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طلیعه
دیگر بار بر درگاه خداوند عالمیان، پیش��انی ش��کر می ساییم و او را بر استعانت و 
عنایت بی دریغش در طول »راه رضوان« س��پاس می گوییم که توفیق گام دیگری 

را در این مسیر پربهجت شامل ما نمود.
نوش��تار پیش روی شما، اثر گران سنگ دیگری اس��ت از حضرت استاد مرتضی 
آقاتهرانی که همچون آثار پیشین ایشان، راهگشای حقیقت جویان طریق علم و 

راهنمای راهیان منزل معرفت است.
بی ش��ک، یکی از نارسایی های که در افراد و جمع انس��انی وجود دارد، نداشتن 
برنام��ه ای کوتاه و ی��ا بلند مدت و در عین حال جامع و صحیح برای آینده اس��ت، 
که این خود انس��ان را به بی نظمی کشانیده اس��ت. بي نظمي و بی برنامگی یکي از 
بیماري هاي مزمن و مس��ري است که خوشبختانه ال عالج نیست، بلکه راه کارهایي 
براي درمان آن وجود دارد. در خیلي از امور، بي نظمي باعث خسارات جبران ناپذیري 
مي شود. یکي از اساسي ترین راه کارهاي پیش گیري و حتي درمان بي نظمي، داشتن 
برنامه اس��ت. در این نوش��ته برآنیم که ابتدا از نظم سخن بگوییم سپس قدري در 
مورد برنامه ریزي و چگونگي آن و نیز راه کار اجرایي ش��دن برنامه ها سخن بگوییم. 
اّما به راس��تي نظمي که مورد توجه اهل بیت )علیهم الّس��الم( است، چرا این گونه 

مورد بي توجهي و بی مهری برخی قرار گرفته است؟ 
تالش ما در این نوشتار بر این است که راه کارهای نظم و داشتن برنامه مفید را 

ارائه دهیم تا زندگی تحصیلی، شغلی و... خود را با برنامه شروع و ختم کنیم.

گروه فرهنگی رضوان
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مقدمه
کم و بیش دیده ایم که برخی از عالم نماها می گویند: انس��ان باید ریس��ک پذیر 
باشد و چون نظم، زندگی انسان را خط کشی می کند و با ریسک پذیری نمی سازد، 
پس نظم، چیز خوبی نیست. اما آیا رابطه ریسک پذیری با نظم رابطه ای متضاد و یا 
متناقض است؟! در مباحث خود، به این اشتباه پاسخ خواهیم داد. و یا برخی که در 
حد اس��تاد محافل علمی هستند، می گویند: نظم یک دستور دینی نیست و در هیچ 
آیه و روایتی مطرح نشده!. به واقع عدم دقت عقلی و ضعف ما از نظر مطالعه منابع 

دینی عامل مهمی برای بیان این سخنان بی اساس شده است.
این در حالی است که موالی متقیان امام علی، در حالی که در بستر شهادت 
افتاده بودند، آن هم در ش��رایط حس��اس احتضار، به مس��ئله نظم در امور توصیه 
می کنن��د، و ب��ه فرموده حضرت اس��تاد مصباح یزدی:  »هر عاقل��ی به ارزش و 
اهمیت این مس��ئله واقف است... ما خود بر ارزش و اهمیت مسئله نظم و نقش آن 
در زندگی فردی و اجتماعی واقفیم، از مس��ائل و امور ساده فردی گرفته تا مسائل 
و قضایای پیچیده اجتماعی می توان نقش نظم را به روشنی مشاهده کرد... بدیهی 
اس��ت بدون نظم و برنامه همه چیز به هم می ریزد و بس��یاری از اوقات، انس��ان از 

رسیدن به هدف مطلوب خویش باز می ماند.«1 
ما در ضمن مباحث خود س��عی کرده ایم تا پاس��خ این سواالت را در ضمن پنج 
فصل بیان کنیم، که در فصل اول به نظم، اهمیت نظم، ضرورت نظم و برکات نظم 
پرداخته ش��ده و در فصل دوم به برنامه ریزی و مباحثی چون اهمیت برنامه ریزی، 
کیفیت برنامه ریزی، برکات و در آخر اصول برنامه ریزی اش��اره شده است که این 

1. محمد تقی، مصباح یزدی، پیام موال از بس��تر ش��هادت، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)قّدس سّره(، 1385، ص102.
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فصل بسیار جامع، مفصل و مفید می باشد. در فصل سوم به عوامل مؤثر در برنامه 
ریزی اش��اره شده و فصل چهارم حاوی مطالبی پیرامون موانع ایجاد نظم می باشد 
ک��ه مطالعه دقیق این دو فصل اخیر ما را در رس��یدن به برنامه ریزی منظم یاری 
می کند. و در فصل آخر به آسیب شناسی بی نظمی پرداخته شده است که با مطالعه 
این فصل به ضرورت داش��تن برنامه ای منظم در زندگی پی می بریم و تمام تالش 

خود را مبنی بر نوشتن برنامه ای برای زندگی و عمر خود خواهیم کرد.
باشد که نوجوانان و جوانان عزیز و همه، قدر لحظات زندگی و عمر گرانمایة خود 

را دانسته و از بیهوده کاری و پراکنده کاری و کارهای موازی بر حذر شوند.
در پایان، از زحمات همه دوستان، به  ویژه جناب حجة االسالم قائد ناظری که بر 

احیاء این نوشته سعی بلیغی داشته  اند توفیق الهی طلب کرده و قدردانی می کنم.

مرتضی آقاتهرانی



چون نتیجه برنامه ریزی دست یافتن به گوهر نظم است، قبل از هر 
چیز به بحث در مورد نظم خواهیم پرداخت. در این فصل بنا داریم 

به پرسش های زیر پاسخی صریح بدهیم:
نظم چیست؟ 

جایگاه نظم کجاست؟
راه کار رسیدن به نظم کدام است؟ 

آثار و برکات نظم کدام است؟ 

فصل اول
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گفتاراول:تعریفنظمومعیارنظمبرنامهها
س��ؤال اّولیه ما این است که نظم چیس��ت؟ از نگاه اهل لغت هر وقت دو چیز را 
به هم نزدیک کنیم و یا بخش��ی از چیزی را به بخش دیگر آن ضمیمه کنیم، آن 
را نظم گویند. ابن منظور می نویسد: »َو ُکلُّ َشي ٍء َقَرنَْتُه بِآَخَر أَو َضَمْمَت بَعَضُه إلَی 
بَع��ٍض، َفَقد نََظمَتُه؛1 یعنی ه��ر چیزی را قرین و نزدیک به چیز دیگر قرار دهی و یا 
بع��ض آن را با بع��ض دیگرش ضمیمه کنی پس ت��و آن را نظم داده ای.« صاحب 
کتاب العین نیز می گوید: »اَلنَّظُم نَظُمَک َخِرًزا بَعَضُه إلَی بَعٍض ِفي نَِظاٍم َواِحٍد؛2 نظم 
این اس��ت که مهره هایی را در یک نظام و ریسمان در کنار هم قرار دهی«. و کلمه 
"نظام" در لس��ان العرب چنین معنا ش��ده: »َو ُکلُّ َخیٍط ُیْنَظُم بِِه لُؤلٌُؤ أَو َغیُرُه َفُهَو 
نِظاٌم، َو َجمُعُه نُُظٌم؛3 و هر نخی که به واس��طه آن لؤلؤ و یا چیز دیگری را به نظم 

کشی، نظام معنا می دهد و جمع نظام، نُُظم است.4
بنابراین، نظم نوعی پیوند خاص بین دو چیز و یا اجزای یک چیز با هم است، و 
در بحث ما که پیرامون نظم در امور اس��ت، سخن در این است که چگونه می توان 
بی��ن ام��ور فردی و اجتماعی خ��ود، هماهنگی ایجاد کرد، تا هرگ��ز امور مهّم و یا 
پر اهّمیتی را به خاطر امور غیر ضروری و یا کم اهّمیت، ترک نکنیم و یا آن ها را به 

تعویق نیندازیم تا در نتیجه از هدر دادن فرصت گران بهای عمر جلوگیری کنیم. 

1. ابن منظور، محّمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دار صادر، چاپ سّوم، 1414ق، ج12، ص578.  
2. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین ، قم : انتشارات هجرت  ، چاپ دّوم،1410ق، ج8، ص165. 

3. ابن منظور، محّمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دار صادر، چاپ سّوم، 1414ق، ج12، ص578.
4. مرحوم طریحی می نویسد: نََظمُت الَخِرَز ِمن بَاِب َضَرَب: َجَمعُتُه ِفی ِسلٍک َو ُهَو النَِّظاُم؛ نظم دادم مهره ها 
را ]کلمه نََظَم[ از باب َضَرَب ]َیضِرُب[ اس��ت، به معنای: جمع کردم آن مهره ها را در س��لکی که همان نظام 

است. ر.ک.
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معیارنظِمبرنامهها
در تعریف نظم، عنصر »قرین قرار دادن« و »چیدن« به چشم می خورد. بنابراین 
در نظم محوری الزم اس��ت که امور و کارها را مانند مهره هایی بر ِگرِد آن بچینیم. 
س��ؤال مهّم این اس��ت که ما برنامه های خود را باید بر اس��اس چه معیار و مالکی 

بچینیم؟   
در پاس��خ باید بگوییم که: یک محور اساسی در این جا وجود دارد که برنامه های 
خود را باید با توّجه به آن بچینیم و آن »هدف« است که البته برای تأمین آن باید 
»نوع کارکرد برنامه« را نیز مورد توّجه قرار دهیم. با یک مثال می توان مس��ئله را 
روشن تر کرد: ما برای ساختن یک میز و یک قاب عکس، به مقداری چوب و میخ 
نیاز داریم، اّما نوع چوب و میخی که در هر یک به کار می بریم، متفاوت است؛ زیرا 
هدف ما در یکی اس��تحکام را می طلبد و در دیگری ظرافت را، و این خود می طلبد 

که ما کارکرد ابزار خود را هم مّد نظر بگیریم.  

گفتاردوم:ضرورتبحثازنظم
امروزه متأس��فانه کم و بیش ش��اهد بی نظمی هایی در اطراف خود هس��تیم که 
گاه��ی حیثی��ت جامعه و نظام اجتماع��ی را به خطر می ان��دازد. بنابراین با توجه به 
این که ش��ناخت بیماری ه��ای خطرناک ما را در پیش گی��ری و درمان آن ها یاری 
می کند، در صدد آن هس��تیم که از یک س��و با معّرفی نظم و برکات آن و نیز ارائه  
راه کارهایی برای دست رس��ی به آن، و از سوی دیگر با بیان عوامل بي نظمي و راه 
درمان آن ها، از توسعه این بیماري جلوگیري کرده و براي مبتالیان به آن، درماني 
معقول و عملي ارائه کنیم و توجه به دو مورد زیر، ضرورت بحث از نظم را آشکارتر 

مي کند:
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1. گذِر س��ریِع عمر: اگر قدری به این فکر کنیم که هر لحظه در حال از دس��ت 
دادن س��رمایه اصلی خود یعنی عمرمان هس��تیم، شاید به فکر استفاده بهینه از آن 
بیفتیم و با برنامه ریزی و نظم، بهره  بیش��تری از این س��رمایه الهی ببریم. موالی 
مّتقیان  در مورد س��رعت گذر عمر مطالب ارزش��مندی دارند؛ از جمله این که 
ْبِر َعلَ��ی َطاَعتِِه َو الُْمَجانََبِة لَِمْعِصَیتِِه َف��إِنَّ َغداً ِمَن الَْیْوِم  می فرماین��د: »َعلَْیُکْم بِالصَّ
َنِة  ُهوَر ِفي السَّ ْهِر َو أَْسَرَع الشُّ اَعاِت ِفي الَْیْوِم َو أَْسَرَع الَأْیَّاَم ِفي الشَّ َقِریٌب َما أَْسَرَع السَّ
��نِیَن ِفي الُْعُمِر؛1 بر شما باد به صبر بر طاعت الهی و دوری از معصیت  َو أَْس��َرَع السِّ
او، پس به درستی که فردا نسبت به امروز نزدیک است. چه قدر سرعت دارند ]گذر[ 
س��اعت ها در روز و چه قدر س��ریعند ]گذر[ اّیام در ماه و چه قدر سرعت دارند ]گذر[ 
ماه ها در س��ال و چه قدر سریعند ]گذر[ س��ال ها در عمر.« در جای دیگری حضرت 
اِب، َفانَْتِه��ُزوا ُفَرَص الَْخْیِر؛2 فرصت ها  ��حَ چنین می فرمایند: »َو الُْفْرَصُة تَُمرُّ َمرَّ السَّ
مانن��د گذر ابرها می روند پس فرصت های خیر را غنیمت ش��مرید!« همان طور که 

پروین اعتصامی این گونه سروده است:
گوهر وقت بدین تیرگی از دست نده!         آخر این درِّ گران مایه، بهایی دارد

  2. توّج��ه به غیر قابل جبران بودن عمِر گذش��ته: در روایت��ی امیر المؤمنین
فرموده ان��د: »َم��ا َفاَت أَْمِس ِمَن الُْعُم��ِر لَْم ُیْرَج الَْیْوَم َرْجَعُت��ُه؛3 آن مقدار از عمر که 
دیروز فوت ش��ده و از دس��ت رفته دیگر امروز امیدی به بازگشت آن نیست.« پس 
بای��د هر مق��دار از عمر را که به نقد در اختیار داریم، همان را غنیمت ش��مرده و با 
اس��تفاده از آن شکر نعمت را به جای آوریم. همان طور که خود حضرت فرموده اند: 

1. امام علی ، نهج  البالغة، قم: انتشارات دار الهجرة، بی تا، ص279، خ188.
2. امام علی ، نهج  البالغة، قم: انتشارات دار الهجرة، بی تا، ص471، حکمت21.

