مورد توجه و عنایت 

 امام زمان علیه السالم قرار گیرد.

منتظر مقاالت طالب محترم هستیم و از آن 
 کنیم.استقبال می
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 تهذیبمصاحبه مکتوب با معاون 
مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره(

 حجت االسالم مرتضی قضایی

آیت  هجایگاه رفیع تربیت و تهذیب در مدرسه علمی
)ره( سبب گشته تا این معاونت به قلب  الله بهجت

ی مدرسه تبدیل شود. همان قلبی که تمام تپنده
آموزشها و پژوهشها و حرکتهای مدرسه با محوریت 

گیرد و با زاویه دید آن به مسائل آن صورت می
 شود. جاری و آرمانها و ... مدرسه نگریسته می

ه اهمیت نگا ،به عنوان پرسش آغازین
های علمیه برای رشد و تربیتی در حوزه
 ؟تواند باشدچه می تعالی یک جامعه

هایی که موروث علماء سلف در از جمله نعمت
های علمیه بوده و نسل به نسل آن را به ودیعه حوزه

ی حساس اکنون در این برههاند و همگذاشته
ه ما بره تاریخی که با قرائت اسالم ناب از امام اّمت

باشد. های اخالقی و تربیتی میبحث ،استرسیده 
عنایت به اینکه خواستگاه و ریشه اصلی البته با 

و ارسال ُرسل  «هدف از خلقت»اینگونه مباحث در 
بازخواهد گشت، اما علماء ربانی در زمان غیبت 

ی این فرهنگ ناب نقش در إشاعه (عج) امام عصر
 .و خواهند داشت بسزایی داشته

ها در خاطبین اینگونه آموزهاز سوی دیگر، م
د اّما انتطورات زمانی و تاریخی، اگرچه مختلف بوده

ر بی کمال و نشاندن آنها سوق دادن بشریت به قّله
مسند مظهریت اسماء حسنای جمال و جالل 

 معصومالهی، همواره رسالت انبیای الهی و امامان 
و علماء راستین با مخاطب  السالم بوده معلیه

ادامه  سعی در ،کرانه و نکته بین خودشناسی متف
 اند.این مسئولیت الهی داشته

های علمیه برای در این میان نقش حوزه
آن، به شکل ای که جاهلیت در گری جامعههدایت

کند بر هیچ خردورزی پوشیده مدرن خودنمایی می
ر وی امروز که قراو صدالبته برای جوان حوز نیست 

امعه در جصلوات الله علیهاست سفیر نبی مکرم اسالم
ر آفرینی مثبت دپست مدرن امروز باشد و به نقش

ت ی اخالق و تربیترویج اسالم ناب بپردازد، مسأله
 باشد.برای آن از اهمیت ژرف برخوردار می

 مراد شما از تربیت و تهذیب چیست؟

ت م دینی بر آن اسدر واقع تمام تالش این مرکز علو
که بتواند محیطی فراهم نماید که در آن جوان 
حوزوی مستعد نسل امروز، استعدادهای ناب را در 

خود شکوفا نموده و به مجاهد عالم و مهذب و 
مدیر انقالبی ارتقاء یابد و برای رسیدن به مطلوب 

که از بیانات  (ره) گانه امام امتباید به اصول هفت
چهارده در تاریخ  (حفظه الله) مقام معظم رهبری
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بند بود و این گرفته شده است پای 9511خرداد 
 گانه عبارتند از:اصول هفت

آموزی صحیح؛ برای اثبات اسالم ناب علم
 محمدی و نفی اسالم آمریکایی.

اعتمادی به ایمان؛ اعتماد به وعده الهی و بی
 متکبران.

و توجه به جایگاه مردم؛ اعتقاد به اراده مردم 
 مخالفت با تمرکزهای دولتی.

