ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺗﺎﯾﺒﺎد
ﮔﺰارﺷﯽ از روﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ی اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم  -ﺗﺎﯾﺒﺎد

ﮔﺰارﺷﯽ از روﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ی اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم  -ﺗﺎﯾﺒﺎد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺎﯾﺒﺎدﺧﺒﺮ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺤﺪﺛﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( ﺗﺎﯾﺒﺎد در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ
ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﯿﺾ
ﺑﺮدن و ارادت ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( و ﻓﯿﺾ ﺑﺮدن از ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮض ارادﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ای را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎاﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺗﺎﯾﺒﺎد ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر آن از ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ی اﺟﺎره ای در ﺳﺎل  ۱۳۶۳ﺑﺎ ﺟﺬب ﺣﺪود ﺷﺶ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎر ﺣﻮزه روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی رﺟﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از زﯾﺎد ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺟﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی اﺟﺎره و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۶۸ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﺣﺪاث ﺷﺪ و ﺣﻮزه ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و درواﻗﻊ
ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺗﺎﯾﺒﺎد از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎﯾﺒﺎد ﮔﻔﺖ :اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ۹۵ .درﺻﺪ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﯾﺒﺎد و ﺑﺎﺧﺮز از ﻓﻀﻼی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪرس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﯾﺒﺎد را ﻓﻀﻼی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ دارﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﻼی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻣﺸﻬﺪ و ﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﻐﻮل اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درس ﺧﺎرج ﺣﻮزه.
وی درﻣﻮرد ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻋﺪه ای اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه ،ﻋﺪه ای ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ،
ﻋﺪه ای ﻫﻢ در ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﻌﺪادی در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻋﺪه ای ﻫﻢ در ﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎوت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ  ۳۵ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه
اﻧﺪ.
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