3. همان امام علی ، نهج  البالغة، قم: انتشارات دار الهجرة، بی تا، ص169، خ114.
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��کِر! َفَما ُکلُّ َش��اِرٍد بَِمرُدوٍد؛1  گام های اّولیه ی نعمت را به  »َقیُِّدوا َقَواِدَم النَِّعِم بِالشُّ
بند و زنجیر کش��ید!2 با سپاس گزاری نعمت ها را بر خود فراوان کنید و توّجه داشته 
باش��ید که هر چیزی که با وحش��ت پش��ت کرد و رفت، دوباره باز نمی گردد.«3 راه 
س��پاس گذاری از هر نعمتی عبارت اس��ت از استفاده به موقع و سزاوار از آن نعمت، 
بنابرای��ن ما باید از نعمت وقت و عمر، به خوبی اس��تفاده کنی��م تا با آمدن ابتدای 
این نعمت، انتهای آن را هم ] که معلوم نیس��ت چه مقدار اس��ت[ نصیب خود کنیم 
و بدانی��م ک��ه اگر نعمت عمر و برکت در لحظات آن به ما پش��ت کند دیگر معلوم 
نیس��ت باز گردد؛ زیرا امیر المؤمنین  فرموده اند: »إِْحَذُروا نَِفاَر النَِّعِم َفَما ُکلُّ َشاِرٍد 
بَِمْرُدوٍد؛4 از این که نعمتی تنّفر پیدا کند و به شما پشت کند بر حذر باشید، زیرا این 
چنین نیس��ت که هر چیزی با وحشت پشت کرد و رفت، دوباره باز گردد.« بنابراین 
باید به فکر استفاده بهتر از عمر خود باشیم، که برای این کار راهی جز روی آوردن 

به نظم و برنامه ریزی وجود ندارد.

گفتارسوم:اهّمیتنظم
نظ��م از اهّمیت ویژه ای در فرهنگ دینی ما برخوردار اس��ت. امام خمینی  در 
یک��ی از بیانات خ��ود می گویند: »عّده  قلیِل با نظم، به عّده کثیِر بی نظم، همیش��ه 

1. تمیم��ی آم��دی، عبدالواحد بن محّم��د، غرر الحکم و درر الکلم، قم: انتش��ارات دفتر تبلیغات اس��المی، 
1366ش، ص278، ح6144.

2. ر.ک: ابراهیم انیس و عبد الحلیم منتصر، معجم الوس��یط، بی جا، دفتر نش��ر فرهنگ اسالمی،بی تا، طبع4، 
1372ش، ماده قدم.

3. ر.ک مصطفوی، حس��ن، التحقیق في کلمات القرآن الکریم ، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 1360ش، 
ج6، ماده شرد.

4. امام علی ، نهج  البالغة، قم: انتشارات دار الهجرة، بی تا، ص511، حکمت246.
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غلبه داش��ته اس��ت.«1 برای بیان اهّمیت نظم، توّجه ب��ه دو نکته ی مهم ضروری 
می نماید:

1. وجود نظم در عالم تکوین و تشریع: نظم هم در عالم تکوین وجود دارد و هم 
در عالم تش��ریع. اگر دّقت کنیم به خوب��ی نظم را در عالم تکوین می یابیم. خداوند 
در کاره��اي خود چنان نظمي به کار برده که از دیرباز متکلّمین مس��لمان یکي از 
براهی��ن اثبات خداوند را برهان نظم دانس��ته اند. آقا امی��ر المؤمنین  نظم را در 
آفرینش آس��مان ها چنین بیان مي کند: »َو نََظَم باَِل تَعلِیٍق َرَهَواِت ُفَرِجَها؛ پس��تی و 
بلندی و فاصله های وس��یع آس��مان ها را بدون این که به چیزی تکیه داشته باشند 

نظم بخشیده است!.«2 
گذشته از نظم در عالم تکوین، عالم تشریع نیز دارای نظام بسیار دقیق و حساب 
ش��ده ای اس��ت. هر باید و نبایدی )واجب یا حرام - مس��تحّب یا مکروه( در ش��رع 
مقدس اس��الم با عالم واقع و نفس االمر خود مرتبط اس��ت. ل��ذا می بینیم خداوند 
متعال دین اس��الم را، یک دین فطری نامیده و فرموده اس��ت: ِفط��َرَة اهللِ الَِّذی 
َفَطَر النَّاَس َعلَیَها3 به این معنا که دس��تورات این دین در جنبه اعتقادی، تشریعی، 
اخالق��ی و عرفانی، همه بر مبنای فطرت بش��ر نهاده ش��ده اس��ت که تفاوت های 
فرهنگ��ی همچون؛ زبان، نژاد، زمان و مکان، ش��اکله آن را به��م نخواهد ریخت؛ 
یُن الَقیِّ��ُم4 تبدیل در این خلقت  چن��ان که فرم��ود: اَل تَبِدیَل لَِخلِق اهللِ َذلِک الدِّ
فطری خداوندی وجود ندارد. البته آن دین قویم و محکم است که حکایت از تغییر 
1 . روح اهلل، موس��وی خمینی)ره(، صحیفه نور، ج14،  ص295، سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع، 25 

فروردین1360.
2 . نهج البالغه، خطبه91 ، بند32.

3 . سوره روم، آیه 30.
4. سوره روم، آیه 30.
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ناپذیری این خلقت فطری دارد.1 بنابراین برنامه ش��ریعت کاماًل با نیازهای فطری 
بشر سازگار است.

2. تکلیف ما به ایجاد نظم: از دید اولیای اسالم و به ویژه حضرت مولی الموّحدین 
، همه ما موّظف به ایجاد نظم در امور خود هستیم. آن بزرگوار در وصّیت شریف 
خود خطاب به امام مجتبی و امام حس��ین  و هر کس که وصّیت نامه ایشان به 
او برسد می فرماید: »اُوِصیُکَما َو َجِمیَع ُولِدی َو اَهلِی َو َمن بَلََغُه ِکَتابِی بَِتقَوی اهللِ َو 
نَظِم اَمِرُکم؛2 شما دو فرزند خود و اهلم و نیز هر کس را که این نوشته به او برسد، 
  وصّیت می کنم به تقوای الهی و نظم در امورتان«. جناب آیة اهلل مصباح یزدی
در توضیح این عبارت می فرماید: »به راس��تی عجیب است!... در میان همه مسائل 
و م��وارد قاب��ل طرح آیا بحث بی نظمی، هرج و مرج و به هم ریختگی و حس��اب و 
کتاب نداش��تن کارها، مهم ترین خطری است که جامعه اسالمی را تهدید می کند؟ 
آیا چش��مان حقیقت بین و اندیشه و نگاه دور اندیش��انه امیر المؤمنین  مطلبی 
مهم تر از این برای جامعه اس��المی سراغ نداش��ت که بالفاصله پس از تقوی باید 

بحث نظم و تأکید بر رعایت نظم مطرح شود؟«3

گفتارچهارم:برکاتنظم
به یقین نظم که محصول هدف مندی و آینده نگری انس��ان است، دارای برکات 
ف��ردی و جمع��ی اس��ت. الزم اس��ت در این جا پیرام��ون آثار و برکات آن س��خن 
1. به اختالف نظری که در این باب بین حضرت امام خمینی. و عاّلمه طباطبایی. وجود دارد، مراجعه کنید؛ 
ر.ک: طباطبایی، س��ّید محّمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن ، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه  مدّرسین 

حوزه علمیه، چاپ پنجم ، 1417ق ، ذیل آیه فطرت )سوره روم، آیه30(؛  ونیزچهل حدیث، بحث فطرت.
2 . نهج البالغه، نامه47، بند2.

3. پیام موال از بستر شهادت، ص100. 
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بگوییم:

الف:برکاتفردینظم
معتقدی��م که هر کس زندگی خود را به زینت نظم بیاراید، این کار، برکاتی را به 

دنبال خواهد آورد که در این جا به برخی از آن ها اشاره ای گذرا خواهیم داشت: 
پاسخ گویی به ندای عقل: عمل به نظم، پاسخ گویی به ندای عقل است. تمام  1 .
عقالی عالم بر این باورند که نظم در امور، کارها را به س��امان می رس��اند. 
و س��ّنت خداوند متعال نیز این گونه اس��ت که عالم هس��تی را بر این مبنا 

نگه داشته است.
: عم��ل به نظم، نوعی پاس��خ گویی به  2 . عم��ل به وصّی��ت حضرت امیر
وصّیت حضرت موال امیر المؤمنین است، که به فرزندانشان اشاره کرده 
و فرموده اند که این وصّیت تنها به ش��ما عزیزان نیس��ت بلکه هر کس که 
این وصّیت به دست او برسد شایسته است به این پیمان عمل کند. پس ما 
که خود را از موالیان آن سرور عزیز می دانیم جا دارد که این ندای به حّق 
ایش��ان را پاسخی مثبت و بس��زا دهیم. در واقع پاسخ به ندای آن حضرت، 

عمل به وظیفه است که توفیقش نصیب هر کسی نمی شود. 
اس��تفاده از فرصت ها: نظم در امور  باعث اس��تفاده از فرصت ها می شود و  3 .
ب��ه همین جهت، مورد تأکید روایات اهل بیت 7قرار گرفته اس��ت. آقا امیر 
ًة، لَْیَس ُکلُّ  المؤمنین  فرموده اس��ت: »بَاِدِر الُْفْرَصَة َقْبَل أَْن تَُکوَن ُغصَّ
َطالٍِب ُیِصیُب، َو اَل ُکلُّ َغائٍِب َیُئوب ؛1 به اس��تفاده از عمر مبادرت کن! قبل 
از این که به غصه تبدیل شود، این چنین نیست که هر طالبی به مراد خود 

1. نهج  البالغة، نامه 31، ص402.
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برس��د و یا هر غائبی بازگردد«. این بیان امام  اشاره ای صریح است به 
این که اگر عمر را از دس��ت دادی، حّتی اگر تالش کنی که آن را باز یابی، 

این فرصت های از دست رفته باز نخواهد گشت. 
ام��ام رضا  از امیر المؤمنین  نق��ل مي فرمایند که حضرت فرمود: 
»اَلُفرَص��ُة ُخلَس��ٌة«1 اگر به کتب لغت مراجعه کنی��م می بینیم که در کلمه 
"ُخلَس��ة" هم معنای س��رعت نهفته ش��ده و هم معنای خدعه؛ یعنی این 
فرصت ه��ا به گونه ای اس��ت که با س��رعت و یا با نوع��ی نیرنگ در حال 
گذر اس��ت، ب��دون این که ما متوّجه گذر آن ها ش��ویم.2 در نهج البالغه از 
مولی امیر المؤمنین  نقل ش��ده که فرمود: »َفَباِدُروا الَْعَمَل َو َخاُفوا بَْغَتَة 
ْزِق... َو َما َفاَت  الَأََْج��لِ َفإِنَُّه اَل ُیْرَجی ِمْن َرْجَعِة الُْعُمِر َما ُیْرَجی ِمْن َرْجَعِة الرِّ
أََْم��ِس ِمَن الُْعُمِر لَْم ُیْرَج الَْیْوَم َرْجَعُتُه؛3 پس به س��وی عمل بش��تابید، و از 
مرگ ناگهانی بترسید، زیرا امیدی به بازگشت عمر نیست به نحوی که به 
بازگش��ت روزی امید هست... و آن چه از عمر شما در دیروز گذشته، امروز 

امید به بازگشت آن نیست«.
پس با نظم و برنامه ریزی باید س��عی کنیم از فرصت عمر استفاده کنیم. 
در این جا بیاِن اس��تاد ش��هید مطّهری. قابل توّجه است که در باره فرصت 
یاب��ی فرمود: »اس��تفاده از فرصت یکی از انواع ش��کر گزاری از نعمت ها و 
موهبت های الهی اس��ت، همان طور که از دست دادن آن یک نوع کفران 

1. مجلسی، محّمد تقی، بحار االنوار، لبنان: مؤّسسة الوفاء، 1404ق، ج75، ص34.
2. ر. ک: معجم الوسیط، العین، لسان العرب، مجمع البحرین، ماده خلس.