نوع؛ ایجاد و تقویت روحیه قناعت و توجه به هم
 جّدی از محرومان و مستضعفان.حمایت 

ایجاد و تقویت  روحیه استکبار ستیزی؛ قرار 
 ی مخالف مستکبران.داشتن در جبهه

توجه به جایگاه ایرانی و ایرانی بودن؛ اعتقاد به 
 استقالل ملی و رد سلطه پذیری.

)دینی و ملی(؛  وجه به اهمّیت و نقش وحدتت
 .های تفرقه افکنوحدت ملی و توجه به توطئه

به عبارت دیگر تمام سعی اولیاء این مدرسه علمیه 
بتواند  «مدرسه مطلوب»این است که با ایجاد 

را  «طلبه مطلوب»یک  «تربیت جامع»های ساحت
و  رصد و نظارت ،ی، رهگیریریزشناسایی، برنامه

نظام »نمایند که در دراز مدت با اجرای ابی ارزی
 زمینه رشد و تربیت طلبه فراهم گردد. «ارتقاء

ن باشد که، محاسمنظور از نظام ارتقاء طلبه این می
و معایب در حین ورود به حوزه علمیه شناسایی شود 
و در طول این شش سال ابتدایی تحصیالت علوم 

ه طلب دینی به محاسن فرد افزوده گردد و معایب
ت دن تربیاین مهم با تدریجی بو برطرف شوند، و

 حاصل خواهد شد.

 «تربیت علمی»این مدرسه مبارکه در کنار 
های مضاف همچون؛ نگاهی اصیل به تربیت

ی، تربیت قرآنی، تربیت اجتماعتربیت اخالقی، 
تربیت عاطفی، تربیت اقتصادی، تربیت 
حماسی و جهادی، تربیت جنسی، تربیت 

.. دارد و آن دسته از  بایدها و مجازی و .
 اصول»نبایدهای تربیتی خود را به عنوان 

های أرزش»هایی همچون در قالب «تربیتی
منشور »نیز در و  «حاکم بر طالب مدرسه

مشخص نموده و در منظر  «اخالق آموزشی
 عمومی مدرسه در نگاه طالب قرار داده است.

 چگونه این ترجمان از تربیت و تهذیب را در
پیدا  رهمدرسه علمیه آیت الله بهجت

 ؟کنیدمی

جوان جویای معنویات که به سوی حقیقت در حال 
از افراط و تفریط بتواند  دوره سلوک است باید ب

مراحل تعالی را طی نماید و محیطی که در آن بسر 
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برد، نقش بسزایی در شکوفایی استعدادهای می
 خواهد داشت.نهفته در این جوان 

با نگاه  رهه حضرت آیت الله بهجتمدرسه علمی
جامع به تربیت، عوامل تأثیرگذار در فرآیند تربیت را 
 إحصاء نموده و به اموری همچون پیشینه علمی

ورود به حوزه  پژوهشی طلبه سطح یک قبل از
فضای محیطی حوزه، ساختارها و علمیه، 

تربیتی پژوهشی،  های مختلف آموزشیبرنامه
علمیه، فضای فرهنگی  اولیاء و اساتید مدرسه

سیاسی اجتماعی حاکم بر طالب مدرسه، 
تشکیالت مستقل طالب و ... رسیده و با مشاورت 

گذاری صحیح برای اساتید معزز سهمی در ریل
جراء و نظارت در این امورات داشته ریزی، إبرنامه
 است.

معاونت تهذیب در قدم اول با تشکیل شورای 
اتخاذ راهبردی تربیت اخالقی طالب و 

تصمیماتی راهبردی به عنوان روح حاکم بر 
های مدرسه، سعی  در ایجاد فضایی برنامه

مطلوب برای پرورش استعدادهای جوان داشته 
خود را است. این شورا تصمیمات راهبردی 

ورز برای اجرا شدن، به تصویب هیأت اندیشه
و  رساندمی )ره( مدرسه علمیه آیت الله بهجت

، زمینه را برای اجرای هیأتبا تأیید آن 
آورد و با تصمیمات اتخاذ شده فراهم می

ها و اولیاء مدرسه و هماهنگی بین معاونت

مدرسه علمیه سعی در فراهم  سازمان نفرات
های تربیتی جهت رشد آوردن و ایجاد گفتمان

 و تعالی اخالقی اولیاء و اساتید و طالب را دارد.

