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 فاتحه

اولیه عالم، نور محمدیه صلی اهلل علیه و آله و سلم را خلق و از نور ایشان در خلق ثانویه، دیگر موجودات  و خداوند در خلق -

   1و مخلوقات را خلق نمود.

به عنوان مهبط الوحی، معدن الرحمه، خزان العلم، ... ائمه الهدی و  علیهم السالمبنابر دعای مشهور زیارت جامعه کبیره، ائمه اطهار  -

 جلودار و پیشوای انسانها در بسترهای زمانی و مکانی هستند.   ،2مصابیح الدجا و ....

 3این بسترهای زمانی و مکانی و رخدادها و اتفاقات اگرنه عیناً اما به صورت متشابه قابلیت تکرار پذیری دارند. -

 ی انجام هر عملی در هر بستری در هر زمان و مکان باید به امام آن بستر و عصر رجوع داشت.لذا برا -

                                                           
الْحُسَْينَ َقبْلَ أَنْ يَْخلُقَ الدُّنْيَا بِسَبَْعِة آلَافِ عَامٍ قُلْتُ فَأَيْنَ كُْنتُمْ يَا رَسُوَل إِن  الل هَ عَز  وَ جَل  َخلَقَنِي وَ عَلِيّاً َو فَاطَِمةَ َو الْحَسَنَ وَ  رَسُولَ الل هِ قَالَ ،  209، ص: 1علل الشرائع، ج1

حَت ى إِذَا أَرَادَ الل هُ عَز  َو جَل  أَنْ يَخْلَُق ُصوَرَنَا صَي رَنَا عَمُودَ نُورٍ ثُم  َقذََفنَا  ثَاٍل قَالَ أَْشبَاحِ نُورٍ الل هِ قَاَل ُقد امَ الْعَرْشِ نُسَبُِّح الل هَ تَعَاَلى وَ نَْحَمدُُه وَ نُقَدُِّسهُ وَ نَُمجِّدُُه ُقلْتُ عَلَى أَيِّ مِ

صَي رَنَا إِلَى صُلِْب  [ بِنَا آخَرُونَ فََلم ارِ يَسْعَدُ بِنَا قَْومٌ وَ يشق ]يَشْقَىلَا سِفَاحُ الْكُفْ فِي صُلْبِ آدَمَ ثُم  أَخْرَجَنَا إِلَى أَصْلَابِ الْآبَاءِ وَ أَرْحَامِ الْأُم هَاتِ وَ لَا يُصِيُبنَا َنجَسُ الشِّرْكِ وَ

نْتِ أَسَدٍ َفأَخْرَجَتْنِي ِلي إِلَى آمِنَةَ وَ النِّصْفَ إِلَى فَاِطمَةَ بِ طَاِلبٍ ثُم  أَخْرَجَ النِّصْفَ ال ذِيعَبْدِ الُْمط لِبِ أَخْرَجَ ذَلِكَ النُّورَ فَشَق هُ نِصْفَيْنِ َفجَعَلَ نِصْفَهُ فِي عَْبدِ الل هِ وَ نِصْفَهُ فِي أَبِي 

مِنْهُ اْلحََسنُ وَ اْلحُسَيُْن يَعْنِي مِنَ النِّصْفَيْنِ جَِميعاً  عَادَ عَز  وَ جَل  الَْعمُوَد إِلَى عَلِيٍّ َفخَرَجَ آمِنَةُ وَ أَخْرَجَتْ فَاِطمَُة عَلِيّاً ثُم  أَعَادَ عَز  وَ َجل  الْعَُمودَ إِلَي  َفخَرَجَتْ مِنِّي فَاطَِمةُ ثُم  أَ

 ةصَارَ فِي وُلْدِ اْلحُسَيِْن َفُهوَ يَنْتَقُِل فِي الْأَِئم ِة مِنْ وُلِْدهِ إِلَى يَوِْم الْقِيَامَ فَمَا كَانَ مِنْ نُوِر عَلِيٍّ فَصَارَ ِفي وُْلدِ الْحَسَِن وَ مَا كَانَ مِنْ نُورِي
فَفَتَقَ مِْنهُ ُنورَ عَلِيٍّ ثُم  خَلَقَ الْعَرَْش وَ الل وْحَ وَ الش مْسَ َو َضوْءَ الن هَارِ وَ ُنورَ  أَو لُ مَا خََلقَ الل ُه نُورِي قَالَ رَُسولُ الل هِ ص : 171، ص: 54بيروت(، ج -و بحار األنوار )ط 

 اْلمَعْرِفََة الَْخبَرالْأَبْصَارِ وَ الْعَْقلَ وَ 

ء. فخلق خمسة من نور جالله. و لكل كان و ال شي -تبارك و تعالى -.قال: ان اللّه-عليه السالم -، عن أبي عبد الّله359، ص: 1تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، جو 

ى، و له األسماء الحسن -عليه السالم -و هو األعلى و سمى أمير المؤمنين، عليا -صلى اللّه عليه و آله -واحد منهم، اسما من أسمائه المنزلة: فهو الحميد و سمى محمدا

ما أن نظروا عن يمين العرش. و خلق المالئكة، من نور. فل  فاشتق منها حسنا و حسينا. و هو فاطر، فاشتق لفاطمة من أسمائه، اسما فلما خلقهم، جعلهم في الميثاق. فأقامهم

لوات اللّه و سالمه ص -فلما خلق اللّه تعالى، آدم . وَ ِإن ا َلنَْحنُ اْلمُسَبُِّحونَو شأنهم و لقنوا التسبيح. فذلك قوله تعالى: َو إِن ا لَنَْحُن الص افُّونَ  يثاقهماليهم و عظموا أمرهم و م

 خلقتهم من نور جاللي. و شققت لهم، اسما من أسمائي.نظر اليهم، عن يمين العرش، فقال: يا رب! من هؤالء؟قال: يا آدم! هؤالء صفوتي و خاصتي.  -عليه

ى قال: يا آدم! أعطني عل قال: نعم، يا رب. قال: يا رب! فبحقك عليهم، علمني أسماءهم.قال: يا آدم! فهم عندك أمانة، سر من سري. ال يطّلع عليها  غيرك، اال باذني.

فَقالَ: أَْنبِئُونِي ِبأَسْماءِ هؤُالءِ، إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. قاُلوا: سُبْحانَكَ! ال عِلْمَ لَنا، إِل ا ما  يكن علّمهم بأسمائهم.ذلك العهد.ثم علمه أسماءهم. ثم عرضهم على المالئكة. و لم 

ود، إذ كانت بالعلم.و أمروا بالسج ، علمت المالئكة أنه مستودع. و أنه تفضلسْمائِِهمْعَل مْتَنا. ِإن كَ أَنَْت الْعَلِيمُ اْلحَِكيمُ. قالَ: يا آدَمُ! أَنِْبئْهُمْ ِبأَسْمائِهِمْ. فََلم ا أَْنبَأَهُمْ، بِأَ

 .قال: أنا خير منه سجدتهم آلدم، تفضيال له و عبادة للّه، إذ كان ذلك بحق له. فأبى إبليس الفاسق، عن أمر ربه. فقال: ما منعك أن ال تسجد، إذ أمرتك؟

  نَاستثناء اللعين: إِل ا عِبادَكَ مِنْهُمُ اْلمُْخلَصِي  لك عليهم سلطانا و ال من يشبههم. فذلك  فضل، للخمسة الذين لم أجعلقال: فقد فضلته عليك، حيث أقر بال

كاُل مِْنها رَغَدًا حَيْثُ ِشئُْتما وَ ال تَقْرَبا هِذهِ الش جَرَةَ، فَتَُكونا مِنَ َو ُقلْنا يا آدَُم اسْكُنْ أَنْتَ َو زَوْجُكَ الْجَن ةَ. َو  . و هم الشيعة[.: إِن  عِبادِي، َليْسَ لََك عَلَْيهِمْ، سُلْطانٌقال

 (35الظ الِمِينَ )

ةِ وَ خُز اَن وَ مَعْدِنَ الر حْمَ  ائِكَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْيِالس لَامُ عََليْكُمْ يَا أَْهلَ بَيْتِ النُّبُو ةِ وَ َموْضِعَ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتََلفَ اْلمَلَ: زيارت جامعه كبيره: 610، ص: 2من ال يحضره الفقيه، ج2 

 ْلبِلَاِد َو أَْبوَابَ اْلإِيمَاِن وَ أُمَنَاءَ الر حْمَِن َو سُلَاَلةََو دَعَاِئمَ الْأَخْيَاِر َو سَاسََة الْعِبَاِد َو أَرْكَانَ ا الْعِلْمِ َو مُنَْتهَى اْلحِلِْم َو أُُصولَ اْلكَرَِم َو قَاَدَة الْأُمَِم وَ أَوْلِيَاَء النِّعَِم َو عَنَاصَِر الْأَبْرَارِ 

وَ كَهِْف  لَامِ التُّقَى َو ذَوِي النُّهَى وَ أُوِلي الِْحجَىمُ عَلَى أَِئم ةِ الُْهدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى وَ أَعْ الن بِيِّينَ وَ صَفَْوةَ الْمُرْسَِلينَ وَ عِتْرَةَ خِيََرةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ رَحَْمةُ الل هِ وَ بَرَكَاتُهُ الس لَا

 وَ ُحجَِج الل ِه عَلَى َأهْلِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ الُْأولَى وَ رَْحمَةُ الل هِ َو بَرَكَاتُه  َو وَرََثةِ الَْأنْبِيَاءِ وَ الَْمثَلِ اْلأَعْلَى وَ الد ْعوَةِ اْلحُسْنَى  الْوَرَى