3 . نهج  البالغة، خطبه114، ص169.
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نعمت اس��ت«1 برای بهره برداری بهینه از زمان نیز استاد مطهری. فرموده 
اس��ت: »ظرف زمان یعنی وقت، مانند ظرف مکان اس��ت، کارهایی که در 
زمان انجام می دهند مانند اش��یائی اس��ت که در صندوق یا جعبه ای قرار 
می دهن��د، برخ��ی از مردم بدون دّقت و بدون نقش��ه، کارهای خود را آغاز 
می کنند؛ یک روز از صبح تا شام تالش می کنند، آخر روز می بینند فقط دو 
س��ه کار در این مّدت انجام داده اند، نتوانسته اند در این ظرف زمانی، بیش 
از این کاری انجام دهند. پس نظم و انضباط و نقشه از شرایط بهره برداری 

از وقت و زمان است«.2  
آیة اهلل قدیری نقل می کند: »از جمله خاطراتی که از حضرت امام راحل 
 دارم؛ س��فارش ایش��ان بود در منّظم بودن و تقسیم وقت و هر کاری را 
در وق��ت مقّرر انجام دادن. امام می فرمودند: وقتی اوقات ش��ما برکت پیدا 
می کند که منّظم باشید. این مطلب را دقیقًا در مورد خود ایشان می دیدیم؛ 
در وقت مطالعه کس��ی با ایش��ان نمی توانس��ت مالقات کند. سر وقت در 
کالس درس حاضر می ش��دند. س��ر وقت و مرتّب به حرم می رفتند. بعد از 
درس آن را می نوشتند، مثاًل نوشته های درس های نجف را با نظم و ترتیب 
در دفتری با کاغذ مرغوب نوش��ته بودند. و از برکات این نظم و ترتیب این 
بود که بعد از فوت حضرت آیة اهلل العظمی بروجردی.، تنها مرجعی که هم 

حاشیه بر عروه و هم حاشیه بر وسیله داشتند، ایشان بودند«.3
1. مرتضي، مطهري، حکمت ها و اندرزها، انتشارات صدرا، تهران، 1385، ج2، ص26. 

2. حکمت ها و اندرزها، ج2، ص198.
3 . پرتوی از خورش��ید )مجموعه365 خاطره از زندگی حضرت امام خمینی.(، مؤسس��ه تنظیم و نش��ر آثار 
امام خمینی- واحد خاطرات، پاییز 1378، ص120، به نقل از آیة اهلل محمد حس��ن قدیری، صحیفه دل، 

ص123.
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محترم شدن انسان: خوشبختانه مردم عاقل، انسان های منّظم را می ستایند.  4 .
شهید مطّهری . در این باره فرموده است: »کسی که از لحاظ وقت، منّظم 
اس��ت، در نظر دیگران، خودش و کارش محترم می گردد.«1 دلیل این امر 
بسیار روش��ن است؛ چرا که انس��ان منّظم هرگز خلف وعده نمی کند و به 
هر کس��ی که قولی بدهد، به موقع به آن عمل می کند. و هرگز سر قرارها 
دیر حاضر نمی شود. همیشه طوری برنامه اش را تنظیم می کند که اگر شده 
زود تر برس��د ولی دیر نکند. این وضعیت برای دیگران هم مورد س��تایش 
است و هم قابل الگو گیری. لذا انسان منّظم، هم محترم است و هم می تواند 
الگوی رفتاری خوبی برای دیگران باش��د. به عنوان مثال همه می دانیم که 
نظ��م در زندگ��ی حضرت امام خمینی  موج م��ی زده، به طوری که حاج 
آق��ای ایروانی نق��ل می کند: »در یکی از س��فرهایمان به عراق، در صحن 
حضرت امیر المؤمنین با عّده ای از فضال و طالب و دانش��مندان، بعد از 
نماز مغرب و عشا نشسته بودیم، وقتی صحبت تمام شد و آقایان خواستند 
بروند، س��اعت را نگاه کردند، اختالف س��اعت پیش آمد و صحن حضرت 
امیر هم که س��اعتش »غروب کوک«2 بود، 2:30 دقیقه را نشان می داد 
و س��اعت آقایان هم با اختالف پن��ج دقیقه و هفت دقیقه، در حین مذاکره 
بودیم که حضرت امام از درب قبله وارد صحن شدند و یکی از اساتید نجف 
که آن جا بود، گفت: ساعت هایتان را تنظیم کنید، اآلن ساعت2:30 است و 
اآلن سیزده سال است که امام هر شب در همین ساعت قدم داخل صحن 

1. حکمت ها و اندرزها، ج2، ص195.
2. ساعتی است که به هنگام غروب آفتاب، عقربه هایش روی دوازده گذاشته می شود. 
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می گذارند، ورود امام خودش بهترین ساعت است.«1

ب:برکاتاجتماعينظم
نظم داراي برکات اجتماعي فراواني است که در این جا به برخي از آن ها اشاره 

مي کنیم:
جلوگی��ری از هرج و مرج: نظ��م از موانع اصلی هرج و مرج و بی بندوباری  1 .
در ام��ور اس��ت. بی نظمی در واقع رها کردن کارها به حال خود اس��ت که 
روزمّرگ��ی را به دنبال دارد. این امر به مرور کارها را بهم می ریزد و جامعه 

را دچار هرج و مرج خواهد کرد. 
پیشرفت های چشم گیر: نظم همان طور که در کارهای فردی می تواند مایه  2 .
رش��د باش��د، در کارهای جمعی هم این اثر مهّم را به دنبال خواهد داشت. 
وجود نظم در جامعه به این معناست که  همه ظرفیت های جامعه به راحتی 
قابل اس��تفاده اس��ت و به همین دلیل پیش��رفت هاي چشم گیري به وجود 

خواهد آمد. 
الگو ش��دن جامعه منّظم: همان طور که  گفتیم؛ در اثر نظم، پیشرفت هاي  3 .
چش��م گیري در جامعه حاصل خواهد ش��د که همین امر باعِث الگو ش��دن 
جامعه منّظم نزد س��ایر جوامع مي ش��ود. بدیهی است که این امر در روابط 

بین آن ها تأثیر به سزایی خواهد گذاشت. 

1. پرتوی از خورش��ید، ص120، به نقل از حّجة االس��الم و المس��لمین ایروانی، پیام انقالب، اسفند 1360، 
ش54.



این فصل، قسمت عمده  این نوشتار را تشکیل می دهد. در این بخش 
پس از تعریف و بیان اهّمیت برنامه ریزی، برخی از برکات برنامه ریزی 

و اصول آن را نیز بیان خواهیم کرد.

فصل دوم
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گفتاراول:تعریفبرنامهریزی
برای برنامه ریزی تعاریف متعددی ذکر ش��ده است، از جمله تعاریف برنامه ریزی، 
این تعریف اس��ت: »طرح تدابیری که به احس��ن وجه یا مناس��ب ترین صورت، از 
منابع موجود  به جهت نیل به هدف های مطلوب اس��تفاده کند.«1 برخی می گویند: 
»برنامه ریزی فراگردی اس��ت مداوم، حساب ش��ده، منطقی، جهت دار و دورنگر، به 
منظور ارش��اد و هدایت فعالیت های جمعی برای رس��یدن ب��ه هدف مطلوب.«2 در 
ای��ن تعریف اخیر ذکر کلمه  »جمع��ی« ضرورتی ندارد. البت��ه تعاریف دیگری هم 
وج��ود دارد، اما به نظر می رس��د برتری��ن تعریف برای برنامه ریزی این اس��ت که 
بگوییم: » برنامه ریزی عبارت اس��ت از چینش و جایگزیني خردمندانه ي فّعالیت ها 
و نیازمندي ها در ظرف زمان.«3 روش��ن اس��ت که چون پایه ه��ای برنامه ریزی بر 
نظمی خردمندانه در امور اس��توار اس��ت، بهره وری از زمان، لحاظ توان اجرا کننده، 

اولوّیت سنجی کارها و آینده نگری نیز باید مّد نظِر طّراح برنامه باشد.

گفتاردوم:اهّمیتبرنامهریزی
همان طور که در بخش قبلی اشاره شد برنامه ریزی و داشتن برنامه، نقش اساسی 
در ایجاد نظم دارد. گرچه نوع و کیفیت برنامه ها، بستگی به جهان بینی افراد دارد،4 

1. فیوضات، یحیی، مبانی برنامه ریزی آموزش��ی، تهران: مؤّسسه نشر ویرایش، تابستان1374 ش، ص 15، 
به نقل از راسخ در کتاب تعلیم و تربیت در جهان امروز. 

2. مبانی برنامه ریزی آموزشی، ص15.
3.  جمعی از نویس��ندگان، مدیریت زمان و برنامه ریزی، دبیرخانه کمیته تهذیب و اخالق وابسته به مؤّسسه 

آموزشی وپژوهشی امام خمینی، ص6.
4. »... هرگون��ه برنامه ریزی عملی مرهون ایدئولوژی و ایمان به مکتب خاص می باش��د، و هر ایدئولوژی 
در گرو جهان بینی مخصوص است و هر جهان بینی مدیون شناخت شناسی ویژه است... لیکن هر شناخت 
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ولی انسان نمی تواند بدون برنامه صحیح، کارهای خود را درست، کامل و به موقع 
انجام دهد.

در روای��ات و بیان��ات وحیان��ی، اولیای الهی به اش��کال گوناگ��ون، آدمی را به 
برنامه ریزی و داشتن برنامه ای جّدی فراخوانده اند. به عنوان نمونه آقا امیر المؤمنین 
 می فرماین��د: »إِجَتِهُدوا ِف��ي أََن َیُکوَن َزَمانُُکم اَربََع َس��اَعاٍت؛1 تالش کنید که 
اوقات شما به چهار بخش تقسیم گردد.« در دعایی مربوط به روز مباهله، اهل بیت 
ُءوا أَوَقاتَُهم ِفیَما ُیرِضیَک؛2 ایشان اوقات خود  7 را این گونه معّرفی می کنیم: »َو َجزَّ
را به اجزایی تقسیم می کرده اند که در آن فرصت، به جلب رضای تو )ای خدا( نایل 
آیند.« روش��ن است که اولیای الهی هدف اصلی و جهت اصلی در هر کار و تالش 

را رضایت الهی قرار می داده اند. 
امام حس��ین  می فرماید که از پدرم در مورد چگونگی ورود رسول خدا U به 
خانه پرس��یدم؟ حضرت فرمودند: »حضرت برای داخل شدن نیازی به اجازه گرفتن 
أَ ُدُخولَُه ثاََلثََة أَْجَزاٍء؛ وقتی وارد منزلشان می شدند،  نداش��تند. َفإَِذا أََوی إِلَی َمْنِزلِِه َجزَّ
ْهلِِه َو ُجْزًء لَِنْفِسِه؛  ِ َو ُجْزًء ِلَ داخل شدنش را به سه بخش تقسیم می کردند: »ُجْزًء هلِلَّ
أَ  بخش��ی برای خداوند و بخشی برای اهل خود و بخشی هم برای خودشان. ُثمَّ َجزَّ
ِخُر َعْنُهْم ِمْنُه َشْیئا؛3   ِة َو اَل َیدَّ ِة َعلَی الَْعامَّ ُجْزَءُه بَْیَنُه َو بَْیَن النَّاِس َفَیُردُّ َذلَِک بِالَْخاصَّ
سپس بخشی را که به خود اختصاص داده بود، میان خود و مردم تقسیم می کرد و 

شناسی در پرتو خود شناسی مخصوص خواهد بود...«. آوای توحید، فصل ششم.
1. بحار االنوار، ج 78 ص 321، ح 3، باب 25.

2. عامل��ی کفعمی، ابراهی��م بن علی، المصباح، قم: انتش��ارات رض��ی، 1405ق، ص690، الفصل الثامن و 
الربعون؛ طوسی، ابو جعفر محّمد بن حسن بن علی بن حسن،  مصباح المتهجد، بیروت: مؤّسسة فقه الّشیعة، 

1411ق، ص764.
3 . بحار النوار، ج16، ص148، باب8.
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عاّم و خاّص را می پذیرفت و چیزی از آن زمان را از ایشان دریغ نمی داشت.«
همچنین »س��یره  پیامبران بر برنامه ریزی و نظمی الهی اس��توار بود. مشی آنان 
چنین نبود که بدون برنامه ریزی مش��ّخص در میدان مبارزه و اصالحات گام نهند، 
و در پیچ و خم روزمّرگی ها اس��یر ش��وند. مقص��د، راه و روش و امکانات... به اذن 
خدا برایش��ان روشن بود و در رویارویی با حوادث پیش آمده و مشکالت اجتماعی، 
اقتصادی ب��ا برنامه ای الهی عمل می کردند همان گونه که خداوند یوس��ف صّدیق 
U را به برنامه ای الهی در حّل مش��کالت اقتصادی، اجتماعی مصر رهنمون شد... 
یوس��ف  با عنایتی که خداوند به او کرده بود با ش��نیدن خواب ملک مصر آن را 
تعبیر کرد و خود، اجرای برنامه  اقتصادی چهارده ساله ای را به عهده گرفت و آن را 

چنان اجرا کرد که هیج بحران و نابسامانی اقتصادی و اجتماعی به وجود نیامد.«1
جناب اس��تادِ ش��هید مرتضی مطهّری . درباره ی اهمیِت برنامه ریزی می فرماید: 
»اس��تفاده بیش��تر در مّدت کمتر موقوف به این اس��ت که اّواًل انسان همیشه برای 

کارهای خود برنامه و نقشه داشته باشد...«2    

گفتارسوم:کیفیتبرنامهریزی
برنامه ریزی که از مهم ترین راه کارهای رس��یدن به نظم است، خود دارای اصول 
و مراحلی اس��ت که هر فردی باید برای داشتن یک برنامه خوب در کارهای خود، 
آن اص��ول و مراح��ل را رعایت کند. ما در این جا ابتدا اصول مربوط به برنامه ریزی 
را بیان می کنیم و سپس به بیان مراحل طّراحی یک برنامه می پردازیم. امید آن که 

1. دلش��اد تهرانی، مصطفی، س��یره نبوی )منطق عملی(، دفتر اّول س��یره فردی، تهران: س��ازمان چاپ و 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ دّوم، بهار1376 ش، دفتر اول سیره فردی.