 های منتخب شما در امرروشها و شیوه
 ست؟ا تربیت و رشد اخالقی طالب کدام

این مرکز علوم دینی برای رسیدن به جامعه آرمانی 
 «عوامل تأثیرگذار تربیت»مندی از خود ضمن بهره

به  و پایبندی «مبانی تربیتی»و مشخص نمودن 
های مختلفی استفاده روشاصول تربیتی خود از 

ل یتوان به موارد ذین آنها میترنماید که از مهممی
 اشاره نمود:

الف( انتقال مباحث اخالق از منظر علمی 
 توسط اساتید محترم دروس آموزشی.

ب( انتخاب افرادی برگزیده جهت ساختار 
اداری مدرسه که از آن تعبیر به اولیاء مدرسه 

 شود.می

ج( تقسیم کار درمیان طالب مدرسه برای اداره 
محیطی و فرهنگی که از آن تعبیر به سازمان 

های غیر شود و سازمانت مدرسه مینفرا
ی فعال که توسط طالب محترم اداره فربه
بسیج طالب، هیئت، شود، همچون می

های مطالعات الحسنه، گروهصندوق قرض
 شهید مطهری و ...
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در واقع تمام تالش این مدرسه علمیه بر آن است 
که بتواند محیطی فراهم نماید که در آن جوان 

روز استعدادهای ناب را در حوزوی مستعد نسل ام
خود شکوفا نموده و به مجاهد عالم و مهذب ارتقاء 

 یابد.

 عجل) عصرعنایت حضرت ولیامید است که با 
و توسل به کریمه اهل بیت حضرت  فرجه( الله

مندی از و با بهره علیها( سالم الله) معصومه
 و مقام معظم رهبری (ره) امام اّمتهای توصیه

الء ضو ف (حفظهم الله) ع عظامو مراج (مدظله)
 یبتوان مدرسه علمیه (دامت برکاتهم) ارجمند

 مطلوبی برای تحقق اسالم ناب فراهم نمود.

کیفی تربیت و تهذیب اخالقی  برای ارتقاء
الله طالب سطح یک، در مدرسه آیت

 هایی دارید؟ها و طرحچه برنامه )ره(بهجت

برای هدایت رفتاری طالب جوان به اخالق 
اسالمی و حل مسائل شخصی و اجتماعی در 

های ذیل بهره ی تربیت اخالقی؛ از قالبحوزه
 :ایمبرده

 درس اخالق هفتگی؛ الف(

که به صورت منظم هفتگی و رسمی در قالب 
 کالس ارائه خواهد شد.

 درس اخالق در ایام امتحانات؛ ب(

ا متناسب ب ،که به صورت روزانه در ایام امتحانات
ی امتحان برای حضور حداکثری ساعت برگزار 

طالب فراهم می گردد. الزم به ذکر است که در حد 
توان این برنامه اخالقی همراه با اقامه اذان یا صرف 

 یک وعده غذایی همراه می باشد.

 همپای قله: ج(

های تهذیب برای شناساندن و نشان دادن قله
در نظام رفتاری و اخالقی آنان طالب جوان، 

البته بدون  ـیار ثمر بخش باشد واند بستمی
های  مختلف این ها و نحلهپرداختن حاشیه

های ها و گروهو این مهم با تشکیل حلقهـ بزرگواران 
صمیمانه طالب جوان با اساتید معظم اخالق که 
که به پرسش و پاسخ جمعی ختم خواهد گردید و 

هایی که در معابر و همچنین عکس نوشته
حیط مدرسه نصب خواهد شد، های پر تردد ممحله

 گردد.فراهم می

 در محضر عالم دینی: د(

یکی از مسائل پیشرو در نظام رفتاری و اخالقی 
، ت دینی، مذهبیها و احساساحوزه، مسئله گرایش

