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اش ببینی شود وقتی انسان را با همه ابعاد وجودین و زندگی او ابعاد متعددی دارد و این زندگی دیدنی میانسا
مبانی و »ای است از برگ برگ کتاب ریزی کنی، این صفحات چکیدهاش برنامهو بر این اساس برای زندگی

فکر، تعقل و تدبر بر این نکات است که اند اما زمان تهر چند مطالب کوتاه و خالصه«. ریزیهای برنامهمهارت
تان را تازه تبدیل کنید به زندگی و پله پله صعودی زیبا و مطمئن داشته باشید به دستیغ بلند توانید زندگیمی

 .سعادت

زند و از آن نتایج خاصی زندگی دنیایی که به ودیعه در اختیار او نهاده شده است، دست به اعمالی می انسان در
د تا در امورش تدبیر نموده و اعمالش را براساس غایت حقیقی ا موظف بدانر انتظار دارد. اینکه فرد خود

ریزی را از حیث اهمیت تدبر و حیاتش، انتخاب و نسبت به انجام آن اقدام نماید، امری است که برنامه
دار طرح نگری در آن مهم جلوه داده و بررسی برنامه از این نظر که کارهای زندگی بر مدار مقصدی جهتعاقبت

 ، برای محققان و خوانندگان ضروری است.ریزی شود
رساند، الزم است عالوه بر حوزه از آنجا که تدبر در دو حوزه معرفتی و رفتاری، انسان را به رشد و کمال می

 معرفتی، شرایط به فعلیت رساندن آن نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
 برای این منظور الزم است فرد مسائل زیر را در نظر بگیرد:

 داند آفرینش همه خالیق، دارای جهت و غایتی مشخص است.ب .1
  باید متوجه غایتی که خداوند برای وی به عنوان اشرف مخلوقات در نظر گرفته، باشد. .2
 مقاصدی را که الزم است فرد در طول زندگی خود در راستای آنها گام بردارد، بشناسد. .3
 شود.های خود نسبت به مراتب باالتر واقف به نیازها و نقص .4
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به اعمال، افکار، نیات و صفاتی موثر در مسیر غایتی که با تدبر در زندگی قرار است به آنها نائل  .5
 شود، آگاهی یافته و در راه تحقق آنها گام بردارد.

 اش حرکت کند.در تمام لحظات زندگی خود، در راستای غایت حقیقی .6
ای که بتواند در لحظه لحظه زندگی انسان را بر همین اساس، برای حرکت به سمت مقصود و مطلوب، برنامه

ای الزم است حداقل سه اصل زیر به طور یاری نماید، ضروری است و برای طراحی و عمل به چنین برنامه
 کامل مدنظر قرار گیرد:

 اصل اول
االتر از آن ای از کمال قرار دارد، الزم است بداند که فاقد مرتبه بوجود مراتب: هر انسانی اگر بداند در مرتبه

تر نموده و افق دید خود را بوده و برای ره یافتن به آن، باید دست به کاری بزند، نیت و قصد کار خود را خالص
از این جهت انسان در هیچ کاری متوقف نشده و همیشه مترصد باالتر بردن کیفیت کار و رفع  تر نماید.وسیع

همراهی نگرانی کاندن در همان مرتبه، سبب ایجاد همت و نواقص آن است. طمع  رسیدن به مرتبه باالتر به 
های باالتر، طی کردن توان متوجه شد که سرّ رسیدن به مرتبهشود. همچنین با این اصل میتالش مضاعف می

تر است. بر این اساس باید دانست که رسیدن به مراتب کمال، امری تدریجی و به هم پیوسته های پایینمرتبه
 است.

 اصل دوم
غرض دار بودن خلقت و اجزای آن: الزمهدرک و پذیرفتن حکمت خداوند و بیهوده نیافریدن او، علم و باور 

تر دار بودن تک تک اعمال و لحظات زندگی است که الزم است فرد آن را در نظر بگیرد. مهمنسبت به غرض
د که الزم است هم سنخ و گیراز آن، نوع هدف و قصد و غرضی است که فرد برای کارهای خود در نظر می

توان دریافت که با توجه به قوانین آفرینش، هر متناسب با غرض خداوند در خلقت باشد. با دقت به این اصل می
ای مثبت یا منفی است و عمل خنثی وجود ندارد. اعمال مثبت در شود دارای نتیجهعملی که از انسان صادر می
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نمایند و اعمال منفی بر خالف نظام طبیعی بوده و بدون آن راستا ایفا میراستای نظام طبیعی بوده و نتایجی در 
 هیچ تردیدی در طبیعت و ذات خود محکوم به شکست و تباهی هستند.

 اصل سوم
های او برای انسان و برای هر یک از توان (مدت زمان معینی جهت ابرازاجل و فرصت: داشتن طول عمر )

از آن موجب خسران ابدی است. با در نظر گرفتن این اصل، انجام عمل و مهمی است که غفلت  موضوع بسیار
ها حتما منجر به از دست دادن آنها و تباهی و به دست آمدن علم به لحظات عمر بستگی دارد و نشناختن فرصت

 خسران خواهد شد.
 زد.پرداریزی میمطالب این کتاب در شش فصل به بررسی اجمالی مسائل مهم پیرامون برنامه

 ریزیفصل اول: کلیات برنامه
 فصل دوم: نیاز، خواست و گرایش

 فصل سوم: مقصد
 فصل چهارم: عزم، اراده و قصد

 ریزیفصل پنجم: برنامه و برنامه
 فصل ششم: نظارت و ارزیابی فعال

هایی در موضوع هر فصل در چند قسمت کوتاه بیان گردیده است. تقریبا بعد از هر قسمت پرسش و یا پرسش
شود به منظور همراهی فعال با سیر کتاب، پس از رابطه با مطلب گنجانده شده است. از خواننده گرامی تقاضا می

ها را مطالعه کرده و در مورد آن تفکر نماید. دادن پاسخ کامل و دقیق به خواندن هر متن، به دقت پرسش
 اری خواهد نمود.ها، خواننده را در شناخت خود و ایجاد تغییر و تحول مثبت یپرسش
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تواند مسیر افراد را به سمت تعالی ریزی و مباحث پیرامون آن میو سخن آخر اینکه پرداختن صحیح به برنامه
حقیقی و عظیمی در زندگی سوق دهد. امیدواریم با مطالعه و تفکر و به کارگیری نکات این کتاب به چنین 

 رشدی در تمامی خوانندگان نایل شویم.
که توسط اساتید  «های برنامه ریزیمبانی و مهارت»ای است از کتاب ارزشمند ، چکیده«له زندگیپله پ»کتاب 

گرامی جناب آقای احمدرضا اخوت و سرکار خانم سارا شهیدزاده به رشته تحریر در آمده است. به مخاطبین 
ن این کتاب گرانقدر باشند، خواندشود در صورتی که مایل به مطالعه تفصیلی موضوعات میگرامی توصیه می

 را در برنامه خود قرار دهند.

 ریزیفصل اول: کلیات برنامه
 فصل دوم: نیاز، خواست و گرایش

 فصل سوم: مقصد
 فصل چهارم: عزم، اراده و قصد

 ریزیفصل پنجم: برنامه و برنامه
 فصل ششم: نظارت و ارزیابی فعال
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