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ای جز تبیین تعاریف و ریزی از منظر قرآن و روایات چارههای مناسب برنامهبرای به دست آوردن شیوه
مفاهیم پیرامون این موضوع بر مبنای قرآن نیست. بر این اساس کتاب حاضر در صدد است تا با تفصیل 

طب را با نگاهی مطالب اصلی و عناوینی که الزم است در برنامه ریزی درست در نظر گرفته شود مخا
جدید و به شیوه ساختاری در این خصوص آشنا سازد. در این کتاب سعی بر آن بوده است تا با استخراج 

 در کارآمد انقالبی ایجاد راه در گامی السالم علیهم گیری از روایات اهل بیتهای قرآنی و بهرهگزاره
    .شود برداشته انسان فردی ریزی برنامه

 «اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم»قال علی علیه السالم: 
علیهم بیت ریزی برای زندگی و مدیریت زمان بر اساس آیات نورانی قرآن و روایات اهلآموزش برنامه

 السالم
ایم که الزم است، برای رسیدن به زندگی بهتر و دستیابی در زندگی روزمره، همیشه با سؤاالتی مواجه

هایی مشخص برای سؤاالت جواببینیم که نداشتن های آن را بدانیم. گاهی به عینه میبه موفقیت، جواب
کند. یکی از این مسائل که ذهن بسیاری از افراد را به و نیازهایمان ما را با مشکالت فراوانی مواجه می

برداری از ریزی درست در زندگی و نبود مدیریت زمان در بهرهخود مشغول کرده است، نداشتن برنامه
 اوقات زندگی است.

در این مورد برای همه بدیهی است و اغلب از سوء مدیریت خویش از شاید بتوان گفت ضرورت بحث 
 خود شکایت دارند.
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علیهم بیت لذا بر آن شدیم تا با مراجعه به کتاب زندگی، یعنی قرآن و تفسیر آن یعنی روایات اهل
ی دست راهی عملی برای خود بگشاییم تا از پرتو نورانیت این دو گنجینه گرانبها به زندگی بهتر السالم،

 یابیم.
 شیوه و روش تحقیق

 الف. طرح سؤال
دهیم و گاه با داشتن ی با کالم خداوند، گاهی ابتدا به ساکن خود را مورد خطاب قرآن قرار میدر مواجهه

کنیم. هر یک از این دو دارای فوایدی است و در نهایت انس با سؤال و نیازی مشخص به آن مراجعه می
 ود.قرآن را روزی ما خواهد نم

تر تر و صریحتر باشد، جواب آن نیز برای ما روشنتر و واضحکنیم هرچه دقیقسؤالی که از قرآن می
 خواهد بود.

 تر عاید ما گردد.سؤال محدود و مشخص باشد تا جوابی دقیق کنیم حوزهسعی می
 ب. تحلیل عقلی سؤال

پس از طرح سؤال، با توجه به محدوده آن به بررسی و کند و کاو نسبت به سؤال پرداخته، موضوعاتی 
که الزم است در جواب به آنها پاسخ داده شود و سیر منطقی مباحثی که با سؤال ما درگیر است را 

 کنیم.میمشخص 
البته ناگفته نماند که ممکن است در این بررسی نقطه نظراتی از ذهن ما نادیده گرفته شود که با بررسی

 نماییم.های قرآنی و روایی خود آن نواقص را برطرف 
 های قرآنی.ج. معادل یابی موضوعات مسأله با توجه به تحلیل عقلی استخراج شده با واژه
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توانیم به آیات و شوند، با توجه به واژگان میهای ورودی آن علم محسوب میها در هر علمی دربواژه
ها و روایاتی که به مباحث عمیق مورد نظر اشاره دارند و برای زندگی ما راهگشا هستند دست سوره
 یابیم.

های اژهشوند و البته با پیشرفت در سیر تحقیق، وها ابتدا بر اساس تحلیل عقلی سؤال ما انتخاب میواژه
 شوند.جدید نیز توسط آیات و روایات اضافه می

 «ج»د. انتخاب سوره و آیات با توجه به بند 
هایی که بیشترین بیان را در شرح واژه دارند انتخاب شوند، البته این بخش ها، سورهپس از انتخاب واژه

پذیرد، انجام وره صورت میهای مربوط در سبا تجربه قبلی و گاهی با آماری که از کثرت استعمال واژه
ها نقش بسیار تعیین کننده شود. و البته انتخاب درست سوره در کشف سایر موضوعات مرتبط و واژهمی

 دارد.
 «د»ها بر اساس بند ه. استخراج گزاره

های های انتخابی بر اساس موضوع مورد بحث بررسی شده، مطالب به صورت گزارهسوره یا سوره
ها به شکل منطقی ها با سایر گزارهگیرد. ارتباط گزارهمورد بررسی بیشتر قرار میخبری استخراج و 

