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 العالی(: ظلّه اي)مداهلل خامنهحضرت آیت رهبر معظّم انقالب اسالمی

نر    - مینگراه ننر   تیر اگر از منظرر منن  ما 

 -و فرر و و نحرراو ااررت  یهرف  اناررارس رارر گار 

اگرر بر     م؛یدهر  تیاهم یابک زنفگب   فیبا

هرررم  یاع قررراد یمننررر  یو راررر گار تیرررمنن 

 یراحررتس زنررفگ یزنررفگ یبرررا مسیاشررنفاشر   ب 

براز رررداخ      سیو اخ قر  یروان تیبرخ ردار از امن

 مهم اات. یابک زنفگب  
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 مقدمه :*

 «831 –آل عمران »هذا بَيانٌ لِلنّاسِ وَ هُدَيَ وَ مَوعِظَةٌ لِلمُتَّقين 

*  ** * 
بيت كريم و اهلساز و متعالي قرآنانسان مبخش و تعاليگسست زندگي بسياري از مسلمانان از معارف روشني

هاي مختلف هاي فكري، اخالقي و رفتاري را در عرصهنه تنها ظهور و بروز نارساييالسّالم عليهمعصمت و طهارت 
اهلل مجيد )قرآن صامت( و اهل بيت بلكه فاصلۀ جوامع اسالمي با كالم؛ حيات فردي و اجتماعي درپي داشته است 

هاي مختلف فرهنگي، سياسي ، اجتماعي و ماندگي تاريخي آنها در ساحت( با افول تمدّن اسالمي وعقب)قرآن ناطق
اقتصادي همراه بوده و اين واقعيتي تلخ ولي انكارناپذير است كه همۀ احياگران تفكّر اسالمي و مصلحان اجتماعي 

هاي زالل و سرچشمه« بازگشت به قرآن»  مسلمان در دوران معاصر بدان اذعان داشته و لي راه عالج را نيز در
 اند.هدايت الهي دانسته
هاي اصولي، مُتقن و فراگير شدن آن در اقشار مختلف جامعه مستلزم تالش« سبك زندگي قرآني»بدون شك تحقّق 

هايي كه از يك سو با تحقيق و هاي عملي است؛ تالشهاي مخلصانۀ بسيار در عرصهو گستردة علمي و مجاهدت
هاي آن پاسخ داده و زيرساخت« چرايي؟»و « چيستي؟»نظري سبك زندگي قرآني به « مباني»و « مبادي»وهش درپژ

اين سبك از زندگي، فرآيند ارتباطات « چگونگي؟»ي آن را تبيين و تحليل نمايد و از ديگر سو در پاسخ به تمعرف
لف زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي روشن و هاي مختانسان را با ابتناي بر آن مبادي و مباني نظري در عرصه

 ترسيم نمايد.
 –به عنوان نقشۀ راهِ انجام  اين مهم « فرآيند تحقيق و تدوين و آن»و « نمودار سبك زندگي قرآني»به همين منظور 

 تهيه و ترسيم گرديد. ها و دقت نظر زياد در جوانب موضوع پس از كارشناسي ، همفكري
سبك زندگي « فرآيندِ»و « مباني»، «مبادي»هاي اصلي درذيل سه سرفصل عمده شامل لّفهدر طرح سبك زندگي مؤ

آن با « مبادي تصوّري و تصديقي»بندي مي گردد به نحوي كه با تبيينِ قرآني احصاء با مباحث مربوط به آن طبقه
، مقدّمات علمي ورود «و غيراسالميجوامع اسالمي »آن در « پيشينۀ»و توجّه الزم به « منابع اصلي و فرعي»استفاده از 
به « اصول»و « اهداف»، «هاضرورت»فراهم گشته و درپي آن با دقّت نظر الزم در باب « سبك زندگي قرآني»به بحث 

هاي فكري اين سبك از زندگي امكان تحليل، بررسي و تنظيم شايستۀ ارتباطات و زيرساخت« مباني نظري»عنوان 
در پرتو « جهان هستي»، «السّالم اهل بيت عصمت و طهارت عليهم»، « قرآن كريم » ،«خداوند متعال»انسان با 

 هاي قرآني فراهم گردد.هدايت
در كنار انجام فرآنيدهاي پژوهشي و علمي، برگزاري دوره هاي سبك زندگي قرآني با رويكرد تربيتي و درمانجويانه 

 گردد.ها جهت اجرا ابالغ ميكه اين دورهبراي اقشار مختلف جامعه مد نظر اين سازمان بوده است 
اميد است به ياري خداوند سُبحان با انجام اين اقدامات هر چند كوچك، شاهد نتايج سودمند و مفيدي در رفع 

 آسيب هاي فردي و اجتماعي و رشد  و توسعه فرهنگ انسان ساز قرآن كريم در جامعه باشيم.
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:عنوان طرح 

 ارتباط انسان با خداوند( -یارتباطات انسان یند)فرآیقرآن یندگبا سبک ز ییآشنادوره اول 

 

اهداف طرح 

 اهداف کلی:

 بيت )ع(.هاي قرآن كريم و اهلآموزش، ترغيب و ترويج ابعاد سبك زندگي مبتني بر آموزه -1

هاي قرآن كرريم و  هاي سبك زندگي مبتني بر آموزهتوجه، تمايل و تعهد مخاطبان به اجراي آموزه -2

 )ع( در زندگي فردي و اجتماعي. بيتاهل

 

 اهداف شناختی:

 آشنايي با كليات و مباني سبك زندگي قرآني -1

 آن يقو مصاد يسبك زندگ يهاشاخصهآشنايي با  -2

 شناخت توحيد و آثار آن در سبك زندگي -3

 اهداف رفتاری:

 گون زندگي.هاي گوناهاي سبك زندگي قرآني مبتني بر اهداف شناختي در موقعيتتوانايي اجراي آموزه

 

 چکیده طرح 
ماه اجرا خواهد شد. شركت در اين  3جلسه آموزشي حد اكثر طي  11اين طرح در قالب دوره آموزشي در 

تواننرد در ايرن دوره آموزشري    مندان به آشنايي با سبك زندگي قرآني مينيازي نداشته و عالقهدوره پيش

ارتباط انسان با »و « ايي با كليات سبك زندگيآشن»حضور يابند. در اين طرح مباحث آموزشي تحت عنوان 

 شود.به آموزش گذاشته مي« خدا

هاي آموزشي، دوره ها به حسب سن، جنسيت و تحصيالت تفكيك شده و طبق سرفصلمخاطبان اين دوره

كنندگان گواهي حضور در دوره از سوي اداره كل تبليغات اسالمي برگزار خواهد شد و در پايان به شركت

 اعطا خواهد شد. استان
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 شناسنامه و مشخصات کلی طرح 

 دوره اول- ارتباط انسان با خداوند( -يارتباطات انسان يند)فرآيقرآن يبا سبك زندگ ييآشنا عنوان طرح: -1