 (140ُه ال يُِحبُّ الظ الِمينَ )وَ تِْلكَ الْأَي امُ نُداوُِلها بَْينَ الن اِس وَ لِيَْعلَمَ الل هُ ال ذينَ آمَنُوا وَ يَت خَِذ مِنْكُمْ ُشهَداءَ َو الل :... 140سوره مباركه آل عمران، آيه 3 

 4مقدمه، ص: كتاب شيوه گزاره هاي يقيني، اخوت، احمدرضا، قاسمي، مريم؛ 



، به عنوان امام زمان و امام عصر و سکان دار امت توحیدی و تشکیل دهنده  ارواحنا فداهامام حیّ، ولیّ عصر، حجه اهلل االعظم  -

نماید، شوکت متجاوزان را در هم ن را از مهجوریت خارج میامت واحده توحیدی است که دین و شریعت را بازگردانده و قرآ

 4گستراند.کافران و دشمنان، پرچم هدایت را می کند. با نابودی فاسقان وکوبیده و فسق و عصیان را نابود می

ک از ائمه ای واجب است که علی رغم شناخت هر یلذا بر هر انسان مسلمان متعهد و پیرو و تابع رسول و امام و بر هر شیعه -

و بستر عملکردی ایشان، شرایط زمانه خود را شناخته، در صدد انجام عمل متناسب و برگرفته از آیات و  علیهم السالممعصومین 

 روایات متناسب با آن بستر باشد.      

منبع جدا نشدنی به عنوان ، قرآن و روایت دو 6ثقل دیگر قرآن علیهم السالمو ائمه معصومین 5از آنجا که قرآن تبیان لکل شیء است  -

 باشند.های زندگی میروشن کننده و تبیین کننده مسیر در عرصه

 باشد. مستلزم شناخت قرآن می علیه السالمبه عنوان قرآن ناطق است، بنابراین شناخت امام معصوم  علیه السالماز آنجا که امام معصوم  -

های ها و بسترهای زندگی و شناخت ویژگیرغم شناخت عرصهباید علیای بنابراین هر انسان مسلمان و متعهد و تابع و شیعه -

در بسترها، بتواند موضوعات آیات و سور قرآن را متناسب با بسترها شناخته و راهکار عملی ارائه  علیهم السالمعملکردی اهل بیت 

 نماید.

 وجود ندارد. علیهم السالمبنابراین برای زندگی موحدانه، هیچ راهی جز تدبر در قرآن و روایات و شناخت اهل بیت  -

چنانچه فردی بخواهد قرآن را در جامعه جاری نموده و در تشکیل انت واحده نقشی ایفا نماید و خود را از کشتی نجات امام  -

د، چاره ای ندارد جز آنکه برای خروج قرآن از مهجوریت و جاری کردن آن در جامعه خارج ننمای عجل اهلل تعالی فرجهآخر الزمان 

 اقدامی علمی و عملی نماید.   

 ای به اندازه وسع وجودی و ظرفیت و توان خود باید برای انجام و تحقق این مهم، برنامه ریزی کند.لذا هر فرد مسلمان شیعه -

و احیای دین  صلی اهلل علیه و آله و سلمظهور اقدام به جاری کردن آیات الهی و سنت رسول اهلل  پس از ارواحنا فداهاز آنجا که امام عصر  -

تواند در آن ، چنانچه فردی متدبر قرآنی، آگاه به شرایط عرصه ها و بسترها باشد می7کنندهای مختلف اجتماع میدر عرصه

 زمان در هر سمت و نقشی به خوبی ایفای وظیفه نماید. ان شاءهلل

یل و تسریع روند فوق در اجتماع تدوین یافته است. و همتن حاضر با توجه به آگاهی و علم محدود نویسنده و به منظور تس -

 اهلل المستعان

                                                           
 زيارت امام زمان در روز جمعه و دعاي ندبه4 

وَ رَحْمًَة وَ  ىً ءٍ وَ هُدهُؤالءِ وَ نَز لْنا عَلَيْكَ الِْكتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ كُلِّ أُم ةٍ َشهيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهيداً عَلى وَ يَْومَ نَبَْعثُ في: 89سوره مباركه نحل، آيه 5

 لِلْمُسْلِمين بُشْرى

ي أَهَْل بَْيتِي كِتَابَ الل هِ َو عِتْرَتِ تَضِلُّوا بَعْدِي بِِهمَا لَنْ تَمَس كْتُمْ عن رسول اهلل ص نصا فَقَالَ: إِنِّي تَارٌِك فِيكُمُ الث قَلَْينِ مَا إِنْ 104ص : ، 23ج، بيروت( -بحار األنوار )ط 6 

 رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ َتخَل َف عَنْهَا غَرِقَ وَ مَنْ َتقَد مَهَا مَرَقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَِحق مَا لَْن يَفْتَرِقَا حَت ى يَرِدَا عَلَي  الَْحوْضَ قَوُْلهُ ص إِن مَا مَثَُل أَْهلِ َبيْتِي َكمَثَِل سَفِينَِة نُوحٍ مَنْفَإِن هُ 

 زيارت روز جمعه7 



 مقدمه

     8انسان موجودی بالطبع اجتماعی است. -

 یابد.خارج از جمع و اجتماع معنا نمی هیچ شأنی از شئونات انسان -

 باشد.قادر به ادامه حیات خویش نمی انسان بدون زندگی اجتماعی -

، ناگزیر داشته باشد علیهم السالمبنابراین چنانچه فردی بخواهد زندگی سالم و اسالمی و مطابق دستورات قرآن و روایات اهل بیت  -

 به اصالح جامعه است.

م های آلوده و ناسالدر بستر و عرصهتواند ها و بسترهای ناسالم خواهد بود و فرد نمیچرا که جامعه ناسالم ایجاد کننده عرصه -

 زندگی طیب و الهی داشته باشد.  

ای واجب است عالوه بر تزکیه نفس، به تزکیه اجتماع خود در حد بضاعت و توان اقدام در نتیجه بر هر انسان مسلمان و شیعه -

 نماید.

 سترهای زندگی.شود مگر با علم به موضوعات قرآن و تفصیل دادن آنها در بو این مهم محقق نمی -

برای آنکه ایشان جلودار و امام جمعی خوانده  های اجتماع است،از آنجا که رسالت امام زمان، جاری کردن قرآن در تمام عرصه -

آهنگ باشند. در غیر اینصورت مقصد و همراه و همشوند، الزم است ابتدا عده و جمعی وجود داشته باشند که با ایشان هم

 9یابد.) جلودار و پیشرو ( معنا نمیامام  معنای کلمه

برای آنکه چنین جمعی تشکیل شود و امام در رسیدن به مقصد خود یاری گردد، بر تمام مسلمانان شیعه جهان واجب است  -

 آهنگ با مقصد الهی امام اهتمام ورزیده و تالش خود را مبذول دارند.در تشکیل جمعی هم

چنین تالش کنند دیگران را به سمت تدبر در قرآن سوق دهند. زیرا تدبر رآنی باشند و هملذا الزم است این افراد خود، متدبر ق -

 ها و آیات الهی را در زندگی جاری کرد.به معنای عاقبت سنجی است و تدبر در قرآن یعنی بتوان احکام دین و بایسته

جمعی، با هدف تدبر در قرآن و ترویج و تبلیغ تدبر های تشکیل چنین ها و چگونگیها و ضرورتآید، بایستهآنچه در ادامه می -

 در قرآن در اجتماع است.
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 وَ لَا يَأْتِي. مَثَلُ اْلإِمَامِ مَثَُل الْكَعَْبةِ إِذْ يُؤْتَى :و آله و سلّم عليه لي اهللصاهلل رسول قال  :226ص : ،  3ج(، بيروت –بحار األنوار )ط 9 



   اول: تدبر در قرآن بخش

ا ر و عاقبت نگری اندیشه و یا توجه به عاقبت چیزی ،یگرو به تعبیر د ،و علل امری نتایج ،هانهایت ،تاتوجه به غایتدبر به معنای 

 10.تدبر میگویند

 

 11.شامل پنج مرحله استو  های قرآن از فهم تا عمل است کلمات آیات و سوره رض هدایتیغتوجه به  و تدبر در قرآن به معنای

من توان ضبنابر مطالعات و تحقیقات انجام شده، رده بندی از سطوح تدبری وجود دارد که با رجوع به نظام نامه مجمع مدارس می

 12مطالعه نسبت به اقدام و انجام آن، یا آزمون و محک خود برنامه ریزی مدونی تهیه نمود.

 ، معنای تدبر در قرآن را کمی بسط می دهیم.5تا1سطح تدبری برگرفته از کتب روشی  5با تعریف اجماالً 

 سطح اول   

 قرآن یک نکته طهارتی ) به معنای نکته ای علمی قابل عمل و کاربردی(  سورهالف/ فرد بتواند از یک 

 قرآن یک نکته طهارتی ) به معنای نکته ای علمی قابل عمل و کاربردی(  صفحهب/ فرد بتواند از یک 

 قرآن یک نکته طهارتی ) به معنای نکته ای علمی قابل عمل و کاربردی(  آیهج/ فرد بتواند از یک 

 استخراج نماید و خود را ملزم نماید در طول زندگی به آن عمل کند.

    دومسطح 

قرآن نیازی شناسایی کند و نسبت به رفع آن و تغییر از وضعیت موجود به سمت وضعت مطلوب حرکت  سورهالف/ بتواند از یک 

 نماید. 

قرآن نیازی شناسایی کند و نسبت به رفع آن و تغییر از وضعیت موجود به سمت وضعت مطلوب حرکت  صفحهب/ بتواند از یک 

 نماید.

