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لی با وجود  وجود استعدادهای برجسته در خراسان ش
ی آن در مقایسه با شهرهای دیگر ت عل پایین بودن ک اهمیت 

آقای آمیرزاحسن بجنوردی

بر ماندن  ) ره( ارصار امام خمینی 
  ۴۲  یا  ۴۱آمیرزا حسن بجنوردی در قم در سال  

ای رهربی در درس رشکت چند جلسهنحوه آشنایی
مرحوم آمیرزا حسن بجنوردی در مسجد طوسی نجف

نشانه بزرگی

مجمعی از استعداد، ذوق و حافظه ویژگی

در زمنیه علم و)  ره( گیری امام روحیه سخت همراهی آن با معنویات و اخالق   علت اهمیت 
برگشت آمیرزاحسن بجنوردی به نجف به دلیل سکته و 

ریشان علی رغم قرار درس در مدرسه فیضیهبی نهایینتیجه

احمد بجنوردی مرتضوی حاج میرزا

درس آمیرزا حسن بجنوردی هم

ویژگی
اهل خراشاه 

ند و مردمی در بجنورد و  روحانی با نفوذ، قدر
ی مشهد برخالف خواست حکومت  سعی حکومت برای از بین بردن نفوذ روحانیونمحرتم نزد عل

از جمله حاج میرزا احمد بجنوردی  علت اهمیت

رشکت در درس مرحوم آقازاده و حاج آقا حسین قمی در 
مشهد و رف به نجف 

محمد تقی بجنوردیشیخ
عت معترب و موجه مسجد گوهرشاد امام ج

معروف به عبادت، زهد و علم ویژگی
معروف بودن کوچه منزل شیخ محمد تقی
به نام ایشان در مشهد بعد از صد سال 

ع مردم بودن منزل شیخ محمدتقی محل اجت
محمد تقی منزل شیخ در برگزاری مهمرتین مجلس عزای دهه عاشورادلیل

رضا بجنوردیآشیخ
محمدتقی بجنوردی دهنده راه پدرشان شیخادامه

رضا بجنوردیحاج میرزاحسنعلی مروارید داماد آشیخویژگی

استعدادهای برجسته زمان طلبگی رهربی

شیخ حسین کرد از کردهای منطقه آشخانهها به کاری غیر از طلبگیمشغول شدن طلبهشناسیآسیب مصداق

طالب شهید آشنا با رهربیمصداق

ای قاسم صادقی گرمهمرحوم آشیخ

ونه

مرحوم طیبی

های رشح ملعه و مکاسبهم مباحثه رهربی در درس
امتیاز

آیت استعداد بودن 

روحانیت ترکمن اهل سنت 
ها  آفرینی در خواباندن فتنه کمونیستنقش

ی اهل فکر، انگیزه و اقدام در میانامتیاز وجود عل
روحانیت ترکمن اهل سنت   

مظاهر

گیرینتیجه

کارراه
همراه کردن روحانیون با حکومت وقت 

قطع نفوذ روحانیون 

روحانيون خراسان شمالي بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار 
1391/07/19

یی طلبه در زمان قبل مانع معمول نبودن شناخت، دستگیری و راهن

 حاج میرزا احمد بجنوردیناتوانی از کاهش نفوذ نتیجه

ها نفری از طلبه  ۲۰۰به درس واداش حاج شیخ در یک کالس علت اهمیتمستشکل درس آشیخ هاشم قزوینیامتیاز

شدن در صورت ادامه درس و عدم اشتغال به کار دیگرعا برجستهارزیابی

ایندگی و شهادت در حزب جمهوری اسالمیرسانجام

ایندگی و شهادت در حزب جمهوری اسالمیرسانجام
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اهمیت

مظاهر

ای کامل با سطوح امکان تشکیل حوزه علمیه
لی عالی و با کیفیت خوب در خراسان ش گیرینتیجه

لی آمدن اساتید به حوزه علمیه خراسان ش رشط

ی بزرگ و مجتهدین درجه یک  های اطراف خراسان بزرگدر شهرستاناقامت عل نقطه مقابل برنگش طالب به شهرهای خود بعد از هجرت به شهرهای بزرگ  مانع
مصداق 

ل  ها در صورت ماندن درنجفمرجعیت برای آناقامت مرحوم تهامی و مرحوم  آیتی در بیرجند با وجود احت
سکونت مرحوم آقا نجفی قوچانی از شاگردان برجسته 