2. حکمت ها و اندرزها، ص197 و 198.
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برای همه  عزیزانی که به عمر خود بها می دهند، مفید باشد.

گفتارچهارم:برکاتبرنامهریزي
بدیهی اس��ت که برکات زیادی برای داش��تن برنامه می توان برشمرد که به طور 
خالص��ه و مختصر می توان گفت: داش��تن برنامه، برکات ذی��ل را به دنبال خواهد 

داشت:1
نزول ب��رکات الهی: از آن جا که برنامه ریزی مس��تلزم ت��الش، مقاومت و  1 .
استمرار است، طبیعی است که انسان مشمول رحمت و برکات الهی شود.

رس��یدن به نظم در امور: پیش از این گفتیم که یکی از راه های رس��یدن به  2 .
نظم در زندگی، داشتن برنامه است.

رس��یدن به اهداِف کوتاه مّدت و بلند م��ّدت با کمترین هزینه از نظر وقت،  3 .
ت��وان و ابزار: حرک��ت کردن بدون برنام��ه در واقع منجر ب��ه تلف کردن 
عمر و س��ایر سرمایه ها خواهد ش��د و نتیجه ای هم به بار نخواهد نشست. 
شهید مطّهری . می فرماید: »هر چیزی که با برنامه ریزی و طّراحی صحیح 

مقرون باشد، بهتر می تواند نتیجه بدهد.«2
انتخاب درست کارها: کسی که اهل برنامه باشد تالش می کند به موقع و  4 .

به جا کارهایش را تنظیم کند.
اولویت بندي درست کارها: در برنامه ریزی باید اولویت ها را مشخص کرد،  5 .

بنابراین اهل برنامه، کارهای مهمتر را زودتر به ثمر می رسانند. 

1 . جمعی از نویس��ندگان، مدیریت زمان و برنامه ریزی، دبیرخانه کمیته تهذیب و اخالق وابسته به مؤّسسه 
آموزشی وپژوهشی امام خمینی، ص7، با اندکی تصرف .

2 . مطهری، مرتضی، نقدی برمارکسیسم، تهران، انتشارات صدرا، 1363 ش، ص266.
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لحاظ کردن توان جس��می و روحی در کارها )توّجه به بهداش��ت جس��م و  6 .
روح(: از آن ج��ا که در برنامه ریزی توانایی خ��ود را لحاظ می کنیم بنابراین 
کاری را که فوق طاقت ماست، در برنامه قرار نمی دهیم، در نتیجه بهداشت 

جسم و روح تأمین و حفظ می گردد.
درمان فرس��ایش توان جس��مي و روحي )نوعي آرام��ش خاطر و دوری از  7 .
نگرانی، تش��ویش و س��رگردانی(: بی برنامگی موجب فرس��ایش بی مورد 
توانمندی انس��ان می ش��ود و این خود باعث س��لب آرامش انسان است. و 
درمانش به این اس��ت ک��ه برنامه ای معقول طّراحی کنی��م که منطبق بر 

توانمندی های ما باشد. 
بیشترین استفاده از فرصت ها: انس��ان های اهل برنامه، از فرصت هایی که  8 .
گاهی دس��ت می دهد، به خوب��ی بهره می گیرند. به خالف کس��انی که با 

برنامه پیش نمی روند که معمواًل این فرصت ها را هدر می دهند. 
ع��اّدي ش��دن روال کارها )عادت خوب(: قدری که ب��ا برنامه پیش برویم،  9 .

کارهایمان روال خاّصی پیدا می کند و این از عادات پسندیده است.
شکل گیری تعادل منطقی بین کار و زندگی خانوادگی. 10 .

مداوم��ت در تالش: اهل برنامه معمواًل با تالش م��داوم در زندگی انس  11 .
می گیرند. 

درم��ان اهمال کاري و فرس��ایش عمر: در پرتو برنامه اس��ت که لحظات  12 .
اهّمیت پیدا می کنند. 1

ارزیابي سریع کارها و بررسي مقدار پیشرفت کار: در صورت داشتن برنامه  13 .

1. ر.ک: آقاتهرانی، مرتضی، اهمال کاری؛ بررس��ی و راهکارهای درمان، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمینی )ره(، 1387، چ 5.
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ب��ه راحت��ی می توان کاره��ا را ارزیابی کرده و مقدار پیش��رفت آن را تعیین 
نمود. 

قدرت درک و دس��ت  یابی به فاصله  زمانی تا پایان کار و بررسی باقی مانده   14 .
کار تا پایان.

هم گرایی و س��ازمان یابی تمام عمر انسان در تمام ابعاد آن: زندگی انسان  15 .
دارای ابعاد مختلفی است که بدون برنامه نمی توان به همه  آن ها رسیدگی 

کرد. 
درک خأله��ای زمانی: اگر مقداری در پرتو برنامه ای کارشناس��ی ش��ده  16 .

حرکت کنیم، به زودی زمان های مرده را می توان پیدا و احیا نمود. 
دست یابی به برنامه ای مجّدد برای فواصلی که معمواًل از آن ها بهره برداری  17 .
نمی ش��ود. به عن��وان مثال تجربه کردن برنامه در زم��ان تحصیل، مارا به 

داشتن برنامه در تعطیالت نیز تشویق می کند. 
قدرت برای ادامه کار توّس��ط خود انسان و یا شخص دیگر: گاهی انسان  18 .
از ادامه  کار باز می ماند، به عنوان مثال مش��کلی پیش می آید، یا ش��خص 
ِس��َمتش را از دست می دهد، و یا عمر او کفاف نمی دهد، به هر حال اگر با 
برنامه کار کرده باشد، امکان ادامه  کار، هم چنان باقی است. چه خود فرد و 
چه شخص دیگر، هنوز می تواند کار را ادامه داده و به سرانجام برساند. اّما 
اگر کار بدون برنامه صورت گرفته باشد، نوعًا امکان ادامه  آن وجود ندارد. 

گفتارپنجم:اصولبرنامهریزي
بدون تردید، برنامه ریزی یک کار مهّم اس��ت که نیاز به کارشناس��ی های دقیقی 
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دارد. برنامه ری��زی دارای اصولی کلّی اس��ت که هر کس بخواهد برنامه ای مطلوب 
داش��ته باشد، الزم اس��ت آن اصول را مراعات کند. عدم رعایت اصول برنامه ریزی 
در ه��ر برنامه ای مي تواند موجب بهم ریختن آن، به نتیجه نرس��یدن و یا تأخیر در 
نتیجه دهی برنامه شود. بنابراین برای طّراحی برنامه  مطلوب خود الزم است اصول 
برنامه ری��زی را به خوبی بدانیم و در هر برنامه ای آن اصول را مورد توّجه ویژه قرار 
دهیم تا عالوه بر نتیجه بخش��ِی به موقِع کارها، از برنامه های خود لّذت بیش��تری 
ببریم. در این قس��مت اصول برنامه ریزی را مورد اش��اره ق��رار داده و هریک را به 

اختصار توضیح می دهیم:

اصلاّول:داشتنهدفيصحیحوقابلدسترسی
انسان عاقل هیچ حرکتی را بدون هدف صحیح و قابل دست رسی آغاز نمی کند. 
کس��ي که بخواهد به جامعه خود خدمت کند، اهداف متّوس��طی را براي رسیدن به 
این هدف واال )خدمت به جامعه( تعریف مي کند. و یا کسی که انگیزه ای قوی برای 
خود سازی داشته باشد، حتمًا مراحلی را برای این امر مهّم در نظر می گیرد و در هر 

مرحله هدفی را برای خود تعیین می کند.
 

رابطههدفوانگیزه

س��ؤالی در این جا قابل طرح است که آیا فرقی بین انگیزه و هدف وجود دارد یا 
خیر؟ برای پاسخ به این سؤال مهّم، مناسب است نظر کارشناسان را بررسی کنیم. 
روان شناسان »انگیزه« را چنین تعریف کرده اند: »انگیزش و انگیزه برای چیزی به 
کار برده می ش��ود که موجود زنده را از داخل به فعالّیت در می آورد... و یک انگیزه، 
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نوعی محّرک یا تغییر دهنده  داخلی اس��ت.«1 در مورد س��ائق )س��وق دهنده( نیز 
چنین گفته اند: »به ش��رایطی که رفتار خاّصی را برمی انگیزد، س��ائق فیزیولوژیکی 
گفته می شود.«2 از جهت عالم ثبوت، هدف که دارای مراتب زیادی است، با انگیزه 
تفاوت اساسی دارد. زیرا انگیزه مقّدم بر هدف گیری است. آقای »مان« در این باره 
می نویس��د: »گاهی انگیزه ها باعث ایجاد تغییرات اساسی در آرمان های ما می شوند 
و هدف های ما نیز به تبعّیت از آن تغییر می کنند.3 هدف را بر اساس آرمان و آرزوی 
خود تعیین می کنیم. لکن آرمان ها و آرزو ها دارای ریش��ه هایی اس��ت که همان ها 
باعث تحریک ما به س��وی آن آرمان ها ش��ده و ما را به هدف گیری کشانده است. 
به عنوان مثال ممکن اس��ت یک فرد، از آن جهت آرزوی داش��تن شغل پزشکی را 
داش��ته باش��د که فکر می کند درآمد آن زیاد است و یا در کودکی از بازی در نقش 
یک پزش��ک لّذت بیشتری برده و یا این که فکر می کند پزشکی بهترین راه خدمت 
به مردم اس��ت، و گاه ممکن اس��ت چندین عامل در انتخاب هدف زندگی شخص 

مؤثّر باشند.«4 
بنابرای��ن ه��دف اصلی و نهایی و ی��ا برخی اهداف متوّس��ط را انگیزه می گویند. 
توضی��ح مطلب این ک��ه: اهداف دارای مراتب متعّددان��د. انگیزه، آن هدف و عاملی 
اس��ت که انس��ان را برمی انگیزد و برای انجام یک کار، در او تحّرک ایجاد می کند. 
برای نمونه عرض کردیم: گاهی انگیزه  خدمت به مردم، انسان را به هدف گیری و 
برنامه ریزی وا می دارد. اگر دّقت کنیم خدمت کردن یک هدف متوّس��ط است چرا 
1. مان، نرمان ل، اصول روان شناس��ی، ترجمه و اقتباس دکتر محمود ساعت چی، تهران: مؤّسسه انتشارات 

امیرکبیر، چ13، 1375 ش، ص307 و 308.
2. اصول روان شناسی، ص309.
3. اصول روان شناسی، ص368.

4. اصول روان شناسی، ص69،. با کمی تغییر.
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که باالتر از آن نیز هدفی را می توان تصّور کرد. انسان خدمت به خلق خدا را برای 
اج��ر اخروی و یا جلب رضای��ت خداوند انجام می دهد. پس یک هدف نهایی وجود 
دارد به نام اجر و پاداش الهی، رضایت خداوند و یا تقّرب به او، که آن هدف نهایی، 
انس��ان را ب��رای خدمت به خلق خدا برمی انگیزاند و نق��ش انگیزه را ایفا می کند. و 
همین خدمت کردن یک هدف متوّس��ط اس��ت برای این که انسان درس بخواند تا 
بتوان��د خدمتی برتر و ماندگارتر انجام دهد. و درس خواندن هم به نوبه خود هدفی 
اس��ت برای مدرس��ه رفتن و... بنابراین اشکال ندارد که کس��ی در پاسخ به این که 
هدف شما از درس خواندن چیست؟ بگوید باسواد شدن. یا بگوید خدمت به جامعه 
و یا جواب دهد برای تقّرب به خدای متعال. همان طور  که در پاس��خ به این س��ؤال 
که انگیزه ی ش��ما از درس خواندن چیس��ت؟ اگر همین پاسخ ها را بدهد باز سخن 

درستی گفته است. 
نتیجه این که: بین هدف )در برخی مراتب( و انگیزه، فرقی وجود ندارد. یعنی یک 
چیز را از آن جهت که به س��متش حرکت می کنیم، هدف می گوییم و از آن جهت 

که باعث حرکت و برانگیختن ما شده است، انگیزه می نامیم.

اهّمیتتعیینهدف

برای درک صحیِح جایگاه هدف و هدف مندی باید به این نکات توّجه داشت:
لزوم هدف داشتن در هر کاری از مسایل فطری بشر است.  1 .