 بت به رفع آن و تغییر از وضعیت موجود به سمت وضعت مطلوب حرکت نماید.قرآن نیازی شناسایی کند و نس آیهبتواند از یک  ج/

    سومسطح 

  معنای کلمات و مصادیق آنها را در سوره بشناسد.قرآن  سورهالف/ بتواند از یک 

                                                           
 49وت، احمدرضا، ص: ختدبر، چيستي، چرايي، چگونگي؛ ا10 

 قرآن، اخوت، احمدرضا، مقدمهروشهاي تفكر در 11 

 نامه مجمع مدارس دانشجويي قرآن و عترت عليهم السالم، سطوح تدبر، تفكر، انس، تعقل، طهارتمر.ك: نظا12 



 قرآن معنای کلمات و مصادیق آنها را در صفحه بشناسد.  صفحهبتواند از یک ب/ 

 قرآن معنای کلمات و مصادیق آنها را در آیه بشناسد.  آیاتبتواند از تمام  ج/

   چهارمسطح 

 قرآن نظام آن را شناسایی کند.  سورهالف/ بتواند از یک 

 قرآن نظام آن را شناسایی کند. آیهبتواند از یک ب/ 

 قرآن نظام آن را شناسایی کند.  کلمهبتواند از یک  ج/

   پنجمسطح 

 ها، آنها را بواسطه همدیگر بهتر بشناسد. رفت و برگشت کند و با شنا در بحر سوره قرآن هایسورهالف/ بتواند بین 

 قرآن رفت و برگشت کند و با شنا در بحر آیات، آنها را بواسطه همدیگر بهتر بشناسد.  آیاتب/ بتواند بین 

 قرآن رفت و برگشت کند و با شنا در بحر کلمات، آنها را بواسطه همدیگر بهتر بشناسد.  کلماتج/ بتواند بین 

  



 دوم: برنامه ریزی تدبری بخش

ای منظم و مستمر جهت تدبر در قرآن و ارتقای سطح تدبری خود تهیه و تدوین نماید. این برنامه هر فردی باید بتواند برنامه -

 د را دلسرد یا خسته ننماید.باید قابلیت اجرا داشته باشد و فر

 برنامه مستمر تنها راه موفقیت و رشد است. -

ی برای عمل-ای علمیکند، فرد می تواند برنامهاز آنجا که خواندن قرآن باید گره گشا باشد و صرف مطالعه سطحی کفایت نمی -

 خود طراحی نماید.

 تواند خود را ارزیابی نماید.، هر فردی میم السالمعلیهمتناسب با کتب روشی نگاشته شده در مجمع مدارس قرآن و عترت  -

 معیار سیر درست و برنامه مؤثر، عمل به آیات و تغییر سبک زندگی فرد و ارتباطات اجتماعی اوست.    -

  



 تشکیل جمع: سوم بخش

و چنانچه پیشتر تبیین گردید متدبر  13از آنجا که زندگی فردی شأنی در منظر خداوند ندارد و انسانها به یکدیگر وابسته هستند -

 قرآنی باید تالش نماید قرآن را از مهجوریت خارج نماید؛

 لذا برای تحقق این هدف باید برنامه ای داشته باشد.

 های تخصصی را شامل شود.این برنامه می تواند از جمع های خانوادگی یا دوستی تا جمع -

 در بین آحاد جامعه است.مهم تبیین، نشر و ترویج لزوم تدبر در قرآن  -

 هر فردی به اقتضای توان و نقشه راه و برنامه زندگی خود برای این امر برنامه ریزی می کند. -

  

                                                           
ود. زمينه انسان خليفه خدا در زمين است و بايد صفات و اسماء الهي را از خود تجلي دهد و مظهر آن اسماء ش: 5ص: اخوت، احمدرضا، ساختار وجودي جامعه، 13 

ان الزم يابد. با اين نگرش، انستجلي اسماء، برخورداري از اسماي فعل الهي است، اين اسماء براي بروز و تجلّي در قالب فضايي غير از فضاي خود فرد تحقق مي

لي در مقام دست يافتن به اين بروز، لياقت تج اش به بروزهاي اجتماعي متناسب با صفات  الهي دست يابد، چه اينكهاست براي رسيدن به غايت خود و مقصد نهايي

 زند.اسماء را براي انسان رقم مي

  



 قرآن در بسترهای زندگی: چهارم بخش

هم مها و بسترهای زندگی استفاده کرد، باید به نظام مسائل هر عرصه آشنا بود. و این برای آنکه بتوان از آیات قرآن در عرصه -

 پذیر است.در سایه تدبر در ادعیه امکان

شود و راه چاره ها گرفتار مسائل و مشکالت میای که در عرصهدعا به معنای خواندن خداست در شرایط اضطرارگونه بنده -

 جوید.می

 ر نظام موضوعاتتوان نظام مسائل را از آن استخراج کرده و با تطبیق بکالس درسی است که می علیهم السالمادعیه اهل بیت  -

 ها به جمع بندی و راههایی دست یافت.سوره

 لذا برنامه ریزی جهت ادامه سیر تدبری و رسیدن به تدبر در دعا الزمه نشر قرآن در اجتماع است.     -

  



 مدرسه علوم اجتماعی: پنجمبخش 

 علوم اجتماعی در راستای تشکیل جمع های ربانی و امت توحیدی حول محور امام، می تواند:  

 ها،با شناسایی ظرفیت -

 ها برای تشکیل امتآسیب شناسی و رفع موانع ظرفیت -

 برنامه ریزی برای شکوفایی امت -

 محور نمودن والیت و عدالت اجتماعی برای استقرار امت   -

 با محوریت والیت برای رشد امت،  و در نهایت نظام سازی جدید -

 های جدید این هدف مهم را محقق نماید.ها را ارتقاء داده و با ایجاد ظرفیتظرفیت

 نماید.   در مسیر تحقق این غایت همه هستی نیز در این راستا هماهنگ شده و مختصات و ظرفیت عالم تغییر می 

ه عنوان نقشه عملیات برای ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی در این نوشتار نقشه عملیاتی علوم اجتماعی با محورهای ذکر شده ب

 تبیین و تفصیل شده است. 

ها الزم است هرعملیات کننده ای بتواند در مراتب طولی، حقایق و بسترهای عرضی، شناخت دقیقی از حدود و ثغور در این عملیات

هر عرصه را بشناسد تا بتواند آن اسم را در عرصه عملیاتی خود جاری   عرصه عملیاتی خود داشته باشد. عالوه بر آن اسم مرتبط با

 کند.   

های عملیاتی الزم است به امکان به وجود آمدن بسترهای جدید و تغییر بسترهای عملیات در شناخت اسماء و بسترهای عرصه

 توجه ویژه ای داشت. 

آنها و ایجاد تغییر  ها و موجودات در هستی و ظرفیت، کشف قواعد پدیدهبا توجه به وجود امکان ایجاد تغییر بسترها و ظرفیتهای آن

 ها به مراتب کار ساده تری می باشد. در ظرفیت پدیده

اگر عملیات کننده به بسترها، مراتب طولی نزول حقایق در آنها و تغییر بسترها توجه الزم را نداشته باشد، عملیات با شکست مواجه 

 متناسب با سطح عملیات بروز خواهد نمود.  خواهد شد و تبعات آن

عملیات کننده اگر با عدم توجه به تغییر بسترِ عملیات همچنان در بستر دیگر باشد، در این صورت به دلیل استفاده از قواعد و آیات 

 شود!        و موجب ایجاد بسترهای جرم و فساد در عالم می "الحاد"یک بستر در بستر دیگر، دچار آسیب 

مت های عالم را به سبه عنوان مثال اگر عالِم عملیات کننده در بستر و ظرفیت تخصصی، رویکرد ترویجی بکار گیرد، ظرفیت

تواند ظرفیت عالم را به سمت هستی بخشی و ارتقای هستی ترویجی شدن پیش می برد و اگر رویکرد صحیح را بکار ببندد، می

 د تغییر کند، در جایگاه ایجاد فساد و هالکت در کل عالم قرار می گیرد.پیش ببرد. در حالیکه اگر به باطل ایجا

ع ها را شکوفا کرده و به تبیابد تا ظرفیت جمعها و پذیرش والیت چنین امامی موضوعیت میبه همین دلیل بر حق بودن امام جمع

 ظرفیتها را در کل عالم شکوفا نموده و ارتقاء دهد.

با توجه به مطالب مطرح شده، عملیاتها در حوزه علوم اجتماعی، بر مدار ظرفیت سازی و ظرفیت شناسی و ارتقای آنها، حول محور 

 گیرد.  امام شکل می



کند و ظرفیتها متفاوت شده در نتیجه علم تجلی شود چون بسترها کال تغییر میبا این عملیات شرایط برای ظهور فراهم می

 شاءهلل یابد. انمی

 

  



 تعریف مدرسه علوم اجتماعی و کارکردهای آن

بنابراین برای  14هویت اجتماعی انسان جزء الینفک اوست و حتی قبل از هویت فردی، انسان هویت اجتماعی خود را در می یابد.

