
 کت�بآئین رونم�یی گ�ارش ب�گ�اری 

 »الگ�ی ت�بیت ج�مع ط�ب«

حضرت  هیاثر معاونت پژوهش مدارس علم نیتازه تر »الگوي تربیت جامع طالب«کتاب  آیین رونمایی
اردیبهشت  25روز سه شنبه عصر  ي،زدیاستاد نظافت  نی(عج) تحت اشراف حجت االسالم والمسليمهد

اهللا شیخ مهدي مروارید عضو شوراي عالی آیت، مقدس امام جمعه مشهدالهدي اهللا علمآیتبا حضور  1397
حوزه علمیه خراسان، حجت 

جمعی از زاده نوري و االسالم عالم
اساتید سطوح عالی حوزه علمیه 
خراسان، برخی مدیران نهادهاي 

دیران دینی و فرهنگی مشهد و م
) عجه حضرت مهدي (مدارس علمی

در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی 
  .اقامتی والیت برگزار شد

 

 

) و تحت عجکه توسط جمعی از مدیران مدارس علمیه حضرت مهدي (» الگوي تربیت جامع طالب«کتاب 
داراي چهار فصل  اشراف حجت االسالم و المسلمین محمدجواد نظافت یزدي به رشته تحریر درآمده است

 صفحه می باشد. 286و 

راهبردها  تربیت و نقش مدارس علمیه در تربیت طالب و نیز مبانی و ضرورت تربیت، لزوم جامعیت در بیان
اي اسناد و نیز مجموعه پژوهشی و مدیریتی در تربیت طالب-تهذیبی، آموزشی-و راهکارهاي فرهنگی

 هستند.این کتاب  دهندة ي تشکیلمحورهاها عنوان پیوستبه کاربردي

 



برنامه رونمایی از کتاب با تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید و پخش کلیپی از بیانات رهبري در ارتباط با تحول 
 در حوزه آغاز شد.

 سخنرانی حجت االسالم و المسلمین محمد عالم زاده نوري 

ضو هیئت علمی و استادیار مرکز ع در ابتداي این مراسم حجت االسالم و المسلمین محمد عالم زاده نوري
نکاتی پیرامون تربیت طالب، چرایی و چگونگی  به بیان اخالق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

 انجام آن پرداخت.

وي پس از مطرح کردن این سوال 
که براي تربیت انسان هاي واال و 
طالبی که همه سرمایه خود را وقف 

اند، چه خدمت در راه دین کرده
    برنامه اي باید داشت، ابراز کرد: 

گاهی اوقات ما از عظمت انسان و 
قدرت خداوند که در گوهر انسان 
قرار گرفته است، غافل می شویم و 
توقع مان را از خودمان پایین 

آوریم و به وضعیتی که در آن می
است که باید به بروز و شکوفایی  هاي بسیاري در وجود انسان نهادینهدهیم. ظرفیتقرار داریم رضایت می
 توجه به مقوله تربیت امکان پذیر نیست. برسد و این مهم جز با

 ییهاتیوجود شخص لیخراسان به دل علمیه به حوزه کیضمن تبراین استاد حوزه علمیه قم در ادامه 
 رانیلذا مد میبه نام انسان مواجه هست یبزرگ تیداشت: ما در حوزه با ظرف انیب يزدیهمچون استاد نظافت 

گذار در اجتماع را ثربزرگ و ا يهاانسان ندیتالش نما یانسان يهاظرافت با دقت در دیبا هیعلم يهاحوزه
جهان  اهللا را درهیکلمه بق يکند که اعتال تیرا ترب ییهاقرار است آدم هیافزود: حوزه علم ي. وندینما تیترب

 .میاوریب نییدر حوزه پا تیتوقع خود را از ترب دیرقم بزند لذا نبا

  



  اهللا شیخ مهدي مرواریدبیانات آیت 

این اثر خصوصا  شیخ مهدي مروارید ضمن تقدیر از تهیه کنندگان اهللاآیتدر ادامه این مراسم 
گفت: با شناختی که از حجت االسالم نظافت و سخنان و آثار ایشان دارم،  والمسلمین نظافت،االسالمحجت

اطمینان دارم این کتاب براي 
خواهد بود و مخاطبان خوب مفید 

ها و امیدوارم این راهکار
راهبردهاي ارائه شده در این کتاب 
به نحو مطلوبی در مدارس اجرا 

 شود. 

 

 

  زهبررسی و نقد کتاب توسط سه تن از اساتید حو 

حوزه  یو امور فرهنگ يارتباطات حوزو ریمدهمچنین در این مراسم حجت االسالم والمسلمین فرازي نیا، 
 هاي اسالمیمدیرعامل بنیاد پژوهشاالسالم و المسلمین مرویان حسینی ي، حجتآستان قدس رضو تیتول

 هیحوزه علم تیریمرکز مد یو پژوش یآموزش سابق ریمدآستان قدس رضوي و حجت االسالم علوي آزیز 
 پرداختند. »الگوي جامع تربیت طالب«کتاب به بیان نظرات و دیدگاه هاي خود پیرامون  خراسان

 

 

 

 

 

 

 

 



  الهدياهللا علمسخنرانی آیت 

الهدي امام جمعه محترم مشهد مقدس ضمن تقدیر از تهیه اهللا علمدر ادامه این نشست حضرت آیت
االسالم و المسلمین نظافت، گفت: مطابق اعتقاد بسیاري از علما، مالك کنندگان این اثر خصوصا حجت 

 .اصلی خلیفه الهی بشر در تربیت است زیرا در فرشتگان تعلیم هست اما تربیت وجود ندارد

وي افزود: انسان سازي در عرصه تربیت و 
پرورش، قدم گذاشتن در مسیر خلیفه الهی 

نقش  است، ما اگر توانستیم در جریان تربیت
داشته باشیم توانسته ایم مالك خلیفه الهی را 

 در خود تقویت کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبري تصریح کرد: 
تربیت هر سنی متفاوت است و نمی شود الگوي 
سنی را در سن دیگر پیاده کرد و چه بسا با 

پیاده سازي این الگو نتیجه عکس انجام و 
 بگیریم. الگوي تربیتی طالب در طلبه هاي
سنین پایین، جوان و دانشجویان که طلبه شده 
اند متفاوت است و کتاب نوشته شده توسط 
آقاي نظافت در این زمینه راهبردهاي خوبی 

 دارد.

  یزدي حجت االسالم والمسلمین نظافتبیانات 

 در پایان این مراسم و پیش از رونمایی کتاب، در مورد اهمیت یزدي نیز حجت االسالم والمسلمین نظافت
این اثر عنوان کرد: تا زمانی که طلبه و حوزه هاي علمیه پویا و کارآمد نشوند و امور تربیتی را در اولویت 

 .قرار ندهند، نمی توان انتظار داشت که جامعه به شرایط ایده آل برسد

علمیه وي هم چنین گفت: امیدواریم این کتاب مسیر را براي توجه بیشتر به موضوع تربیت در حوزه هاي 
 .باز کند و با تحقیقات و پژوهش هاي شایسته، این موضوع به تکامل برسد



  رونمایی کتاب 

الگوي تربیت در پایان پس از پخش کلیپ کوتاه معرفی کتاب شخصیت هاي حاضر در جلسه از کتاب 
 رونمایی کردند و عکس یادبود گرفتند. جامع طالب

 

 

 

 

 

 

 

 



   کت�ب الگ�ی ت�بیت ج�مع ط�بب�زت�ب خب�ی آیین رونم�یی 
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