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 مقدمه

 علیهم السالممعرفی مدرسه اهل بیت 

آنچه باعث میشود یک جمع به بلوغ برخورداری از موهبت علم دست پیدا کند، اهلیت است. اهلیتی از جنس شیعه شدن و این 

 متصور است. علیهم السالمهمان غایتی است که برای مدرسه اهل بیت نبوت 

لیاتی کند. یعنی همه ی آنچه از بیت نبی شدن را احصاء و عم "منّا اهل البیت"این مدرسه وظیفه دارد جمع را اهلِ، بیت نبوت کند؛ 

 انتظار می رود از اهل او نیز انتظار می رود.

در واقع خداوند با موضوع خانه و خانواده، توحیدی ربوبی خود را به شکل عملی به انسان نشان داده است. به عبارت دیگر یکی 

ترین آثاری که در اثر چنین توجهی داوند است. یکی از مهماز راهبردهای تقویت توحید در زندگی اهتمام به خانواده طبق نظر خ

شود، حفظ و صیانت از فطرت سلیم انسان و شکوفایی و بارور شدن عقل او در پرتو وحی و دین است. همانطور که حاصل می

ت که حی و دین اساعتنایی به وتوجهی به موضوع خانواده باعث کفران نعمت فطرت و پوشانده شدن قوت عقل و در نهایت بیبی

 .گریز استگرا و ملحدانه بی توجه به آخرت یا آخرتچنین پیامدی محصول زندگی دنیاطلبانه غرب

عالوه بر شناخت مفهوم بیت ، خانواده ، نقش ها و جایگاهها در بیت و توان پیاده  علیهم السالمنیروی متخصص مدرسه اهل بیت  

ک ه و تبدیل به ی، می تواند این مفاهیم را در جامعه پیادشد و تربیت در خود و دیگرانو ر سازی این مفاهیم در خود و اطرافیانش

 .جریان و نظام کند

ا ت در سطوح مختلف تعریف شده است "پژوهش "و  "آموزش "،  "اجرا"در این راستا زمینه های خروجی متفاوتی اعم از بحث 

 حقق شود.زمینه های عملیاتی شدن سند خانواده توحیدی در عالم م

باشد که با هدف تولید علم تخصصی می علیهم السالماز مجموعه مدارس دانشجویی قرآن و عترت  علیهم السالماهل بیت  مدرسه دانشجویی

بر مبنای قرآن و طراحی و انجام عملیات های تخصص محور در حوزه مباحث مربوط به خانواده در سطح جامعه قصد دارد تا 

 لیت واستخراج نموده و با اشاعه آن انسان ها بتوانند به اه علیهم السالمفرهنگ خانواده توحیدی را از متن قرآن و سیره اهل بیت 

 شایستگی ورود به بیت مطهر رسول و تشکیل امت واحده توحیدی برسند.

 خط مشی کلی

 و سوره مبارکه نور به این شرح می باشد:کالم وحی  برمبنایای که نشاندهنده مسیر و برنامه درست باشد، خط مشی کلی نقشه

  1د کارکردها و قوانین را آشکار نماید.آن را شفاف و واضح نمود تا بتواندمسیر داشت، سپس  اول الزم است حجت

                                                           
 در سوره مبارکه نور "آیات بینات، سیر تبیین آیات و کارکرد آیات مبینات "برمبنای مدل مدل ، 167تهلیل سوره مبارکه نور، ص: 1 



 )غایت نقشه کلی( و بیان حجت

 غایت برنامه: جاری نمودن تدبر در تمام سطوح خرد تا کالن اجتماع و در همه جهان

 یاز به خانواده و تشکیل خانواده دارند.نکنند و برای ادامه نسل جامعه متشکل از انسانهایی است که در کنار یکدیگر زندگی می

ترین واحد اجتماعی، خانواده است. به این ترتیب برای جاری کردن تدبر در تمام سطوح اجتماع، الزم است از درون بنابراین کوچک

 بیت جریان تدبر اتفاق بیفتد و سپس به همه واحدهای اجتماعی تسری یابد.

 و تبیین وضوح مسیر

ریان یافته جمؤمنین  روابط بین بیوتشود، سپس در آغاز می بیتر در و در تمام سطوح از جریان تدبر جریان تدبر در اجتماع مسی

یابد. جریان تدبر در چنین مسیری مستلزم جریان می جامعه و حاکمیت روابط کالن ترآخر در  رشود و دمی روابط اجتماعیو وارد 

 برنامه ریزی برای همه این واحدها و حوزه ها مبتنی بر کالم وحی می باشد.

  قوانین کارکرد و

گیرد. بنابراین الزم است برای برای اصالح هرچیزی الزم است علم نسبت به آن ایجاد شود و علم نافع، از حکم خدا نشأت می

جریان یافتن تدبر در هر بستری، درباره نحوه جاری شدن حکم خدا علم و شفافیت ایجاد شود. پس در هر بستری الزم است حکم 

 یان یابد و بدان عمل شود. خدا باید شناخته شود و جر
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بین بیوت: بستر دوم
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 نقشه جامع مدرسه اهل بیت علیهم السالم، 1شکل 



 علیهم السالمهای نقشه جامع مدرسه اهل بیت سوره
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 های نقشه جامع مدرسه اهل بیت علیهم السالمسوره، 2شکل 

  



 علیهم السالمها و سطوح عملیاتی مدرسه اهل بیت بخش

های سوره مبارکه نور استخراج شده است، نقشه مدرسه خانواده از بنیاد تا نقشه چشم انداز که با محوریت آموزهبر مبنای  

 3در هر سطح در  شود و عملیات سازی آنسطح ) درون خانه، بین خانه م منین، اجتماع و امر جامع( بررسی می 4عملیات، در 

هایی باشد. هر بخش یک محور دارد، که تحقق محور برای جریان حکم در هر سطح مستلزم انجام عمل و عملیاتبخش می

سازی نتایجی برای آن سطح در بر خواهد داشت و موجب نزول رحمت و ایجاد مودت باشد و با تحقق محور بواسطه عملیاتمی

 خواهد شد. 

