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   قدمه : م

رس شب های ظلمانی را با نور الهی به سپیده صبح گره زدند و در ابانیان و اساتید این مد ،، گواه بر این است که دینی اهل سنتوم لع رساصفحات زرین تاریخ مد 

 . ما گشتندپای چراغ معرفت با عشقی سوزان و با اخالص کامل مشغول تعلیم و تعلم گشتند، تا اسالم سر بلند باشد و بدین سان اسالمیان را دلیل راهن

راه کسب دانش و ان هایی که در همه لحظه های زندگی ارزشمند خویش ، بلند همت و آزاده بودند و با تنگی معشیت و فشار زمانه ،شب را از روز نشناخته و دانس

یرون ننهادند و ستیز با بدعت ها علوم اسالمی و حراست از باورهای دینی نا آرام بودند و سخت کوشیدند و در تمام مراحل حیات خویش ، قدمی از راه تقوا و زهد ب

 .و کجروی ها و دشمنان اسالم سر لوحه عملشان بود

خویشتن را از لذایذ حاصل عمرشان ،با ستیز دشمنان دین خدا بود یا به یادگار گذاشتن میراث های گرانسنگ؛و چه بسیارند کسانی که در سراسر عمر پر برکتشان ،

 . یا با خون سرخشان حراست کردند رکب قلمشان ودنیوی محروم ساختند و اسال م را با م

به مطالعه و بررسی جشن فارغ التحصیلی طالب در مدارس علوم دینی اهل سنت استان گلستان ،به عنوان اثری ماندگار از پیشنیه فعالیت های  ،در این پروژه تحقیق

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت . مدارس علوم دینی استان

 تاریخچه تاسیس مدارس اهل سنت استان گلستان:   

 ،مجبور به مهاجرت به مناطق نظیر خیوه و بخارا بعلت کمبود مدارس دینی ، شمسی ری هج 12از قرن ،   در ترکمن صحرا طالبان علم  و معرفتبسیاری از   

 –قارا آخوند ایشان خوجهمرحوم سید قلیچ ایشان ، همچون  ، ارس بخارابرخی شاگردان مد که  ،ان  آن خطه بوده ا نداز علم آموختگ، می گشتند و   ترمذ ، سمرقند

و  هتک آخوند مراد آنه –ایمر آخوند نصیر – باغه آخوند شیری –پزه آخوند جعفر – یلمه آخوند گوکی – لی حبیب آخوند تاقان قربان – لی حبیب آخوند بردی حق

 استاد) یلمه آخوند نظر سید –سلطان محمد آخوند حبیب لی  -بایرام گلدی آخوند قرنجیک) نبوی نژاد( –عطاجق آخوند چوگان ، برخی شاگردان مدارس خیوه

 .نام  برد  ققوج آخوند نیاز آتا – اومچلی آخوند تایجان – خوجه آخوند جان بردی –( طالیی آخوند نورمحمد حاج

 از   و عبدالوهاب آخوند داغستانی  عبدالقادیر آخوند و ابراهیم آخوند داغستانی ترکمنستان واراز محمد ایشان گوگالن از  با مهاجرت عالمانی همچونو همچنین 

که بعلت شرایط خاص جغرافیائی و وجود مردمانی خونگرم و  ، هنده شده بود ندپنا ، شوروی سا بق که از جور ستم نظام کمونیستی به ایران و ترکمن صحرا

 بنا نهاده شود. مراکز و مدارس دینی مهماندوست وعاشق علم ومعرفت باعث گردید که اولین ریشه های احداث 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0


وجب نگردید تا این مفرهنگی ومالی  درطول سالیان حکومت ستم شاهی با تمام مخالفت ها وممانعت ها ونارسائی ها وفقر ومحرومیت حاکم بر منطقه وفقر شدید

 مرکز از تکاپو باز ایستد وبه فعالیت خود ادامه ندهد .

