شیوه نامه برگزاری مراسم تجلیل
هفتاد وپنجمین سالگردتاسیس
مدارس جامعه تعلیمات اسالمی

مدیران محترم مدارس جامعه تعلیمات اسالمی
سالم علیکم
با احترام ،ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت دخت نبی مکرم اسالم(ص) حضرت
فاطمه زهرا(س)  ،به پیوست شیوه نامه برگزاری مراسم تجلیل هفتاد و پنجمین سالگرد مدارس
جامعه تعلیمات اسالمی ،تقدیم می گردد.
با عنایت به اینکه مناسبت تجلیل هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس مدارس جامعه تعلیمات اسالمی،
سالروز بعثت رسول اکرمصلی اهلل و علیه و آله و سلم ،مصادف با  27رجب مورخ  1397/01/25خواهد بود  ،لذا
مدیران محترم برای اجرای مراسم در آن واحد آموزشی بنحوی اقدام نمایند که :
 .1اجرای مراسم در یکی از روزهایی که از روز شنبه مورخ  1397/01/18لغایت روز چهارشنبه
مورخ  ، 1397/01/29صورت پذیرد؛
 .2هدف از برگزاری مراسم طبق ردیفهای  1تا  5از بند (ب) شیوه نامه اجرایی مراسم باشد؛
 .3تاریخ برگزاری  ،مدعوین ،شیوه برگزاری مراسم آن و احد آموزشی را حداکثر تا روز
سه شنبه مورخ  1396/12/15به دفتر مرکزی جامعه تعلیمات اسالمی از طریق اتوماسیون
ارسال نمائید؛
 .4از مستندات مربوط به مراسم(برنامه ریزی های انجام گرفته ،اقدامات اجرایی ،روز برگزاری)
عکس ،فیلم ،تهیه و در لوح فشرده به دفتر مرکزی جامعه تعلیمات اسالمی ارسال نمائید.
از تصریح در تأمین مطلوب ،کمال امتنان را دارد.

مقدمه ای بر چرایی برگزاری جشن مراسم هفتادو پنجمین
سالگرد طلوع مدارس جامعه تعلیمات اسالمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 -پیش گذر تاریخی

:پس از شهریور 1320با پدید آمدن آزادی نسبی سیاسی در ایران ،اختالف نظر مذهبیون بر سر بود

ونبود مدارس جدید شدت گرفت  .در این میان سفیر تربیت وتعلیم  ،فرزندان ایران {حضرت آیت اله حاج شیخ عباسعلی
اسالمی}سعی نمود از این فرصت آزادی سیاسی کمال بهره مندی را بنماید وبرای رسیدن به اهداف دینی استفاده کند  .وی
از پیشتازان در این عرصه بود.

-

طیف گسترده مذهبی جامعه به سبب کمبود نیروی انسانی ماهر وتحصیکرده ومذهبی که متاثر از عدم اقبال به آموزش
وپرورش جدید بود نتوانست در امور فرهنگی واجتماعی فعالیت کند  .واین سفیر تربیت وتعلیم اسالمی {مرحوم آیت اله
حاج شیخ عباسعلی اسالمی} بود که با تالشی جدی راههای ترویج تربیت وتعلیم دینی در قالبهای جدید آموزشی را آغاز
کرد.

-

آیت اله حاج شیخ عباسعلی اسالمی با سفر به مناطق گوناگون کشور با جلب همکاری ثروتمندان مذهبی و نیکو کار یکی
پس از دیگری مدارس جامعه تعلیمات اسالمی را تاسیس نمود  .او توانست در مدت کوتاهی جامعه تعلیمات اسالمی را
دارای  185مدرسه دخترانه ،پسرانه و حدود  60هزار دانش اموز نماید.

-

با ورود دانش آموختگان مدارس جامعه تعلیمات اسالمی به ویژه دختران در دهه1350به دانشگاه وموفقیتهای علمی همراه با
اندیشه انقالبی اسالمی آنان ،دوره های جدیداز حیات جامعه تعلیمات اسالمی شروع شد وحساسیت دستگاههای امنیتی را به
فعالیت مدارس جامعه  ،معلمان ،دانش آموختگان آن برانگیخت.