 یابند. بخش تفصیل می 3های آن در سطح تنظیم شده است و عملیات 4بنابراین نقشه مدرسه خانواده در  -

 باشد.هر بخش عملیاتی شامل سطوح کالن، میانه و خرد می -

گانه مجمع مدارس  14در بخش ها و سطوح مختلف ارتباط نقشه عملیاتی مدرسه اهل بیت علیهم السالم با سایر مدارس  -

 و نحوه تعامل و همکاری با آنها مشخص و تبیین خواهد شد. دانشجویی

نیروی عملیات کننده در هر سطح و بخش دارای شرایطی است که در آیین نامه اجرایی مدرسه اهل بیت علیهم السالم به  -

 تفصیل آورده شده است.

 عملیاتهای مدرسه در هر بخش در قالب زیر به صورت تفکیکی تبیین خواهد شد. -
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 خانواده عملکردی ، سطوح3شکل 

   

  



 فصل اول:  برنامه جریان تدبر درون بیت

مودن فعال نبه معنای -باشد که از مسیر جریان نزول حق و حکم بواسطه استیذان حجت، جاری شدن تدبر در این بستر می

 2اکل مستلزم اصالححق در این بستر مندی از نزول پذیرد. بهرهصورت می -در این بستر  اذن برای دریافت احکام الهی طلب

 3شود.در بیوت مؤمنین می افزاییروحباشد که منجر به جریان رحمت و سالمی از  جنس تحیت و می
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 4، تبیین مسیر حجت، در بستر بیت بواسطه رسول )ولی الهی(4شکل 

 م منین نیز از طریق خانهاز آنجا که علم به نیاز به حکم خدا در هر بستری الزم است و از مسیری فعال می شود، در بستر درون 

با فعال شدن علم نیاز به حکم خدا، تدبر و نیاز به قرآن و والیت خدا بواسطه کالم وحی در  5استی ان چنین علمی فعال می شود.

 یابد.ای جریان میهر خانه

باشد، به نحوی که بتواند طلب ا ن از ولی را ابراز نماید تا استی ان به معنای تشخیص دادن والیت خدا در هر بستر و هر لحظه می

 ا ن خدا را در هر مرتبه و شأنی دریافت نماید. بنابراین الزم است فرد ابتدا به ضرورت ا ن گرفتن واقف شود. 

ت، نقشه و جبا این ح که با مدل استی ان و فعال نمودن ا ن خواهی امکانپ یر است. حجت برای جریان تدبر در بیت همین است

 باشد.مدل برای عملیات جاری کردن تدبر در بستر بیت قابل استخراج می

 : الزم استبرای تحقق این هدف 

                                                           
 أنّ األصل الواحد في هذه الماّدة: هو التناول المالزم إزالة الصورة و التشّخص من الطرف المأکول،104، ص: 1کلمات القرآن الكریم، جالتحقیق في 2 

رد انسان وباشد. أکل در ممندی آکل از مأکول فراهم شود ميبه معنای گرفتن چیزی و تغییر صورت آن به شكلي که امكان بهره« أکل»:35فرآیندشناسي طیب، ص:

مندی از امری مادی یا مجرد برای قوای حسي ظاهری یا باطني تواند در عالم طبیعي یا ماوراء طبیعي رخ دهد،  که در اثرِ آن، بهرهنیز به همین صورت است و مي

 اکل به منزله مدخل ورودی قوای دروني انسان است.66ص: انسان در جهت بقای حیات مادی یا معنوی حاصل شود. 

 های بلد طیبجهت مطالعه تفصیلي در این زمینه ر.ک کتاب فرآیند شناسي طیب، فصل حیات بخشي اکل، از مؤلفه

 160، سوره از منظر جایگاه رسول صلي اهلل علیه و آله و سلم، ص: پنجمتهلیل سوره مبارکه نور، فصل 3

 
 



 در بخش اول، عملیات سازی برای اصالح و ارتقای اکل در همه بسترها و سطوح صورت پ یرد.

رون پ یری از دعملیات سازی برای تحقق طلب ا ن در سنین قبل و بعد از بلوغ انجام شود تا فهم والیت و والیت ش دوم،در بخ

   6خانه آغاز شده و والیت استقرار یابد.

ر تا د افزایی، نشاط و شادابی و رضایت در خانه و خانواده انجام شودمندی از نتایج روحسازی برای بهرهدر بخش سوم، عملیات

 های عملیاتی قبل و اصالح آنها بخش آخر با موفقیت محقق شود.نتیجه تحقق بخش

                                                           
 ذیری، استقرار والیت در خانواده )والیت پدر، والیت همسر(پر.ک: نقشه مدرسه علوم اجتماعي، کارگروه عدالت اجتماعي و والیت6 



 های حوزه درون بیتکارگروه

 باشد.برای تحقق سطوح عملیاتی هر بخش در خانواده نیاز به کارگروههای تخصصی زیر می

 از ازدواج( کارگروه خانواده و مشاوره خانواده )مسا ل و موضوعات مرتبط با خانواده و پس -

  کارگروه جوان و پیوند توحیدی و مشاوره ازدواج)مسا ل و موضوعات مرتبط با نحوه ارتباط م ثر و قبل و حین ازدواج(  -

 تربیت و رشد کود  در خانواده از قبل از تولد تا نوجوانی ( کارگروه کود  و نسل توحیدی و مشاوره تربیت و رشد ) -

در خانواده)تعامل خانواده و نوجوان، نحوه برخورد و حل مسا ل نوجوان در  کارگروه نوجوان و مشاوره نوجوان -

 تربیت و رشد نوجوان در خانواده ( خانواده،

 ها(ها و خانوادهکارگروه بیوت نورانی ) ترویج و اشاعه قرآن خوانی فرهنگ قرآن در خانه -

لیات هانواده بر مبنای دعا، انواع حرز و دعا کارگروه دعا و صحیفه فاطمیه ) ترویج سبک زندگی بر اساس ادعیه، عم -

 های خانواده و سحر و حمالت غیبی و آشکار بر علیه بنیاد خانواده(    برای عملیات

ها کارگروه های  کر شده در سطوح کالن، میانی و خرد وارد عملیات می راخور عملیاتفدر هر بخش و هر سطح عملیاتی بنا به 

 شوند.