اسا سی جهت گسترش وآموزش علوم دینی تبدیل گردیده که  زی بسیار مهم واکدر منطقه ترکمن صحرا به مرمدارس علوم دینی بحول قوه الهی  در حال حاضر 

پس از نا بودی نظام کمونیستی  و دهه هفتاد و هشتاد هجری شمسی ،  که در  ری های تازه استقالل یافته پیچیده بنحویجمهو آوازه آن درمیان مسلمین کشورها و

 .ل شده وبه کشور خود بازگشته ا ندکز مشغول به علم اندوزی بوده وکه فارغ التحصیااز این کشورها در این مر یبطال،  نهستقالل کشورها ی آسیای میااو 

هر یک بعنوان امامان جمعه وجماعت یا گشته که  افرادی زیادی نمودن فارغ التحصیل  ز افتخار آن را دارد که تاکنون موفق به آموزش واکبا تمام این موارد این مر 

 .صاحبان کرسی در حوزه های علمیه  منطقه مشغول خدمت به جهان اسالم می باشند  مدرسین و

، از نظر دینی  ترمذ ، خیوه ،بخارا ،سمرقندمردم منطقه ترکمن صحرا به واسطه ارتباط عمیق علما و دانش آموختگان این دیدار با  که اشاره نمود می توان  پس

 گشته است.  آسیای مرکزیراء النهر وفرهنگی متأثر از بالد ما

علم و تقوا سرآمد زمان خود بودند و این بزرگان با تحمل مشقت های فراوان و تالش شبانه  ترکمن ها بوده و در اجتماعی این عالمان دینی از سرمایه های انسانی و

علم فقه و تصوف و علم  روزی با عشق وافر از محضر اساتید توانمندی کسب فیض نمودند و دارای کماالت و کرامات بودند و متاثر از آموزه های اصیل آن مراکز ، در

 .شت عمیقی از دین داشتند و بر اساس باورهای اصیل اسالمی و سنت های دیرین هویت دینی و مذهبی منطقه را شکل دادنداحکام توانمند بودند و بردا

تند که در مسیر سفر این عالمان که با پیمودن هزاران کیلومتر راه در آن شرایط سخت و بی آبی و با پای پیاده به موطن خود بازمی گشتند ، چنان احترامی داش

 .ی می شتافتندشبانان مسیر وقتی مطلع می شدند عالمی از آن حوالی گذر می کند با تن پاک و لباس تمیز با هدف دریافت دعای خیر از آن عالم به دیدار وحتی 

آن روزها  اجتماعی از ویژگی های بارز آنان بود و در شرایط اجتماعی و عمل به سنت و راه و روش نبی مکرم اسالم و مالیمت در رفتار علمی مکارم اخالقی ، تواضع

 .با روش های استنباطی مبتنی بر علوم عقلی و نقلی در امور دینی و دنیوی مردمان را راهنما بودند و نقش مهمی در حل مشکالت مردم داشتند
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 تاریخچه جشن فارغ التحصیلی:

می پرداختند ، و حتی بعضی از آن عزیزان  مشغول به تعلیم  در خیوه و بخار مرسوم این بود که طالب باید دو دهه تمام در مراکز آن دیار به تعلیم علوم اسالمی

را از آنها  انجام می  ده تن از اساتید بزرگ ، اختبار الزمدرس های خود را به اتمام می رساندند، و بعد از اتمام دوره بایده  بدون یک بار مرخصی و رجعت از مدرسه ،

 احبه شفاهیحورسؤال های مصکه م را باید کسب می نمودند ، شناخته شده اساتید از نفر ده ، را از اخالقی تأییدیه شفاهی و  مصاحبه در قبولی نمره ،  و کسبدادند 

 تفاسیر و قرآن با آشنایی میزان و قرآنی سؤاالت مدارس علوم دینی ،  به آمدن از هدف بیان و طلبه خود اجمالی معرفی ز این بوده است :عبارت ا ده نفر از بزرگان 

اخالقی  های کتاب و اخالقیات با آشنایی میزان  منبرداری و و وعظ و خطابه آیین به مربوط سؤاالت اسالمی  و  احکام بر تسلط میزان و احکام و سواالت رآنق مختلف

در احادیث و تفسیرقرآن کریم، و اجازه طی نمودن مدارج عرفان نظری و عملی نزد مشایخ بزرگ بوده است ،  بر تسلط میزان و عرب ادبیات با رابطه در سؤاالتی ،