ها بر اساس ایجاد راهکارهای عملی ترجیحاً با توجه به چینش گیرد و چیدمان گزارهمورد بررسی قرار می
 گردد.سوره تدوین می

 «ج و د»و. استخراج روایات بر اساس بند 
گردد و به کمک ها به صورت مجزا جستجو و استخراج میرد بحث و واژهروایات با توجه به موضوع مو

 دهند.آیات مباحث و سؤاالت ما را پاسخ می
 ز. دریافت راهکارهای مناسب و کاربردی با توجه به مطالب فوق
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توان راهکاری مشخصی را برای سؤال مورد نظر دریافت بندی مطالب فوق و چینش منظم آن میبا جمع
 کرد.

 ارائه مطالب فوق به صور مختلف از جمله رسم نمودار برای سهولت دریافت مخاطبح. 
های آموزشی اکنون وقت آن رسیده که پس از کشف حقایق برای ارائه بهتر آن به سایر مخاطبین از روش

 مناسب، به ویژه بیان مطالب به شکل ساده و به صورت نمودار و مدل، استفاده شود.
 

 رح مسأله()ط این تحقیق سؤال
 های زندگی خود به بهترین وجه استفاده کنیم تا به کامیابی و موفقیت برسیم؟توانیم از فرصتچگونه می

 های دیگری از این سؤال:بیان
های منطقی ریزی درستی داشته باشیم تا بر اساس آن به خواستهتوانیم در زندگی خود برنامهچگونه می

 خود برسیم؟
 های معقول خود برسد؟ای دست یابد که به خواستهبه برنامهتواند آیا انسان می

 بریم؟های عمر خود به صورت بهینه بهره میها و فرصتآیا از زمان
 آیا از سیر زندگی و گذران عمر خود خرسندیم؟

 ایم؟آیا درست در مسیر واقعی زندگی خود قرار گرفته
 

 تحلیل عقلی سؤال
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شویم که سؤال مذکور خود از مجموعه سؤاالت دیگر، توجه میبا بررسی سؤال و تحلیل عقلی آن م
تشکیل شده است و یا به عبارتی قبل از جواب دادن به سؤال مورد نظر، الزم است نسبت به مسائل 

 کنیم.تری تقسیم میدیگری اطالع داشته باشیم؛ بنابراین سؤال را به اجزای کوچک
 آیا الزم است انسان برای زندگی خود غایتی در نظر بگیرد؟ چرا و چگونه؟ .1
 شود؟این غایت بر اساس چه معیاری انتخاب می .2
 ها یکسان است؟آیا این مقصد برای همه انسان .3
 ی زندگی تنظیم شود؟طبق چه معیاری باید برنامه .4
 شخصی داشته باشد؟آیا الزم است انسان برای رسیدن به مقصد خویش برای خود برنامه م .5
 شود؟انسان چگونه و از چه راهی به مقصد خود نزدیک می .6
 موفقیت و سعادت چیست؟ .7
 توان میزان موفقیت خود را ارزیابی کرد؟چگونه می .8
 هر فرد بر اساس چه امکاناتی باید برای خود برنامه بریزد؟ .9
 چه بخشی از امکانات وجود دارد و چه بخشی را باید فراهم کند؟ .10
 لی به عنوان نیروهای کمکی در انجام برنامه مفید هستند؟چه عوام .11
 های موجود بر سر راه انجام برنامه کدامند؟موانع و آسیب .12
 های خود استفاده کند؟انسان در این دنیا چقدر فرصت دارد؟ و چگونه باید از فرصت .13

 ذیر است:پبا توجه به سؤاالت فوق، برای بررسی مسأله تحقیق توجه به موضوعات زیر امکان
 غایت و مقصد، نتیجه 
 برنامه ای با ساختاری مشخص، جهت رسیدن به غایت 
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 امکانات و نیروهای کمکی 
 هاموانع و آسیب 
 فرصت و زمان 

 
 های قرآنیمعادل یابی موضوعات مسأله با واژه

 های مناسب برای عناصر موجود در برنامه:واژه
 غایت و مقصد، نتیجه: لقا، فالح، عاقبت، وجه و ...

 با ساختار مشخص: منسک یا نسک، دین، ملت و ... برنامه
ننده و قوای درک کننده( امکانات: نعمت، رحمت، جعل، نزول، استعداد، قوا و توان انسان )قوای عمل ک

 و ...
 ریزی: سبیل، صراط و ...های برنامهراه

 فرصت و زمان: اجل و ...
 ارزیابی: میزان، عقل و ...