انس��ان عاق��ل کارهای خود را بر اس��اس ی��ک هدف و ی��ا اهدافی که در  2 .
طول یک دیگرند، تنظیم می کند. اگر کس��ی کاری را بدون در نظر داشتن 
هی��چ هدف��ی انجام دهد، مورد تقبی��ح و مذمت عقال ق��رار می گیرد. البته 
اه��داف، مختلف اند؛ گاهی دنیوی و گاهی اخروی اند، برخی مادی و برخی 
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معنوی اند، ولی به هر حال برای انجام هر کاری باید هدف صحیحی را در 
نظر داشته باشیم. 

داش��تن هدف را برخی غایت کار و به اصطالح علّت غایی آن می دانند. و  3 .
چ��ون هدف یکی از علل چهارگانه انجام کار اس��ت، پس با نبود آن، علّت 
تاّمه  کار محّقق نمی شود و در نتیجه آن کار ناقص می ماند. به عنوان مثال 
یک نّجار را تصّور کنید؛ آیا می ش��ود بدون یک هدف مش��خص، چوب ها 
را بُرش داده و به هم مّتصل کند؟ مس��لّمًا اگر هم این کار را بکند، نتیجه 
درس��تی به دس��ت نمی آورد. او باید یک هدف و طرح و نقشه ای را قبل از 
انج��ام هر کاری، در نظر بگیرد، بعد برنامه ری��زی کند که چگونه و در چه 
مقدار زمانی می تواند به آن هدف برس��د، سپس ابزار الزم را برای کار خود 

فراهم آورد و کار را شروع کند. 
ُ اْمَرأً َس��ِمَع ُحْکمًا  آق��ا امیر المؤمنی��ن . 4 در این باره فرموده اند: »َرِحَم اهللَّ
َفَوَع��ی َو... َرَمی َغَرضًا َو أَْح��َرَز ِعَوضًا...«1 با توجه به این که »َوَعی« را به 
معنای حفظ، فهم و قبول یک مطلب دانس��ته اند،2 بنابراین معنای قس��مت 
اّول این حدیث روش��ن می ش��ود که حضرت فرموده است: خداوند رحمت 
کند کس��ی را که حکمی را بش��نود و آن را بفهمد و حفظ کند و بپذیرد. و 
نی��ز با توّجه به این که »َغَرض« به معنای هدف اس��ت و »احراز عوض« 
به معنای به دس��ت آوردن ثواب در کارها است، بنابراین معنای جمله دّوم 
هم چنین است که: خداوند رحمت کند کسی را که ]در طول عمر خود[ به 

1. نهج  البالغة، خطبه76، ص103؛ بحار النوار، ج75، ص51، باب16؛ در جای دیگر چنین فرموده اس��ت: 
»ُطوبَی لَِمن َکابََد َهَواُه و َکَذَب ُمَناُه و َرَمی َغَرضًا و أَحَرَز ِعَوضًا«، غرر الحکم، ص238، ح4803 .

یَء: َحِفَظُه َو َفِهَمُه َو َقبِلَُه، لسان العرب، ج15، ص396، ماده وعی. 2. َوَعی الشَّ
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س��مت هدفی که همان حّق است، نشانه گیری کند و با نایل شدن به آن، 
  عوض و ثوابی را به دس��ت آورد.1 بنابرین روش��ن شد که حضرت امیر
خیلی مسئله هدف گیری در زندگی را مهّم می دانند که می فرمایند: کسانی 
که در زندگی هدِف حّق و بایس��ته ای را دنب��ال می کنند، حتمًا مورد ترّحم 

خدای متعال قرار می گیرند.2

تقیسمبندیاهداف

اه��داف را از دو نظر می توان تقس��یم کرد؛ یکی از نظر زم��ان و دیگری از نظر 
تق��ّدس و اهّمی��ت. در رابطه  با بخش اّول، متخّصصین فّن، نوعًا اهداف را به س��ه 
دسته کوتاه مّدت )1 تا 2 سال(، میان مّدت )5 تا 7 سال( و بلند مّدت )15 تا 17 سال( 
تقسیم مي کنند.3 ولی در مورد تقسیم اهداف از حیث ارزش و اهّمّیت، نکاتی را باید 

مورد توّجه قرار دهیم: 
برتریناهداف

هیچ هدفی مقّدس تر از تقّرب به خداوند و توفیق جلب رضایت خداوند نیس��ت. 

1. مرحوم عاّلمه مجلسی این روایت را چنین معنا فرموده است: »و الغرض الهدف و المراد من رمیه إصابة 
الحق کمن رمی الغرض في المراماة ففاز بالس��بق و هو المراد بإحراز العوض أي الفوز بالثواب و قیل المراد 
به أن یقصد بفعله غرضا صحیحا«. بحار النوار، ج66، ص311. ابن ابی الحدید نیز این روایت را چنین معنا 
کرده اس��ت: »و الغرض ما یرمی بالس��هام یقول رحم اهلل امرأ رمی غرضا أي قصد الحق کمن یرمي غرضا 
یقص��ده ال من یرمي في عمیاء ال یقصد ش��یئا بعینه. و العوض المحرز هاهنا ه��و الثواب«. ابن ابی الحدید 
معتزلی، ابو حامد، عبد الحمید بن هبة اهلل، ش��رح نهج البالغة، قم: انتش��ارات کتابخانه آیت اهلل مرعش��ی، 

1404ق، ج6، ص173.
2. جمله »َرِحَم اهلُل« هم می تواند دعا باش��د؛ یعنی: »خداوند رحمت کند« و هم می تواند خبر باش��د؛ یعنی: 

»مورد ترّحم خداوند قرار دارد.«
3. ر.ک: برنامه ریزی در راستای تحصیل و زندگی طلبگی، ص9.
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به همین دلیل بود که پیش از این گفتیم: اهل بیت 7اوقات خود را به همین سمت 
جه��ت می دادند1 و از ما نیز همی��ن را مطالبه کرده اند. حضرت امیر  می فرمایند: 
»إِنَّ أَوَقاتِ��َک أَج��َزاُء ُعمِرَک َفاَل تَنَفد لََک َوقت��ًا إاِلَّ ِفیَما ُینِجیَک؛2 اوقات تو همان 
اجزای عمر تو هستند، پس هیچ وقتی را نابود نکن مگر در اموری که باعث نجات 
تو ش��ود. در برخی روایات، والیت اهل بیت 7، هدف نهایی دانسته شده است: »إِنَّ 
ٍد ِهَي الَْغَرُض الَأْْقَصی َو الُْمَراُد الَأْْفَضُل...«3 در این دس��ته روایات دلیل  َواَلَیَة ُمَحمَّ
مطلب این اس��ت که تنه��ا راه تقّرب به خدای متعال، اتّص��ال به والیت اهل بیت 
عصمت و طهارت 7است به این معنا که با پیروی از ایشان می توان به هدف مقّدس 

رسید.4 و رسیدن به آن عامل تقّرب به خداوند و موجب جلب رضایت اوست.
ُءوا أَوَقاتِِهْم ِفیَما ُیرِضیَک.؛  1. در دعای��ی مرب��وط به روز مباهله از اهل بی��ت 7 چنین یاد می کنیم: »َو َج��زَّ
اوقات خود را در مس��یر رضایت الهي جهت داده اند.« المصباح، ص690، الفصل الثامن و الربعون؛ مصباح 

 المتهجد، ص764.
2. غرر الحکم، ص159، في اغتنام العمار و المهل، ح 3025؛ این روایت به ش��کل دیگری هم بیان ش��ده 
اس��ت: »... َف��اَل تَنَفد لََک َوقتًا ِفی َغیِر َما ُینِجیَک؛پ��س هیچ وقتی را، در غیر اموری که باعث نجات تو می 

شود، نابود نکن.«
ٍد ِهَي الَْغَرُض الَأْْقَصی َو  3. بحار النوار، ج26، ص290، باب 6. ادامه روایت چنین است: »... إِنَّ َواَلَیَة ُمَحمَّ
ُ أََحداً ِمْن َخلِْقِه َو  الُْمَراُد الَأْْفَضُل؛ همانا والیت محّمد  همان هدف نهایی و مراد افضل است. َما َخلََق اهللَّ
ٍد َو َعلِيٍّ َو ُخلََفائِهِ ...؛ خداوند احدی را نیافریده و هیچ یک  اَل بََعَث أََحداً ِمْن ُرُسلِِه إاِلَّ لَِیْدُعَوُهْم إِلَی َواَلَیَة ُمَحمَّ
از انبیائش را نفرس��تاده، مگر این که آن ها را به والیت محّمد و علی و خلفای او 7 دعوت کرده اس��ت.« و 
یِق الَأْْکَبِر  دِّ ُ أَنَّی ُتْؤَفُکوَن أَ ِفي الصِّ گاهی هم خود مولی الموّحدین را هدف نهایی دانسته اند: »َقاتَلَُکُم اهللَّ
َو الَْغَرِض الَأْْقَصی تَْرُموَن؛ خداوند شما را بکشد! به کجا دروغ می بندید؟ آیا در مورد علی که صدیق اکبر 

و هدف نهایی است حرف ناروا می زنید؟ ر.ک: بحار النوار، ج33، ص401، باب 23.
ٍد  َفإَِذا َکاَن  ُ تََعالَی لَِبنِي إِْسَرائِیَل الَْمْوُجوِدیَن ِفي َعْصِر ُمَحمَّ 4. در روایت دیگری می خوانیم: » َفَقاَل اهللَّ
ا َشاَهْدُتُموُهْم َفَقْد َوَصلُْتْم إِلَی الَْغَرِض َو الَْمْطلَِب الَأْْفَضِل  ٍد َو آلِِه َفَأنُْتْم لَمَّ أَْساَلُفُکْم إِنََّما ُدُعوا إِلَی ُمَوااَلِة ُمَحمَّ
ِطِه َو اَل  بُوا ِمْن َس��خَ ِب إِلَْیِهْم َو اَل تََتَقرَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ بِالتََّقرُّ بُوا إِلَی اهللَّ ٍد َو آلِِه َفَأنُْت��ُم اآْلَن َفَتَقرَّ إِلَ��ی ُم��َوااَلِة ُمَحمَّ

تََباَعُدوا ِمْن َرْحَمتِِه بِاْلِْزَراِء َعنَّا.« بحار النوار، ج91، ص8، باب 28.
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از طرفی دیگر پیامبر گرامی اس��الم ، وقت را س��رمایه بندگان خدا دانسته و 
می فرمایند: »بَل َرأُس َماِل الَعبِد أَوَقاُتُه«1 ما نباید این سرمایه را در هر امری به کار 

ببریم. بنابراین باید از عمر خود کمال استفاده را ببریم. 

راهکارهدفیابی

از جمل��ه دغدغه های یک جوان این اس��ت که چگونه باید به یک هدف صحیح 
و ارزش��مند، دست یافت؟ به نظر می رسد برای این امر مهّم باید از راه کارهای ذیل 

بهره  برد:
توّسل: در این راستا باید از خدای متعال کمک بگیریم و از او بخواهیم که  1 .
م��ا را در به کارگیری صحیح اوقاِت ُعمر، یاری کند. در دعای کمیل چنین 
زمزمه می کنیم: »أََسَألَُک بَِحقَِّک َو ُقدِسَک َو أَعَظِم ِصَفاتَِک َو أَسَمائَِک أَن 
تَجَعَل أَوَقاتِي ِمَن ]ِفي [ اللَّیِل َو النََّهاِر بِذکِرَک َمعُموَرًة َو بِِخدَمتَِک َموُصولًَة؛2 
بار اله��ا از تو می خواهم به حّق و پاکی خ��ودت و به عظمیم ترین صفات و 
نام های��ت، که اوقات من را از ش��ب و روز با ذکر خ��ودت آباد گردانی و به 
خدمت خودت اتّصال دهی.« روشن است که مراد از ذکر الهی در این فراز 
از دع��ای کمیل، فقط ذکر به معنای خاّص )ذکر زبانی( نیس��ت، بلکه ذکر 
به معنای عاّم مراد است. به این معنا که انسان تالش کند تا هر حرکت و 
سکونی از او در زندگی اش فقط و فقط برای خداوند باشد که برای این کار 

باید در هر کاری خداوند را مّد نظر گرفته و به او توّجه تاّم داشته باشد. 