   7نقشه مدرسه یک آیین نامه اجرایی تدوین کرده و براساس آن عملیاتهای خود را ساماندهی می کند.هرکارگروه براساس 

                                                           
 باشد.آیین نامه مدرسه اهل بیت و کارگروه خانواده، و آیین نامه اجرایی بیوت نورانی آماده می7 



نسل توحیدی

پیوند توحیدی

بیوت 
توحیدی

                                           

زندگی 
توحیدی

بیت توحیدی

کارگروه 
کود 

کارگروه 
نوجوان

کارگروه جوان

مهارتهای 
زندگی

بیوت نورانی

کارگروه 
خانواده

 

 نیروهای عملیات کننده حوزه درون بیت  

های درون بیت مبتنی بر آیین نامه اجرایی مدرسه اهل بیت علیهم السالم به آموزش و الزم است نیروهای عملیات کننده بخش

 پژوهش و عملیات مبادرت نمایند.  

 بخش اول: عملیات سازی اصالح و ارتقای اکل

اکل با پس زمینه مدنیت، فرهنگ، قدرت، مالکیت، مال و اوالد و در بسترهای قوای درونی، ظاهری، روابط و محیط طبیعی اصالح 

  8.شود 

                                                           
  برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک کتاب ففرآیند شناسي طیب، اخوت، احمدرضا، فصل اکل طیب8 



   
    

                  

              
     

                
     
      

     
     

     

     
    

    

      
    

      

    

      

     

                            
                 

   

 

 ها ، بسترهای بخش اول درون بیت و پس زمینه5شکل

 

 ایجاد علم نیاز به والیت و طلب ا ن برای دریافت حکم

 تدبر در ساحت بیت  بنیادیکتاب 

 خانه ای متصل به خانه رسول کتاب راهبردی

 کتاب راهبردهای مهارتی

 ساعت؟ 2000

ها و کتابی درباره نقش

های آنها: زن، مرد، بایسته

 کود 

نقشهای مادری، همسری و زن/ 

نقشهای پدری، همسری و مرد/ 

 نقش دختر و پسر

 پدر: 

نقش 

سالم 

رشد 

 دهنده

مادر: 

نقش 

اکل 

سالمت 

 برانگیز

 فرزند: 

نقش 

ا ن اکل 

یا سالم 

 برانگیز

 چگونه خانه ای متصل به خانه رسول بسازم کتاب مهارتی

 محصوالت کاربردی

 ساعت؟ 100

با محوریت مفاهیم فرآیندشناسی طیب، فصل اکل: درباره آداب خوردن،  -چهل حدیث درباره اکل

 ها و نوشیدنی های طیب ، .....سفره، خوردنی

 محصوالت کاربردی

 ساعت؟ 100

 چهل حدیث درباره راههای دستیابی به تحیت و حیات در زندگی

تولید پاورپوینت، موشن، کتابچه پالتویی، کتابچه های کارتی و تک جمله ای، بروشور، محصوالت  انواع محصوالت ترویجی 

 ها و مراسمات خانوادگی، و ..... جمله ای مناسب برای جشن

 

 

 شرایط ی مورد نیاز برای تحقق برنامه بیتگروهها



 مسلط به تدبر در دوره تخصصی هامهارتی نقش-تیم پژوهشی برای تألیف کتب راهبردی

مسلط به مباحث کتب بیت، خانه متصل، تدبر در ساحت 

 جامعه، فرآیندشناسی طیب و...

 تدبر دوره عمومی -سالممسلط به مفاهیم اکل و  تیم تولید محصوالت کاربردی و چهل حدیث ها

 مسلط به مفهوم کتابی که قصد تولید محصول از آن را دارد تیم تولید محصوالت ترویجی

 دوره تدبر در دعا، ....؟ تیم مشاوره

 

 سال؟ 2ها: زمان بندی تحقق برنامه

  



 اول  بستر

 ارتقاء یابد.اصالح شود و ها و معیارهای افراد در خانواده، نوع تفکر، تخیل، گزاره 

 گام اول 

جامعه،  ساختار وجودیاین گام در کتب تدبر در ساحت بیت،  –ها در حوزه کالن مکتوبات بنیادی: اصالح تعاریف و تبیین نقش

 و... محقق شده است. تدبر در ساحت جامعه، بلوغ عاطفی

 گام دوم: 

ادبیات و فرهنگ هر منطقه براساس تعاریف استخراج شده تدوین متون راهبردی و طرح درس متناسب با در سطح میانه عملیات، 

 توسط نیروهای بومی آموزش دیده در هر منطقه

د ناسب هر اقلیم از طریق رسانه به افراتباید با ادبیات م و محتوای استخراج شده که در کتب پیش ذکر شد معانی .1

 9ی جهادی و....()رسانه اعم از فضای مجازی، تلوزیون، تبلیغات، و اردوهامنتقل شود. 

الزم است این اقدام از طریق شناسایی نیروهای بومی منطقه که آشنا به فرهنگ و ادبیات آن منطقه است صورت پ یرد.  .2

 بنابراین شناسایی و ج ب نخبگان منطقه از طرق زیر اهمیت دارد.