، هال جمعیی برای تشکیو نیازهای مبنا های انسانیگیری جمعتعیین ظرفیت انسان و ارتقای آن بررسی هویت اجتماعی، نحوه شکل

های جمعی برای دستیابی به مقاصد، برنامه و مدیریت نوع و چگونگی حرکت ها،ها، آسیب شناسی جمعمقاصد و اهداف جمع

 های جمعی، امام و جلودار هر جمع و ساختار و نظام آن باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.حرکت

رفیت شناسی و ظرفیت سازی بر مدار توحید است؛ بنابراین موارد فوق را بر مبنای از آنجا که مدرسه علوم اجتماعی عهده دار ظ

جمع توحیدی و در راستای ابراز ظرفیت انسان بر مدار توحید بررسی و تنظیم می کند. در نتیجه برای تحقق جمع توحیدی و ربانی 

 نماید.با محوریت امام حق و در راستای امت سازی توحیدی حرکت می

 راستا اقدامات زیر صورت می پذیرد: در این

های شناسی، پیشگیری و درمان آسیباول:  مطالعه هویت اجتماعی موجود و شناخت هویت اجتماعی مطلوب موحد، به آسیب

انجامد. تا با شناخت و رفع موانع و آسیب ها شرایط و انگیزه های جمعی موحدانه میها و حرکتموجود در راستای تشکیل جمع

 برای تشکیل چنین جمعی فراهم شود.   الزم

دوم: برای تحقق و استقرار جمع ربانی موحد و امت واحده توحیدی برنامه ریزی کرده و چنین جمع و حرکتی را برای رسیدن به 

 مقصد مدیریت می نماید.

 سط و عدالت، حول محورسوم: با استقرار و تثبیت جمع حول محور امام حق، به تحقق مقاصد جمع ربانی در راستای گسترش ق

ها را حول آن نماید و جایگاه والیت را در هر بستری تثبیت نموده، همه جمع و نقشمداری در همه بسترها اقدام میامام و والیت

 کند.سازماندهی می

 ویت و رشد اینها در راستای ظهور امت واحده توحیدی و تقچهارم: با نظام سازی اجتماعی، شرایط برای ارتقا و تغییر ظرفیت

 امت را فراهم می کند.  

 این اقدامات به طور خالصه در نمودار زیر تفصیل داده شده است:
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مدیریت اجتماعی

نظام سازی اجتماعی

 

 

 اجتماعی: نقشه جامع مدرسه علوم 1شکل 

  



 های مدرسه علوم اجتماعی کارگروه

با توجه به اقدامات الزم برای تحقق جمع ربانی ) ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی اجتماعی توحیدی( مدرسه علوم اجتماعی دارای 

 کارگروه به این ترتیب می باشد:  4

 

مدرسه علوم اجتماعی

کارگروه آسیب شناسی اجتماعی

کارگروه مدیریت اجتماعی

(والیتمداری یا عدالت اجتماعی)کارگروه 

  کارگروه نظام سازی اجتماعی

 کارگروهها و فصول نقشه 

عملیاتی، نقشه از بنیاد تا عملیات، و نیروهای هر کارگروه به صورت  –در ادامه تعریف، نقش و جایگاه، نظام علمی 

 تفصیلی تبیین خواهد شد.  

 سطوح عملیات ها 

 کوچکترین واحد اجتماع خانواده است -

 .خانواده متشکل از زن و مرد با نقشهای همسری و .... است -

ی و علمی در سطوح و مراتب مختلف، در رسانه، از نوع مکتوب و غیر مکتوب؛ ابزاری جهت انتقال محتوای اطالعات -

 خانواده است.

 ادبیات، محتوای رسانه را میسازد.  -

لذا جامعه متشکل از افرادی است که در جمع کوچکی به نام خانواده دور هم اجتماع کرده و از طریق ادبیاتی با  -

 یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.

 شود که میتواند توحیدی و یا غیر توحیدی باشد. انتقال این ادبیات به هر نحو رسانه نامیده می  -

 شود. در سطح میانه محتوای انتقال مفاهیم از طریق رسانه ها، در نهادها و مراکزی تولید می -

 .خوردو در سطح کالن سیاستگذاری ها و بایسته های تولید محتوا، جهت انتقال مفاهیم از طریق ادبیات، رقم می -

 سه سطح مواجه هستیم.پس در مباحث اجتماعی با 



 دریافت محتوا :واحدهای خرد .1

 جهت تولید محتوا  :واحدهای راهبردی و میانه .2

 سیاستگذاری و نظام ساز محتوا  :واحدهای کالن .3

 درواقع سطوح میانه و کالن در صدد ساخت و تولید و رقم زدن سبک زندگی همان واحد خرد، یعنی خانواده، هستند. 

 تواند ذیل تعریف خانه و خانواده قرار گیرد.ها، و همه سیاستگذاریهای داخلی و خارجی نیز میمدیریتها، برنامه ریزی 

 خوانند. همان که بیت نامیده میشود. و اهل آن را اهل البیت می 

 .، نقشها در سطوح باالتر نیز قابل تسری استشناخته شودبیت خوب  داخل لذا چنانچه قواعد

 رادری، زوجیت.... نقش پدری، مادری، ب

 بیت اهلل الحرام و امام امت نیز در همین قاعده قرار میگیرند. 

 رسد، نقشها و روابط حاکم در جوامع فعلی همگی جعلی و ساخته بشریت است. و ابعاد غیر توحیدی دارد.در نتیجه به نظر می

 لذا برنامه ریزی و نظام سازی طبق آن نیز باطل است. 

 وم اجتماعی نیز برگرفته از همین محکم، ترسیم و اجرا شود.الزم است نقشه عل 

توان گام به گام و سطح به سطح جلو رفت بلکه الزم از آنجا که واحدها در سطوح کالن، میانه و خرد در هم تنیده هستند نمی 

 است حرکتی سینوسی و منظم در مدارهای مختلف داشت. 

مدار خویش در حرکتند ولی در ترسیم حرکات، تغییرات و موج های مختلف مانند حرکت منظم صور افالکی که هر یک بر 

 .شودت میؤیر

ها در هر فصل در سه سطح کالن، میانه و خرد و در دو الیه طراحی و اجرای عملیات به صورت زیر دسته بندی عملیات

 شوند.می



سطوح عملکردی عملیات ها

میانه خردکالن

کتب 
سندهابنیادی

مکتوب

طراحی 
عملیات

مهارتی راهبردی

اجرای 
عملیات

 

 اجتماعی های علومسطوح عملیاتی کارگروه  : 2شکل 

 

 

 

 

  



 این سطوح عملیاتی حول محور امام و در نقشه علوم اجتماعی به این صورت قابل ترسیم می باشد: 
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 سطوح عملیاتی حول محور امام و در نقشه علوم اجتماعی، 3شکل 

  



 عرصه های عملیاتی علوم اجتماعی 

 

عرصه های علوم اجتماعی

مدیریت

سیاست
اقتصاد

فرهنگ

جغرافیا

تاری 

مردم شناسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ویژگی نیروها 

 های نقشه علوم اجتماعی الزم است حداقل شرایط زیر را احراز نمایند.اعضای کارگروهها و نیروهای همه حوزه

 تدبر حداقل تا سطح قرآن به قرآن .1

 داشتن تخصص الزم در حوزه عملیاتی .2

 شرط خاص: والیت پذیری  .3

  متخصصین پژوهش، آموزش و اجرا الزم است حداقل تا مسئولین و متخصصین کارگروه اعم از مسئول، فعاالن و

 پایان جلد دهم تدبر را گذرانده باشند و در حال گذراندن تهلیل باشند.

 جذب نیرو 

ای هجذب نیرو از طریق تبلیغ، فراخوان، تنظیم پرسش نامه، جلسات معرفی، کارگاههای پژوهشی و تخصصی، فراخوان

  پذیرد.    های تخصصی و تهلیل مدرسه قرآن صورت مین متدبرین دورهها و .... از میاها و همایشعملیات

تواند نیروهای دانشگاهی را برای گذراندن مدرسه سفیران از طریق تبلیغ و معرفی تدبر و حوزه تخصصی علوم اجتماعی می

یت در حوزه علوم اجتماعی های تدبر به مدرسه تدبر جذب نموده تا پس از طی دوره عمومی و تخصصی تدبر امکان فعالدوره

 را بیابند.     

  روش اجرا 

 ابتدا در هر قسمت سور استخراج شده موارد زیر مشخص می گردد. .1

 موضوعات سوره  -

 واژه کلیدی -

 شبکه واژگان -

 غرض سور -

 رسم نمودار یا درخت جامع سور نمودار واحد -

 گردد.در هر قسمت عناوین ذکر شده از طریق سور مربوطه استخراج و تدوین  .2

 انتشار .3

 از آنجا که باید به جامعه جهانی بیندیشیم محصوالت تولید شده باید قابلیت نشر و استفاده مخاطب خود را داشته باشد. 

 لذا در ذیل هر قسمت ممکن است سطوح مختلفی از محصوالت تولید شود.

 هابایسته .4

نیست و تمام آحاد جامعه و نیروهای متخصص در آن گستره مدرسه یا گروه علوم اجتماعی محدود به تعدادی از افراد  -

 عضو هستند. لذا چنانچه بتوان با متخصصین موحد ارتباط برقرار کرد و از آنها کمک گرفت در پیشبرد اهداف مؤثر است.

از  ها و...  شناسایی شود و با آنهاهای متخصص در ارگانها و نهادها و دانشگاهبرای تحقق این منظور الزم است گروه -

 طریق ارائه مقاالت تخصصی ارتباط برقرار شود.



تا متدبرین به هر کدام از سور بخشهای مختلف  رسدبرگزاری دوره ختم مفهومی برای هر قسمت ضروری به نظر می -

 مسلط شوند.