1. ورام، بن ابی فراس، مجموعة ورام، قم: انتشارات مکتبة الفقیه، بی تا، ج1، ص107.
2. اب��ن ط��اووس، رضی الّدین، علی بن موس��ی بن جعفر، إقب��ال العمال، تهران: دار الکتب الس��المّیة، 

1367ش، ص709.
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: همیش��ه دس��تورات و نظرات ارزش��مند اهل  توّجه به فرامین معصومین 7. 2
بیت عصمت و طهارت 7 برای زندگی انس��ان سرمش��ق خوبی بوده است. 
ُ َعْبداً  در ای��ن خصوص امام رضا  در بیان لطیفي مي فرمایند: »َرِحَم اهللَّ
أَْحَیا أَْمَرنَا. ُقلُْت: َکْیَف ُیْحیِي أَْمَرُکْم؟ َقاَل: َیَتَعلَُّم ُعُلوَمَنا َو ُیَعلُِّمَها النَّاَس َفإِنَّ 
النَّاَس لَْو َعلُِموا َمَحاِسَن َکاَلِمَنا اَلتََّبُعونَا؛1 خداوند مورد ترّحم قرار دهد بنده 
اي را ک��ه امر ما را احیاء کند! راوي مي گوید: از حضرت پرس��یدم: چگونه 
امرت��ان را احیاء کند؟ حضرت فرمودند: عل��وم ما را فرابگیرد و آن ها را به 
مردم بیاموزد.2 چرا که مردم اگر نیکویي هاي کالم ما را بدانند، از ما تبعّیت 
خواهند کرد.« و همین تبعّیت مایه جلب محّبت خداوند اس��ت، زیرا خداوند 
َ َفاتَّبُِعوني  ُیْحبِْبُکُم  خود به پیامبرش فرموده است: ُقْل إِْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللَّ

 3َغُفوٌر َرحیٌم ُ ُ َو َیْغِفْر لَُکْم ُذنُوبَُکْم َو اهللَّ اهللَّ
مطالعه: از آن جا که هم نیازهاي جامعه در شرایط مختلف متفاوت است و  3 .
هم توان افراد با هم فرق دارد، ما باید پیرامون توانایي های خود و نیازهاي 

1. القمی، ابو جعفر محمد بن علی بن الحس��ین بن بابویه )المس��ّمی بالصدوق(، معانی الخبار، تصحیح علی 
اکبر غفاری، قم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1361، باب معنی قول الّصادق 

 من تعلّم علما، ص180، ح1.    
2. ش��اید س��ؤال ش��ود که منظور از علوم اهل بیت )علیهم السالم( چیست؟ پاس��خ این است که هیچ علم 
کارآمدی در دنیا پیدا نمی ش��ود که مورد توّجه اهل بیت 7نبوده باش��د. امام کاظم به سلمة بن کهیل و 
ئًا َخَرَج ِمْن ِعْنِدنَا أَْهَل الَْبْیِت؛ به  بَا َفاَل تَِجَداِن ِعلْمًا َصِحیحًا إاِلَّ َش��یْ َقا َو َغرِّ حکم بن عتیبه می فرمایند: »َش��رِّ
ش��رق عالم بروید و یا به غرب عالم بروید، علم صحیح��ی نمی یابید، مگر مقداری که از ناحیه ما اهل بیت 
خارج ش��ده باشد.«: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، تهران: دار الکتب السالمیة، چاپ چهارم، 1365ش، 

ج1، ص399، باب أنه لیس شي ء من الحّق في ید الّناس،  ح3.
3. سوره آل عمران، آیه 31. یعني بگو اي پیامبر: اگر شما خداوند را دوست مي دارید، پس از من تبعّیت کنید 

تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد و خداوند آمرزنده و مهربان است. 
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جامع��ه خویش تا حدودی ش��ناخت پیدا کنیم، ت��ا در تعیین هدف خود به 
خصوص در بلند مدت، دچار مش��کل و اش��تباه نشویم. بنابراین الزم است 
در ای��ن خصوص به مطالعه دقیق توانایي هاي خود و نیازهاي جامعه خود 

بپردازیم، تا در هدف گیری صحیح به خطا نرویم. 
مشورت: بس��یار روشن است که برای مشّخص ش��دن دقیق توان خود، و  4 .
هم براي یافتن نیازهاي جامعه اطراف خود و در نتیجه براي تعیین اهداف 
زندگي علمي و عملي خود، مش��ورت با کارشناس��ان امین و دلسوز، بسیار 
ضروری اس��ت. مشورت منجر می شود که ما بتوانیم سریع تر و راحت تر به 

دسته بندی اهداف خود دست یابیم. 

روشصحیحهدفمندی

برای این که در اجرای این اصل توفیق بیش��تری داشته باشیم، الزم است روش 
صحی��ح هدف مندی را تبیین کنیم. در این راس��تا باید به ن��کات ذیل توّجه کامل 

داشته باشیم:
هدف باید ارزش��مند باش��د: مولی امیر المؤمنین . 1 می فرمایند: »َو اجَعل 
��کَ لَِما ُینِجیَک؛1 و همه  هّمت خ��ود را برای چیزی قرار ده که تو  ُکلَّ َهمِّ
را نجات می دهد.« نقل می کنند که: »ش��هید دکتر محّمد مفّتح . می گوید: 
در اوج مب��ارزات ب��ا رژیم طاغوتی، اس��تاد مطّهری . به م��ن فرمودند: به 
خدا اگر امام و رهبر ما پیروز بش��ود هیچ ُپس��تی من نمی خواهم. برای من 
همین زندگی که اآلن دارم و کتابخانه ام بهترین لّذت اس��ت. من همین را 
می خواهم که بنش��ینم و کتاب بنویس��م، بنشینم و تحقیق کنم و از اسالم 

1 . غرر الحکم، الفصل الخامس ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10949.
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عزیز دفاع کنم، این هدف من است...«1
هدف باید قابل دست رس��ی باش��د: اگر هدف خیلی آرمانی و دست نیافتنی  2 .
باش��د، طبیعی است که انس��ان دیر یا زود، دست از تالش برای رسیدن به 

آن کشیده و احساس شکست و عقب افتادگی خواهد کرد.
انس��ان باید به هدف خود ایمان داش��ته باش��د: شهید اس��تاد مطّهری . از  3 .
جمل��ه اندیش مندانی بود که به هدف خود - که پیاده کردن احکام متعالی 
اس��الم ناب محّمدی U بود -  ایمان و اعتقاد راس��خ داش��ت، به طوری 
ک��ه هیچ عاملی حّتی تهدید ش��دن به مرگ نتوانس��ت او را از هدف واال 
و راه ارزش��مندی که در پیش گرفته بود، منصرف س��ازد. اس��تاد در مقام 
دفاع از دین مقّدس اس��الم مالحظه  هیچ کس را نمی کرد. ایش��ان در این 
رابطه می فرمودند: من از مبارزه علیه امپریالیس��م و کمونیسم از هیچ کس 
باکی ندارم. وقتی گروه منحرف فرقان جزوه هایی در تفس��یر قرآن منتش��ر 
کردند، اس��تاد مطّهری . در جلس��ه  روحانیت مب��ارز فرمودند: من با این ها 
مقابله می کنم. ممکن است مرا بکشند، اّما من حرف خودم را می زنم چون 
می دانم که این ها برای دین خطرناک اند. بنابراین زمانی که ایشان از طرف 
گروه تروریس��ت فرقان تهدید به مرگ ش��دند، فرمودند: اگر قرار باشد که 
انسان از دنیا برود چه بهتر که در راه اصالح عقاید و دفاع از اسالم باشد و 

من در این راه کوچک ترین تردیدی ندارم.2
برای رس��یدن به هدف باید زحمت کش��ید: نقل ش��ده اس��ت که: »شهید  4 .

1 . علی باقی نصر آبادی و حمید نگارش، رمز موّفقیت استاد مطّهری .، تهران: نشر خّرم امام عصر )عجل اهلل 
تعالي فرجه الشریف(، چ2، 1378ش، ص87 و 88.

2. رمز موّفقیت استاد مطّهری .، ص59 و 60.
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قّدوس��ی . می فرمود: پش��ت کار و کثرت مطالعه آقای مطّهری . در مدرسه  
فیضی��ه همه  ما را به اعجاب می آورد و تأکید می کرد که اس��تاد مطّهری . 
وقت��ی اصول فقه را خوانده بود مّدعی بود که جزوه و اثری نیس��ت که در 
این زمینه باش��د و من آن را ندیده باش��م و یا علم اصول اکنون چون موم 
در دستان من است و به هر شکل و صورتی که بخواهم می توانم تجزیه و 
تحلیلش بنمایم.« و حضرت آیة اهلل سبحانی )دامت برکاته( می فرمایند: از 
اس��تاد مطّهری . سؤال شد که شما چقدر مطالعه و تحقیق می کنید؟ استاد 

در پاسخ گفته بود: در حّد مرگ.1 

نتایجاصلاّول)هدفداشتن(

داشتن هدف صحیح و قابل دست رسی، دارای برکاتی است که به برخی از آن ها 
اشاره می کنیم:

رحمت و ثواب الهی: در روایتی که از امیر المؤمنین . 1 گذش��ت مش��اهده 
ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْکمًا َفَوَعی َو... َرَمی  کردیم که حضرت که فرمودند: »َرِحَم اهللَّ
َغَرضًا َو أَْحَرَز ِعَوضًا...؛2 خداوند رحمت کند کسی را که تیر خود را به سوی 
یک هدفی نشانه بََرد نه این که بی هدف آن را پرتاب کند.« کنایه از این که 
در طول عمر، س��عی کنیم هدف مند زندگی کنیم. بعد حضرت به نتیجه ی 
این کار اش��اره می کنند که؛ انسان با هدف مندی در کارها، می تواند پاداش 

الهی را به دست آورد. 

1 . رمز موّفقیت استاد مطّهری .، ص87 و 88.
2. نهج البالغة، خطبه 76، ص103؛ بحار االنوار، ج75، ص51، باب16؛ در جای دیگر چنین فرموده اس��ت: 

َب ُمناُه َو َرمی َغَرضًا َو أَحَرَز ِعَوضًا«؛ غرر الحکم، ص238، ح4803. »طوبی لَِمن کابَد َهواُه ُو َکذَّ
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رفع دغدغه های ناش��ی از بی هدفی: زندگی انسان بی هدف، سراسر دغدغه  2 .
و نگرانی اس��ت. نگرانی از این که چه کنم؟ و یا هر کاری را برای چه باید 
انجام دهم؟ و آیا فالن کار در این مقطع، راه گشاست و یا فقط باعث هدر 
رفتن توان و عمر من خواهد شد؟ و ده ها نمونه از این دغدغه ها که هر یک 

می تواند عرصه زندگی را بر انسان تنگ کند.
س��رعت عمل در برنامه ریزی: اگر انس��ان هدفی را برای خود تعریف کند،  3 .
بهتر می تواند برای رس��یدن ب��ه آن هدف برنامه ریزی کن��د و گام به گام 
خ��ود را ب��ه آن ه��دف نزدیک کند. در نقطه مقابل نیز روش��ن اس��ت که 
بدون داش��تن هدف صحیح و قابل دست رسی، انسان نمی تواند برای امور 
خ��ود برنامه ریزی کن��د. بنابراین هدف مند بودن در زندگی، رکن اساس��ی 

برنامه ریزی در کارهاست.
اس��تفاده بهینه از همه ظرفیت ها: انس��ان فقط با داش��تن هدف اس��ت که  4 .
به س��مت استفاده درس��ت از همه ظرفیت هایی که در اختیار دارد، حرکت 
می کن��د و ب��ا نظم و برنامه ری��زی، خود را به هدف م��ورد نظرش نزدیک 
می کند. در این راس��تا انس��اِن هدف مند، مانند یک استاد قلم زنی است که 
برای هر بار کوبیدن چکش بر روی قلم، هدفی را دنبال می کند تا در پایان 
کار ب��ه هدف نهایی خود از طرحی که برای قلم زنی داش��ته، برس��د. ولی 
انسان بی هدف، مانند یک فرد ناوارد در کار قلم زنی می ماند که بی مهابا و 
بی حساب با چکش بر روی قلم خود می کوبد و در پایان هم، کار او قابلّیت 

استفاده را نخواهد داشت.
ارتقاء س��طح کّمی و کیفی کارها: اگر در زندگی هدف داشته باشیم، به تبع  5 .
آن ب��رای هر کاری برنامه ای را تنظیم می کنی��م و با مرور زمان به خوبی 
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درمی یابیم که چه خوب و س��ریع می توانیم به هر کاری رسیدگی کنیم. به 
همی��ن دلیل کارهای ما، هم از جهت کّمی به نحو مطلوبی پیش می رود و 

هم از جهت کیفی رشد مناسبی پیدا می کند.

اصلدّوم:جامعّیتبرنامه
نقصی که دامن گیر غالب برنامه ریزی های ماس��ت، عدم جامعّیت آن هاس��ت، به 
ای��ن معنا که تمامی نیازهای ما را ب��رآورده نمی کنند. توّجه به انواع نیازهای فردی 
و جمعی، از لوازم برنامه های صحیح و معقول اس��ت. امیرالمؤمنین  می فرماید: 
»لِلُْمْؤِمِن ثاََلُث َس��اَعاٍت َفَس��اَعٌة ُیَناِجي ِفیَها َربَُّه َو َساَعٌة َیُرمُّ َمَعاَشُه َو َساَعٌة ُیَخلِّي 
تَِها ِفیَما َیِحلُّ َو َیْجُمُل َو لَْیَس لِلَْعاِقِل أَْن َیُکوَن َشاِخصًا إاِلَّ ِفي  بَْیَن نَْفِس��ِه َو بَْیَن لَذَّ
ٍم؛1 انس��ان مؤمن ساعات  ٍة ِفي َغْیِر ُمَحرَّ ٍة لَِمَعاٍش أَْو ُخْطَوٍة ِفي َمَعاٍد أَْو لَذَّ ثاََلٍث َمَرمَّ
زندگیش را به س��ه بخش تقس��یم می کند؛ بخشی را صرف مناجات با پروردگارش 
می نمای��د، بخش��ی را در طریق تأمی��ن و اصالح معاش زندگی ب��ه کار می گیرد و 
بخش��ی را نیز برای اس��تراحت و بهره گیری از لّذت های حالل و دل پسند انتخاب 
می نماید و برای انس��ان خردمند صحیح نیست که حرکتش جز در یکی از این سه 
مورد باش��د: یا در راه تأمین معاش، یا عبادت و امور آخرت و یا در لّذت و آس��ایش 

غیر حرام.«
ب��ا دّقت در این روایت، معلوم می ش��ود که حضرت، برنام��ه ای را قبول دارند که 
جامع نیازهای فرد باش��د. البته جامعّیت برنامه نیز مانند اصل هدف مندی، از جمله 

اصولی است که رسیدن به آن نیاز به مشورت دارد.