 ساعت(  32جلسه آموزشي )شامل  11 مدت هر دوره: -2

 شود.صورت حضوري و حداكثر طي سه ماه برگزار ميهر دوره به شکل اجرا: -3

 تمامي فصول سال انی اجرا:مقطع زم -4

 برخورداري از تحصيالت عمومي نیاز:پیش -5

 سراسر كشور گستره طرح: -6

تمام اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد )با اولويت مراكز  محل تشکیل کالس: -7

 فرهنگي و مذهبي(

باطات انساني )ارتباط كتاب سلسلسه مباحث سبك زندگي قرآني؛ فرآيند ارت 1جلد   محتوای آموزشی: -8

 انسان با خداوند(

عنوان ناظر و تمامي مؤسسات قرآني مردمي ها بهاداره امور قرآني تبليغات اسالمي استان مجری طرح: -9

 عنوان مجريهاي دولتي بهيا دستگاه

تمامي عالقمندان به كالم وحي در دو رده سني جوانان و بزرگسراالن )بره    گروه هدف )مخاطبان(: -11

 نسيت و تحصيالت(تفكيك ج

 نفر 33تا  22 تعداد متعلّمان در هر دوره: -11

 هاي ابالغي و دوره هاي خود گردان حسب نياز استانطبق تعداد سهميه ها:تعداد دوره -12

 خواهد بود. 12آزمون به صورت كتبي و نمره قبولي نحوه آزمون:  -13

ساعت ارائه خواهرد   32به ميزان « حضور در دوره»به شركت كنندگاني كه مدرک  ارزش آموزشی: -14

  شد.
 

 کنندگانشرایط شرکت 
 مندان به قرآن بدون هيچ گونه پيش نياز آموزشي به تفكيك جنسيت، سن، تحصيالتتمامي عالقه

 

 محتوای آموزشی 

،ارتباط  1محتواي آموزشي بر اساس كتاب سلسله مباحث سبك زندگي قراني، فرآيند ارتباط انساني/ ج 

 گرجيان به شرح جدول زير مي باشد: انسان با خدا تاليف دكتر
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 های آموزشی کلیات سبک زندگی و ارتباط با خداسر فصل 
 

 هاسرفصل عنوان بحث جلسه

چیستی، چرایی و چگونگی سبک زندگی قرآنی، چرایی بحث از ارتباطات در سبک زندگی  (1کلیات سبک زندگی قرآنی ) اول
 رآنی، سبک زندگی قرآنی در اندیشه بزرگان قرآنی، انواع ارتباطات انسان در سبک زندگی ق

 مفهوم شناسی، پیشینه، روش شناسی،  (2کلیات سبک زندگی قرآنی ) دوم

 شناسیمبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش مبانی سبک زندگی قرآنی سوم

سبک  ی، مصادیققرآن -یاسالم یسبک زندگ هایهی، شاخصغرب یسبک زندگ یهاشاخصه آن یقو مصاد یسبک زندگ یهاشاخصه چهارم
 یقرآن یسبک زندگ یسازتمدن ی، جنبهقرآن یسبک زندگ هایی، حوزهزندگ

ها تعریف توحید و اقسام آن، نقش محوری نگاه توحیدی در ایجاد سبک زندگی قرآنی، جلوه نقش اعتقاد به توحید در سبک زندگی قرآنی پنجم

 اد سبک زندگی قرآنیو آثار نگاه توحیدی در ایج

 یدر سبک زندگ یاله یاتنقش اعتقاد به ح ششم
 یقرآن

اعتقاد  های، جلوهو گستره آن یاله ی، حیاتقرآن یدر سبک زندگ یاله یاتنقش اعتقاد به ح
 یگراند یت(هدا، بخداوند یشدن به سو یتهدا (ی، الفقرآن یدر سبک زندگ یاله یاتبه ح

 یبهط یات(حی، هزندگ یمعنا یتمندی(غای ، دزندگ ی(معنادار، جبه سمت نور و سعادت

الهی در سبک  و حکمت نقش اعتقاد به علم هفتم

 زندگی قرآنی
و  یاله ی، حکمتقرآن یدر سبک زندگ یاعتقاد به علم اله های، جلوهو گستره آن یعلم اله

 یقرآن یدر سبک زندگ یاعتقاد به حکمت اله های، جلوهگستره آن

در سبک  یالهو قدرت به اراده  نقش اعتقاد هشتم
 یقرآن یزندگ

های اعتقاد به اراده الهی در سبک زندگی قرآنی، قدرت الهی و آن، جلوه اراده الهی و گستره
 های اعتقاد به قدرت الهی در سبک زندگی قرآنیگستره آن، جلوه

و شنوا بودن خدا در سبک  ینانقش اعتقاد به ب نهم
 یقرآن یزندگ

کردن  یا(حی، الفقرآن یو شنوا بودن خداوند در سبک زندگ یناب یهاجلوه، خدا سمع و بصر در
به  یدام (، ج(کنترل اعضا و جوارح و جوانحب در خلوت یحت یدیو پل یاز زشت یو دور

 قضاوت بر حق (، هاداء امانت (، داستجابت دعا

خدا در  یتبودن و رزاق ینقش اعتقاد به غن دهم

 یقرآن یسبک زندگ

ی، قرآن یبودن خدا در سبک زندگ یاعتقاد به غن های، جلوهودن خداوند و گستره آنب یغن

 یقرآن یخداوند در سبک زندگ یتاعتقاد به رزاق های، جلوهبودن خداوند و گستره آن رازق
نقش اعتقاد به رحمت و عفو و کرم خداوند در  یازدهم

 سبک زندگی قرآنی
 یقرآن یعتقاد به رحمت و عفو و کرم در سبک زندگا یهاجلوه، رحمت و عفو و کرم خداوند

ها، ی(جبران کاستی، جو اخرو یویبه نجات از عذاب دن ید(امی، ببه زندگ ید(امالف
 یگرانبا د یخلق(خوشیگران، هد یدن(بخشد

دوازده

 م

ارتباط انسان با خدا و آداب آن در نگاه  یفیتک

 یقرآن
ی، بعد انسان از حق تعال ، کیفیتنسان به خدا قرب ا ، کیفیتحق و خلق یرابطه وجود یینتب

 یقرآن یارتباط با خدا در سبک زندگ ، آدابدر رابطه با خدا یانسان درجات

ها در ایجاد سبک زندگی عبادات و نقش آناهم  سیزدهم
 (1قرآنی)

و نقش آن در سبک  ی، نمازو نقش آن در سبک زندگ ، طهارتعبادت ، اقسامعبادت یفتعر
 ی و...و نقش آن در سبک زندگ هی، روززندگ

چهارده

 م

ها در ایجاد سبک زندگی عبادات و نقش آناهم 
 (2قرآنی)