 کارگاه کتب مرتبط با این موضوعات و علوم اجتماعی  برگزاری -

 تولید محتوا و یا عملیات اجرایی  جهتملیاتی بخش عدر توانند نیروهای متدبر تخصصی میورود  -

 ورود به اجرای نقشه 

 گام اول 

 از طریق برقراری ارتباط با مدارس دیگر بهره گیری از امکانات موجود

  طرح موضوع مرتبط با حوزه تخصصی مدارس مختلف -

 گام دوم

 جذب نیروی متخصص اجتماعی:  

 از طریق اعالم فراخوان در بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط علوم اجتماعی  -

 گام سوم

  کارگروهبرگزاری کارگاه های تخصصی مرتبط با هر  

  هاکارگاه متخصصین قرآن رائه برای  ختم مفهومی ارائه

 مگام چهار

 ورود به عملیات:  

 .وارد عملیات علمی و اجرایی در سطوح مربوطه شوند گروه متناسب با موضوعات خودهر کار

 ها در هر کارگروهبا موضوع مرتبط با عملیاتبررسی ادعیه  -

 

 

  



 شناسی اجتماعیفصل اول: کارگروه آسیب

 از بنیاد تا عملیات

 های عملکردی آنتعریف کارگروه و حوزه 

شگیری شناسی و رفع یا پیاقدام به آسیب سور مسبحات، برای شکل گیری امت کارگروه آسیب شناسی اجتماعی با محوریت 

 کند.های تشکیل جمع ربانی میاز آسیب

های اجتماعی میکننده شناخت آسیباز آنجا که بعضاً با مواضع و حالتهای مکی در جامعه مواجه هستیم، لذا سور الر کمک 

 باشد. 

 در این کارگروه موضوعیت دارد.رمان و د اجتماعی آسیب شناسی به این ترتیب

 موضوعات کار گروه این قسمت: 

که در بخش تولید محتوا و عملیاتی کردن آن ورود باشد میمحرومیت زدایی ، بررسی اختاللهای اجتماعی، مشاورین اجتماعی 

 می یابند. 

 

سبحان اهلل
سیر تسبیح گونه

بررسی آسیبها و درمان اختاللها:  سور مسبحات

کنترل راهبردی

راههای درمان اختالل های بررسی اختالل های اجتماعیعمرانمحرومیت زدایی
اجتماعی

بررسی آسیب های اجتماعی 
در سطوح خرد و کالن

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شناسی اجتماعیآسیبعملیاتی کارگروه -های مطالعاتیحوزه 

آسیب شناسی اجتماعی و درمان آن

محرومیت زدایی

اختالل های اجتماعی

مشاورین اجتماعی

بخش تولید محتوا

بخش عملیات

اقتصادی

عمرانی

علمی

آسیب شناسیشناخت

اختالل درمانیدرمان

امنیت اجتماعیدرمانگر اجتماعی

ادامه قوانینحدید

صف

جمعه
رفع آسیب

شناخت آسیب ها و اختالل ها  حشر

بررسی اختالل در بسترتغابن

بخش

کالس

کارگاه

تربیت نیرو

برگزاری دوره ها

...آسیب شناسی و 

متخصصین شناخت آسیب های اجتماعی

مشاورین اجتماعی متدبر

عدالتارائه راهکارهای درمان اختالل های اجتماعی

آزادی

اقتصاد

مدیریت
 



تربیت نیروی متخصص
درمانگر اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی

ترسیم نقشه و درخت موضوعات آسیب شناسی از سور الرا

  ترسیم نقشه راع درمان اختالالت اجتماعی از ادعیه صحیفه



 شناسی اجتماعیکارگروه آسیب محرومیت زدایی و مراحل آن در عملیات  

 گام اول

در سطح کالن در بحث نظام سازی: نیاز به اصالح تعاریف خانه، خانواده، جامعه، نقشها، و ... بر مبنای قرآن و روایات داریم.  

 .است در کتاب تدبر در ساحت بیت و تدبر در ساحت جامعه، ساختار وجودی جامعه انجام شدهکه 

 گام دوم  

 در سطح میانه طراحی عملیات:

 اقتصادی، فرهنگی هر منطقه–اجتماعی های شناسایی ویژگی 

 پروژه محرومیت زدایی

محرومیت زدایی

تهران

شهرستانها

دیگر کشورها

خانم عطیه اصفهانی: مسئول

خانم شکوفه اسعدی : مسئول

آقای چیت چیان: مسئول شناسایی
ویژگی های اجتماعی 

اقتصادی
فرهنگی

هر منطقه  

سطوح محرومیت زدایی

اجتماعی

عمرانی

اقتصادی

اعم از علمی و فرهنگی و قرآنیالف

ج

ب

 
 

 دو هفتهمدت زمان اجرا: 

  به  ناسب هر اقلیم از طریق رسانهتباید با ادبیات م و محتوای استخراج شده که در کتب پیش ذکر شد معانی

 15تبلیغات، و اردوهای جهادی و....()رسانه اعم از فضای مجازی، تلوزیون، افراد منتقل شود. 

الزم است این اقدام از طریق شناسایی نیروهای بومی منطقه که آشنا به فرهنگ و ادبیات آن منطقه است صورت  -

 پذیرد. بنابراین شناسایی و جذب نخبگان منطقه از طرق زیر اهمیت دارد.

- ............................... 

مسئولین محرومیت زدایی الزم است برای این اقدام متخصصین هر منطقه عملیاتی را شناسایی و جذب نمایند  -

 یا از طریق مدرسه علوم اجتماعی برای این کار جذب نیرو می کند. 
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 چگونگی شناسایی نیرو 

 تنظیم پرسش نامه -

های تخصصی عالمانه، و باور به قالب جمع مؤمنین الزم است با شناخت دقیق قواعد اندازه گیری ظرفیت موجودات در -

امکان اتصال به وحی در این حوزه، کارکرد موجودات را در مسیر تجلی اسماء الهی قرار داده و از ظرفیت آنها در این 

مسیر استفاده نمایند تا ظرفیت عالم هستی و موجودات برای دریافت حیات بیشتر و بیشتر شده و امکان تجلی کامل اسماء 

 هی را بیابند.ال

تالش برای ظرفیت شناسی و برنامه ریزی در حوزه شکوفایی کامل ظرفیتها در هستی و موجودات و انسانها از جمله  -

 مواردی است که مؤمنین باید براساس علم متصل به وحی به آن دست یابند.  

ست ظرفیت خود را بشناسد و به فعل رسیدن هرکس به میزان ظرفیت خودش و به اندازه مسئولیت و کارکردش در هر بستر الزم ا 

های درونی خود را باید شکوفا نماید اعم از قوای آن ار در راستای تجلی یافتن اسماء محقق نماید. برای این منظور ابتدا ظرفیت

علیت و به ف های موجود در آن بستر را شناختهدرونی و فطری سپس هر نقش و مسئولیتی را در هر بستری به عهده دارد، ظرفیت

برساند. مثالً در مسئولیتها و نقش های اجتماعی اعم از زن و مرد بودن، همسری، پدری و مادر، معلمی، متخصص زمین شناسی، 

زیست شناسی، جانوری، پزشکی و ... الزم است ظرفیت های مرتبط با مسئولیت خود را بشناسد و برای به فعلیت رسیدن آنها برنامه 

 دقیق بریزد.   

 روجی و سنجش آنهاخ -

خروجی در دو نوع خارج شدن ثمره از پوسته مثل شکوفایی صفات است یا از نوع حمل ظرفیت و قرار دادن خروجی در محل 

   16مناسب است. 

های دقیق وجودی قابل اندازه گیری، شناسایی برای سنجش خروجی ها و میزان فعلیت ظرفیت موجود باید معیار و میزان را با نشانه

ها با دقت و علم مرتبط در هر بستری الزم ود. بنابراین تهیه معیار های سنجش تحقق ظرفیت وجودی بوسیله ارزیابی خروجینم

 17است.

 های علمی و عملی متناسب با عملیاتآزمونطراحی   -

 طراحی عملیات و شناسایی در عرصه  -

 شناسایی در فراخوان و کارگاههای پژوهشی....  -

  عمرانی و اقتصادی-های اجتماعیویژگیچگونگی شناسایی 

در تهران: از طریق مساجد، بیوت نورانی، همکاری شهرداریها و مؤسسات فففرهنگی و عمرانی و اتصادی، آمارهای  -

 رسمی...

 در شهرستانها: از طریق مساجد، از طریق بیوت نورانی، فرمانداری و بخش داری و شهرداریها، موسسات مرتبط -
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 از طریق گروههای مقاومت، سپاه قدس در دیگر کشورها:  -

 فرهنگی-در حوزه اجتماعی

ارگروه های کبررسی مراکز فرهنگی موجود و مساجد و نوع فعالیت آنها و تجهیز فعالیت فرهنگی مساجد به عملیات -

 بزرگ سال( و برای همه اقشار    -جوان-نوجوان-های سنی ) کودکمسجد برای همه گروه

گزاران بخش گران، سرمایهو مشاغل از کانون مساجد: اعم از مدیران، نخبگان، صنعت شناسایی و تفکیک اقشار -

 تولید و .... 