باشد. با حضور در محضر عالم ملی و انقالبی می
ها و مجاهد ربانی ضمن پاسخگویی به این گرایش

 .یابده جوان عمق میهای طلباحساسات، بینش

در این قالب تربیتی، طالب جوان با مدعو شدن در 
منزل عالم مهّذب و قرار گرفتن در فضای صمیمانه 
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مندی از کالم استاد و حکیمانه، همگام با بهره
خالقی امعزز از فضای حاکم نیز برای تقویت بنیه 

 شوند.مند میخود بهره

پاسداشت فعالیتهای علمی فرهنگی  (ـه
 المان مجاهد:ع

های تکریم مراجع تقلید )به عنوان قلهاز دیر باز 
علماء  متخّلق و یهای علمیه( فضالعلمی حوزه

های علمیه مجاهد، جزو سنن حسنه حوزه
شوند، برگزاری همایش، کنفرانس، محسوب می

کنگره، فراخوان و... برای این عالمان دینی، ضمن 
 و سپاسی در طالب جوان تعالی روحیه شکرگزار 

ه مینز ،های حکیمانه این عالمان دینیاز مجاهدت
برای الگو سازی عینی در مسیر اخالقی و تربیتی 

 برای طالب جوان فراهم خواهد شد.

 :زیستیهمو  اخالق در میدان و(

زندگی استاد در میان طالب جوان، همان شیوه 
ن پایبند بدا )ص( تربیتی است که نبی مکرم اسالم

نشسته، به در میان مردم می هموارهبوده و 
کرده، با آنها هم غذا شان رفت و آمد میهایخانه

 شده و ...و هم صحبت می

همین شیوه برای نهادینه کردن تربیت و اخالق 
از  . عالوه بر آنمؤّثر خواهد بودبرای طالب جوان 

هایی همچون همراهی اساتید معزز اخالق با روش
سرکشی از حجرات های اردویی، در برنامه طالب

طالب، نظارت حضوری در مباحثات علمی و 
رفته نیز بهره گه در کتابخانه با حضور طالب مطالع

 شود.می

ر بیشتمندی بهره های ذیل برایقالب همچنین
و اخالقی  های دینیطالب مقدمات از آموزه

 :تواند فراهم شودمی

 تربیتی های اخالقینشریه

 تربیتی مطالعاتی اخالقی یرس

 تربیتی اردوهای اخالقی

 سازمان نفرات مدرسه

ربیتی ت های فرهنگی که پیوست اخالقیبرنامه
 )مانند اعتکاف و ...( داشته باشند

 د اولیاء مدرسه و اساتیدالزم به ذکر است که برخور 
ر تواند بیشترین تاثیر اخالقی و تربیتی را بمعزز می

 بگذارد.)ع(  روی جوانان تشنه علم امام صادق

قرار دادن کالم نورانی امام  امید است با سرلوحه
ا» :ق )ع(صاد ُکْم  س  ُکوُنوا ُدَعاَة النَّ َنت  ْلس 

َ
َغْیر  أ این  «ب 

 مهم محقق شود.
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را  تهذیبی آیا این نوع تهذیب و نگاه تربیتی
وهشی ریزی امور آموزشی و پژدر برنامه

 کنید؟ها نیز لحاظ میطلبه

سلم در مدار تربیت ی مآنچه به عنوان یک قاعده
های پذیرفته شده است آن است که از تمام ظرفیت

ای سازمانی و اداری و همدرسه اّعم از ظرفیت
برای ایجاد گفتمان تربیتی باید استفاده  محیطی

 نمود.