به مخلوقات خداوند  یعشق ورز، طافت روحگری، لیاز اباح یزپره،عالم یعشق به مبداء هست
 و... باطن ینهو سک ینهمان، طقلب یتنوران، وتجهّد یزیسحر خ، حق سبحانه یاتو تجلّ

ارتباط انسان با خدا در  یشناس یبموانع و آس پانزدهم
 یقرآن یسبک زندگ

اهم موانع ارتباط با خداوند در سبک زندگی قرآنی، مثل غفلت، جهل، گناه، شیطان و...، اهم 
آسیب های عدم ارتباط با خداوند مثل اهم موانع ارتباط با خداوند در سبک زندگی قرآنی ، 

 د و...اهم آسیب های عدم ارتباط با خداون

شانزده

 م

در ارتباط انسان  یکاربرد هاییهنکات و توص

 با خدا

 ارتباط معرفتی، قلبی و عملی به خدا

 

 



                                                                                     

 (یارتباطات انسان ندی)فرآی قرآن یبا سبک زندگ ییناآش                                                                                               

 

/6/ 

 

 :شیوه اجرایی دوره 

اي دو جلسه )هر جلسه دو ساعت آموزشي( به صورت هاي آموزشي، هفتهكالس آموزشي مطابق سرفصل

 مستمر در طول يك فصل برگزار خواهد شد.

 

 موزشیاستانداردهای آ 

از سازمان « سبك زندگي زندگي قرآني»هاي معلم: دارا بودن گواهينامه تربيت معلم عمومي ويژگي-

 دارالقرآن الكريم

 و در صورت امكان كارگروهي و جمعي  روش تدريس: سخنراني همراه پرسش و پاسخ-

 هاپخش آن تجهيزات، امكانات و وسايل مورد نياز: تخته سفيد، اساليدهاي آموزشي و تجهيزات-

مكان دوره: تمام اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد )با اولويت مراكز فرهنگي و -

 مذهبي(

 

 آزمون  پایانی 
 آزمون پاياني به صورت كتبي خواهد
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 :عنوان طرح 

 (السّالم همیعلعترت  با قرآن وارتباط انسان با  -یارتباطات انسان یند)فرآیقرآن یبا سبک زندگ ییآشنا دومدوره 

 

 :اهداف طرح 

 اهداف کلی:

 بيت )ع(.هاي قرآن كريم و اهلآموزش، ترغيب و ترويج ابعاد سبك زندگي مبتني بر آموزه -1

هاي قرآن كريم و هاي سبك زندگي مبتني بر آموزهتوجه، تمايل و تعهد مخاطبان به اجراي آموزه -2

 بيت )ع( در زندگي فردي و اجتماعي.اهل

 ناختياهداف ش

 آشنايي با شاخصه هاي ارتباط با قرآن و مراتب آن -1

 آشنايي با آثار دنيوي و اخروي ارتباط با قرآن -2

 آشنايي با نحوه برقراري ارتباط با اهل بيت -3

 

 اهداف رفتاري:

 هاي گوناگون زندگي.هاي سبك زندگي قرآني مبتني بر اهداف شناختي در موقعيتتوانايي اجراي آموزه
 

 چکیده طرح 
 ينماه اجرا خواهد شد. شركت در ا 3 يحد اكثر ط يجلسه آموزش 11در  يطرح در قالب دوره آموزش نيا

 يدوره آموزشر  يرن در ا تواننرد يم يقرآن يبا سبك زندگ ييمندان به آشنانداشته و عالقه نيازييشدوره پ

  . يابندحضور 

باشد. بنابراين آن دسته از  ي ميپيش نياز شركت در دوره دوم، موفقيت در دوره نخست اين طرح آموزش

توانند در اين دوره آموزشي شرركت  عالقمنداني كه موفق شدند دوره اول را با موفقيت سپري نمايند؛ مي

 نمايند.

به آموزش گذاشته  -خود و هم نوعان –در اين طرح مباحث آموزشي تحت عنوان ارتباط انسان با انسان 

 شود.مي

هاي آموزشي، دوره ب سن، جنسيت و تحصيالت تفكيك شده و طبق سرفصلها به حسمخاطبان اين دوره

كنندگان گواهي حضور در دوره از سوي اداره كل تبليغات اسالمي برگزار خواهد شد و در پايان به شركت

 استان اعطا خواهد شد.
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 شناسنامه و مشخصات کلی طرح 

 2دوره  -( السّالم هميبا قرآن و عترت علارتباط انسان با  -ينسانارتباطات ا يندفرآ)يقرآن يبا سبك زندگ ييآشنا عنوان طرح: -1

 ساعت(  32جلسه آموزشي )شامل  11 مدت هر دوره: -2

 شود.صورت حضوري و حداكثر طي سه ماه برگزار ميهر دوره به شکل اجرا: -3

 تمامي فصول سال مقطع زمانی اجرا: -4

 .1دوره  -مباني سبك زندگي نیاز:پیش -2

 كشورسراسر  گستره طرح: -1

تمام اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد )با اولويت مراكز فرهنگي  محل تشکیل کالس: -7

 و مذهبي(

 منابع توليدي سازمان دارالقرآن  محتوای آموزشی: -8

عنوان ناظر و تمامي مؤسسات قرآنري مردمري يرا    ها بهاداره امور قرآني تبليغات اسالمي استان مجری طرح: -9

 عنوان مجريهاي دولتي بههدستگا

تمامي عالقمندان به كالم وحي در دو رده سني جوانان و بزرگساالن )بره تفكيرك    گروه هدف )مخاطبان(: -13

 جنسيت و تحصيالت(

 نفر 33تا  22  تعداد متعلّمان در هر دوره: -11

 هاي ابالغي و دوره هاي خود گردان حسب نياز استانطبق تعداد سهميه ها:تعداد دوره -12

 خواهد بود. 12آزمون به صورت كتبي و نمره قبولي ه آزمون: نحو -13

  ساعت ارائه خواهد شد. 32به ميزان « حضور در دوره»به شركت كنندگاني كه مدرک  ارزش آموزشی: -14

 
 کنندگانشرایط شرکت 

طرح مباني سبك زندگي را با موفقيت سپري نمودند و به لحاظ   1آن دسته از شركت كنندگاني كه دوره 

 كيك جنسيت، سن، تحصيالتتف

 

 محتوای آموزشی 

،ارتباط انسان  2سلسله مباحث سبك زندگي ؛ فرآيند ارتباط انساني/ ج »محتواي آموزشي بر اساس كتاب 

 تاليف دكتر گرجيان به شرح جدول زير مي باشد:« با قرآن و اهل بيت
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 های آموزشی ارتباط انسان با قرآن و اهل بیتسر فصل 