اجتماعی محوری.. اعم از آموزش، حل اختالف، ساماندهی  -های فرهنگیتبدیل و تجهیز مساجد به کانون -

 های اجتماعی و ...  عملیات

 بررسی میزان سواد در محله و منطقه -

 انی و نوع مطالعاتوهنگ کتابخبررسی میزان فر -

بررسی میزان سازگاری یا اختالفات اجتماعی و نوع آن اعم از خانواده، همسایگان، محله، ... )مثال نوع اختالفات  -

 از قبیل نشوز، شقاق، طالق، رها شدگی یا در حوزه محله شامل نزاع لفظی، فیزیکی و ... (   

 در حوزه اقتصادی

 متاثر از نظام اقتصادی کالن هست یا خیر؟ -)در سطوح مختلف خانواده، محله و کالن(بررسی نوع نظام اقتصادی  -

 مراجعه به اطالعات سطح درآمد خانوارها -

 میزان تولید هر منطقه و شهر  -

 تفکیک خالص درآمد حقیقی از کاذب -

 میزان مصرف و مصرف گرایی  -

 در حوزه عمرانی

 توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و زیستی منطقه بررسی مختصات عمرانی منطقه و نیاز سنجی آن با -

 های عمرانیهای عمرانی و عملیاتمراجعه به نقشه -

 بررسی میزان اهمیت دهی به محیط زیست یا تخریب آن -

 بررسی میزان وجود زیربناهای الزم  -

 های عمرانی و میزان غلبه تخصص یا منفعت بررسی نقشه -

 برای بررسی و محرومیت زدایی اقدام به تشکیل تیم های تخصصی مؤمن

 تیم ها در سه سطح ویژگی و نحوه تشکیل -

  :توجهات الزم 

های وجود در موجودات اندازه گیری و برای شناخت ظرفیت حیات در موجودات الزم است اندازه ظرفیت از طریق نشانه -

 (39-باید لحاظ شود. )قدیرگیری شناسایی شود. چرا که در اسم قدیر قوت انجام و ترک فعل به همراه اندازه



شناسی و علوم اجتماعی با تعیین دقیق قابلیت آنها برای شناخت، تعیین و نحوه تشخیص انواع زمین در ساحت زمینراهکار:  -

 دریافت امکانات و امکانات مورد نیاز آنها برای رشد و نمو و به حرکت و خروجی افتادن ضروری است.

 متخصصینی تربیت شوند.ها بنابراین باید در این زمینه -

هایی جهت ارتقای ظرفیت پذیرش در انواع زمین متخصصین زمین شناسی، جانور و گیاه شناسی و علوم اجتماعی باید برنامه -

 متناسب با بستر آنها تدوین و ارائه دهند.

 بسیار ضروری است.دادن برنامه جهت ارتقای ظرفیت پذیرش در دوره هایی مختلف رشد انسانها متناسب با ویژگی آنها  -

 ها و انسانها الزم است.دادن معیار سنجش میزان پذیرش و ارزیابی خشوع در زمین -

توان به عنوان معیار سنجش میزان خشوع و ارتقای آن استفاده های مختلف میبرای انسانها از مدل نماز و ارتقای آن در دوره -

 کرد. 

 شناسی، گیاه شناسی واقتصادی الزم است متخصصین گروههای زمین های محرومیت زدایی، خودکفایی و جهشبرای برنامه -

های های سرزمینی و زیستی هر سرزمین را با دقت بررسی کنند، متخصصین علوم اجتماعی نیز ظرفیتجانور شناسی ظرفیت

ندی صی و جمع باجتماعی و فرهنگی آن منطقه را به دقت شناسایی نمایند. سپس با تبادل اطالعات حاصل از گروههای تخص

 های انسانی متناسب با سرزمین تدوینهای محیطی و شکوایی ظریتبرداری از ظرفیتآنها برنامه جامعی برای استفاده و بهره

تی های زیسبرداری از امکانات زیستی در نظر دارد و همچنین آسیبزای اجتماعی حاصل از بهرهای که موارد آسیبنمود. برنامه

 نماید. ای نادرست را رفع میهحاصل از فرهنگ

های برداری خاصی وجود دارد اما باعث ترویج آسیبمثالً اگر ظرفیتی در حوزه زمین به لحاظ کاشت محصول خاص یا بهره -

 های دیگر را فعال کرد.شود باید از آن ظرفیت چشم پوشی کرد و ظرفیتاجتماعی می

وان زند به عنقه به محیط زیست و سرزمینهای آن منطقه آسیب میهمچنین اگر ورود یک فرهنگ و سبک زندگی به یک منط -

ضد فرهنگ تلقی شده و باید از اشاعه آن خودداری نمود. توسعه اجتماعی و فرهنگی متناسب با زیست بوم و ظرفیت فکری 

 کند. و آداب و رسوم مردم آن سرزمین معنا پیدا می

ن امکانات حیات برای زمین و انسانها و سایر موجودات براساس سنجش میزان بنابراین برنامه ریزی برای در اختیار قرار داد -

 .  پذیرندگی آنها باید با در نظر گرتن همه ظرفیت های بستر ها باشد

 گام سوم

  18در سطح خرد اجرای عملیات: پروژه محرومیت زدایی

 

 ایران و شهرستانهاسطح خرد اجرای عملیات :                  به ترتیب:            در 

 ب-الف-سیستان و بلوچستان : به ترتیب اولویت  ج

 ج -اهواز: الف

                                                           
  ر.ک، ص:18 



 شمال: الف

 مشهد: الف

 یزد: الف

 اصفهان: الف

 کاشان: الف 

 در تهران به ترتیب اولویت

 ج -: الف14منطقه 

 الف -ب –: ج 4منطقه 

 ج  –ب  –: الف 10تا  7مناطق 

 : الف11منطقه 

 : الف22و  21منطقه 

 1  مناطق به ترتیب اولویت:

   5 

 الف              2   

   3 

   6 

    12 

   14: الف به جز 20الی  13   

 

 در دیگر کشورها به ترتیب اولویت

 ج       خودشان عمرانی را انجام می دهند، درگیر نشویم. -عراق: الف

 الف -ج -یمن، سوریه، لبنان: ب

 مدیریت اجتماعی -رهبری اجتماعیتونس       در حد هدایت جهت 

 شیعی  -آمریکا        اطالعات قرآنی

 شیعی -کانادا        اطالعات قرآنی

 شیعی -ترکیه        اطالعات قرآنی

 شیعی -آلمان         اطالعات قرآنی

 شیعی -هلند        اطالعات قرآنی

..... 



..... 

.... 

 مدت زمان اجرا: یک سال و هشت ماه  

 گام چهارم

 در سطح میانه تدوین مکتوبات راهبردی: 

تشکیل تیم های تخصصی جهت تنظیم و تبدیل متون آداب عملیات به متن راهبردی در حیطه آداب عملیات در بسترهای 

 19اجتماعی گوناگون در پروژه محرومیت زدایی. 

 مدت زمان: سه الی پنج ماه 

 گام پنجم 

 قابل استفاده از طرق انواع رسانه ها:  مهارتیدر سطح میانه تدوین مکتوبات 

 تشکیل تیمهای عالقه مند و ورزیده و دارای مهارتهای رسانه ای مکتوب و غیر مکتوب اعم از داستان نویس، کلیپ ساز و ... 

 جهت جمع آوری و تبدیل محتوای تولید شده راهبردی، تبلیغ و نشر مطالب در پروژه محرومیت زدایی

 گام ششم  

سطح کالن تدوین سند: سند رسانه، سند رسانه کودک و نوجوان از طریق تیم تخصصی به موازات گامهای قبل قابل اجرا  در

  .ستا

 گام هفتم 

 در سطح میانه طراحی عملیات انتقال سند: ارائه محتوا در سطوح مدیریتی از طریق تیم تخصصی 

 از طریق معرفی اسناد در قالب همایش های تخصصی  -

 تبیین سند برای مدیران متقاضی جلسات -

- .................. 

 گام هشتم 

در سطح خرد اجرای عملیات تولید محتوا: تولید محتوا برنامه هایی برای تلویزیون در حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال، 

 رادیو، مکتوبات و ...

 بر اساس سند نوشته شده.  

 در حوزه مدرسه حمد و رسانه  -

های تخصصی تولید محتوا و پشتیبانی محتوایی برای ساخت برنامه از طریق اوج، خانه مستند، دانشگاه سوره و ارتباط با تیم  -

... 

                                                           

 شود. یل میده و تیم های تخصصی تتشکبه این معنی که در گام دوم پس از عملیات شناسایی اعضای هر تیم در هر منطقه و هر بستر تتوسط مسئولین پروژه محرومیت زدایی شناسایی ش19 
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3

2

1

سطوح عملیات کارگروه
اعی، پروژه محرومیت زداییآسیب شناسی اجتم 

میانه خردکالن

اصالح تعاریف
کتب تدبر در ساحت جامعه، بیت 

و ساختار وجودی جامعه

سند رسانه، سند رسانه کودک و 
نوجوان از طریق تیم تخصصی 

مکتوب

–شناسایی ویژگیهای اجتماعی 

اقتصادی، فرهنگی هر منطقه
پروژه محرومیت زدایی

: مکتوبات مهارتی قابل استفاده از طرق انواع رسانه ها
تشکیل تیمهای دارای مهارتهای رسانه ای مکتوب و غیر 
مکتوب جهت جمع آوری و تبدیل محتوای تولید شده 
راهبردی، تبلیغ و نشر مطالب در پروژه محرومیت زدایی

: تدوین مکتوبات راهبردی
تشکیل تیم های تخصصی برای تبدیل متون 
آداب عملیات به متن راهبردی  در بسترهای 
اجتماعی گوناگون در پروژه محرومیت زدایی

سطح خرد اجرای 
: عملیات

پروژه محرومیت 
زدایی

ماه 5 تا 3

ارائه محتوا در : انتقال سند
سطوح مدیریتی از طریق تیم 

تخصصی 

تولید محتوا برنامه هایی برای 
تلویزیون در حوزه کودک و 
نوجوان و بزرگسال، رادیو، 

...مکتوبات و 
. بر اساس سند نوشته شده 

به موازات گامهای قبل اتمام

هفته2

ماه 8 سال و 1
 

 ، پروژه محرومیت زداییشناسی اجتماعی: سطوح عملیاتی کارگروه آسیب4شکل 

  



 مدیریت اجتماعی : کارگروه دومفصل 

 از بنیاد تا عملیات

 های عملکردی آنتعریف کارگروه و حوزه 

مباحث مدیریت و جمع ربانی اقدام به طرح   سور حامدات، برای شکوفا کردن امتکارگروه مدیریت اجتماعی با محوریت 

این سیر شبیه به سیر حمدگونه و ذکر الحمدهلل  د.کنمیاجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی، مردم شناسی، اقتصاد و عدالت و ... 