 گام سوم: 

  3و 2و 1خیال در دوره رشد  کنترل و اصالح تدوین متون و طراحی عملیات برای مهارتهایدر سطح میانه عملیات، 

های مشاوره، رشد، کود  و نوجوان، )کارگروه ای، ادعیهاز طریق متون پایان نامه ای، طرح های مشاوره .1

  صحیفه فاطمیه و مدرسه دعا(  

)کارگروه طب و عمران، کود   هااصالح و کنترل خیال از طریق اصالح مزاج، اصالح محیط و فعالیت .2

 و نوجوان(

  ها )نسل توحیدی و تربیت توحیدی و کارگروه فهم قرآن (و کنترل ورودیارتقای فهم و حفظ قرآن    .3

 گام چهارم: 

 در سطح میانه عملیات، تدوین متون و طراحی عملیات برای ارتقای حافظه در کودکان

قرآن )مدرسه حفظ و کارگروه  فهم و محور تدبر حفظ مهارت استخراج(+ حفظ تعریف)مختاری آقای مقاله

 فهم قرآن در دبستان و دبیرستان( 

 پنجمگام 

                                                           
 19ر.ک: ص: 9 



 عالسازی تفکر کود  و نوجوان و تفکر خانواده )کارگروه تفکر(فدر سطح میانه عملیات، تدوین متون و طراحی عملیات در حوزه 

 ششمگام 

متصل به خانه رسول در سطوح تخصصی، دانشگاهی، ، خانه ای یهای بلوغ با هم بودن و بلوغ عاطفبرگزاری کارگاهدر سطح خرد 

   تربیت مربیان و عمومی

بستر قوای درونی-سطوح عملیات بخش اول درون بیت

میانه خردکالن

اصالح تعاریف
کتب تدبر در ساحت جامعه، بیت 

و ساختار وجودی جامعه
سند تفکر

سند تفکر کود 
سند تفکر نوجوان
سند تفکر خانواده

مکتوب

طراحی عملیات برای مهارتهای 
اصالح و کنترل خیال در دوره 

 3 و2 و1رشد 

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، تبلی  و نشر مطالب 

: تدوین مکتوبات راهبردی
تشکیل تیم های تخصصی برای تبدیل متون 
بنیادی به متن راهبردی  در بسترهای اجتماعی 

گوناگون

اصالح و کنترل خیال از طریق اصالح مزاج، 
کارگروه طب و (اصالح محیط و فعالیتها 

)عمران، کود  و نوجوان

اتمام

ارتقای فهم و حفظ قرآن  و 
نسل (کنترل ورودیها 

توحیدی و تربیت توحیدی 
) و کارگروه فهم قرآن 

تدوین متون و طراحی عملیات برای 
ارتقای حافظه در کودکان

استخراج مهارت )+ تعریف حفظ(مقاله آقای مختاری
مدرسه حفظ و کارگروه (حفظ تدبر محور و فهم قرآن 

) فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

تدوین متون و طراحی 
عملیات در حوزه 

فعالسازی تفکر کود  و 
نوجوان و تفکر خانواده 

)کارگروه تفکر(

برگزاری کارگاههای بلوغ با هم بودن 
و بلوغ عاطفی، خانه ای متصل به خانه 

رسول در سطوح تخصصی، 
دانشگاهی، تربیت مربیان و عمومی  

 

 قوای درونی بستر-بیت درون اول بخش عملیات ، سطوح6شکل 

  



 دوم  بستر

اصالح شود و سبک زندگی در خوردن و آشامیدن و سایر موارد ضروری برای تأمین قوای جسمی از قبیل تحر  و ورزش و ... 

 رعایت شود. آداب صحیح خوردن،ارتقاء یابد و 

 گام اول 

 در حوزه کالن تدوین سند طیبات  

 گام دوم

 شناسی بعط خانه، در طیب خورا  درباره محصوالت تولید برای سنتی طب متخصصین و دوار طبیب به فراخوان

 .. و

 گام سوم

 موجود محصوالت آوری جمع فراخوان

 گام چهارم

 موجود های عملیات با متناسبو متخصصین  مربی تربیت و عمومی های کارگاه برگزاری



بستر قوای بیرونی-سطوح عملیات بخش اول درون بیت

میانه خردکالن

سند طیباتبنیادی

مکتوب

فراخوان به طبیب دوار و متخصصین 
طب سنتی برای تولید محصوالت درباره 
..خورا  طیب در خانه، طبع شناسی و 

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، تبلی  و نشر مطالب 

راهبردی

برگزاری کارگاه های عمومی و تربیت 
مربی و متخصصین متناسب با عملیات 

های موجود

فراخوان برای جمع آوری 
محصوالت موجود و شناسایی 
مراکز تولید محصوالت

 

 بیرونی قوای بستر-بیت درون اول بخش عملیات سطوح 7شکل 

  



 سوم بستر

 تجدید نظر و اصالحات صورت پ یرد. ،در نوع روابط بر مبنای حقوق

 گام اول 

 اسناددر سطح کالن تدوین 

 سند روابط در خانواده

 سند ازدواج

 های پوشش و لباس )انجام شده(سند بایسته

 های آموزش جنسی )انجام شده(سند بایسته

 گام دوم

در سطح کالن اصالح تعاریف در حوزه نقش ها و روابط در خانواده ) در کتب بیت، بلوغ عاطفی، رشد، ساختار وجودی جامعه و 

 انجام شده است.تدبر در ساحت جامعه 

 گام سوم   

 ها و اصالح آنها بر مبنای محتوای اسناد و متون بنیادیتدوین متون راهبردی در حوزه روابط خانواده و نقش

 ها در خانواده، انواع روابط و ...  خانه متصل به خانه رسول )دفتر اول و دوم(، زوجیت، نقش

 گام چهارم 

 ر در خانواده )همکالمی، همفکری و همدلی( انجام شده است.درس در حوزه ارتباط م ث طرحتدوین  

 گام پنجم

 درس در حوزه عفاف انجام شده است. طرحتدوین   

 گام ششم

 طراحی عملیات برای آموزش بانوان و مادران از طریق مدارس، مساجد و ....