-

حکومت پهلوی برای نظارت بر مدارس غیر دولتی که پایگاهی برای فعالیتهای مخالفان بدل شده بود با دو اقدام (منع حجاب
در دبیرستانهای اسالمی دخترانه) و( نظارت دولت وبرنامه ریزی ومدیریت بر مدارس غیر دولتی) تالش قشرهای مذهبی

جامعه را برای اجرای برنامه های تربیتی  ،اسالمی در این مدارس با مشکل ومخالفت غیر رسمی مواجهه نمودودر نتیجه
مدارس توسط ساواک مصادره ودر اختیار آموزش وپرورش قرار گرفت.

-

پس از پیروزی انقال ب اسالمی جامعه تعلیمات اسالمی به دلیل دولتی شدن مدارس  ،تمامی مدارس تحت نظارت خود را به
آموزش وپرورش داد.وبمدت  14سال از فعا لیت باز ماند ودر این مدت  14سال جامعه تالش کرد تا با راهنمایی وارشاد
معلمینی که خود تربیت نموده بود،آنهارا در مدارس گمارده و ،کیفیت تربیتی  ،اخالقی وعلمی مدارس را حفظ نماید.

-

 .ودر سال  1368با تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی جامعه با اخذ مجوز به تاسیس مدارس اسالمی غیر انتفاعی پرداخت.

-

در حال حاضر جامعه تعلیمات اسالمی در  9استان کشور دارای  63نوبت مدرسه وحدود  14هزار دانش آموز در دوره های
پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی می باشد.

 - -رسالت فعلی

ما :این مدارس با تالشهای بزرگ سفیر تربیت وتعلیم حضرت آیت اله حاج شیخ عباسعلی اسالمی

وتمامی دست اندر کاران دفتر مرکزی جامعه ومدیران  ،معلمان ،مربیان ،مشاوران وکادر خدمات ومدارس جامعه تعلیمات
اسالمی توانست ه است به تربیت نسلی همت گمارند که بسیاری از آنها  ،درجمیع نخبگان ومسوولین دلسوز ومومن نظام
مقدس جمهوری اسالمی قرار گرفته اند .

-

در این جشن به دنبال شناساندن سیر تحول شکل گیری این مدارس از سال  1322تا کنون می باشیم  ،تا شاید بتوانیم روح
ملکوتی سفیر بزرگ ترب یت وتعلیم {حضرت آیت اله حاج شیخ عباسعلی اسالمی با دعا وصلوات شادوتالش خداپسندانه
سایر سفیران را که این توشه برگرفته شده از تعلیمات قرآن ،عترت ،وعلم ومعرفت واخالق را که برای شکوفایی وتربیت
نسل آینده جامعه اسالمی به ارمغان گرفته اند ارج بنهیم.

باسمه تعالی

 -1تولد و تحصیالت :آیت اله حاج شیخ عباسعلی قرائتی سبزواری مشهوربه (اسالمی واعظ) این خطیب نستوه و
مبارز در سال  1275هجری شمسی در شهر سبزوار استان خراسان بدنیا آمد .قرآن و دروس ابتدای و مقدمات
علوم دینی را در شهر سبزوار آموخت،آنگاه به مشهد برای تکمیل علوم ومعارف اسالمی عازم گردید .تا سی
سالگی در سبزوار و سپس در نجف نزد محضر عالمان بزرگ ( آیت اهلل العظمی سید ابوالحسن اصفهانی و حاج آقا
بزرگ تهران)بهره های علمی فراوانی برد .او چنان در نجف به مطالعه می پرداخت که بر اثر کثرت مطالعه و
اشتغاالت متنوع علمی مبتال به عارضه درد چشم گردید که پزشکان او را از مطالعه و نگاه کردن به کتاب منع
نمودند .او پس از سالیان متمادی اقامت و تحصیل و تکمیل مدارج عالیه علمی و اخذ اجازات از اساتید فرزانه با
کوله باری از اندوخته علمی در سال  1310در زمان اختناق حکومت رضا شاه وارد ایران شد.
 فعالیت های علمی ،فرهنگی،اسالمی :مرحوم آیت اله حاج شیخ عباسعلی اسالمی پس از مراجعت به ایران،
مدتی در شهرهای سبزوار ،مشهد و بیرجند ،مشغول تبلیغ و ارشاد و هدایت مردم گردید .در سال  1313به
مدت  7سال برای تبلیغ و نشر احکام و معارف علوی با همکاری شوکت الملک علم ،حاکم بیرجند موفق به
اخذ گذرنامه و عازم هندوستان گردید .وی در هندوستان از فعالیت های مدرسه الواعظین که موسس آن از
روحانیون برجسته ای بودکه در نجف با او آشنا گردیده بود ،با توجه به اینکه آیت اله اسالمی دارای معلومات
فراوان علمی و دینی و از نعمت قدرت بیان و شیرینی کالم و سخنوری بهره مند بود ،درمحافل و مجالس
علمی و فرهنگی و درمیان شیعیان شهرهای مختلف هندوستان خوش درخشید و از شهرت بسزایی
برخوردار گردید .وی نزد «نجم العلماء» به تحصیل پرداخت و از شیوه های جدید و ابتکاری آموزشی مدرسه
الواعظین بهره های فراوانی برد و آشنایی کامل پیدا کرد وی در سال  1319به ایران بازگشت و به مشهد رفت
و مشغول تبلیغات گسترده ای شد ولی چون بسیاری از کارهای تبلیغی او در مشهد نزد حکومت رضا خان
افشاء گردیده بود ناچار به تهران مهاجرت کرد و به برکت قدوم مبارک و سخنرانیهای پربار ایشان مدارس
تعلیمات دینی در تهران و شهرستان ها احداث گردید .او در مدتی که در هندوستان بود به این نتیجه رسید
که تنها راه رسیدن به پیشرفت ،دست یافتن به علوم جدید همراه با حفظ میراث و سنت گذشته است.پس از
سقوط حکومت رضا شاه در شهریور  1320فعالیت های گسترده ای را در بخشهای فرهنگی،سیاسی تبلیغی،
اجتماعی انجام داد و با مسافرت به شهرهای ایران به تاسیس مدارس وحوزه های علمیه و سایر اماکن عام
المنفعه به شرح ذیل پرداخت:

 تاسیس مدارس تعلیمات اسالمی در تهران و شهرستان ها
 تاسیس بیش از 80مسجد و حسینیه
 تاسیس مدارس دینی ( حوزه در شهرستانهای مختلف)
 تاسیس چندین باب دار االیتام
 تاسیس دهها کتابخانه بزرگ در شهرهای مختلف
 انتشار مجله ماهانه تحت عنوان «مجله جامعه تعلیمات اسالمی»
 تشکیل جمعیت پیروان قرآن ،تالیف دهها کتاب و مقاله سودمند
 -2چگونگی تاسیس مدارس اسالمی :وی،بانی و پایه گذار بزرگ ترین مدارس زنجیره ای به سبک جدید و نوین در
عصر طاغوت بوده او موفق شد در طول حیات خود بیش از  183باب مدرسه دخترانه و پسرانه وباحدودهفتاد
هزار دانش آموز در تهران و شهرستانها در مقاطع ابتدایی،راهنمایی  ،دبیرستان تاسیس و پایه گذاری نماید.
ایشان در سال  1322هجری شمسی موفق گردید،امتیاز اولین مدرسه ملی (غیر دولتی) را کسب نماید .ایشان با
توجه به اینکه قبل از تاسیس مدارس اقدام به ایجاد تشکلهای مذهبی تحت عنوان « پیروان قرآن » نموده بود و
خود عهده دار تدریس اصول عقاید به شیوه نوین آن بود .ایشان از مدرسان و برجستگان فرهنگی و نویسندگان
مذهبی که در آن تشکل مشغول فعالیت بودند برای تربیت و رشد و تکامل فرزندان در مدارس جامعه تعلیمات
اسالمی استفاده نمود .فعالیت این مدرسه و تاسیس مدارس دیگر جامعه تعلیمات اسالمی مورد استقبال مردم
مومن قرار گرفت .مرحوم اسالمی به هر شهری مسافرت می کرد توسط مردم متدین و بازاری و تجار محترم آن
شهر اقدام به تاسیس مدرسه اسالمی،می نمود،این اقدام مورد تایید آیات عظام و خرسندی حضرت آیت اهلل
العظمی بروجردی،حضرت امام خمینی  ،سید محمد تقی خوانساری ،حکیم گلپایگانی ،سید احمد خوانساری و ...
قرار گرفت .مدارس اسالمی در سال  1328هجری شمسی صاحب اساسنامه و مرامنامه شد و همه راههای نفوذ
طاغوت را مسدود کرد.
 -3کیفیت آموزش دروس در مدارس جامعه تعلیمات اسالمی :مرحوم اسالمی عالوه بر آموزش کتب رسمی جهت
ارتقای دینی و علمی مدارس خود اقدام به تدوین و تالیف کتب دینی توسط برخی از اساتید حوزه و دانشگاه
نمود .بنابر پیشنهاد مرحوم اسالمی کتاب« تعلیمات دینی» برای دانش آموزان سالهای پنجم و ششم ابتدایی
توسط عالمه طباطبایی صاحب کتاب تفسیر المیزان تدوین و تالیف گردید .کتاب « تربیت و تعلیم دینی» هم
توسط شهید باهنر تدوین و تالیف گردید و همچنین کتاب « اخالق اسالمی» ،توسط حسینعلی گلشن استاد
دانشگاه تدوین و تالیف گردید ،در همین راستا بسیاری از کتابهای مورد نیاز این مدارس شامل «احکام ،اصول
عقاید  ،تفسیر قرآن» به شیوه جالب توسط سید محمدرضا رجایی تدوین گردیدند.
 -4اقدامات فرهنگی ،تبلیغی ،سیاسی ،اجتماعی آیت اله حاج شیخ عباس اسالمی  :برگزاری اقامه نمازجماعت
درمدارس ،دعا ،نیایش به جای سرود صبحگاهی مدرسه ،اهداء جوایز ارزشمند ،اردوهای ورزشی و تفریحی،
کوهپیمایی ،مسافرت های تفریحی زیارتی و علمی دانش آموزی ،اجرای برنامه های دین و علمی و فوق برنامه