 های برنامه: ذنب، اثم، جرم و ...ها و آسیبآفت
 مناسب برای موانع )ضد برنامه(: شک، لهو، لعب، لغو، کسل و ... های نداشتن برنامهمؤلفه

 
رسد ظاهر آیات آن در رابطه با موضوعات فوق ارتباط بیشتری نشان هایی که به نظر میتعیین سوره

 دهدمی
 های مؤمنون، حج و ...غایت و مقصد، جهت، نتیجه در برنامه: سوره
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 های روم، ابراهیم، عنکبوت، مزمل، مدثر و ...با ساختار مشخص: سوره برنامه
 امکانات: سوره نحل و ...

 سوره انعام و ...فرصت و زمان: 
 های الرحمن، فجر و ...ارزیابی: سوره

 
 هاهایی با محتوای سورهاستخراج گزاره

ها هایی با محتوای سورهی سایر موضوعات مرتبط به استخراج گزارههای نامبردهبا بررسی سوره
د بنابراین در شوهایی در نظر گرفته میپرداخته و سپس برای کاربردی شدن مباحث برای هر بخش تمرین

 کنیم.های عملی آن تکیه میهر مبحث ابتدا به مبانی نظری بحث پرداخته و سپس به مهارت
 

 روند کلی در هر درس
  طبق آنچه در مقدمه آورده شد، نکات استخراج شده در هر درس از کل قرآن انتخاب شده است

های مرتبط با عنوان و محتوای آن نیز در کتب )قابلیت اضافه کردن نکات به آنها وجود دارد( و واژه
 لغت بررسی شده است.

 ت را در طول محتوای شود که دانش پژوه موظف است سؤاالسؤاالتی در ابتدای هر درس ارائه می
 درس بررسی کرده و به جواب صحیحی برای هر یک از آنها برسد.

 هایی با عنوان پرورش کارایی است که عبارتست از:هر درس دارای تمرین 
 ای پیشنهادی از قرآن در رابطه با محتوای درس. سوره1
 . روایات مرتبط2
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 بایست به بررسی برنامه خود در طول زندگی بپردازد.. تمرین عملی که در آن فرد می3
 
 باشد:های انجام درس نیز در هر یک به صورت عمومی به شرح زیر میمراحل و گام 

 کاربرد رساندن درسمرحله اول: داشتن عزم جهت فهمیدن و به 
 های هر درسمرحله دوم: مطالعه و بررسی دقیق نکات و گزاره

 مرحله سوم: مطالعه دقیق سوره و اضافه کردن نکات مرتبط به هر درس
 های مربوط به محتوای درسمرحله چهارم: مطالعه روایات و استخراج نکات و گزاره

 سهای خواسته شده در هر درمرحله پنجم: انجام تمرین
هایشان در درس در برنامه زندگی خود باید ایجاد مرحله ششم: بررسی آن تغییراتی که بر اساس آموخته

 نمایند.
 روایاتی ست که جهت مطالعه بیشتر و فهم بهتر محتوای درس برای  هر درس دارای مقاالت و

 مخاطبین گرامی تعبیه شده است.
 ایی که ارائه شده است، به میزان قابل توجهی به هها و تمرینارزیابی این طرح درس عالوه بر روش

های زندگی هر فرد، نیازمند است. به طور اراده و انگیزه درونی جهت ایجاد تغییر و رشد در برنامه
پیش «پرورش کارایی»های درس با عنوان کلی، روند ارزیابی در هر درس با انجام مستمر تمرین

عد از هر درس میزان تغییر دیدگاه خود را به زندگی و نوع تواند ببینی شده است و دانش پژوه می
 اش بسنجد.ریزی خود در زندگیبرنامه

 ریزی و مدیریت زمان در زندگی )کلیات(ضرورت برنامه: درس اول
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 ریزی، بخش اولدر نظر گرفتن مقصدعالی، اساس برنامه: درس دوم
 ریزی، بخش دومدر نظر گرفتن مقصد عالی، اساس برنامه: درس سوم

 احساس نیاز شرط توجه به مقصد: درس چهارم
 داشتن اراده، قصد و عزم شرط رسیدن به مقصد: درس پنجم
 ها قسمت اول: کلیاتمحتوای برنامه: درس ششم
 هاها قسمت دوم: جهت در برنامهمحتوای برنامه: درس هفتم

 هاها  قسمت سوم: برنامهمحتوای برنامه: درس هشتم
 مکاناتریزی بر اساس توانایی و ابرنامه: رس نهمد

 ها در برنامهبررسی آسیب: درس دهم
 ارزیابی برنامه: درس یازدهم
 های موفقبررسی نمونه: درس دوازهم
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