  مهارتهای چگونه با کودکان طراحی متون و طرح درس آموزش مادران برای ارتباط با کودکان ) راهبرد و

 خود طیب سخن بگوییم( کارگروه کود 

    طراحی متون و طرح درس آموزش مادران برای ارتباط با نوجوانان و پاس  به سواالت نوجوانی از

 کارگروه نوجوان –طریق مادران 

 استخراج مسا ل مبتال به نوجوانان و نحوه تعامل خانواده با این مسا ل -

 مادر، خواهر و برادر در سنین مختلف با نوجوان در خانه نحوه تعامل پدر، -

نحوه تعامل برای مسئولیت پ یری نوجوان در خانواده و تنظیم صحیح تعامالت او با خانواده ) جلوگیری  -

 از وابستگی زیاد از حد یا استقالل نا متناسب از محیط خانواده(   

 کارگروه -مسر و نحوه ارتباط با همسر طراحی متون و طرح درس آموزش بانوان برای انتخاب ه

 پیوند توحیدی و خانواده جوان،

 14نمونه: عملیات منطقه 

 مربیان ارتباط م ثر های تربیتبرگزاری کارگاه -

 آزمون از مربیان و تعیین خروجی تدریس متناسب با ف ای تدریس -

 برگزاری کارگاه در مدارس و مساجد -

ای و بومی در محالت و مدارس و مساجد طرح به صورت خوشهبرگزیدن مخاطبین مستعد برای توسعه  -

 دیگر

آموزش افراد برگزیده به عنوان مربی ) آموزش بلوغ با هم بودن، خانه متصل به خانه رسول، طیب گزینی،  -

 خیر گزینی و حسن گزینی(

تجهیز و آموزش مشاورین و مددکاران مدارس و محالت و مساجد به مباحث آموزش شادکامی و  -

 های شادکامی برای افزایش رضایت در زندگی خانوادگی     اورهمش

 گام هفتم

ای و مجازی توسط نیروهای بومی تولید محصوالت کاربردی و متون مناسب برای تولید محصوالت رسانه

 هر منطقه براساس کتب مهارتی خانواده و طرح درس های موجود



ه متصل به خانه رسول دفتر اول و دوم، بلوغ با هم بودن نمونه: تولید محصوالت کاربردی خانواده )کتب خان

 و....( 

بستر روابط-سطوح عملیات بخش اول درون بیت

میانه خردکالن

اصالح تعاریف در حوزه نقش ها و روابط در 
در کتب بیت، بلوغ عاطفی، رشد، ( خانواده 

ساختار وجودی جامعه و تدبر در ساحت جامعه 
.انجام شده است

سند روابط در خانواده
سند ازدواج

)انجام شده(سند بایسته های پوشش و لباس 
)انجام شده(سند بایسته های آموزش جنسی 

تدوین متون راهبردی در حوزه روابط خانواده و نقشها و اصالح آنها بر مبنای محتوای 
اسناد و متون بنیادی

...   و طباور عاونا ،هداوناخ رد اهشقن ،تیجوز ،)دفتر اول و دوم(خانه متصل به خانه رسول 

طراحی عملیات برای 
آموزش بانوان و مادران از 
....طریق مدارس، مساجد و 

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، تبلی  و نشر مطالب 

تدوین طرح درس در  
حوزه ارتباط م ثر در 

همکالمی، (خانواده 
) همفکری و همدلی

برگزاری کارگاه های عمومی و تربیت 
مربی و متخصصین متناسب با عملیات 

های موجود

تدوین طرح   
درس در حوزه 
عفاف 

اتماماتمام

طراحی متون و طرح درس آموزش مادران  
برای ارتباط با نوجوانان و پاس  به سواالت 

کارگروه نوجوان –نوجوانی از طریق مادران 

طراحی متون و طرح درس آموزش مادران 
برای ارتباط با کودکان راهبرد و مهارتهای 
 -چگونه با کودکان خود طیب سخن بگوییم 

کارگروه کود 

طراحی متون و طرح درس آموزش بانوان 
-برای انتخاب همسر و نحوه ارتباط با همسر 
کارگروه جوان،پیوند توحیدی و خانواده 

تولید محصوالت کاربردی و متون مناسب برای 
تولید محصوالت رسانهای و مجازی توسط 
نیروهای بومی هر منطقه براساس کتب مهارتی 

طرح درس های موجودخانواده و 
 

 روابط بستر-بیت درون اول بخش عملیات ، سطوح8شکل

  



 چهارم  بستر

 پاکیزه و زندگی بخش شود. شودموجب ارتقای حیات در خانواده می که محیط زندگی در خانه و شهر و اقلیم 

 گام اول 

 سطح کالن تدوین اسناد در

 سند شهرسازی

 سند و بایسته های معماری خانه های مسکونی

 های امنیت در خانوادهسند و بایسته

 گام دوم 

 کارگروه معماری و مدرسه حمد -اقلیم با متناسب چیدمان و معماریهای طرح

 پرورش مختلف، های دوره در فرزند تربیت نامحرمی، و محرم خانواده، روابط امنیت، وجوه گرفتن نظر در با

 خانگی حیوانات و گیاه

 گام سوم

شناسی علوم پایه و کارگروه محیط زیست، گیاه –خانواده  در زیست محیط و اقلیمی سازی فرهنگ و رفتار

 خانواده



بستر اقلیم-سطوح عملیات بخش اول درون بیت

میانه خردکالن

سند شهرسازیبنیادی
سند و بایسته های معماری خانه های مسکونی

سند و بایستههای امنیت در خانواده

کارگروه معماری و  -طرحهای معماری و چیدمان متناسب با اقلیم
مدرسه حمد

با در نظر گرفتن وجوه امنیت، روابط خانواده، محرم و نامحرمی، 
تربیت فرزند در دوره های مختلف، پرورش گیاه و حیوانات خانگی

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، تبلی  و نشر مطالب 

فرهنگ و رفتار سازی اقلیمی و محیط زیست 
کارگروه محیط زیست،  –در خانواده 

گیاهشناسی علوم پایه و خانواده

راهبردی

مکتوب

 

 اقلیم بستر-بیت درون اول بخش عملیات ، سطوح9شکل 

 

 

  



 استیذان و اجازه گرفتن در راستای والیت پذیری: عملیات سازی اصالح و ارتقای دومبخش 

 اول : قبل از بلوغ دوره

 کارگروه کودک -تربیت دوره اول رشد

 گام اول

 در حوزه کالن تدوین سند کود  انجام شده است.