1 . نهج  البالغة، 545، حکمت390.
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راهکارطراحییکبرنامهجامع

همان گونه که گذشت، منظور از جامعّیت برنامه این است که برنامه همه  نیازها 
و خواسته های انسان را در بر بگیرد. یک برنامه  خوب نباید تک بُعدی باشد و فقط 
نیازهای جسمی و یا ماّدی را در بر بگیرد. بلکه باید به همه  ابعاد وجود انسان توّجه 
داش��ته و همه  نیازهای او را با توّجه به توان و امکاناتش برآورده س��ازد. پیش��نهاد 
می ش��ود که برای طّراحی یک برنامه جامع و همه جانبه، ابتدا فهرس��تی از نیازها و 
خواس��ته های خود و جامعه را با مش��ورت یک کارشناِس دل سوز تهّیه کنیم، سپس 
برنامه ای را بر اساس آن نیازها برای خود طّراحی نماییم. بنابراین مطالعه و مشورت 
با کارشناسان دل سوز، از جمله اساسی ترین راه کارها برای دست یابی به یک برنامه 

جامع است.
  

فهرستیازنیازهاییکجوان

در این قس��مت به منظور کمک ب��ه خوانندگان محت��رم در طراحی یک برنامه 
جامع، فهرس��تی از خواسته ها و نیازهای فردی و اجتماعی انسان را ارائه می دهیم. 
در این فهرس��ت، نیازها به دو بخش فردی و اجتماعی تقس��یم گردیده  است و در 
بخش نیازهای فردی، به سه شاخص اصلی یعنی نیازهای جسمی، نیازهای روحی 
روانی و نیازهای فکری و عقالنی اشاره شده است. در بخش نیازهای اجتماعی به 
سه ش��اخص اصلی، یعنی نیازهای خانوادگی، نیازهای مربوط به جامعه و نیازهای 

حکومت اسالمی پرداخته شده است.
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خواستههاونیازهایفردي

خواسته ها و نیازهای فردی ما به سه بخش قابل تقسیم است: نیازهای جسمي، 
خواس��ته ها و نیازهای روحي و روانی، و باالخره نیازهای عقلي و اندیشه اي، که به 

تفصیل پیرامون هریک سخن خواهیم گفت.

الف(نیازهایجسمي

انسان هم دارای جسم است و هم دارای روح. دین اسالم نیز برنامه های متنّوعی 
برای هر دو بعد وجودی انس��ان در نظر گرفته اس��ت. تمامی پزشکان، متخصصان 
و روان شناس��ان، معتقدند که سالمتی جسم، بی ارتباط با سالمتی روح نیست؛ زیرا 
هر یک از جس��م و روح در انس��ان، روی دیگری تأثیر می گذارد. بنابراین در کنار 
توّجه به نیازهای روحی، توّجه به خواس��ته های جس��مانی نیز بسیار ضرورت دارد. 
یک فرد باید به این دس��ته از نیازهای خود توّجه کند و در تمام برنامه ها این دسته 
از خواس��ته های طبیعی خود را مورد عنایت قرار دهد. در غیر این صورت ضررهای 
جب��ران ناپذی��ری در انتظار او خواهد بود. توّجه به تغذیه  س��الم، همچنین توّجه به 
تفریح سالم از قبیل؛ ورزش مناسب، دیدار با دوستان، گردش، برگذاری و یا شرکت 
در مهمانی ها، اس��تفاده از برنامه های تفریحی و مناس��ب صدا و سیما و... به مقدار 
الزم ب��رای یک جوان، مفید و حّتی ضروری اس��ت. گرچ��ه بعضی از این برنامه ها 
ح روح و روان انسان هستند، ولی بر روی جسم نیز اثر دارند. البته ناگفته نماند  مفرِّ
که تفریحات فیزیکی که دارای تحّرک هستند، مخصوصًا برای اهل علم، از اهّمیت 

بیشتری برخوردارند.
امروزه کم نیس��تند روان شناس��انی که بر نقش تفریح سالم در زندگی برای همه 
قشرهای مردم و به خصوص برای اهل علم تأکید دارند ولی با اندک تأّملی خواهیم 
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دید که اهل بیت 7به عنوان برترین روان شناس��ان عالم، بهترین عبارات را در این 
باره دارند. نمونه ای از این عبارات را هم اکنون بیان می کنیم:

در روایتی از امام کاظم  آمده اس��ت که: »اِْجَتِهُدوا ِفي أَْن َیُکوَن َزَمانُُکْم أَْربََع 
ْمِر الَْمَعاِش َو َساَعًة لُِمَعاَشَرِة اْلِْخَواِن َو الثَِّقاِت  ِ َو َساَعًة ِلَ َس��اَعاٍت َساَعًة لُِمَناَجاِة اهللَّ
اتُِکْم  ُفونَُکْم ُعُیوبَُکْم َو ُیْخلُِصوَن لَُکْم ِفي الَْباِطِن َو َس��اَعًة تَْخُلوَن ِفیَها لِلَذَّ الَِّذیَن ُیَعرِّ
��اَعِة تَْقِدُروَن َعلَی الثَّاَلثَِة َس��اَعات؛1 تالش کنید که زمان  ٍم َو بَِهِذِه السَّ ِفي َغْیِر ُمَحرَّ
شما به چهار ساعت تقسیم شود: یک ساعت برای مناجات با خداوند و یک ساعت 
برای مسئله معیشت و یک ساعت هم برای معاشرت با برادران و افراد مورد اعتماد، 
همان های��ی که عیوب ش��ما را به ش��ما معّرفی می کنند و در باط��ن، خود را برای 
دوستی با شما مخلص می کنند و باالخره ساعتی را هم خالی کنید برای لّذت های 
غیر حرام خود و بدانید که به کمک این ساعت است که شما بر انجام وظایف خود 

در آن ساعات سه گانه  دیگر قدرت پیدا می کنید.« 
در ای��ن روایت به روش��نی می بینیم که حض��رت چه قدر زیبا، نق��ش ُپر اهّمیت 
لّذت ه��ای حالل و تفریح س��الم را در تمام ام��ور زندگی بیان فرم��وده اند. با این 
اوصاف، بس��یار به جا و ضروري اس��ت که در برنامه هاي شبانه روزي خود حتمًا به 
ای��ن نیاز های طبیعي خود نیز توّجه کنیم و در کنار کارها و برنامه هاي دیگر، وقتي 
را به ورزش و تفریح های س��المي که از آن ها یاد کردیم، اختصاص دهیم تا بتوانیم 

با  آمادگی و نشاط بیشتري به سایر برنامه های خود بپردازیم. 
در روایت دیگری از ابوذر غفاری. می خوانیم که رس��ول خدا  در ادامه تقسیم 
س��اعات روزانه فرمودند: »... َو َس��اَعٌة َیْخُلو ِفیَها بَِحظِّ نَْفِسِه ِمَن الَْحاَلِل َفإِنَّ َهِذِه 

1 . بحار االنوار، ج75، ص321، باب 25 مواعظ موسی بن جعفر ، و حکمه، ح3.
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اَعاِت َو اْس��تِْجَماٌم لِلُْقُلوِب َو تَْوِزیٌع لََها؛1 ... و یک ساعتی را  ��اَعَة َعْوٌن لِتِلَْک السَّ السَّ
هم خالی بگذارد برای حّظ و بهره  نفسانی خود از حالل، چرا که این ساعت کمکی 
برای س��ایر ساعات است و س��بب راحتی و فراغت دل هاست.« امام صادق  نیز 
��اَعَتْیِن؛2 به درستی که این بخش از ساعات  می فرمایند: »َفإِنََّها َعْوٌن َعلَی تِلَْک السَّ
]که برای لّذات حالل قرار داده شده[، کمکی هستند بر انجام آن دو بخش دیگر.« 
در روایتی نیز مولی امیر المؤمنین  می فرمایند: »إِنَّ لَیلََک َو نََهاَرَک اَل َیسَتوِعَباِن 
لَِجِمیِع َحاَجاتَِک َفاقِس��مَها بَی��َن َعَملَِک َو َراَحتَِک؛3 روز و ش��ِب تو گنجایش تمام 

نیازهای تو را ندارد، پس آن ها را میان کار و استراحت تقسیم کن.« 

کتبپیشنهادی

مخاطبی��ن عزی��ز به منظور مطالعه بیش��تر در خصوص لزوم توّج��ه به نیازهای 
جسمی، می توانند به این کتاب ها مراجعه نمایند: 

؛ بخش های نش��اط در خانه، تفریح سالم و  خانواده پویا، جلدهای 2، 4 و 5. 1
تغذیه؛ نشر مؤّسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ..

آیین بهزیس��تی اس��الم، نوش��ته احمد صبور اردوبادی، دفتر نشر فرهنگ  2 .
اسالمی.

کتاب هایی که متخّصصین در مورد تغذیه سالم نوشته اند. 3 .

1 . بحار االنوار، ج12، باب3، ص71.
2 . الکافي، ج5، باب إصالح المال و تقدیر المعیشة، ص87، ح1.

3 . غرر الحکم، متفرقات اجتماعي، ص480، ح11035.  
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ب(نیازهایروحيوروانی

در خصوص برآورده کردن این دس��ته از نیازها باید چند مس��ئله مورد توّجه قرار 
گیرد:

: یکی از مهم ترین نیازه��ای روحی و روانی  ارتب��اط ب��ا خدا و اهل بی��ت 7. 1
انسان به طور فطری توّجه به خداوند و نیز اولیای خاّص اوست. چرا که به 
فرموده ي قرآن؛ یاد خداوند آرامش ویژه ای را در دل انس��ان ایجاد می کند: 
ِ تَْطَمئِنُّ الُْقُلوُب1 و از طرفی راه رس��یدن به خداوند متعال  أاَََل بِِذْک��ِر اهللَّ
در توّجه و پیروی کردن از اهل بیت 7نهفته ش��ده است، همان گونه که در 
َ بََدأَ بُِکْم؛2 هر کس اراده کرده  زیارت نامه  ایش��ان می خوانیم: »َمْن أََراَد اهللَّ
اس��ت خدا را، باید از شما ش��روع کند ]تا به خدای متعال برسد[.« در واقع 
یکی از دغدغه های اهل بیت 7مس��ئله  بندگی خدای تعالی بوده است. امام 
سّجاد در ضمن یکی از مناجات های خود به خداوند عرضه می دارد: »َو 
��ْیَطاِن  ْرنِ��ي َما َکاَن ُعُمِري بِْذلًَة ِفي َطاَعتَِک، َفإَِذا َکاَن ُعُمِري َمْرتَعًا لِلشَّ َعمِّ
؛3 خدایا  ، أَْو َیْسَتْحِکَم َغَضُبَک َعلَيَّ َفاْقبِْضنِي إِلَْیَک َقْبَل أَْن َیْسبَِق َمْقُتَک إِلَيَّ
تا هنگامی که عمرم در راه اطاعت فرمان تو به کار رود، به من عمر بده و 
هر گاه عمرم چراگاه ش��یطان گردید مرا بمیران قبل از این که خشم تو به 
س��وی من سبقت بگیرد، یا غضب تو بر من استحکام پیدا کند.« همچنین 
در ش��رح حال حضرت امام . داریم که ایش��ان اجازه نمی دادند که وقتشان 
تلف شود. در واقع تمام لحظات زندگی ایشان، ارتباط با خدا بود، همه این ها 

1. سوره مبارکه رعد، آیه شریفه 28.
. 2. الکافي، ج4، ص575، باب زیارة قبر أبي عبد اهلل الحسین

3 . امام سّجاد ، الصحیفة الّسّجادیة، قم: دفتر نشر الهادی، 1376ش، ص92، دعای20.
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برای ما درس است. امام . با این گونه رفتار کردن در واقع می خواستند به ما 
بگویند که در هیچ لحظه ای نباید مبدأ را فراموش کرد.1

از طرف��ی مطالع��ه و تأّمل در ق��رآن و عمل به دس��تورات آن از جمله 
کارهایی اس��ت که در اقتدای به اهل بیت 7م��ا را یاری خواهد کرد. قرآن 
عالوه بر این که کتاب آسمانی ما مسلمانان است و مطالعه آن عاملی برای 
احس��اس بندگی است، به فرموده امام سّجاد  همراهی با آن، راه نجات 
از وحش��ت اس��ت. حضرت فرموده اند: »لَْو َماَت َمْن بَْیَن الَْمْشِرِق َو الَْمْغِرِب 
لََما اْسَتْوَحْشُت بَْعَد أَْن َیُکوَن الُْقْرآُن َمِعي؛2 اگر همه  کسانی که بین مشرق و 
مغرب عالم هستند، بمیرند )در اثر کفر و بی ایمانی دل ایشان بمیرد(، من از 
تنهایی نخواهم ترسید پس از این که قرآن با من باشد.« یعنی قرآن است 

که به خوبی می تواند مرا از وحشت هر گونه تنهایی نجات دهد.
هم چنین شیعه بودن ما باعث شده تا در نهاد خود احساس خاّصی نسبت 
به اهل بیت عصمت و طهارت 7و همه کس��انی که با ایشان ارتباط دارند، 
پیدا کنیم. ما نمی توانیم نس��بت به این حّس بی تفاوت باشیم. بنابراین باید 
کارهایی از قبیل؛ ش��رکت در مجالس جش��ن و سرور و یا عزای اهل بیت 
7، مطالعه در رابطه با زندگی و ایده ها و برنامه های ایشان، هدایای مالی و 
معنوی به ایشان، دعا برای ایشان و نیز کمک و هم کاری با شیعیان ایشان 
را در برنامه های خود بگنجانیم تا آن که پاس��خ درس��تی به این نیاز طبیعی 

1. واحد خاطرات وابس��ته به مؤّسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی ، پرتوی از خورشید، مجموعه 365 
خاطره از زندگی حضرت امام خمینی .، تهران: مؤّسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی ، پاییز1378ش، 

ص189، به نقل از مرضیه حدیده چی )دباغ(.   
2. الکافي، ج2، ص602، کتاب فضل القرآن، ح13.
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خود داده باشیم.