مرحوم آخوند خراسانی در قوچان 
سکونت مرحوم حاج میرزا احمد مرتضوی در بجنورد 

شدن ارتباطات عدم نیاز به هجرت به شهرهای بزرگ به دلیل آسانپاسخسختی ارتباطات بین شهرهای بزرگ و کوچک اجبار عل به سکونت در شهرهای کوچک به دلیلشبهه

وجود امکانات فراوان   مناسبزمینه
ها های شهرستانرونق حوزه

گیرینتیجه
ها های شهرستانتوسعه کمی و کیفی حوزه

اجرای طرح هجرت کارراه

گسرتش فعالیت روحانیت در رسارس کشور  ره

هاهای بزرگ به شهرستانهجرت روحانیون از حوزه بدون توجه به اهل آنجا بودن یا نبودن    محقَّقونهرشط

به مشهد هجرت مرحوم محقق سبزواری از اصفهان 

االصلمرحوم میرزا مهدی شهید اصفهانی

اصفهان در دوران صفویه االسالم بزرگ صاحب ذخیره و کفایه و شیخویژگی

ونه 
تعمیر مدرسه باقریه مشهد که اکنون خراب شدهخدمات 

ویژگی
مرحوم وحید بهبهانی )  مهادی اربعه( یکی از چهار شاگرد 

سکونت در مشهد و شهادت در آنجا 
انتخاب ده نفر توسط فضالی بجنوردی 

مشهد و قم برای اعزام به بجنورد 
ودن امکانات برای اساتید توسط حوزه پیشنهاد فراهم 

بودن حضور چندساله طلبه درس خارج خواندهخوبتذکرتشکیل درس خارج در حوزه بجنورد 
بجنوردی در حوزه قم یا مشهد و برگش به بجنورد  

نیاز به ارتباط رودروی طالب و دانشجویان
  هزار دانشجو در استان  ۴۰حضور  با توجه به 

رضورت
تشکیل

انی طلبه های ها در جمععدم کفایت سخ پنجاه یا صد نفره دانشجویان  ارزیابی

رصف وقت و انجام کار

الزامات 
داش سواد کافی 

مالحظه نیازهای فکری و فرهنگی دانشجویان

عشق به کار

های درسیو اخالق در برنامههایی مثل فارسی الزم نبودن ورود درسدلیلها به صورت جنبیهای مثل فارسی، اخالق و مانند اینمطالعه درسمصداق
های درسیریزیلزوم ادبیات عرب در برنامه به دلیل ابزار کار طلبه بودن   تذکر

تأثیر زیاد یک روحانی با سواد در یک شهر با توجه به عرص اهمیت
های نو در دنیای اسالم  و فرهنگ و گسرتش اندیشه فکر

الزام 
مطالعه همه نوع کتاب 

نهایت حافظه در جوانی جوانی به دلیل ظرفیت بیمطالعه در دوره

عا و قوی شدن طالب بجنورد  الزام

خوب درس خواندن

رشط
داش قدرت تجزیه و تحلیل افکار نو

داش مطالعات جنبی در کنار برنامه درسی

بسیار کتاب خواندن

۴از  ۲

بودن اصفهان نسبت بهبزرگرتعلت اهمیت  شهرهای دیگر و شهر کوچک مشهد  

ریزان بر روی نظرات رهربیتفکر برنامهالزمه به عنوان یک سلیقه و نه دخالت  

مطالعه رهربی با وجود همه گرفتاری های بیش از جوانانمؤید

برخالف مطالعات دوره پیریماندگاری مطالعات دوره جوانی در حافظه شاهد 
کردن اطالعات ارزشمندانباشتهوظیفه  های الزم برای تبلیغ در حافظه و آگاهی 
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لزوم پاسخگویی به خداوند در روز قیامت در قبالگیرینتیجه
ها و امکانات ضایع کردن فرصت 

نظیر بودن چنین امکاناتی در طول تاریخبیاهمیت 
روحانیت از اول اسالم تا حاال  

قرارگرف امکانی عظیم در اختیار مبلغان دین 
توسط نظام اسالمی 

امکان استفاده از صدا وسی و ارتباط با 
مخاطبان با شوق میلیونی 

مصادیق
ازهای جمعه  عات و  امکان استفاده از اجت

ها، کننده مثل رایانهابزارهای تسهیل
ها و رساندن حرف درست خود به آنامکان ارتباط با هزاران مخاطب در شبکه اینرتنت ارتباطات اینرتنتی و فضای مجازی علت اهمیت 

اشتیاق اغلب جوانان به مفاهیم و
ایجاد زمینه برای جوابگویی به جوانان معارف اسالمی خصوصا دانشجویان   وظیفه 