 هاسرفصل عنوان بحث جلسه

ضرورت، مفهوم شناسی و  اول
 شناسیروش

ضرورت و ضرورت بحث، الف( بیان ضرورت ارتباط انسان با قرآن کریم و اهل بیت،  ب(-1
، ضرورت و جایگاه ارتباط انسان با اهل بیت علیهم السالمکریم، ج(  جایگاه ارتباط انسان با قرآن

 انسان اهل بیت علیهم السالم مفهوم شناسی الف( د(اهداف و مقاصد ارتباط انسان با قرآن کریم و
، رتباط دو ثقل اکبر و اهل بیت علیهم السالمکریم ،  قرآن،  سبک زندگی، ب( انسان کامل ، 

 روش شناسی بحث -2اصغر و انفکاك ناپذیری آن 

شاخصه های ارتباط انسان با  دوم
سبک زندگی قرآن کریم در 

 قرآنی

سبک در « ارتباط سالم»شاخصه های سبک زندگی قرآنی ،  ی زندگی بایسته درشاخصه ها
 ارتباط با»های  هشاخصسبک زندگی قرآنی،  در « ارتباط باقرآن»های  هشاخصزندگی قرآنی، 

 سبک زندگی قرآنیدر  «علیهم السالم اهل بیت

با  کریم ارتباط قرآنمراتب  سوم
 در سبک زندگی قرآنی انسان

)ارتباط ناظر به  ارتباط هدایتی، یادآوری جایگاه انسان در خلقت( )ارتباط ناظر به ارتباط تذکری
ارتباط اتمام حجتی)ارتباط ناظر به ،الف( هدایت عام، ب( هدایت خاص، هدایت بخشی انسان(

 ( کریم تبشیر و انذار انسان در قرآن

و آداب  ارتباط ظاهری و باطنی چهارم

 ارتباط انسان با قرآنآن ها در 
 ندگی قرآنیکریم در سبک ز

ظاهری )عملی و رفتاری ( الف( طهارت در لمس قرآن کریم، ب(  احترام به قرآن کریم، رابطه -1

 ( رابطه باطنی )معرفتی نظری(2ج( عدم قسم به قرآن کریم ، د( رعایت آداب قرائت قرآن کریم
، تمسک )معرفت کسبی و حصولی( فهم مفاهیم قرآن کریم، تدبر در قرآن کریم رابطه عقلیالف( 

: حضور قلبی با قرآن کریم، معرفت قلبی به والیت قرآن  رابطه قلبیعلمی به قرآن  کریم ب( 

 کریم، فهم معانی باطنی از طریق ارتباط قلبی، ارتباط عاطفی با قرآن کریم

 ارتباط انسان و قرآنشرایط  پنجم

 کریم در سبک زندگی قرآنی

-5یافتن بینش صحیح و ضروری -4و باطنی( طهارت )ظاهری-3ادب و تعظیم  -2توفیق الهی 

 تالش و مجاهدت -9خوف و خشیت-8سجده و تسبیح -7تفکر-6عمل کردن به قرآن کریم 
 

 ارتباط انسان و قرآندنیوی آثار  ششم
 کریم در سبک زندگی قرآنی

ه ، د( مهر ورزی بآراستگی ظاهر، ب(اعتدال در رفتار، ج(نظم در اعمال)رفتاری( الف( آثار ظاهری
آرامش )قلبی معرفتی(، الف( آثار باطنی.2دیگران، ه( عدالت ورزی اجتماعی، و(نورانیت ظاهری، 

بخشی، ب(ایمنی بخشی، ج(تقویت ایمان، د(خروج از ظلمات، ه(اعتدال روحی، و(شفا بودن قرآن 
 کریم، ز(مصونیت بخشی، ح(نورانیت قلب، ط(رحمت برای انسان ها

 

 ان و قرآنارتباط انساخروی آثار  هفتم

 کریم در سبک زندگی قرآنی
، ارتقاء درجه ، نورانیت قبر، چراغ راه در قیامت، پشتیبان در دفع عذاب، زینت اخروی، شفاعت

 آخرت

 

ارتباط انسان  هایو آسیب وانعم هشتم
کریم در سبک زندگی  و قرآن
 قرآنی  

(گناه  )بررسی انواع گناه(، موانع ارتباط با قرآن کریم، الف(غفلت ، ب(ظلمف ج(کفر و شرك، د-1
ه(استکبار، و(سبک شمردن گناه، ز(عدم اعتقاد به آخرت، ح(پیروی از هوای نفس، ط(تمسخر آیات 

 الهی

.آسیب شناسی ارتباط با قرآن کریم )مرتبطان با قرآن کریم( ، الف(کبر ، ب(تعصب، ج(عادی 2
بصیرت، و(عدم توجه به مقدمات  شدن ارتباط با قرآن کریم، د(عمل نکردن به قرآن کریم، ه(عدم

 فهم قرآن کریم

انسان با اهل بیت معرفتی رابطه  نهم

 در سبک زندگی قرآنی 
معرفت به ویژگی های ظاهری امام )زندگانی امام(، معرفت به مرجعیت علمی ، معرفت به مقام 

اعت کردن معنوی، معرفت به مقام امامت ، معرفت به امام به عنوان رهبر جامعه، معرفت به شف
 امام )در دنیا و آخرت(، معرفت به عنوان منجی، ارتباط با امام حیّ غائب

انسان با عملی و عاطفی رابطه  دهم
 بیت اهل 

زیارت ، اطاعت و اقتدا، توسل ، عمل به دستورات امام، پرداخت وجوه شرعی )خمس( ، محبت و 
 ورزیعشق
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الف(تصرف در امور تکوینی، ب(برآوردن حاجات و نیازهای مادی، ج(رفع موانع و  نیارتباط تکوی-1  رابطه اهل بیت با انسان یازدهم

، الف(تفسیر قرآن کریم و بیان معانی تاویلی آن، ب(بیان احکام  و ارتباط تشریعی.2مشکالت  
 اوامر و نواهی، ج(دستگیری در امور معنوی ، د(تربیت شاگرد

 

وفیق الهی ، ادب و تعظیم  طهارت ، معرفت به امام، عمل کردن به دستورات جهت رشد و ارتباط ت اهل بیت  باارتباط انسان شرایط  دوازدهم
 بیشتر

ارتباط انسان و اهل  دنیوی آثار سیزدهم

 بیت 

، آرامش درون، الف(آثار باطنی -2 نجات از گمراهی، ب(زمان شناسی، الف(آثار ظاهری-1

 توحیدی  تقویت معرفت، د(برکت در امور، ج(تقویت ایمانب(

ارتباط انسان و اهل اخروی آثار  چهاردهم
 بیت

آثار در قیامت صغری )برزخ( الف(کاهش اهوال عظیم شب اول قبر، ب(مالقات و همنشینی با -1
اهل بیت ،ج(رشد تکامل نفوس تحت تربیت اهل بیت  علیهم السالم )برای همه از جمله نفوس 

، دفع عذاب، ج(زینت اخروی، ب(شفاعتامت( ، الف(آثار در قیامت کبرا )قی -2ناقصه و اطفال( ،