بعد از  اخذ  می رساندند ،که کمتر کسانی بودند که این مراحل را به سر انجام ند ، یدالتحصیلی می گردفارغ آخوندی و صورت موفقیت در آزمون ها نائل به درجه 

جشن فارغ التحصیلی بسیار با شکوه  با حضور علما و مردم  منطقه و با مشارکت زنان و به میمنت این نعمت الهی ، بعد از رجعت به وطن خود ،  سند اتمام دروس ،

برگزار می کردند ، و   حتی مسابقات سواالت دینی و تیر اندازی که در این مراسم اسب دوانی ، مسابقات کشتی ، خود انجام می دادند ، دین روز ، مردان ، بمدت چن

 وده و هست.مردان و زنان منطقه  در حد توان خود به مراسم هدایای می آوردند و در مراسم مشارکت  می نمودند، که در اصالح مراسم آخوندی معروف ب

 تاریخچه جشن فارغ التحصیلی در ایران  :

به دو قسم شرق و غرب ترکمن صحرا تقسیم می گردد ، که بنا به گفته بزرگان اولین   )منطقه ترکمن صحرا(کشور شمال در ترکمنها بین در گذاری عمامه آئین

 گلدی بایرام توسط  بار اولین هجری شمسی  1310 سال در غرب استان دربوده است، ولی  1300مدرسه سید قلیچ قبل از سال  شرق در  جشن فارغ التحصیلی در

ه شد التحصیل فارغ گمیشانمدرسه علوم دینی نعمانی  دراز شاگردان  نفر 7 آن مراسم در و ،برگزار شدگمیشان موسس مدرسه علوم دینی نعمانی  نژاد نبوی آخوند

  .ندعمامه گذاری کردو 

ن صحرا بوده است بنابراین مرحوم بایرام گلدی نبوی نژاد )پدر بزرگ و هم نام امام جمعه فعلی گمیشان( بانی برگزاری مراسم فارغ التحصیلی در منطقه ترکم

هجری شمسی موجود است که در  1325ن در سال البته اسنادی از برگزاری مراسم فارغ التحصیلی در حوزه علمیه نظر آخوندماهری در روستای قرنجیک گمیشا

 فارغ التحصیل شده اند.    و..... آخوند مله به معروف زاده قدیر آخوند محمد بای قرنجیک، آخوند محمد خان نصیری، آخوند محمد تاجآن روحانیونی چون 



همچون  ی نفارغ التحصیالبه معروف به مدرسه دینی قرناوه بوده است (،  1349و همچنین فارغ التحصیلی مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی ) که قبل از زلزله 

 محمد نور آخوند خواجوی را نام برد .  ویس قاری قدیری و  محمدیان  ، یونس ایشان قدیری وقاری  محمد کریم

 لی بعد از پیروزی انقالب اسالمی: جشن فارغ التحصی 

با حضور علمای اهل سنت و اهل تشیع و و برگزاری جشن های فارغ التحصیلی ، بعد از پیروزی انقالب اسالمی  با کثرت مدارس علوم دینی در استان الحمد هلل   

باید جایگاه  را  استان گلستانکه بحمد اهلل کشوری و استانی و باالخص نماینده محترم ولی وفقیه در استان برگزار می گردد،  حضور چشمگیر مردم و مسوولین

همدل ند و در تمامی مراسمات چرا که شعیه و سنی در این استان برای وطن و نظام خود ایثار و فداکاری داشتند و دارید ، نام و رنگین کمان اقوام  وحدت مذاهب

 هستند.بوده و و متحد 

 فوائد فارغ التحصیلی :

دینی به طور هدف اصلی برگزاری مراسم فارغ التحصیلی احترام گذاشتن و حرمت نهادن به مقام روحانیت است. طلبه پس از دوازده سال تحصیل و کسب معارف 

احب نقش جدیدی در جامعه می شود که از سویی بواسطه آن نقش مورد رسمی به کسوت روحانیت در می آید. لباس روحانیت می پوشد و پس از معمم شدن ص

 تکریم و احترام عامه مردم است و از سویی دیگر خود باید با انجام رسالت مهم روحانیت، حافظ این نقش و جایگاه جدید باشد. 