 گام دوم

 کارگروه کود  -و کتاب طیب سخن 1رشد  سند کود ، ندوین متون راهبردی تربیت و تعامل با کودکان بر مبنای

 کارگروه رشد و کود  در جلسات روانشناسی –تدوین پایان نامه های تربیت و مشاوره در حوزه تربیت کود  

 گام سوم 

 تولید محصوالت کاربردی و مهارتی از متون راهبردی تولید شده متناسب با ادبیات و فرهنگ هر منطقه     -

ای )رسانه اعم از فضناسب هر اقلیم از طریق رسانه به افراد منتقل شود. تادبیات مباید با محتوای استخراج شده  -

 10مجازی، تلوزیون، تبلیغات، و اردوهای جهادی و....(

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

 گان منطقه از طرق زیر اهمیت دارد.بنابراین شناسایی و ج ب نخب

 چهارمگام 

 رای متخصین، مشاورین، اساتید و دانشجویان حوزه تربیت و مشاوره کود ها بو پایان نامهبرگزاری کارگاه و ارا ه مقاالت 

 برگزاری کارگاههای تربیت مربی 

 برگزاری کارگاههای عمومی از طریق مربیان تربیت شده

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

                                                           
 19ص: ر.ک: 10 



قبل از بلوغ-سطوح عملیات بخش دوم درون بیت

میانه خردکالن

1رشد
طیب گزینی

سند کود  

طراحی عملیات
عملیات نسل توحیدی

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، تبلی  و نشر مطالب 

برگزاری کارگاه و ارا ه مقاالت و پایان نامهها برای متخصین، 
مشاورین، اساتید و دانشجویان حوزه تربیت و مشاوره کود 

برگزاری کارگاههای تربیت مربی 
برگزاری کارگاههای عمومی از طریق مربیان تربیت شده

تدوین متون راهبردی تربیت و تعامل 
با کودکان بر مبنای سند کود ، رشد 

کارگروه  -و کتاب طیب سخن 1
کود 

مکتوب

تدوین پایان نامه های تربیت و 
 –مشاوره در حوزه تربیت کود  

کارگروه رشد و کود  در جلسات 
روانشناسی

 
 بلوغ از قبل-بیت درون دوم بخش عملیات ، سطوح10شکل

  



 دوم: پس از بلوغ  دوره

 کارگروه نوجوان، جوان و خانواده  -تعامل با نوجوان، جوان و سایر اقوام و رعایت حدود

 گام اول

 استخراج مسا ل نوجوان در خانوادهو  نوجواندر حوزه کالن تدوین سند 

 گام دوم

 کارگروه نوجوان - 2رشد  سند نوجوان، بر مبنای نوجوانندوین متون راهبردی تربیت و تعامل با 

 کارگروه رشد و نوجوان در جلسات روانشناسی –تدوین پایان نامه های تربیت و مشاوره در حوزه تربیت نوجوان 

 گام سوم 

 تولید محصوالت کاربردی و مهارتی از متون راهبردی تولید شده متناسب با ادبیات و فرهنگ هر منطقه     -

ای )رسانه اعم از فضناسب هر اقلیم از طریق رسانه به افراد منتقل شود. تباید با ادبیات ممحتوای استخراج شده  -

 مجازی، تلوزیون، تبلیغات، و اردوهای جهادی و....(

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

 بنابراین شناسایی و ج ب نخبگان منطقه از طرق زیر اهمیت دارد.

 چهارمگام 

 تربیت و مشاوره نوجوان ها برای متخصین، مشاورین، اساتید و دانشجویان حوزهبرگزاری کارگاه و ارا ه مقاالت و پایان نامه

 برگزاری کارگاههای تربیت مربی 

 برگزاری کارگاههای عمومی از طریق مربیان تربیت شده

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



پس از : دوره دوم-تسطوح عملیات بخش دوم درون بی
بلوغ 

میانه خردکالن

سند نوجوان  4 و 3 و 2رشد

طراحی عملیات

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، تبلی  و نشر مطالب 

برگزاری کارگاه و ارا ه مقاالت و پایان نامهها برای متخصین، 
مشاورین، اساتید و دانشجویان حوزه تربیت و مشاوره نوجوان

برگزاری کارگاههای تربیت مربی 
برگزاری کارگاههای عمومی از طریق مربیان تربیت شده

ندوین متون راهبردی تربیت 
و تعامل با نوجوان بر مبنای 

 - 2سند نوجوان، رشد 
کارگروه نوجوان

مکتوب

تدوین پایان نامه های تربیت و 
مشاوره در حوزه تربیت 

کارگروه رشد و  –نوجوان 
نوجوان در جلسات روانشناسی

 
 بلوغ از پس: دوم دوره-بیت درون دوم بخش عملیات ، سطوح11شکل 

  



 تحیت و روح ازایی: عملیات سازی اصالح و ارتقای سومبخش 

 گام اول

  ازدواجدر حوزه کالن تدوین سند 

 گام دوم

 افزایی از طریق اصالح و ارتقای روابط همسران و سایر افراد خانواده   )کارگروه خانواده و مشاوره(روحندوین متون راهبردی 

 در جلسات روانشناسی تدوین پایان نامه های مشاوره در حوزه ارتقای روابط همسران و سایر افراد خانواده

 بررسی و شناخت آسیب در حوزه روابط همسران و خانواده و تربیت مشاورین در جهت رفع آنها 

) آموزش صحیح روابط، بایدها و نبایدهای شرعی و پزشکی و فرهنگی، رفع آسیب روابط استخراج مسا ل در این حوزه  -

و پس از زایمان، اثر ح ور فرزندان بر روابط زوجین، انواع  در اختالات و مشکالت، رفع آسیب روابط در زمان بارداری

   آسیب های اففسردگی، اضطراب و ... بر روابط زوجین و راه های رفع آن، اثرات مزاج و ت یه بر روابط زوجین، .......(  

 گام سوم 

 تولید محصوالت کاربردی و مهارتی از متون راهبردی تولید شده متناسب با ادبیات و فرهنگ هر منطقه     -

ای )رسانه اعم از فضناسب هر اقلیم از طریق رسانه به افراد منتقل شود. تباید با ادبیات ممحتوای استخراج شده  -

 مجازی، تلوزیون، تبلیغات، و اردوهای جهادی و....(

ین اقدام از طریق شناسایی نیروهای بومی منطقه که آشنا به فرهنگ و ادبیات آن منطقه است صورت پ یرد. الزم است ا -

 بنابراین شناسایی و ج ب نخبگان منطقه از طرق زیر اهمیت دارد.