 د(مقام رضوان 

ارتباط انسان  هایو آسیب موانع پانزدهم
 اهل بیت علیهم السالم با 

.موانع ارتباط انسان با اهل بیت علیهم السالم، الف(غفلت از مقام اهل بیت علیهم السالم، 1
یت، و(تبعیت از غیر اهل بیت علیهم السالم، ب(گناه ، ج(استهزاء، د(پیمان شکنی، ه(دوری از معنو

 ز(نداشتن اسوه و الگوی آسمانی

.آسیب شناسی ارتباط با اهل بیت علیهم السالم، الف(خرافه پردازیی، ب(اباحه گری، ج(عادی 2

شدن ارتباط با اهل بیت علیهم السالم، د(کبر، ه(بحران هویت، و(عدم آینده نگری )فقدان آینده 
 ای روشن(، ز( ضاللت و گمراهی

های توصیه های قرآنی و مهارت شانزدهم
سان با کاربردی در ارتباط ان

 قرآن کریم و اهل بیت

رعایت آداب ارتباط با قرآن کریم و اهل بیت ،انس با قرآن کریم و اهل بیت ، ضرورت فهم معانی 
قرآن کریم، بهره گیری از معارف قرآن کریم در زندگی و سنت اهل بیت ، عمل به معارف قرآنی 

قرآن کریم و توسل به  و سنت اهل بیت ، ضرورت شناخت قرآن کریم و  اهل بیت ، تمسک به
اهل بیت در امور دنیوی و اخروی، توجه به نورانیت کالم الهی و اهل بیت ، عدم اکتفا به نگاه 

سطحی نگرانه به قرآن کریم و اهل بیت ، توجه به مقام علمی و معنوی قرآن کریم و اهل بیت ، 

ت ، توجه به توصیه های ترویج احکام نورانی ثقلینف توجه به پیوند عمیق قرآن کریم و اهل بی
بزرگان راجب به ثقلین، پناه بردن به قرآن کریم در گرداب های آخرالزمانی، انس با امام عصر عج 

 اهلل تعالی فرجه الشریف

 :شیوه اجرایی دوره 

اي دو جلسه )هر جلسه دو ساعت آموزشي( به صورت مستمر هاي آموزشي، هفتهكالس آموزشي مطابق سرفصل

 ل برگزار خواهد شد.در طول يك فص

 استانداردهای آموزشی 

از سازمان دارالقرآن « سبك زندگي زندگي قرآني»هاي معلم: دارا بودن گواهينامه تربيت معلم عمومي ويژگي-

 الكريم

 و در صورت امكان كارگروهي و جمعي  روش تدريس: سخنراني همراه پرسش و پاسخ-

 هاسفيد، اساليدهاي آموزشي و تجهيزات پخش آن تجهيزات، امكانات و وسايل مورد نياز: تخته-

 مكان دوره: تمام اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد )با اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي(-

 آزمون  پایانی 
 آزمون پاياني به صورت كتبي خواهد
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 :عنوان طرح 

 ارتباط انسان با انسان( -یسانارتباطات ان یند)فرآی قرآن یبا سبک زندگ ییآشنا سومدوره 

 

 :اهداف طرح 

 اهداف کلی:

 بيت )ع(.هاي قرآن كريم و اهلآموزش، ترغيب و ترويج ابعاد سبك زندگي مبتني بر آموزه -1

هاي قرآن كريم و هاي سبك زندگي مبتني بر آموزهتوجه، تمايل و تعهد مخاطبان به اجراي آموزه -2

 بيت )ع( در زندگي فردي و اجتماعي.اهل

 اهداف شناختي:

 شناسي در تعالي و تعامالت صحيح انسانيآشنايي با اهميت و ضرورت خود -1

 هاي تحقق آنسازي و راهآشنايي با چگونگي خود -2

 شناخت مراتب و آثار خودسازي -3

 اهداف رفتاري:
 هاي گوناگون زندگي.هاي سبك زندگي قرآني مبتني بر اهداف شناختي در موقعيتتوانايي اجراي آموزه

 

 چکیده طرح 
 ينماه اجرا خواهد شد. شركت در ا 3 يحد اكثر ط يجلسه آموزش 11در  يطرح در قالب دوره آموزش ينا

 يدوره آموزشر  يرن در ا تواننرد يم يقرآن يبا سبك زندگ ييمندان به آشنانداشته و عالقه نيازييشدوره پ

  . يابندحضور 

باشد. بنابراين آن دسته و دوم اين طرح آموزشي ميپيش نياز شركت در دوره سوم، موفقيت در دوره  اول 

توانند در اين دوره آموزشري  را با موفقيت سپري نمايند؛ مي 2و   1از  عالقمنداني كه موفق شدند دوره  

 شركت نمايند.

به آموزش گذاشته  -خود و هم نوعان –در اين طرح مباحث آموزشي تحت عنوان ارتباط انسان با انسان 

 شود.مي
هاي آموزشي، دوره ها به حسب سن، جنسيت و تحصيالت تفكيك شده و طبق سرفصلاطبان اين دورهمخ

كنندگان گواهي حضور در دوره از سوي اداره كل تبليغات اسالمي برگزار خواهد شد و در پايان به شركت

 استان اعطا خواهد شد.
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 شناسنامه و مشخصات کلی طرح 

 دوره سوم -ارتباط انسان با انسان(  -يارتباطات انسان يند)فرآ يقرآن يبا سبك زندگ ييآشنا عنوان طرح: -1

 ساعت(  32جلسه آموزشي )شامل  11 مدت هر دوره: -2

 شود.صورت حضوري و حداكثر طي سه ماه برگزار ميهر دوره به شکل اجرا: -3

 تمامي فصول سال مقطع زمانی اجرا: -4

 .2سطح -مباني سبك زندگي نیاز:پیش -2

 كشور سراسر گستره طرح: -1

تمام اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد )برا اولويرت مراكرز     محل تشکیل کالس: -7

 فرهنگي و مذهبي(

 منابع توليدي سازمان دارالقرآن  محتوای آموزشی: -8

عنوان ناظر و تمامي مؤسسات قرآني مردمي يا ها بهاداره امور قرآني تبليغات اسالمي استان مجری طرح: -9

 عنوان مجريهاي دولتي بهاهدستگ

تمامي عالقمندان به كالم وحي در دو رده سني جوانان و بزرگساالن )به تفكيك  گروه هدف )مخاطبان(: -13

 جنسيت و تحصيالت(

 نفر 33تا  22  تعداد متعلّمان در هر دوره: -11

 هاي ابالغي و دوره هاي خود گردان حسب نياز استانطبق تعداد سهميه ها:تعداد دوره -12

 خواهد بود. 12آزمون به صورت كتبي و نمره قبولي وه آزمون: نح -13

  ساعت ارائه خواهد شد. 32به ميزان « حضور در دوره»به شركت كنندگاني كه مدرک  ارزش آموزشی: -14