 برنامه های مراسم جشن فارغ التحصیلی :

آموختگان و مهمانان داخلی و خارجی ، با موضوعات دینی و بیان  معضالت اجتماعی و فرهنگی و بیان مشکالت دنیای سخنرانی علما و مسوولین و بعضی از دانش 

سرود و تواشیح و مراسم عمامه گذاری و اعطای اجازه التخرج برای فارغ التحصیالن و  دعا و نیاش پایان بخش  مراسم مولود خوانی و مدح پیامبر و  اسالم و اجرای

 می باشد .  مراسم 

 زمان و مکان برگزاری مراسم: 

برگزار می گردید ، که چند دهه می باشد بعلت کثرت مراسمات جشن  بمناسبت میالد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم  ه وحدتتبیشتر مراسم ها قبال در هف 

مختص  - هر ماه در روزهای چهار شنبه و پنچ شنبه در محل مدارس علوم دینیاز اوائل شهریور ماه الی اواخر مو تغییر ماههای قمری ، مراسمات  فارغ التحصیلی 

 .می باشد که در آن بر گزار می گردد  -برادران و بیت اساتید مختص خواهران



د ، که با استقبال گرم و طالب فارغ التحصیل بعد از اتمام مراسم اصلی ، جشن های در محل سکونت خود به پاس احترام و تشکر از اساتیدخود برگزار می کنن

 خانواده فارغ التحصیالن و مردم روستا قرار می گیرند. 

 همکاری و مشارکت مردم :

با بر پایی جلسات  کنند  و  می همکاری و کمک مراسم برگزاری در غنی و فقیر منطقه مردم اقشار همه و  دو ماه قبل از شروع مراسم جوانان و نوجوانانالحمدهلل 

تقبل هزینه مراسم و متعدد جهت برنامه ریزی مراسم دور هم جمع می شوند و هر کدام از عزیزان مسوولیتی را بعهده می گیرند، بعنوان مثال توزیع کارت دعوت و 

صورت (  برای طالب فارغ التحصیل و اساتید آنها ،  جمع آوری کمک های مردمی و تقبل نمودن هزینه لباس های متحد الشکل ) کت و شلوار و عمامه و لباس سفید

ن مشاهد یر مردم را در این مراسمات می تواه علما و دین مبین اسالم می باشد، و تعاون و همکاری بی نظمی گردد که این حرکت بسیار ارزشمند حاکی از احترام ب

 نمود.

استقبال و نظم دهی  گاو و گوسفند و برنج و پخت انواع شیرینی جات توسط خواهران ارجمند وبرخی از مشارکت های مرمی از قبیل تقبل هزینه مراسم ، اعطاء 

و  اکرام می نمایند ، مراسم و همچنین تقسیم مهمان و اسکان آنها در بیوت اهالی و منطقه می باشد که هر کدام در حد توان خود شب مراسم از مهمانان پذیرایی و

 . جامع عمل می پوشانند ) بخاری و مسلم( ومن کان یؤمن باهلل والیوم اآلخر فلیکرم ضیفه :اید به سنت مبارک نبوی که می فرم

 همکاری و مشارکت نهادهای دولتی : 

نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و ادرات خدمت رسان بسیج مردمی و  پایگاههای  الحمد هلل  مسوولین محترم ادارات از قبیل فرمانداری ها و بخشداری ها و

ی فقیه در استان و همچون آب و برق و گاز و همچنین ادارات امدای همچون هالل احمر و مراکز بهداشتی و درمانی و مسوولین استانی و باالخص دفتر نماینده ول

 ی شکر می باشد . مرکز بزرگ اسالمی شمال  در حد توان خود کمک می کنند، که جای بس

 مهمان دعوت شده : 

و کردستان و  معموال مهمانان از استانهای خراسان شمالی و گلستان و سائر استانهای اهل سنت و بعضا از  علمای  کشورهای اسالمی همچون سوریه و لبنان

 ترکمنستان دعوت به عمل می آید.

 



 نت :و اشتراکات جشن فارغ التحصیلی با استانهای اهل ستفاوت 

سال تحصیلی و تحصیل کلیات علوام اسالمی به این  12در ترکمن صحرا جشن فارغ التحصیلی با نام مراسم آخوندی متداول هست که طالب بعد از گذراندن 

 درجه نائل می گردد.