 باشد.می

 تماعی در این قسمت است. جتربیت نیروی متخصص و مدیران و برنامه ریزان ا

 

والحمدهلل
سیر حمدگونه
:سور حامدات

ارتقای مهارتهای مردم شناسیبرنامه ریزی اجتماعی
اجتماعی

مهارتهای  
تفکراجتماعی

 

 

 اجتماعی مدیریت عملیاتی کارگروه-های مطالعاتیحوزه 

 

مدیریت اجتماعی و برنامه ریزی اجتماعی
مدیریت اجتماعی

برنامه ریزی اجتماعی

مردم شناسی اجتماعی

عدالت اجتماعی

اقتصاد اجتماعی

تولید محتوا

عملیات

حمد
انعام
کهف
سبأ
فاطر

 



 اجتماعی مدیریتکارگروه  و مراحل آن در عملیات  

 گام اول 

 در سطح کالن تدوین کتاب بنیادی مدیریت اجتماعی 

 گام دوم

 در سطح میانه طراحی عملیات: شناسایی مراکز و نهادهای ذیربط و تاثیر گذار مومن و متعهد و ارائه کتاب مدیریت اجتماعی 

 :نحوه شنایی

 تکمیل می شود.........................................

 گام سوم 

 دوین کتب راهبردی مدیریت های اجتماعی اعم از بررسی اختاللها و آسیبها و راه های درمان در سطح میانه: ت

 تفصیل کتابها -

 تکمیل می شود.........................................

 گام چهارم

 در سطح خرد اجرای عملیات: تربیت مدیران اجتماعی در نهادها و سازمان ها 

 رمدرسه حفظ و تدب -

 تدبر به مدیران )طرح آقای مختاری(آموزش 

 آموزش کتابهای ساختاری

 آموزش کتابهای مدیریت

......................................... 

 توجهات: 

 قرار نداریم  قسمتفعال در این 

 . دشوفعال نمی قسمتو به نظر میرسد تا زمانی که به گام پنجم و هشتم پروژه محرومیت زدایی نرسیده باشیم این 

 .فعال نیستقسمت  ولی در باطن این ،گذاری و مدیریتیهرچند به ظاهر و در عمل قسمت دوم اولویت دارد، به لحاظ سیاست

 .اول پیش رفت. بدون وجود مانع مدیریتی جدی قسمتتوان به سهولت در و می



 

4

3

2

1

سطوح عملکردی مدیریت اجتماعی

میانه خردکالن

تدوین کتاب بنیادی 
سندهامدیریت اجتماعی 

مکتوب

شناسایی مراکز و نهادهای ذیربط و 
تاثیر گذار مومن و متعهد و ارائه 
کتاب مدیریت اجتماعی 

مهارتی
تدوین کتب راهبردی 
مدیریت های اجتماعی 
اعم از بررسی اختاللها و 
آسیبها و راه های درمان 

تربیت مدیران اجتماعی 
در نهادها و سازمان ها 

 

 مدیریتمدیریت، پروژه سطوح عملیاتی کارگروه  5شکل 

  



 مداری و عدالت اجتماعیوالیت : کارگروه سومفصل 

 از بنیاد تا عملیات

 های عملکردی آنتعریف کارگروه و حوزه 

پرچم سبز والیت و جمع ربانی،  سور طواسین، برای استقرار امتبا محوریت ،  مداری و عدالت اجتماعیکارگروه  والیت

 . آوردباید به احتزاز در را در همه بسترهای اجتماع و هستی مداری و پرچم سرخ شهادت در راه اطاعت از والیت 

 در عرصه خانواده با همکاری مدرسه اهل بیت  -

 در عرصه علوم پایه با همکاری مدرسه علوم پایه  -

 در عرصه عملیاتی با همکاری گروه عملیاتی غدیر  -

 تولید محتوای راهبردی و کاربردی و گسترش آن در عالم از طریق 

 به بین المللی بودن مطالب دقت شود.  ستاالزم 

  موضوعات اصلی: 

 چگونگی رفعت دادن و محور کردن امام امت  .1

 نحوه تبعیت از امام در سطوح مختلف  .2

 عملیاتی کردن والیت مداری  .3

 

 



عرصه خانواده
سوره شعرا عرصه علوم پایهعملیات غدیر      

سوره نمل

سوره قصص

و الاله اال اهلل

سیر تهلیل گونه

سور طواسین

 

 



 مداری و عدالت اجتماعیعملیاتی کارگروه والیت-مطالعاتیهای حوزه 

 

عرصه خانوادهوالیتمداری-عدالت اجتماعی
سوره شعرا

عملیات غدیر      

جایگاه پدر در خانواده 

جایگاه همسر در خانواده

عرصه علوم پایه
سوره نمل

کتب بنیادی

کتب راهبردی

سوره قصص

تولید محتوا

عملیات

کتب بنیادی 

کتب راهبردی

کتب مهارتی
 

 

 های مختلفشناخت امام در جمع .1

 نحوه تبعیت از امام .2

 شناخت و تبیین سطوح و کارکرد امام و امامت در هر جمع .3

 

  



 خانواده مداری، عرصه سطوح عملیات و مراحل آن در کارگروه عدالت اجتماعی و والیت 

 

 های جایگاه والیت در خانواده، بلوغ عاطفی و .... جهت شناخت ولی در خانواده: برگزاری دوره20در عرصه خانواده 

     تولید عکس نوشته/ کلیپ/ فیلم و انیمیشن/ ...

 21سوره شعراء   تولید محتوای تخصصی رسانه ای  

 

 توجهات: 

 کوچکترین واحد اجتماع خانواده است

 .متشکل از زن و مرد با نقشهای همسری و .... استخانواده 

رسانه، از نوع مکتوب و غیر مکتوب؛ ابزاری جهت انتقال محتوای اطالعاتی و علمی در سطوح و مراتب مختلف، در خانواده 

 است.

 ادبیات، محتوای رسانه را میسازد.  

ر هم اجتماع کرده و از طریق ادبیاتی با یکدیگر ارتباط لذا جامعه متشکل از افرادی است که در جمع کوچکی به نام خانواده دو

 شود که میتواند توحیدی و یا غیر توحیدی باشد. برقرار میکنند. انتقال این ادبیات به هر نحو رسانه نامیده می

  درواقع سطوح میانه و کالن در صدد ساخت و تولید و رقم زدن سبک زندگی همان واحد خرد، یعنی خانواده، هستند.

 تواند ذیل تعریف خانه و خانواده قرار گیرد.مدیریتها، برنامه ریزی ها، و همه سیاستگذاریهای داخلی و خارجی نیز می

 خوانند. همان که بیت نامیده میشود. و اهل آن را اهل البیت می 

 .تلذا چنانچه قواعد بیت خوب و داخل آن شناخته شود، نقشها در سطوح باالتر نیز قابل تسری اس

 نقش پدری، مادری، برادری، زوجیت.... 

 بیت اهلل الحرام و امام امت نیز در همین قاعده قرار میگیرند. 

 در نتیجه به نظر میرسد، نقشها و روابط حاکم در جوامع فعلی همگی جعلی و ساخته بشریت است. و ابعاد غیر توحیدی دارد.

 

 

  

                                                           
  نقشه اين بخش به تفصيل در نقشه مدرسه اهل بيت عليهم السالم تبيين شده است.20 

كنيم. در سوره شعراء نبي به عنوان پدر است و انبياء در بسترهاي مختلف ترين عنصر اجتماع خانواده است، در كالن به مدل خانواده برخورد ميوقتي كوچك21 

  والزم است امام هر عرصه و نحوه ارتباط با او را شناخت.اين نقش را ايفا ميكنند. 
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سطوح عملیات عرصه خانواده

میانه خردکالن

کتب بنیادی
تدبر در ساحت بیت ، رشدها و 

....

سند خانواده ، سند کودک ، سند 
لباس، سند بایسته های آموزش 

جنسی

مکتوب

طراحی کارگاههای تربیت 
مربی و نیرو مباحث ارتباط 

مؤثر و خانواده 

: مکتوبات مهارتی قابل استفاده از طرق انواع رسانه ها
طیب گزینی، خیر گزینی، حسن گزینی، بلو با  ،2خانه ای متصل به خانه رسول 

....   هم بودن، باغبانی سخن، مجموعه مهارتی زندگی در خانه و

: تدوین مکتوبات راهبردی
1خانه ای متصل به خانه رسول 

: سطح خرد اجرای عملیات
14عملیات منطقه 

در سه سطح عمومی، مادران پیشتاز، مشاوران
عملیات آستان قدس

....