 

 کنندگانشرایط شرکت 
 اين طرح را سپري كردهاند با لحاظ تفكيك جنسيت، سن و تحصيالت 2آن دسته از عالقمنداني كه دوره 

 

 حتوای آموزشیم 

،ارتباط  3فرآيند ارتباط انساني/ ج  -سلسله مباحث سبك زندگي قرآني»محتواي آموزشي بر اساس كتاب 

 تاليف دكتر گرجيان به شرح جدول زير مي باشد:« انسان با انسان 
 

 



                                                                                     

 (یارتباطات انسان ندی)فرآی قرآن یبا سبک زندگ ییناآش                                                                                               

 

/13/ 

 

 های آموزشی ارتباط انسان با انسانسرفصل 

 هاسرفصل عنوان بحث جلسه

ضرورت ارتباط  ی،قرآن ی، زندگ یانسان، ارتباط سالم ، ارتباط انسان با انسان، سبک زندگ شناسیروش مفهوم شناسی ، مبادی و اول
 ی،قرآن یزندگ یارتباط انسان با انسان در الگو یگاهجا ی،قرآن یزندگ یانسان با انسان در الگو

 اقسام ارتباطات انسان با انسان  ی،در مطالعات اسالم یارتباطات انسان یتبارپژوه

مبانی ارتباط انسان با انسان در سبک  دوم
 زندگی  قرآنی

قرآنی:  الف(کرامت ذاتی انسان، ب( تعادل میان جسم و روح، « انسان شناسی»مبانی -1
 ج(سعادت انسان، د( کمال نهایی، ه( مراتب انسان 

 قرآنی: الف(حیات طبیعی، ب( حیات معقول، ج( حیات الهی « سبک زندگی»مبانی -2
 

ودشناسی  و راههای تحقق آن از منظر خ سوم

 قرآن کریم

چیستی خودشناسی در قرآن کریم،  ضرورت خودشناسی در قرآن کریم، ارتباط خودشناسی با 

سبک زندگی قرآنی، مشخصه های خودشناسی قرآنی، راههای تحقق خودشناسی در قرآن 
 کریم

 

لف( تقویت خداشناسی، ب( شناخت ارزش ها و کرامت انسانی، ج(شناخت آثار معرفتی: ا-1 آثار خودشناسی در سبک زندگی قرآنی چهارم

 استعدادهای درونی، د( شناخت تمایالت و گرایش های درونی
آثار عملی: الف(خودشناسی، زمینه ساز خودسازی صحیح، ب(دوری از هواهای نفسانی، ج( -2

 سبک قرآنیتواضع، د(اخالق شایسته، ه( نوع دوستی، و(تحقق زندگی الهی بر اساس 
 

خودسازی و راههای تحقق آن در سبک  پنجم
 زندگی قرآنی

چیستی خودسازی در قرآن کریم، ضرورت خودسازی در قرآن کریم، ارتباط خودسازی با 
 سبک زندگی قرآنی، راههای تحقق خودسازی از منظر قرآن کریم

 

مراتب خودسازی در سبک زندگی  ششم
 (1قرآنی)

سان، مرتبه دوم: حیات معقول انسان و راههای تحقق حیات مرتبه اول: حیات طبیعی ان
الف(توجه به سالمت و رشد عقل، ب( علم آموزی و تفکر، ج(پرهیز از اندیشه های  :معقول

 التقاطی،  د( تقویت روحیه حقیقت جویی، ه(تعدیل فعالیت های غریزی
 

مراتب خودسازی  در سبک زندگی  هفتم
 (2قرآنی)

ی و طیبه انسان و راههای تحقق حیات الهی: الف( توجه به سالمت مرتبه سوم: حیات اله
روح، ب(  بندگی خالصانه حق تعالی، ج( رعایت تقوای الهی، د( ایمان و عمل صالح، ه( تقویت 

 جنبه های اخالقی، و( قطع تعلقات دنیوی ، ز( تهذیب نفس

لذت مراقبت ربانی، دستیابی به سعادت، ، کمال گرایی در برابر لذت آرامش درونی، دستیابی به  آثار خودسازی از منظر قرآن کریم هشتم
 گرایی، تحقق زندگی الهی به سبک قرآنی 

 

موانع خودشناسی و خودسازی از منظر  نهم

 قرآن کریم

 موانع معرفتی، موانع عملی و موانع عاطفی

ارتباط انسان با خانواده و خویشاوندان در  دهم
 (1سبک زندگی قرآنی)

ط انسان با خانواده در سبک زندگی قرآنی ، اهمیت خانواده در قرآن کریم، مشخصه ها و ارتبا
جلوه های خانواده قرآنی، پیامدهای فردی و اجتماعی خانواده قرآنی، آسیب شناسی روابط 

 خانوادگی، راههای برون رفت از آسیب ها

ارتباط انسان با خانواده و خویشاوندان در  یازدهم

 (2آنی)سبک زندگی قر

ارتباط انسان با خویشاوندان در سبک زندگی قرآنی، ضرورت صله رحم در قرآن کریم، آثار 

صله رحم در قرآن کریم، عواقب ترك صله رحم در قرآن کریم ، آسیب شناسی روابط با 
 های برون رفت از آسیب هاخویشاوندان، راه
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ارتباط انسان با شهروندان در سبک  دوازدهم

 زندگی قرآنی

رتباط انسان با شهروندان، رعایت حقوق شهروندی در قرآن کریم،  رعایت آداب قرآنی در ا

 ارتباط انسان با سایرین.

ارتباط انسان مسلمان با مسلمانان دیگر در  سیزدهم
 سبک زندگی قرآنی     

ویژگی های مسلمانان در قرآن کریم، اصول ارتباط با هم عقیده)مسلمانان(: الف( رافت و 
. ارتباط انسان با 3انی ب( اعتدال و میانه روی،  ج(حسن خلق ، د(حفظ وحدت اجتماعی  مهرب

 انسان کامل

ارتباط انسان مسلمان با اهل کتاب،  چهاردهم
 مشرکان و منافقان

ویژگی های اهل کتاب در قرآن کریم، اصول ارتباط با اهل کتاب، ویژگی های مشرکان در 
کان، ویژگی های منافقان در قرآن کریم، اصول ارتباط با قرآن کریم، اصول ارتباط با مشر

 منافقان

آسیب شناسی ارتباط انسان با خود و  پانزدهم
 دیگران در سبک زندگی قرآنی

، الف( آسیب عدم آگاهی به حرمت نفس انسانی، ب(  خود با انسان ارتباط شناسی آسیب-1
یب عدم تهذیب نفس، ز(آسیب آسیب دنیاطلبی، ج(آسیب سوء اخالق، ه(آسیب غفلت، و(آس

 گناه و بی تقوایی، 

آسیب شناسی ارتباط انسان با دیگران، الف(عدم آگاهی از حقوق اجتماعی، ب(عدم رعایت -2
 حقوق متقابل، ج(عدم رعایت حدود عقلی و شرعی

 

توصیه های قرآنی و مهارت های  شانزدهم
کاربردی در ارتباط انسان با انسان در 

 سبک زندگی قرآنی
 

تفکر و تدبر در کرامت نفس ، رعایت تقوا، حسن خُلق در معاشرت، حفظ اتحاد و همبستگی در 
جامعه اسالمی، نهی از تفرقه افکنی و فتنه و فساد، تعاون و مشارکت در امور اجتماعی، حفظ 

 حدود و رعایت فاصله ها با بیگانگان

 

 :شیوه اجرایی دوره 

اي دو جلسه )هر جلسه دو ساعت آموزشي( به صورت هفته هاي آموزشي،كالس آموزشي مطابق سرفصل

 مستمر در طول يك فصل برگزار خواهد شد.