 چهارمگام 

ان تربیت و مشاوره روابط همسرها برای متخصین، مشاورین، اساتید و دانشجویان حوزه برگزاری کارگاه و ارا ه مقاالت و پایان نامه

 و سایر افراد خانواده   )کارگروه خانواده و مشاوره(

 برگزاری کارگاههای تربیت مربی 

 برگزاری کارگاههای عمومی از طریق مربیان تربیت شده

 ارجاع مشکالت و مسا ل به مشاورین و متخصصین جهت بررسی و رفع مشکالت

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

 



عملیات سازی اصالح و : بخش سومسطوح عملیات 
ارتقای تحیت و روح ازایی

میانه خردکالن

4رشد
بیت

سند ازدواج 

بررسی و شناخت آسیب در حوزه روابط همسران و خانواده و تربیت مشاورین در 
جهت رفع آنها 

آموزش صحیح روابط، بایدها و نبایدهای شرعی و ( استخراج مسا ل در این حوزه 
پزشکی و فرهنگی، رفع آسیب روابط در اختالات و مشکالت، رفع آسیب روابط 

زوجین، انواع در زمان بارداری و پس از زایمان، اثر ح ور فرزندان بر روابط 
بر روابط زوجین و راه های رفع آن، اثرات ... آسیب های اففسردگی، اضطراب و 

.......)    مزاج و تغ یه بر روابط زوجین، 

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، تبلی  و نشر مطالب 

تولید محصوالت کاربردی و مهارتی از 
متون راهبردی تولید شده متناسب با 
ادبیات و فرهنگ هر منطقه    

تدوین متون راهبردی 
روح افزایی از طریق اصالح و 
ارتقای روابط همسران و سایر 

کارگروه (افراد خانواده   
)خانواده و مشاوره

مکتوب

تدوین پایان نامه های مشاوره در 
حوزه ارتقای روابط همسران و 
سایر افراد خانواده در جلسات 

روانشناسی

برگزاری کارگاه و ارا ه مقاالت و پایان نامهها برای متخصین، 
مشاورین، اساتید و دانشجویان حوزه تربیت و مشاوره روابط 

)کارگروه خانواده و مشاوره(همسران و سایر افراد خانواده   
برگزاری کارگاههای تربیت مربی 

برگزاری کارگاههای عمومی از طریق مربیان تربیت شده
ارجاع مشکالت و مسا ل به مشاورین و متخصصین جهت 

بررسی و رفع مشکالت
 

 ازایی روح و تحیت ارتقای و اصالح سازی عملیات: سوم بخش عملیات ، سطوح12شکل 

  



 برنامه جریان تدبر در بین بیوتفصل دوم: 

ق میمحقحجت: جاری شدن تدبر در بستر ارتباطی بین بیوت مؤمنین که از طریق جریان حکم خدا و بواسطه جریان اذن 

 11شود.

ی سالم
حکم رسول برا
تسلموا
...
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 12، تبیین مسیر حجت، در بستر بین بیوت بواسطه رسول13شکل 

 

برای تحقق حجت و غایت مدنظر الزم است بوسیله سالم و امن سازی روابط بین بیوت م منین، حکم ا ن را محقق نمود و از 

ه بستر ارتباط بین بیوت م منین مستلزم آگاهی بخشی نسبت ببنابراین برنامه جریان تدبر در مند شد.ثرات انس حاصل از آن بهرها

 باشد.ضرورت ا ن یعنی طلب برای جریان حکم در این بستر می

 ایجاد علم در راستای ضرورت ا ن و طلب حکم 

 فصول حریم و حرم و ارحام کتاب تدبر در ساحت بیت بنیادی

 کتاب خانه ای متصل به خانه رسول، فصل نور راهبردی

 کتاب چگونه خانه ای متصل به خانه رسول بسازم، فصل پنجره مهارتی

 چهل حدیث پیرامون سالم و امن کاربردی

 ورزیها و قواعد انس و انسچهل حدیث پیرامون شیوه کاربردی

تولید پاورپوینت، موشن، کتابچه پالتویی، کتابچه های کارتی و  محصوالت ترویجی

جمله ای مناسب برای  تک جمله ای، بروشور، محصوالت

 ها و مراسمات خانوادگی، و .....جشن

 

 

                                                           
 تهلیل سوره مبارکه نور، فصل پنج، سوره از منظر رسول، 11 

 



 

 شرایط گروههای مورد نیاز برای تحقق برنامه بین بیوت

 تدبر دوره عمومی -مسلط به مفاهیم اکل و سالم تیم تولید محصوالت کاربردی و چهل حدیث ها

 دمحصول از آن را دارمسلط به مفهوم کتابی که قصد تولید  تیم تولید محصوالت ترویجی

 دوره تدبر در دعا، ....؟ تیم مشاوره

 

 گام اول

 امنیت سند مبنای بر خانواده در امنیت هایبایسته سندتدوین اسناد در حوزه ازدواج و  

 بایسته های روابط ارحام و فامیل

 گام دوم

 )سالم انجام شده( متون راهبردی سالم و انس و ا ن در حوزه روابط تدوین 

 )انجام شده( در حوزه روابط تدوین طرح درس ارتباط م ثر

 گام سوم

برگزاری کارگاههای مربیان و کارگاههای عمومی در حوزه بلوغ عاطفی و مهارتهای سالم و رساله حقوقی امام 

 سجاد علیه السالم  

 تولیدات کاربردی براساس متون راهبردی و اسناد متناسب با فرهنگ هر منطقه 



                                  