کثیری از مردم برگزار می گردد ، که به نام ختم صحیح بخاری معروف می گیرد ، که  در سیستان و بلوچستان و خراسانات  این مراسم نیز خیلی با شکوه و با تعداد

 معموال در آخر دوران تحصیل با ختم صحاح سته به پایان می رسد. 

 رد.ماموستاها معروف هست ، که به مراسم جشن فارغ التحصیلی ترکمن ها شبهات دادر مناطق کرد نشین این مراسم نیز به مراسم دستار بندی 

معموال مراسم های جش فارغ التحصیلی در خود مدارس با حضور طالب و اساتید و بعضا خانوادهای خود  مثل هرمزگان و بوشهر و فارس  اما در استانهای جنوبی

 فارغ التحصیالن انجام می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طالب :  مامه گذاری ع پیشنهادی جهت  شرایط و مقررات

 د ، متاسفانه یا طالب  ترکمن قبل از دهه شصت در دوره ابتدائیه با کاله سفید و یا کاله ترکمنی قدیم که تلفک می نامیدند بهمراه کت  استفاده  می کردن

فظ مدارج علمی ، در خوشبختانه در دهه های اخیر از بدو ورود ملبس به زی روحانیت و عمامه می گردند ،  پیشنهاد می گردد که پوشیدن عمامه  جهت ح

 اتمام دروس دوازده ساله توسط علما و بزرگان به نشانه موفقیت اعطاء گردد. 

  و ملبس شدن ، « عمامه گذاری»شخیص صالحیت طالب نسبت به امر در مدارس علوم دینی  جهت ت معاونت تهذیب و اخالق ایجاد 

 واحد شفاهی مصاحبه در قبولی نمره کسب ، شناخته شده اساتید از نفر دو از اخالقی تأییدیه  ،  2سطح   پایه اتمام رائط تلبس  با شرایط ذیل : تدوین ش 

فوق باشد ،  بنابراین کسانی که دارای شرایطدر حوزه های علوم اسالمی انجام گردد ،  مصاحبه شفاهی، که توسط علماء و بزرگان منطقه بصورت   تلبّس

  رسماً به لباس روحانیت ملبس شوند.

 شدن ملبس آداب از بخشی  * 

 .پذیر استنامه، امکانتلبس به لباس مقدس روحانیت، برای کلیه طالب و روحانیان، صرفاً بر اساس ضوابط مندرج در این آیین -1اده م

 .باشد : هر گونه تلبس به لباس روحانیت، برای افراد عادی، ممنوع 1تبصره 

 باشد .، ممنوع مدارس علوم دینی   طالب فاقد پرونده در: تلبس به لباس مقدس روحانیت، برای 2تبصره 

 :نامه، به شرح زیر استوظایف واحدهای مجری این آیین -2ماده 

 .دهی تلبس و نظارت بر حسن اجرای آن استریزی، سامان، مسئول برنامهمدارس علوم دینی الف( معاونت تهذیب 

استانی، مسئولیت تشکیل پرونده تلبس، تأیید صالحیت نهایی پس از استعالم صالحیتهای علمی و عمومی مدارس علوم دینی ب( معاونت های تهذیب مدیریت های 

 .و صدور مجوز تلبس طالب را به عهده دارد طهاز واحدهای سازمانی مربو

، پایبندی به ارزش های اسالمی دارس علوم دینی مکه نشانگر برخورداری از تحصیالت دینی در  ترکمنی  لباس روحانیت، عبارت است از عمامه، عبا و قبا -3ماده 

 .و آمادگی ایفای نقش در جامعه اسالمی است

 فصل دوم: ضوابط و مقررات

https://www.asriran.com/fa/news/607635/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 :اند ازشرایط عمومی تلبس، عبارت -4ماده 
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 .شود بررسی شناختی،روان و پزشکی هایآزمایش طریق از ضرورت، تشخیص و نیاز صورت در که مناسب روحی و جسمی وضعیت داشتن  -2