های فنی،آزمایشگاهی مدارس ،انتشار مجله ماهانه « جامعه تعلیمات اسالمی» که به موضوعات دینی می
پرداخت،ارشاد و هدایت مردم در اغلب شهرهای ایران و خارج از کشور ،منتقد جدی رژیم شاهنشاهی بطوریکه
 12بار به زندان افتاد ،ویک بار محاکمه وبه اعدام محکوم شد که با وساطت مرحوم آیت اله میالنی از اعدام نجات
یافت  .افشاگری جدی از مفاسد رژیم پهلوی ،حامی جدی حضرت امام خمینی (ره) تا پیروزی انقالب اسالمی،
رزمنده و مبلغ و مشوق رزمندگان برای شرکت در جبهه های  8سال دفاع مقدس،طرح تاسیس تربیت مبلغ در
حوزه علمیه قم ،موسس مرکز چاپ و انتشار کتابهای سودمند ،طراح تشکیل هیئت بررسی مطبوعات و نشریات
کشور – طراح تشکیل درمانگاههای مجهز برای رفاه حال مردم محروم وبی بضاعت،طراح سالنهای مدرن برای
جشنهای مذهبی،سخنرانیهای دینی ،موسس کانونی برای بانوان مسلمان جهت تعالیم معارف دینی – طراح
عمران و آبادانی مناطق و روستاها با تشکیل هیئت های خیریه ،احداث مسجد و حسینیه ،حمام ،بیمارستان ،حفر
چاههای عمیق ،تعمیر و مرمت جاده های اصلی و فرعی ،تاسیس صندوق برای کمک به مستمندان ،تاسیس
شرکت تعاونی برای تشویق جوانان الیق برای تحصیل علوم دینی.
 -5اوصاف و کماالت واعظ اسالمی :او دارای توفیقات فراوانی بود که بی سبب نصیب کسی نمی شود .او مردی
(شجاع،قاطع،اهل مناجات و سحر خیزی و شب زنده داری و تهجد ،راز و نیاز و دعاها و زیارتها و گریه های پرسوز
بود ،عشق وافری به حضرت صدیقه کبری علیها السالم و حضرت سید الشهدا علیه السالم داشت .وی پس از
عمری تالش و خدمت به اسالم و مکتب حیات بخش «علوی» ارشاد و هدایت مردم و خدمات علمی ،فرهنگی،
اجتماعی  ،سیاسی،در سن  99سالگی د ر 20فروردین سال  1364هجری شمسی مطابق با  25رجب سالروز
شهادت امام هفتم علیه السالم در تهران دار فانی را وداع گفت و با تشیع با شکوه در یکی از حجرات صحن بزرگ
حضرت معصومه علیها السالم به خاک سپرده شد .روحش شاد
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«شیوه انهم اجرایی مراسم هفتاد و ن سالگرد ات س مدا رس جامعه یمات اسالمی»
الف) اهداف تاسیس مدارس جامعه تعلیمات اسالمی:

جامعه تعلیمات اسالمی در سال

 1322هجری شمسی با همت آیت اله حاج شیخ عباسعلی اسالمی قرائتی با نگرش استفاده از
مدارس جدید ،برای رسیدن به اهداف دینی ،تاسیس شد و تا چندین دهه فعالیت تاثیر گذار
فرهنگی ،آموزشی داشت ،جامعه تعلیمات اسالمی ،سازمان آموزشی ،غیر دولتی و غیر انتفاعی است
که با هدف ترویج تربیت وتعلیم اسالمی بر پایه روشهای نوین آموزشی تشکیل شده است .علت
تشکیل جامعه تعلیمات اسالمی را باید با آغاز پدید آمدن آزادی نسبی سیاسی در ایران و مقارن با
شهریور  1320هجری شمسی دانست که طیف گسترده ،مذهبی جامعه به سبب کمبود نیروی انسانی
ماهر و تحصیلکرده که خود ناشی از عدم اقبال به آموزش و پرورش جدید بود و نمی توانستند در
امور فرهنگی و اجتماعی فعالیت کنند دانست .در آن سالها آیت اله حاج شیخ عباسعلی اسالمی
تالش جدی را برای ترویج تعلیم و تربیت دینی در قالبهای جدید آموزشی آغاز کرد .وی در سال
 1320هجری شمسی به کمک عده ای از نیکوکاران خیر اندیش تشکلی فرهنگی به نام « جمعیت
پیروان قرآن» را پایه گذاری کرد که هسته اصلی جامعه تعلیمات اسالمی بوده،اعضای اولیه این
جمعیت « شیخ عباسعلی اسالمی»  ،محمد فوالدی ،حسین میرخان،ابوالقاسم میرزایی ،محمد رجایی،
و عبدالحسین یوسف زاده» بودند.

ب) هدف از برگزاری هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس مدارس جامعه تعلیمات
اسالمی:
 )1شناساندن جامعه تعلیمات اسالمی و سیر مراحل شکل گیری جامعه و مدارس آن به اولیای دانش
آموزان،ائمه جمعه و جماعت منطقه مسوولین نهاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی ،شخصیت
های اجتماعی ،علمی،فرهنگی ،سیاسی محل فعالیت مدرسه .
)2شناساندن اهداف و فعالیت های عملکردی مدرسه
 )3تجلیل از دانش آموختگان مدرسه

)4جذب و مشارکت و همکاری منسجم تر با مسئولین سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی
)5تقویت و استحکام بخشی بیشتر به فعالیت های آینده مدرسه

ج )شیوه برگزاری مراسم سالگرد تاسیس هفتاد و پنجمین طلوع جامعه
تعلیمات اسالمی :
با عنایت به اینکه مقرر گردیده است مراسم جشن تاسیس هفتاد و پنجمین سالگرد جامعه تعلیمات
اسالمی بصورت غیر متمرکز و توسط هر مدرسه به صورت مجزا برگزار گردد ،لذا از مدیران محترم
خواهشمند است نسبت به چگونگی اجرایی نمودن مراسم به موارد ذیل توجه فرمایند.
)1چون اولین طلوع تاسیس جامعه تعلیمات اسالمی در روز مبعث رسول اکرم (ص) انجام گرفته است
لذا مدیران محترم حداالمکان به نحوی برنامه ریزی نمایند که مراسم در روزهایی که منتهی به بعثت
حضرت رسول اکرم ( ص) در فروردین ماه سال  1397می گردد ،انجام شود.
)2در مراسم از والدین دانش آموزان ،ائمه جمعه و جماعت منطقه و محل ،مسئولین و شخصیت های
مذهبی ،علمی ،ادبی،فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و خانواده محترم ایثارگران ،محل دعوت بعمل
آید.
)3تهیه و توزیع بروشورهای تبلیغاتی و محتواهای الکترونیکی جهت شناساندن جامعه تعلیمات
اسالمی و فعالیت های مدرسه ومعرفی دانش آموختگان آن مدرسه در مراسم .
 )4اعالم روز برگزاری مراسم و ارسال گزارش تصویری از انجام مراسم به دفترمرکزی جامعه تعلیمات
اسالمی
-5دعوت از دانش آموختگان آن مدرسه که دارای ویژگیهای مذهبی  ،علمی  ،سیاسی ،شخصیتی ،
وسمتهای کلیدی و برجسته کشوری می باشند.
-6برنامه های مراسم بنحوی برگزارشوند که درپایان حس غرور ورضایت والدین رادر جایگاه تربیت
وتعلیم فرزندان خود بدنبال داشته باشد.