 

 استانداردهای آموزشی 

از سازمان « سبك زندگي زندگي قرآني»هاي معلم: دارا بودن گواهينامه تربيت معلم عمومي ويژگي-

 دارالقرآن الكريم

 صورت امكان كارگروهي و جمعي و در  روش تدريس: سخنراني همراه پرسش و پاسخ-

 هاتجهيزات، امكانات و وسايل مورد نياز: تخته سفيد، اساليدهاي آموزشي و تجهيزات پخش آن-

مكان دوره: تمام اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد )با اولويت مراكز فرهنگي و -

 مذهبي(

 

 آزمون  پایانی 
 واهدآزمون پاياني به صورت كتبي خ
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 :عنوان طرح 

 انسان با جهان هستی( ارتباطات یند)فرآی قرآن یبا سبک زندگ ییآشنا چهارمدوره 

 

 :اهداف طرح 

 اهداف کلی:

 بيت )ع(.هاي قرآن كريم و اهلآموزش، ترغيب و ترويج ابعاد سبك زندگي مبتني بر آموزه

بيت هاي قرآن كريم و اهلي بر آموزههاي سبك زندگي مبتنتوجه، تمايل و تعهد مخاطبان به اجراي آموزه

 )ع( در زندگي فردي و اجتماعي.

 

 اهداف شناختي

 آشنايي با عوالم قبل از خلقت انسان

 چگونگي ارتباط صحي با عالم ماده 

 آشنايي با عوالم پس از مرگ 

 

 هداف رفتاري:

 هاي گوناگون زندگي.هاي سبك زندگي قرآني مبتني بر اهداف شناختي در موقعيتتوانايي اجراي آموزه

 

 چکیده طرح 
 ينماه اجرا خواهد شد. شركت در ا 3 يحد اكثر ط يجلسه آموزش 11در  يطرح در قالب دوره آموزش ينا

 يدوره آموزشر  يرن در ا تواننرد يم يقرآن يبا سبك زندگ ييمندان به آشنانداشته و عالقه نيازييشدوره پ

  . يابندحضور 

باشد. بنابراين آن دسته از  ، موفقيت در دوره سوم اين طرح آموزشي ميپيش نياز شركت در دوره چهارم

توانند در اين دوره آموزشي شركت عالقمنداني كه موفق شدند دوره سوم را با موفقيت سپري نمايند؛ مي

 نمايند.

 شود.در اين طرح مباحث آموزشي تحت عنوان ارتباط انسان با جهان هستي به آموزش گذاشته مي

هاي آموزشي، دوره ها به حسب سن، جنسيت و تحصيالت تفكيك شده و طبق سرفصلان اين دورهمخاطب

كنندگان گواهي حضور در دوره از سوي اداره كل تبليغات اسالمي برگزار خواهد شد و در پايان به شركت

 استان اعطا خواهد شد.
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 شناسنامه و مشخصات کلی طرح 

 دوره چهارم -ي(ارتباطات انسان با جهان هست يند)فرآ يآنقر يبا سبك زندگ ييآشنا عنوان طرح: -1

 ساعت(  32جلسه آموزشي )شامل  11 مدت هر دوره: -2

 شود.صورت حضوري و حداكثر طي سه ماه برگزار ميهر دوره به شکل اجرا: -3

 تمامي فصول سال مقطع زمانی اجرا: -4

 .3دوره -مباني سبك زندگي نیاز:پیش -2

 سراسر كشور گستره طرح: -1

تمام اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد )با اولويت  شکیل کالس:محل ت -7

 مراكز فرهنگي و مذهبي(

 منابع توليدي سازمان دارالقرآن  محتوای آموزشی: -8

عنوان ناظر و تمامي مؤسسات قرآني ها بهاداره امور قرآني تبليغات اسالمي استان مجری طرح: -9

 عنوان مجريي بههاي دولتمردمي يا دستگاه

تمامي عالقمندان به كالم وحي در دو رده سني جوانان و بزرگساالن )به  گروه هدف )مخاطبان(: -13

 تفكيك جنسيت و تحصيالت(

 نفر 33تا  22 تعداد متعلّمان در هر دوره: -11

 هاي ابالغي و دوره هاي خود گردان حسب نياز استانطبق تعداد سهميه ها:تعداد دوره -12

 خواهد بود. 12مون به صورت كتبي و نمره قبولي آزنحوه آزمون:  -13

سراعت ارائره    32بره ميرزان   « حضور در دوره»به شركت كنندگاني كه مدرک  ارزش آموزشی: -14

  خواهد شد.

 

 کنندگانشرایط شرکت 
طرح مباني سبك زندگي را با موفقيت سپري نمودند و به تفكيك  3آن دسته از شركت كنندگاني كه دوره 

 صيالتجنسيت، سن، تح

 محتوای آموزشی 

، ارتباط 4فرآيند ارتباط انساني/ ج  -سلسله مباحث سبك زندگي قرآني» محتواي آموزشي بر اساس كتاب

 تاليف دكتر گرجيان به شرح جدول زير مي باشد:« انسان با جهان هستي
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 های آموزشی ارتباط انسان با جهان هستیسر فصل 

 هاسرفصل عنوان بحث جلسه

چرایی بحث از ارتباط انسان در سبک زندگی قرآنی، مفهوم شناسی، شاخصه های سبک زندگی  اسی و مبادی و مبانی بحثمفهوم شن اول

 قرآنی ، مبانی جهان شناسی ارتباط انسان با جهان هستی، انسان قرآنی و ارتباط آن با جهان 

شناخت انسان و ارتباط او با جهان قبل از  دوم

 ندگی قرآنیدنیا و تاثیر آن در سبک ز
توجه به بعد اصیل انسان، نحوه وجود انسان قبل از دنیا ، مراحل وجودی انسان قبل از دنیا ، بحثی 
پیرامون حقیقت عالم ذر، نحوه ارتباط انسان با سایر موجودات در این مرحله ، کمال انسانی در این 