روحانیت 

یت از نظامی با پرچم اسالم و قانون فقه اسالمی رضورت ح

گیری روحانیت از نظام بودن کنارهننگ
حرمت قطعی تضعیف نظام به هر کیفیتی، از نظر مراجعلزوم استقبال روحانیت از نظام اسالمی با همه وجود گیرینتیجه حرمت تضعیف نظام نشانه قدرشناسی از آن علت اهمیت شاهد اهمیت 

گیری از نظام، به بهانه داش انتقاداتی به نظام کنارهشناسیآسیب

وجود عیب، دلیلی برای ندیدن محسنات و نقاط قوت نیست 

کشف خط مستقیم به وسیله کرس و انکسار مفاسد و مصالحپاسخ

امکان ذکر صد اشکال وارد بر روحانیت مؤید ها واردبودن بسیاری از اشکاالت به خود ما طلبه رسباز بودن روحانیت برای نظام 

کار و دلسوزی روحانیت برای نظام  نتیجه

قرارگرف روحانیت در خدمت تقویت نظام 

دلیل

قرارگیری روحانیت در خدمت نظام، عکس سیاستعلت اهمیت 
های امنیتی انگلیس و آمریکا و ارسائیلرسویس 

الظاهر برخالفکردن آخوندی که علیبزرگ زند خواست و عقیده کلی نظام حرف می  القاء وجود فاصله بین روحانیت و نظام هدفسیاست دشمن

ها خواندن طلبه لزوم درساشتغال روحانیت از روز اول در مشاغل نظام غلطمعنای تذکر رهربی به طالب مبارز و منتقد مکاسب و کفایهشاهد نظر رهربی
در مشهد برای درس خواندن  

تدریس مکاسب و کفایه در مشهد در عین مبارزهرهربی امتیاز
) ره( در جایگاهی مثل امام  کسب مایه علمی برای انجام حرکت عظیم دلیل

متصل و همزاد بودن روحانیت و نظام 

تولید مبانی مستحکم فکری نظام توسط روحانیون 

جایگاه 
روحانیت 

عدم تشکیل نظام و انقالب بدون روحانیت  دلیل

ها در بین مردم عدم توانایی و مقبولیت سایر گروه در عین دلسوزبودن برخی 
دلیل

ق دل ها گسرتدگی روحانیت در رسارس کشور و نفوذ در اع

عی وقوع انقالب اجت امتیاز انقالب
های یکسان مردم تهران شعارها و خواستهشاهد

در روز عاشورا و مردم فالن روستای دورافتاده 

و اوحى ربّك اىل النّحل ان »   مانند زنبور عسل بنا به آیهتشبیه زدن به دشمنان بیان امام و رساندن آن به مردم و نیشهای معرفتی روئیده از های طلبه از گلتغذیه جوانکیفیت 
« .. اتّخذى من الجبال بيوتا و من الّشجر و 

شهید مطهری مصداق 
عالمه طباطباییروحانیون

های فکری تفکر و تفریع فروع براساس این زیرساخت
برای نیازهای فکری امروز جوانان مقابله با تفکرات تأمین مارکسیستی بوسیله فرمایشاتره

شهید مطهری به عنوان شاگرد عالمه طباطبایی 

سنگینی وظیفه روحانیت  گیرینتیجه

خودسازی معنوی   رشط

اخالق 

تهذیبابعاد

بندی به فرائض و نوافل و تالوت قرآن تدیّن و پای

به عنوان الگوی حسنه )  ص( ادامه راه پیغمرب  الزام

یرجوهللا و الیوم آالخر
رشط

لقد کان لکم فی رسول هللا اسوة حسنة ملن کان یرجوهللا و « 
 ً » الیوم االخر و ذکر هللا کثیرا مؤید

ولّ رءا املؤمنون االحزاب قالو هذا ما وعدنا هللا » 
« و رسوله و صدق هللا رسوله مؤمنانوضع

)  ص(بودن عمل مانند پیغمرب محال ارزیابی
ویژگی 

جنگ احزاب

  هزار نفر به خالف بدر و احد۱۰و فراهم کردن اتحاد همه قبائل مرشک مکه و غیرمکه و ثقیف 
) ص( یافته همسایه پیغمرب های امانخیانت یهودی علت اهمیت

توصیه

تحلیل رهربی از روی اعتقاد و استدالل حاصل ازمؤید 
های سیاسیارتباط و بحث با گروه 

 ً ذکر هللا کثیرا

استمرار نظام اسالمی به توفیق الهی در آینده بینیپیش
سقوط حکومت پهلوی و تشکیل نظام اسالمینتیجه