اتمام

طرح آموزشی ارتباط موثر
تدوین طرح آموزشی خانه 

متصل
.....و

اجرای عملیات های پیوند توحیدی، نسل توحیدی، هماهنگی حوزه 
اقتصادی و فرهنگی و سالمت برای پیوند و نسل

 

اتماماتمام
 ،...سند ازدواج، سند نوجوان و 

نوجوان از طریق تیم تخصصی 

طراحی پرسش نامه ظرفیت 
سنجی در حوزه خانواده
و پرسش نامه جذب نیرو 

طراحی و ساماندهی عملیات 
های پیوند توحیدی 

تولید محتوا برنامه هایی برای تلویزیون در حوزه کودک و نوجوان 
ارتباط با مدرسه رسانه و حمد...و بزرگسال، رادیو، مکتوبات و 

تولید محصوالت کاربردی و مجازی براساس محصوالت مکتوب 
راهبردی و مهارتی و اسناد

...و
 

برگزاری کارگاههای تربیت مربی و نیرو در حوزه های 
تخصصی خانواده، کودک، نوجوان، جوان، پیوند و نسل 

توحیدی 
برگزاری جلسات عمومی بیوت نورانی

 

 مداریکارگروه عدالت اجتماعی و والیت -عملکردی عرصه خانواده، سطوح 6شکل 

 

  



 علوم پایهمداری، عرصه سطوح عملیات و مراحل آن در کارگروه عدالت اجتماعی و والیت 

 

 چرخد و همه نظام ساماندهی شده با های فیزیک و ... عالم حول یک محور خاص می:  با قانون22در عرصه علوم پایه

 علیه السالموالیت علی ابن ابی طالب 

 سوره نمل   ریزش اسماء در بسترها

 تکمیل سطوح عملکردی پس از تکمیل نقشه

 

 

                                                           
 .شودميتبيين  علوم پايهنقشه اين بخش به تفصيل در نقشه مدرسه 22 



 عرصه عملیات غدیرمداری، سطوح عملیات و مراحل آن در کارگروه عدالت اجتماعی و والیت

 

 سوره قصص  : والیت در عالم مستقر شود 23در عرصه عملیات غدیر 

 

 تکمیل سطوح عملکردی پس از تکمیل نقشه

 

 پرچم سبز والیت و سرخ شهادت   برپایه والیتمداری به اهتزاز درآید                    غایت 

  

                                                           
 .مي شود تبيين كارگروه عمليات غدير نقشه اين بخش به تفصيل در نقشه 23 



 نظام سازی اجتماعی : کارگروه چهارمفصل 

 عملیاتاز بنیاد تا 

 های عملکردی آنتعریف کارگروه و حوزه 

بحث نظام سازی در سطوح خرد و و جمع ربانی سور حوامیم، برای رشد امت  با محوریت ، کارگروه  نظام سازی اجتماعی

  ذیرد.پصورت می و انسی، از طریق به اجرا در آوردن نظام حق یمقابله با نظام کفر جننماید. در این کارگروه میمطرح  را کالن

د . و مدارس مختلف محتواهایی تولیاست تولید محتوای بنیادی، سند، در این حیطه اهمیت دارد برخی از این قسمتها فعال شده

 ده و یا توان کمک و تولید را دارند و برخی باید تولید شود.کر

واهلل اکبر
سیر تکبیرگونه

در سطح نظام سازی و سطح مدیران اجتماعی: سور حوامیم

بعد از تشکیل امت واحده توحیدی

عی
ما
جت
ی ا
ت ها

اخ
رس
 زی
هی
ند
اما
 س
ی و

اح
طر

عی
ما
جت
ی ا
تها
رفی
 ظ
ت
اخ
شن
ی 
رس
بر

طح
 س
دو
در 
ی 
اع
جتم
ن ا
رکا
ی ا
ساز
ام 
نظ

رد
خ

الن
ک

دی
حی
تو
ده 
اح
 و
ت
 ام
ان
رک
ی ا
زار
ه گ
پای

ت 
وایا
و ر
ت 
آیا
از 
ته 
رف
رگ
ه ب
شد
ی 
ده
مان
ساز
و 
ی 
ده
مان
سا
ی 
حها
طر
ی 
جرا
ا

ی  
ید
وح
ه ت
حد
 وا
ت
 ام
شد
و ر
ت 
وی
 تق
ت
جه

 
  



 م سازی اجتماعینظاعملیاتی کارگروه -های مطالعاتیحوزه 

 

نظام سازی اجتماعی

طراحی و ساماندهی زیرساخت های اجتماعی

بررسی شناخت ظرفیتهای اجتماعی

نظام سازی ارکان اجتماعی در دو سطح
خرد

کالن

پایه گزاری ارکان امت واحده توحیدی

اجرای طرحهای ساماندهی و سازماندهی شده برگرفته از آیات و روایات جهت تقویت و 
رشد امت واحده توحیدی  

فصلت

زخرف

شوری

غافر

دخان

عدالت اجتماعیسندهای اجتماعی

محرومیت زدایی

امنیت اجتماعی

تولید محتوا

مدیریت نسل توحیدی
اقتصاد

رسانه

اقتصادی
امنیتی

بین الملل و سیاسی

عمرانی

فرهنگی

 
 

 

تعریف عملیات های اجتماعیعملیات سازی اجتماعی

مدرسه دعا: تولید حرز اجتماعی

نظام سازی اجتماعی در سطوح خرد و کالن

سور حوامیم

 
 

 پایه گزاری ارکان امت واحده توحیدی

 های ساماندهی و سازماندهی شده برگرفته از آیات و روایات جهت تقویت و رشد امت واحده توحیدی  اجرای طرح

  



 خاتمه

 یر: سیک کعبه را تشکیل می دهند با محوریت امام. بنابراین ما با با محوریت یکی از اذکار تسبیحات اربعه  کارگروههر 

 شکل گیری امت، 

 سیر شکوفایی امت،

 استقرار امت،  

 رشد امت 

 به ترتیب : 

 سبحان اهلل : سور مسبحات 

 الحمدهلل: سور حامدات

 ال اله اال اهلل: سور طواسین  

 ر حوامیماهلل اکبر:سو

 مواجه هستیم.

 

  



شکل گیری امت

طواسین
استقرار امت

مسبحات

آسیب شناسی اجتماعی و درمان آن

مدیریت اجتماعی و 
برنامه ریزی اجتماعی

محوری کردن والیت
عدالت اجتماعی

سبحان اهلل

الاله االاهلل

حدید
ادامه قوانین
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ص
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ت آسی
شناخ

تغابن
بررسی اختالل در بستر

حمد
انعام
ف
که
سبأ
فاطر

عرصه خانواده
سوره شعرا

عملیات غدیر      

جایگاه پدر در خانواده 

جایگاه همسر در خانواده

عرصه علوم پایه
سوره نمل

کتب بنیادی

کتب راهبردی

سوره قصص

تولید محتوا

عملیات

کتب بنیادی 

کتب راهبردی

کتب مهارتی

طراحی و ساماندهی زیرساخت های اجتماعی

بررسی شناخت ظرفیتهای اجتماعی

نظام سازی ارکان اجتماعی در دو سطح
خرد

کالن

پایه گزاری ارکان امت واحده توحیدی

اجرای طرحهای ساماندهی و سازماندهی شده برگرفته از آیات و روایات جهت تقویت و 
رشد امت واحده توحیدی  

فصلت

زخرف

شوری

غافر

دخان

عدالت اجتماعیسندهای اجتماعی

محرومیت زدایی

امنیت اجتماعی

تولید محتوا

مدیریت نسل توحیدی
اقتصاد

رسانه

اقتصادی
امنیتی

بین الملل و سیاسی

عمرانی

فرهنگی

 

 سازی امت گیری، شکوفایی، استقرار و نظامشکل -، کعبه8شکل 

  



 به این ترتیب:

ما نیاز به افرادی داریم که اعتقادات، باورها، صفات، خلقیات آنها توحیدی و طیب و بر مدار حسن باشد. به دور از هرگونه افراط 

 .و تفریط

 

برد، و می زداید آنچه و این مهم محقق نمی گردد مگر به نور علم. و علم چون چراغی است برکنار زننده ظلمتها و تیرگی ها و می

 .که نباید باشد

 

و چون انسان موحد منور شد به نور علم، عالمی است مومن، که امنیت بخشی او می تواند سراسر عالم را به احسن الحال هدایت 

 .کند

 

 .شدنی است، به میزان دعای دعا کننده تو استجاب .علم عطا شدنی است، به میزان جهد مجاهدو 

 

 .فلذا چه فرق دارد آن انسان که باشد، کجا باشد و چگونه عالم شده باشد

 .مهم عمل بر اساس علم است

 .صالح، محسنانه، خالصانه

 

 .و آن حرکت بر مداری است که باید

 

 .و آن را گویند به همان صورت که بایدد ید آماده شد به همان طریق که بایباو برای دست یابی به آن 

 

 و دور اول شناخت است

 و دوم تعریف آن



 و سوم تعیین حدود آن

 چهارم بایسته های آن. چگونگی به کار گیری، قوانین

 پنجم آسیب آن

 ششم رفع آن

 و هفتم عمل به آن

 

 .مکان، که باید و چون کامل شد، عالمی به اطاعت در زمان و

 .تا به فعلیت در آوری آنچه که امر شود

 .و جامه عمل بر اندامش بپوشانی

 .و آن نیست، مگر در پرده غیب

 .که چون به در آید منور شود همه آنچه اقتضای آن را داشته. و دیگر همه ظلمت است و نابود

 

 بنابر این

 

 این مطالب 

 ، علت داشتن نقشه 

 ،جایگاه آن

  ن،کارکرد آ 

 .در قبل ظهور است

 

 .و نوع افرادی که الزم است در اجرای آن باشند

 

 .ه استآمددر فصل نهایی تحت عنوان عملیات و نوع اجرای نقشه در دورها  

 است.... ظهور از و همه آن تازه آماده شدن برای بعد 

 

 



 یعنی این نقشه، نقشه آماده سازی نیروهای برای ذخیره است 

 و نه نقشه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

   

  