 اسالمی نظام و  اسالم مخالف هایگروه و انحرافی های گروهک با ارتباط سابقه و عضویت عدم  -3

 حراف فکری و سیاسی و اخالقیان عدم  -4

 مؤثر حقوقی و کیفری محکومیت نداشتن  -5

 :اند ازشرایط اخالقی و رفتاری تلبس، عبارت -6ماده 

 دادن واجبات و ترک محرماتپایبندی به انجام -1

 اخالق حسن بودن دارا  -2

 ظاهری تناسب و رفتاری و شخصیتی تعادل  -3

 نداشتن سابقه سوء منافی با شئون روحانیت - 4

 :وظایف فرد ملبس به لباس روحانیت، به شرح ذیل است -7ماده 

 رعایت پوشش مناسب عرف روحانیت - 1

 بودن سر و صورت متناسب با عرف روحانیتنظافت و پاکیزگی بدن و لباس و مرتب رعایت نظم، -2

 پرهیز از وضعیت ظاهری غیر متناسب -3

 حفظ حرمت لباس در معاشرتهای اجتماعی -4

 .شودمراعات زی طلبگی در مجالس مختلف و پرهیز از حضور در محافل مختلط که حدود شرعی، در آن رعایت نمی - 5



 گرایی، و رعایت شئون روحانیت در وضعیت زندگی و مسکن و خودروگری و تجملاز روحیه اشرافیپرهیز  - 6

 تلبس دائم - 7

 های افراطی و خالف نزاکترعایت اخالق و آداب اسالمی و پرهیز از شوخی - 8

 های لفظی و فیزیکی غیر متناسب با شئون روحانیتپرهیز از درگیری - 9

 ت نفس در تأمین معاش، و پرهیز از سوء استفاده از لباس روحانیت برای مقاصد سوءحفظ مناعت طبع و عز -10

 های ناسالم اقتصادی، مانند شرکتهای هرمیپرهیز از ورود به عرصه -11

 های معاند نظام اسالمی و عضویت در آنهاپرهیز از ارتباط با گروه -12

 ژه در خصوص طهارت و نجاست، و اقدام به معالجه در صورت لزومگونه، به ویدادن رفتارهای وسواسپرهیز از انجام -13

 .اند به صورت دائم، از این لباس استفاده نمایند؛ به نحوی که عرفاً، ملبس محسوب شوندطالب ملبس، موظف -8ماده 

 .التحصیالن مراکز غیر حوزوی، ممنوع استتلبس محصالن یا فارغ -9ماده 

های الزم را برای تلبس طالب مشغول به تحصیل در سطوح مختلف، از طریق اعمال تشویق های های استانی، موظف است زمینه معاونت تهذیب مدیریت -10ماده 

 .الزم، فراهم آورد

 .نامه، نسبت به لغو مجوز تلبس، اقدام نمایدمعاونت تهذیب حوزه علمیه استانی، موظف است در صورت فقدان شرایط مذکور در این آیین -11ماده 

 .شودهای مربوء تعیین مینامهامتیازات مربوط به ملبسان دائم، بر اساس آیین -12ماده 

 

 

 



 : جهت برگزاری مراسم پیشنهادات الزم

  برگزاری مراسمات جش فارغ التحصیلی و عدم تداخل مراسمات با یگدیگر .  به منظور ایجاد وحدت رویه درخاص دستورالعمل تهیه 

  باشد و توصیه می گردد امانت علمی حفظ شده و صرفا تحصیلی  در پایان دورهمدارس علوم دینی  برگزار شده متناسب با شأن و جایگاه  ات مراسم

 . طالبی که  مدارج علمی را طی کردند، در این مراسماات شرکت داده شود

  حوزه های شاخص منطقه بهبا تولیت طالب فارغ التحصیل در مدارس  بار به تناسب تعداد هر دو سال یک  ، درخواست برگزاری جشن فارغ التحصیلی 

  .ارسال و پس از تصویب مورد اجرا قرار گیردآموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسالمی  معاونت 

    ارتباط تنگاتنگ با حوزهای علمیه منطقه و  دهی مراسم سازمان و برگزاری جهت  موظف است ضمن ایجاد هماهنگی الزمرابطین مدارس علوم دینی

 مرکز بزرگ اسالمی داشته باشد . 