 مرحله ، نتایج و آثار

گی ارتباط انسان با دنیای مادی در سبک زند سوم

 قرآنی

نحوه وجود انسان در دنیا و تعلق به عالم ماده )تعلق به بدن(، هدف و غایت هبوط انسان به دنیای 

ماده، دنیای مذموم و دنیای ممدوح در سبک زندگی قرآنی، کمال انسانی در این مرحله ، بایسته 
 های ارتباط انسان با دنیای مادی در سبک زندگی قرآنی

ت ارتباط با عالم ماده و عالم شرایط و الزاما چهارم

 غیب در سبک زندگی قرآنی
کشف و شناخت در عالم مادی ، استخدام عالم ماده توسط انسان، استفاده انسان از معانی اعتباری، 

شرایط ارتباط با عالم مادی ، موانع ارتباط با عالم مادی ، عالم غیب و تاثیر ایمان به آن در سبک 
 ارتباط با عالم غیب ضمن ارتباط با عالم مادی زندگی و ارتباط انسانی، 

نحوه ارتباط انسان با سایر موجودات در  پنجم

 (1جهان مادی در سبک زندگی قرآنی )

ل تحقق ارتباط انسان با اجنه و مالئکه، ارتباط انسان با زمین به عنوان مهد حیات دنیوی و مح
رآنی، در جهان مادی در سبک زندگی ق مدینه فاضله ، ارتباط انسان با حیوانات اهلی و وحشی

 ارتباط انسان با آسمان و فضا و کرات آسمانی

نحوه ارتباط انسان با سایر موجودات در  ششم

 (2جهان مادی در سبک زندگی قرآنی )

، ارتباط انگیزه قرآنی و الهی برای تالش در طبیعت، مطالعه طبیعت به عنوان خلقت خداوندی
عمتهای عت در سبک زندگی قرآنی، بهره مندی مومنان و کافران از نمتقابل عمل انسان و طبی

ج و آثارالهی در دنیا، رابطه دنیا و آخرت در قرآن کریم ، رابطه آبادانی دنیا و آبادانی آخرت ، نتای  

انسان و ارتباط او با جهان بعد از دنیا در  هفتم

 (1سبک زندگی قرآنی)
نسان پس به آن در سبک زندگی و ارتباط انسانیف جاودانگی ا مرگ و انواع آن، معاد و تاثیر ایمان

انی از مرگ، نحوه وجود انسان پس از دنیا ، مراحل و مراتب وجودی انسان پس از دنیا، کمال انس
در این مرحله ، والیت و قرب الهی و موجبات تقرب در سبک زندگی قرآنی  

 انسان و ارتباط او با جهان بعد از دنیا )برزخ هشتم

 (2و قیامت( در سبک زندگی قرآنی)

 ما اعمال برزخی، ارتباط حیات کیفیت در تاخر ما اعمال تاثیر و هستی، برزخ عالم در برزخ جایگاه

اخروی، انواع، خصوصیات و اسامی قیامت، نحوه ارتباط انسان با سایر  و برزخی حیات با تقدم
 موجودات در این مرحله

وزخ در سبک ارتباط انسان با بهشت و د نهم

 زندگی قرآنی
انسان بهشتی و ارتباط او در بهشت از منظر سبک زندگی قرآنی، انسان دوزخی و ارتباط او در 

 قرآنی زندگی سبک در درونی و بیرونی جهنم و دوزخ از منظر سبک زندگی قرآنی، بهشت

جایگاه و نقش ارتباط انسان با جهان هستی  دهم

 ی قرآنیدر حیات طیبه از منظر سبک زندگ

حیات طیبه و سبک زندگی قرآنی، حیات طیبه و عالئم و ویژگی های آن در ارتباط انسان، رابطه 
  حیات طیبه و حیات دنیوی ، مراتب حیات طیبه

تاثیرات متقابل انواع ارتباط انسان در سبک  یازدهم

 زندگی قرآنی

ا ، تاثیر متقابل ارتباط انسان با تاثیر متقابل ارتباط انسان با جهان هستی با ارتباط انسان با خد
جهان هستی با ارتباط انسان با خود ، تاثیر متقابل ارتباط انسان با جهان هستی با ارتباط انسان با 

 قرآن و اهل بیت 

موانع و آسیب شناسی ارتباط انسان با  دوازدهم

 جهان هستی در سبک زندگی قرآنی
 زندگی قرآنی، الف(جهل به نظام هستیموانع ارتباط انسان با جهان هستی در سبک -1

 ب( کوته بینی و اکتفا به شناخت عالم ماده، ج( کوته بینی و اکتفا به ادراك حسی

 د( عدم مطالع عمیق نسبت به عالم هستی، ه( نگرش بخشی نگر به هستی
 و( غرور علمی، ز( افراط در ریاضت های منفی و رهبانیت

 هستی در سبک زندگی قرآنی ، الف(ظلم به مظاهر هستی، آسیب شناسی ارتباط انسان با جهان -2

نکات و توصیه های کاربردی در ارتباط با  سیزدهم

 جهان هستی

نگرش گسترده و عمیق به عالم هستی از ملک تا جبروت، نگرش به هستی به عنوان آیات الهی، 

زیست و طبیعت،  نگاه پیوسته به مراتب هستی، توجه به تطابق عوالم هستی، عدم ظلم به محیط
 اهستی به عنوان تفسیر عالم تکوین عدم ظلم به همنوعان، نگاه عبادی به مطالعه و تفسیر عالم

جمع بندی و نتیجه گیری ارتباط انسان در  چهاردهم

 سبک زندگی قرآنی
 جلد کتاب 4جمع بندی و نتیجه گیری 



                                                                                     

 (یارتباطات انسان ندی)فرآی قرآن یبا سبک زندگ ییناآش                                                                                               
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 :شیوه اجرایی دوره 

اي دو جلسه )هر جلسه دو ساعت آموزشي( به صورت تههاي آموزشي، هفكالس آموزشي مطابق سرفصل

 مستمر در طول يك فصل برگزار خواهد شد.

 

 استانداردهای آموزشی 

از سازمان « سبك زندگي زندگي قرآني»هاي معلم: دارا بودن گواهينامه تربيت معلم عمومي ويژگي-

 دارالقرآن الكريم

 رت امكان كارگروهي و جمعيو در صو  روش تدريس: سخنراني همراه پرسش و پاسخ-

 هاتجهيزات، امكانات و وسايل مورد نياز: تخته سفيد، اساليدهاي آموزشي و تجهيزات پخش آن-

مكان دوره: تمام اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد )با اولويت مراكز فرهنگي و -

 مذهبي(

 

 آزمون  پایانی 
 مي باشد. 12د بود كه نمره قبولي آن آزمون پاياني به صورت كتبي خواه

 

 

 

 

  آموزش و سنجشمعاونت 