میانه خردکالن

4رشد
بیت

اسناد در حوزه ازدواج و سند 
بایستههای امنیت در خانواده بر 

مبنای سند امنیت
بایسته های روابط ارحام و فامیل

تدوین طرح درس ارتباط 
م ثر در حوزه روابط

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، تبلی  و نشر مطالب 

برگزاری کارگاههای مربیان و 
کارگاههای عمومی در حوزه بلوغ 
عاطفی و مهارتهای سالم و رساله 
حقوقی امام سجاد علیه السالم  

تدوین متون راهبردی سالم و 
انس و ا ن در حوزه روابط 

مکتوب

تولیدات کاربردی براساس 
متون راهبردی و اسناد 

متناسب با فرهنگ هر منطقه 

تمام

 

 بیوت بین در تدبر جریان عملیات ، سطوح14شکل 

  



 اجتماع )زنان و مردان مؤمن(برنامه جریان تدبر در فصل سوم: 

جهت جریان سازی تدبر در اجتماع، احکام الهی را بر اساس سندها و  در این الیه الزم است حاکمیت مجری احکامحجت: 

زم های اجتماعی الها در همه حوزههای ولی جامعه و امر جام  او استخراج نماید. به این ترتیب که پس از تبیین بایستهفرمان

د، یاببه این ترتیب موعظه جریان میاست راهکارها و ساختارهای اجرایی آنها توسط اجتماع مردان و زنان مؤمن فراهم شود. 

 13دهد.شود و در نتیجه حسن ظن را در میان جماعن مؤمنین ارتقاء میخیر در سطوح اجتماعی نازل می

موعظه رسول
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 14، تبیین مسیر حجت، در بستر اجتماع بواسطه رسول15شکل 

در ساختار اجتماعی  15کم الهی در این بستر وابسته به تحقق موعظهاز آنجا که جریان یافتن خیرات اجتماعی بواسطه جریان ح

باشد، بنابراین الزم است آگاهی الزم در زمینه نزول خیرات بواسطه فعالسازی ساختار وعظ در اجتماع داده شود. موعظه به این می

عظ داند ومعناست که شاهد درونی افراد احیاء شود. فرد خودش را ببیند و تبدیل به یک واعظ درونی شود و خودش را به آنچه می

داند نباید انجام دهد ترغیب شود و به خود شکوفایی تشویق شود. وعظ  کر درونی در نتیجه به عمل نکردن درباره چیزی که میکند.

رد شود. الزم است خودشکوفایی در فاست، همانند نفس لوامه است که وقتی به سمت شهود سوق بیابد، تبدیل به واعظ درونی می

ودش هست،  کر الهی در او محقق شود. علمی که بتواند چنین واعظ درونی را فعال کند، الزمه اتفاق بیفتد تا زمانیکه فرد با خ

باشد. در واقع موعظه و حجت بسیار به هم نزدیک هستند، یعنی هرکسی الزم است چیزی جریان خیر و تدبر در ساحت اجتماع می

شوند. ی میدرونبرای افراد ر می کند و حجتها معموال ها را آشکاحاکمیت مجری دستورالعملداند، عمل کند. ل ا را که می

 .است های درونی براساس حجتهاست و خود را مسئول دانستنموعظه، کشف مسئولیت بنابراین

 شود.های امور جامع جامعه میسر میعلم در این حوزه از طریق آشکار نمودن بایسته
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  باشد:بنابراین تألیفات در این زمینه به شرح  یل می

 ها ها و دستورالعملایجاد علم در راستای شفافیت بایسته

  

  

  

  

  

 



 این بخش در حوزه علوم اجتماعی می باشد

 گام اول 

 در سطح کالن تدوین اسناد

 زندگی سبک هایبایسته سند

 توحیدی نسل هایبایسته سند

 خانواده در روابط هایبایسته سند

 ازدواج سند

 امنیت سند مبنای بر خانواده در امنیت هایبایسته سند

 جنسی )انجام شده( آموزش های بایسته سند

 لباس)انجام شده( سند

 گام دوم

 تخصصی در حوزه محتواهای زیر های گروه کارگاههای برگزاری

 ها، حکمت، جهاد نرم   اسناد، نظام سازی

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

  



 جامعبواسطه امر برنامه جریان تدبر فصل چهارم: 

 سندهای کالن در امر جامع جامعه که افراد را حول محور ایمان جمع می نماید بر عهده ولی جامعه است. 

شود، منجر به تنظیم سالم و امنیت در روابط میان سندهای کالن که در حوزه اجتماع تبدیل به شفافیت در حوزه بایدها و نبایدها می

 سازد.معه را برای دریافت رحمت و توسعه کمی و کیفی مهیا میبیوت و اصالح اکل در داخل بیت شده و جا

سندهای کالن جامعه در امر جامع بواسطه نقشه جامعه مدنی شکل گرفته و مستلزم الگو گرفتن از نظام جامعه مدنی بر مبنای قرآن 

 باشد.می

 به این شرح دسته بندی نمود:  حوزه کلی 5توان جامع اوامر جامعه را بر مبنای سور مسبحات در به این ترتیب می

 امر جامع و سند کالن شهر: سوره مبارکه حشر

 امر جامع و سند کالن رسانه: سوره مبارکه حدید

 امر جامع و سند کالن تزکیه و تعلیم: سوره مبارکه جمعه

 امر جامع و سند کالن خانواده: سوره مبارکه تغابن

 امر جامع و سند کالن امنیت: سوره مبارکه صف

 امر جام  در حوزه اقامه نماز

 گام اول 

 تدوین محتوای بنیادی و راهبردی نماز )نماز شاکله  کر(

 گام دوم

 تدوین متون راهبردی و مهارتی نماز و آموزش آن در دوره اول

 تدوین متون راهبردی و مهارتی نماز و آموزش آن در دوره دوم

 تدوین متون راهبردی و مهارتی نماز در دوره سوم

 وین متون راهبردی و مهارتی نماز در دوره چهارمتد

  



 