  عوت شوندمعاونت آموزش و پژوهش دبا هماهنگی  مسوولین  ، قاری قرآن و  انمیهمانان ویژه جشن شامل سخنران. 

  م بزرگان مزین گردد. فارغ التحصیلی با بنرهای با موضوع وحدت اسالمی و بیان فضیلت علم و کال مکان برگزاری جشن 

    ارائه کنند. امور آموزش و پژوهش مدارس خود ماه قبل از موعد مذکور درخواست خود را به معاونت سه متقاضیان برگزاری جشن باید 

   انجام گردد.   ماه هر سال شهریورماه تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی در هفته اول 

 دد. با متغییر بودن مناسبات ماههای قمری ، جهت حفظ وحدت و همدلی توصیهمی گردد، در ماههای محرم ، مراسمات جشن فارغ التحصیلی برگزار نگر 

  . حفظ محاسن اسالمی و داشتن ریش برای طالب در جشن فارغ التحصیلی الزامی می باشد 

   غیر متعارف    از هر گونه پوشش، ، الزم است طالب اهل سنت منطبق با آئین نامه پوشش نیت متحد الشکل ، زی روحا به رعایت پوشش  طالب  کلیه

 .اجتناب نمایند

  جهت نظم دهی در مراسمات توصیه می گرددپایگاههای  بسیج مردمی ، و همکاری با ادارات خدمت رسان و امنیتی . 

 

 







 

 

 

 

 



 

 ((که توسط  دار القرآن کریم امام عاصم الکوفی   )) نمونه از اجازه ختم قرآن کریم 
 الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن 

َنا)  (ِمْن ِعَباِدنَا ثُمَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذیَن اْصطََفي ْ
 القرآن الکریم بروایة حفص عن عاصم من طریق الشاطبيةة في ز إجا

 نبي الرحمة و علی آله و صحبه أجمعين  و بعد. الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم علي 
( و بين ِكتاٌب أَنْ َزْلناُه ِإلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلماِت ِإَلى النُّورِ بالقرآن العظيم ليکون منارة هدایة للناس أجمعين)لقد أرسل اهلل تعالی محمدًا 

 علموه و تناقلوه لنا بالتواتر و بلغوه.( و سارعلی الطریق ورثته،یحيون سنته و بلغون رسالته، فتعلموا القرآن و َورَتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيالً له کيفية التالوة فقال )
حيث قرأ ختمة کاملة بروایة حفص سراج الدین آرین  بن  اراز قلی ،  ممن شمله اهلل تعالی بعنایته و وفقه لحفظ کتابه األخإن ثم   

  .بالقرآن العظيم و یبارک لنا فيه أجمعين عن عاصم من طریق الشاطبية ،فاستجازنا فأجزناه أن یقرأ و یقرئ سائالً الموالی الکریم أن ینفعنا و إیاه
 تعهد کتابه و أن ال ینسانا من دعائه في خلواته و جلواته و عند ختمه في حله و ترحاله.وصيه بتقوي اهلل عزوجل و وکما ن

 و الحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل علی سيدنا محمد و علی آله و صحبه أجمعين . 
 استاذ الحفظ    ميد المعهد ع              مدیرالمعهد  

 عبدالباقی  دانشگر         اسماعيل قدیري   صالح الدین گوکالن
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 نماینده ولی فقیه حضرت آیت اهلل نور مفیدیعمامه گذاری 

 در جشن فارغ التحصیلی مدرسه علوم دینی عرفانیه قازنقایه مراوه تپه

 

 
 

 



 



 سخنرانی حضرت حجت االسالم و المسلمین خیر خواه 

 در امور اهل سنت گلستان و گیالن   ولی فقیه دفتر نماینده  ریاست محترم 

 ربانیه چنارلی  جشن فارغ التحصیلی مدرسه علوم دینی  بیست و یکمین  در

 

 
 

 



 سخنرانی شیخ احمد نذیر قشالن نماینده مفتی دمشق سوریه و استاد معهد فتح اسالمی دمشق سوریه

 جشن فارغ التحصیلی مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی 21در 
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