در  یآموزش و پژوهش هم به عنوان دو رکن اصل
مدرسه علمیه از این قاعده مستثنی نبوده و به ایجاد 

ربیتی و تهذیبی مدرسه کمک های تگفتمان
شایانی خواهند داشت، از سوی دیگر با نگاه 

ین های آموزشی از تعیمدیریت تربیتی، نوع برنامه
استاد و حتی کتب دروس اقتضایی، تا هم 

های ای طلبه، مطالعه متمرکز و ... و برنامهمباحثه
وهشی از تعیین موضوع برای هر پایه تا زمان پژ

هر  طلبه و ... در آن نگاه تحویل پژوهش برای 
 تواند جاری باشد.تربیتی و تهذیبی مدرسه می

آنگاه که اساتید دروس آموزشی مدرسه خود را در  
تربیت جامع طلبه مؤثر بدانند، تنها به نکات 

پردازد، و حتی آموزشی درسی مورد نظر خود نمی
نکات اخالقی را به عنوان یک وصله زاید  بیان
در راستای تربیت جامع طلبه گام دانند، بلکه نمی

دارند و با سعه صدر، حسن خلق، آراستگی، برمی

به تأثیرگزاری معنوی خواهند پرداخت و  گریمربی
ی پیشبرد اهداف طلبگ در واقع مهمترین الگو برای

 «ألسنتکمکونو دعاة الناس بغیر »خواهند بود 

ای شاد و ارتباط مناسب و به این استاد با روحیه
ه، نقش هدایتگری طلبه را برعهده خواهد انداز 

 .داشت

در معاونت پژوهش آنگاه که موضوع پژوهش به 
امورات انتزاعی اختصاص یابد، به یقین در قیاس 
با موضوعات روز و مورد ابتالء طلبه متفاوت خواهد 
بود و تأثیر این جنس از موضوعات بر تربیت طلبه 

غایت  باشد. آنگاه که پژوهش،کاماًل مشهود می
 ، بلکه تربیت پژوهشگر هدفپژوهش نباشد

 ها متفاوتریزیمعاونت پژوهش باشد، نوع برنامه
گرفت، در آن  از آنچه معمول است، صورت خواهد

هنگام زمان برای تحویل پژوهش، خط قرمز 
ی زمانی نیست، بلکه تربیت یافتن طلبه در بازه

اهد بود و برای معاونت پژوهش خط قرمز خو 
 .ز این قبیلمسائلی ا

های پیش روی نواقص و چالش، شکالتم
 دانید؟تهذیب و رشد تربیتی طالب را چه می

طرح تربیت توحیدی »با بیانی که در کتاب 
« 3131ن ماه های علمیه، ویراست پنجم بهمحوزه

دفتر مطالعات معاونت تهذیب » :آمده است
های علمیه، پژوهش ارزشمندی با هدف حوزه
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؛ تربیتی طالب های اخالقیشناخت دقیق آسیب
امدهای ها؛ پییابی پیدایش و گسترش آسیبزمینه
زم ال  های اخالقی و تربیتی و ایجاد بسترهایآسیب

ریزی و رشد اخالق معنوی در جهت برنامه
 شناسی روانیهای علمیه در دو بخش آسیبحوزه

 شناسی اخالقی انجام داده است.آسیب تربیتی  و

های بندی آسیبطبقه در این پژوهش پس از
تربیتی، میزان شیوع هر کدام از موارد،  اخالقی

 07بررسی شده و پس از انجام این مطالعه، حدود 
 استخراج هاعامل به عنوان عوامل بروز این آسیب

 «گردیده است.

ولیکن در این مصاحبه، نگاهی دیگر به مشکالت 
های پیش رو داشته و با نگاه و نواقص و چالش

توان ای میگروهی و داخل مدرسهرون کردن د
ای هاشاره نمود؛ مخاطب اصلی در اینگونه برنامه

 .باشدتربیتی؛ جوان مستعد حوزوی می

ض تربیت قرار دهد هر گاه این جوان خود را در معر
و مسئوالن مدرسه آنگاه که خود را کارمند حوزه 
نشمارند، بلکه برای جایگاه خود شأنیت اولیاء 

باشند، بسیاری از مشکالت را تبدیل  مدرسه قائل
به مسأله نموده و آنگاه است که حل این مسائل با 