به دلیل وجود هزار حسن در مقابل صد اشکال عدم اعراض از روحانیت تذکر

های علمیه برای سکوالربودننداش حوزهحق عدم توجه به مسائل نظام سکوالریسممعنای گیرینتیجه

داری نظام اسالمیاستقامت، استحکام و ریشهدلیل

روحانيون خراسان شمالي بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار 
1391/07/19



زه 
مبار

60  
ران

ت اي
ه  مل

سال
يكا  

آمر
ري 

كبا
است

ت 
دول

با 

قرارگرف نظام در جنگی شبیه جنگ احزاب  علت اهمیت

نند همکاری آمریکا، انگلیس، ارسائیل و فالن رژیم نفت خوار ه های مختلف در جنگ احزاب همکاری گروه
دلیل

نند ترساندن  برخی منافقان در جنگ احزاب ترساندن مردم از توانایی دشمن ه

نان از آنان ادامه دشمنی یهود و نصاری تا زمان  پیروی مسل معیار

درس خواندن با نیت صادقانه و به قصد قرارگرف در زمره 
برجستگان صفوف مقدم میدان انقالب   توصیه

ها وترساندن مردم از جنگ نظامی، تحریممصداق های تبلیغی و سیاسی آمریکا علیه ایران فعالیت 

مصداق 
لنئ  ینته املنافقون و الذین فی قلوبهم مرض واملرجفون مؤید مرجفون ترسانندگان

فی املدینه لنغرینک بهم 

نتیجه

دلیل

روحانیت جایگاه 

گیرینتیجه

رشط

الزام

سنگینی وظیفه روحانیت

های فرهنگی مساجد و حضور فعال در کانون
پاسخگویی به جوانان 

پوشیدن لباس طلبگیتوصیه

عات در مساجد  مهم دانس امامت ج

ولن ترضی عن الیهود و ال النصاری حتی تتبع ملتّهممؤید 

کردن خود برای مقابله با دشمن و عدم تسلیم در برابر او قویالزام

های بسیج مساجد همکاری با پایگاه

یاف سخنان متناسب با نیاز جوانان الزامات 

شدن به معرفت و استداللمسلح

خوش و مدارا با جوانان حتی با افراد با ظاهرزننده روی

سنّة من نبیه مداراة الناسمؤید

درک سنگینی مسئولیت لباس طلبگی رشط
نپوشیدن لباس طلبگی در صورت عدم درک سنگینی مسئولیت آن توصیه

سیل سؤال و اشکال مردم به مجرد پوشیدن لباس طلبگیدلیل سنگینی
آسیب

شکل غلط جواب دادن به خاطر ندانس جواب 

کننده به خاطر ندانس جواب عصبانیت از سؤال

در موارد جهل داش و تحقیق»  دانمی« گف پاسخ درست 
کننده ها و ارائه به سؤالدرباره جواب آن 

حداقل روزی یکبار صحبت با مردم و بازکردن افکار 
) السالمعلیهم( و مناقب اهل بیت ها با ذکر حقایق دین کردن دلروشنالزامات

عاتروشن شدن دل ه ج ها با گفتار ا ۴از  ۴دلیل

ها های خوب و استفاده از آنتحقیق در مورد کتابالزمه فکر و مطالعه 

ن او  ها و افزایشعدم تعجب مؤمن از دشمنی ای واکنش مؤمن

عتاب و اذیت و فشار بر مؤمنین با و مجاهدان راه خدا  واکنش منافق
ترس از دشمن علت 

کوتاه آمدن مؤمنین و تغییر سیاست آنان در مقابل انگیزه
دشمنان

درباره دشمنی  ) ص( صدق شمردن گفته خدا و رسول دلیل ن نتیجهبندی به توحید پای دشمنان در صورت  افزایش ای

مدارانهی از منکر در عینتذکر

کنندگان از رهربی که در عرف معمولی بهاستقبالونه
شود گفته می»  خانم بد حجاب« ها آن 

ن استقبالویژگی کنندگانریخ اشک از چش

کنندههای بدحجاب استقبالمصلحت و حق نبودن رد خانمموضع رهربی

با زبان خوش و نه با ایجاد نفرت رشط

کنندههای بدحجاب استقبالدلباختگی خانمدلیل های پنهان ما در مقابل نقصظاهر بودن نقص خانم بدحجاب شاهدهای آنبه جبهه انقالب و آرمان 
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