)طلبه جوان( و مدیریت،  خواست متربی
 ریزی و نظارت اولیاء مدرسه حل خواهد شد.برنامه

یش روی های پبا نگاه به طلبه مطلوب، چالش
قم را به حداقل ت)ره( مدرسه علمیه آیت الله بهج

از سوی دیگر با نگاه به مدرسه  رسانیم ومی
آموزان مستعد را فراهم مطلوب، زمینه رشد دانش

رغم اینکه در مدراس آموزش و خواهیم نمود، علی
های تربیت یافته شاید که در پرورش و در فرهنگ

تأیید صددرصدی اسالم نباشند ولیکن با حضور در 
 این مدرسه علمیه بتوانند به رشد وتعالی دست یابند.

نابراین مهمترین چالش در فرآیند تربیت را بتوان ب
نخواستن و شاید توجیه نبودن طلبه جوان مستعد 
در امر تربیت دانست که بقیه مسائل و نکات را شاید 
با هماهنگی درون سازمانی و حتی با نهادهای 

 ی بیرون از مدرسه حل و فصل نمود.امشاوره

های تربیتی مدرسه دستاوردها و خروجی
بینید و ارزیابی شما در در چه سطحی میرا 

 مورد آنها چیست؟

رود این سؤال در  فرآیند حوزه علمیه قم انتظار می
و کل کشور رصد شود و یقینًا متولی این امر خود 

 تواند باشد.مدرسه علمیه نمی

های اصیل حوزوی و امید است با نگاه به سنت
زی و ساها در ساحت تصمیمورود این سنت

ه حضرت آیت الل یهیی فرآیندهای مدرسه علماجرا
قم بتوانیم بعد از یک دوره شش ساله )ره(  بهجت

ا سرباز د ر فارغ التحصیالنی داشته باشیم که خو
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 یسفرا یبدانند و در زمره هامام عصر ارواحنا فدا
شمرده شوند و  سالم الله علیها حضرت معصومه

اب نفارغ التحصیالنی داشته باشیم که به تعبیر ج
نامه صنفی خود را که هشجر»زاده نوری آقای عالم

از مسیر عالمان رّبانی دوره غیبت به امام معصوم و 
را  «رسدها به پیامبران الهی میاز طریق آن

تبار  از نظر صنفی و شغلی از»بشناسند و بدانند که 
 ی نوح، ابراهیم، موسی،پیامبران هستند و سالله

فاطمه و حسن و  عیسی، محمد و وارث علی و
افتخارآمیز و مسئولیت آفرین  بسحسین و این 

نیاکان صنفی طلبه، انبیاء و اولیاء هستند، » «است
اند و ها بر دوش داشتهیعنی وظایفی را که آن

 «دادندخدمتی را که در جامعه انجام می

الحمدلله بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
تر و بی در  این بسو تربیت جوان مؤمن متعبد انقال

قرائت اسالم ناب از امام امت در مقابل اسالم 

شته تر گآمریکایی، وظیفه براین صنف سنگین
 هایاز دیوارهای فیضیه گرفته تا سلولاست. 

مخوف و انفرادی رژیم شاه، و از کوچه و خیابان تا 
درس و محل تحصیل تا مسجد و محراب، و از مَ 

یی جهادی طالب؛ ها و گردهماخطوط مقدم جبهه
همه گواه بر این حقیقت هستند که امروز وظیفه 

تر از بسی سختحوزه و روحانیت و طالب جوان 
امام  یباشد و امید است با عنایت خاّصهگذشته می

طالبی در تراز )س(  و حضرت معصومه )عج( عصر
انقالب اسالمی رشد نمایند که بتوانند برای اسالم 

ت اورانی راسخ و پایدار و ثابعزیز و انقالب اسالمی ی
 انشاءالله. قدم باشند.

معاون محترم تهذیب، برای با تشکر از نشریه: 
 .تی که در اختیار نشریه قرار دادندوق

  