اصولراهبردیاینارتباط

البت��ه در ارتباط با خداوند و اولیای پاک او، توّجه به نکاتی چند ضروری 
به نظر می رسد: 

ال��ف( انتخاب برترین راه برای ای��ن رابطه: رابطه  با خداوند و معصومین 
7گونه های مختلفی دارد. ولی بهترین نوع ارتباط که تأثیر بیش��تر و بهتری 
بر روح و روان ما خواهد گذاش��ت، آن است که مخلصانه و همراه با اشک 
باش��د. به عنوام مثال اش��ک ندامت از کرده های خود در پیش��گاه خداوند، 
اش��ک ترس از عذاب های الهی که برای گنه کاران فراهم اس��ت، اش��ک 
امید و ش��وق به دیدار خداوند و رس��یدن به بهش��ت رضوان او و اشک بر 
مصیبت های جان گداز اهل بیت 7، همه این موارد در آرامش انس��ان نقش 
معجزه آسایی دارند و تا انسان مّدتی آن ها را تجربه نکند، ممکن است این 

آثار پربرکت را باور نکند. 
ب( پرهی��ز از افراط و تفریط: در ارتباط با خداوند و اهل بیت 7هیچ گونه 
افراط و تفریطی جایز نیس��ت. البته افراط و تفریط در هیچ کاری پسندیده 
نیست و از جمله در این موارد، که گاهی باعث از دست رفتن برخی واجبات 
خواهد شد. بنابراین برای جلو گیری از افراط و تفریط در این برنامه ها بهتر 

است با یک استاد اخالق، مشورت کنیم. 
ج( توّجه به اقبال و ادبار دل: می دانیم که دل انس��ان گاهی حالت اقبال 
دارد، به این معنا که پذیرای انجام اعمال عبادی است و گاهی حالت ادبار 
دارد، یعنی هیچ گونه آمادگی برای انجام عبادت را ندارد. بنابرین ما باید در 
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تمام امور مستحّب، مسئله اقبال و ادبار دل را لحاظ کنیم، به این نحو که در 
صورت اقباِل دل، خود را سیر نکنیم، یعنی به عنوان مثال اگر آمادگی انجام 
عبادتی را به مدت یک ساعت داریم، نیم ساعت و یا در نهایت چهل دقیقه 
به عبادت بپردازیم و نه بیش��تر، تا آن  که در روزهای بعد نیز چنین رغبتی 
در ما باقی بماند. و در صورت ادباِر دل به حّد اقلِّ ممکن اکتفاء کنیم، یعنی 
به عنوان مثال برای تعقیبات نماز به یک صلوات و یا دعایی کوتاه بس��نده 

کنیم تا خدای ناکرده به طور کلّی از عبادت زده نشویم.
د( قرار دادن بهترین اوقات برای عبادت: انس��ان نباید زمان کس��الت و 
  بی حالی را برای عبادت و ارتباط با خدای تعالی قرار دهد. امیر المؤمنین
می فرمایند: »اِجَعل لَِنفِس��َک ِفیَما بَیَنَک َو بَیَن اهللِ ُسبَحانَُه أَفَضَل الَمَواِقیِت 
َو اَلقَساِم؛1 برای خودت، برترین اوقات و بخش های زمان را در آن چه که 

بین تو و خدای سبحان است )عبادات و راز و نیازت( قرار ده.«

توّجه به احساس��ات و جنبه هاي عاطفي زندگي: از جمله سرمایه های مهّم  2 .
زندگی انس��انی، وجود احساسات و عواطفی است که خداوند  متعال در نهاد 
او قرار داده اس��ت. انس��ان باید در همه برنامه ها ب��ه خصوص برنامه های 
هفتگی به این نیاز فطری خود توّجه کند و آن چه را که در برآورده کردن 
احساس��ات و عواطفش مؤثّر اس��ت، در برنامه خود بگنجاند. بی اعتنایی به 
این بخش از نیازهای فطری و طبیعی نیز خس��اراتی را به بار خواهد آورد. 
هم اکنون به منظور استفاده مخاطبین گرامی، برخی از برنامه هایی را که در 

این راستا مورد نیاز است، ذکر می کنیم: 
1 . غرر الحکم، الفصل العاشر في عبادة اهلل، ص198،ح3933.  
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ال��ف( توّجه عمیق به تمام امور معنوی، اع��ّم از ارتباط با خداوند و اهل 
بیت 7از آن جهت که در وجود ما حّس بندگی و تش��ّیع وجود دارد، بس��یار 

ضروری است. 
ب( توّج��ه به خان��واده و عزیزان خویش به خص��وص والدین را باید در 
ضمن برنامه های خود قرار دهیم. به راس��تی ک��دام آغوش می تواند مانند 
آغوش مادر، انس��ان را در ارضای عواطف خانوادگی یاری کند؟ هم نشینی 
با کدام هم صحبت می تواند جای هم نش��ینی با اه��ل و عیال، والدین و یا 
خواهر و برادر ما را ُپر کند؟ و کدام فیلم و سریال می تواند ما را از صله رحم 
و دید و بازدیدهای فامیلی بی نیاز گرداند؟ بنابراین بسیار ضروری است که 
در برنامه ه��ای خود اموری  همچون؛ در کنار خانواده بودن، دید و بازدید، و 

صله  رحم را بگنجانیم و این حّس درونی خود را بی پاسخ نگذاریم.   
ج( داشتن یک یا چند دوست خوب از جمله نیازهای فطری انسان است. 
اساسًا انس��ان موجودی است که شأنیت و طبیعت انس  گرفتن را داراست. 
ما نمی توانیم به این نیاز خود بی توّجه باش��یم. البته در انتخاب دوست و در 

همراهی با دوستان باید به نکاتی چند توجه داشته باشیم: 
اواًل: دوست خوب، کسی است که عاقل، متّدین، خانواده دوست، متخلّق 
به اخالق پس��ندیده و مهربان باشد. امام صادق  در مورد ویژگی چنین 
دوس��تانی می فرمایند: »إِنَّ ِفي ِحْکَمِة آِل َداُوَد... َیْنَبِغي لِلُْمْس��لِِم الَْعاِقِل أَْن 
َیُکوَن لَُه... َساَعٌة ُیاَلِقي إِْخَوانَُه الَِّذیَن ُیَفاِوُضُهْم َو ُیَفاِوُضونَُه ِفي أَْمِر آِخَرتِِه؛1 
به درس��تی که در حکمت آل داوود )علی نبّینا و آله و علیه الس��الم( چنین 
آمده اس��ت که سزاوار است که برای مسلمان خردمند... ساعتی باشد برای 

1. الکافي، ج5، باب إصالح المال و تقدیر المعیشة، ص87، ح1.
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مالقات برادرانی دینی که همدیگر را در امر آخرت تشویق می کنند و یاری 
می دهند.«

ثانیًا: در دوس��تی با افراد باید توجه داش��ته باش��یم که حدود دوس��تی را 
مراعات کنیم، یعنی اس��رار مهّم زندگی خود را به او نگوییم، ش��وخی های 
بی جا نکنیم، خیر خواه دوس��تانمان باشیم، توّقعات بی مورد نداشته باشیم و 
به فرموده  امام صادق :”أَْیَسُر َحقٍّ ِمْنَها أَْن ُتِحبَّ لَُه َما ُتِحبُّ لَِنْفِسَک َو 
تَْکَرَه لَُه َما تَْکَرُه لَِنْفِس��َک؛1 آسان ترین حّق از حقوق برادر مؤمن این است 
که آن چه را برای خود دوست می داری، برای او هم دوست بداری و آن چه 

را برای خود نمی پسندی، برای او هم نپسندی.«

پیشنهادها

* در مورد ارتباط با خدا و اهل بیت 7، بهتر اس��ت با یک اس��تاد اخالق 
مجّرب مشورت شود.

* در مورد مسئله عواطف و احساسات بشری، کتاب خانواده پویا، جلدهای 
4، 5 و 6 و نیز کتاب نظام خانواده در اس��الم، نوش��ته اس��تاد شیخ حسین 
انصاری��ان  و کتاب هایی که متخّصصین فّن در مورد آداب معاش��رت و 

آداب دوستی نوشته اند، مفید است.

توّجه به موجبات نش��اط در زندگی: توّجه ب��ه موجبات آرامش و راحتی در  3 .
  زندگی از امور اجتناب ناپذیر زندگی اس��ت. به طوری که حضرت امیر
وِعَباِن لَِجِمیِع َحاَجاتَِک َفاقِس��مَها  می فرمایند: »إِنَّ لَیلََک َو نََهاَرَک اَل َیس��تَ

1. الکافی، ج2، ص169، باب حق المؤمن علی أخیه و أداء حقه، ح2.
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بَیَن َعَملَِک َو َراَحتَِک؛ روز و ش��ِب ت��و گنجایش تمام نیازهای تو را ندارد، 
پس آن ها را میان کار و استراحتت تقسیم کن.« عوامل گوناگونی می توانند 
باعث نشاط روحی و روانی در زندگی شوند که برای جامع بودن برنامه های 
ش��بانه روز، باید به این عوامل توّجه کنیم. برخی از موجبات نشاط عبارتند 
از: تفریح س��الم، خوراک و پوشاک مناس��ب، مکان مناسب برای زندگی یا 
برای انجام برنامه ها، داشتن هم نشین خوب، داشتن هم بحث خوب، ارتباط 
با یک اس��تاد خوب، این موارد همه در ایجاد و اس��تمرار نش��اط ما مؤثّرند. 

برخی از این امور را بیشتر توضیح می دهیم:

توّجه به خوراک و پوشاک و مکان مناسب
باید توّجه داشت که این امور فقط از جهت جسمی حائز اهّمیت نیستند، 
بلکه تأثیر این امور بر روح و روان ما، به مراتب از تأثیر جسمی آن ها بیشتر 

و مهم تر است. 

توّجه به برنامه خواب
پیش��رفت های تازه پژوهش��ی در مورد خواب، نشان می دهد که بعضی 
از بیماری های روانی با تغییرات مش��ّخص فیزیولوژی خواب همراه است. 
بنابراین بی نظمی در چرخه خواب مش��کالتی را در پی خواهد داش��ت که 
برخ��ی از آن ها عبارتند از: بی خوابی، پرخوابی، انقطاع مکّرر خواب، خواب 

آلودگی مفرط و...
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بهداشت خواب
ب��رای این که از خواب بیش��ترین لّذت و آرام��ش دریافت گردد و با آن 
بتوان ترمیم انرژی نمود و در عین حال مبتال به اختالالت خواب هم نشد، 
باید بهداشت خواب را مراعات نماییم. در مورد بهداشت خواب نکاتی حائز 

اهّمیت است که برخی از آ ن ها را مورد توّجه قرار می دهیم: 
* باید سعی کنیم تا از خواب اّول و سرشب بهره مند گردیم. اگر بتوانیم 
ش��ب ها زودتر بخوابیم، بی تردید صبح ه��ا زودتر و راحت تر از خواب بلند 

خواهیم شد و به امور روزانه نیز بهتر خواهیم پرداخت. 
* نباید چرخه خواب را بر هم بزنیم. 

* می بایس��ت قبل از خواب، از زیاده خوری و یا تناول غذاهای س��نگین 
خود داری کنیم. 

* مناسب است که از خواب قیلوله1 که در روایات اهل بیت 7 مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت، بهره مند شویم. این قس��م خواب نقش مؤثّری در انجام 

بهتر کارهای نیمه دّوم روز خواهد داشت. 
* باید س��عی کنیم که محیط خواب ما از هر گونه س��ر و صدا، نور و هر 

گونه آلودگی دیگری عاری باشد. 
* پسندیده است که قبل از خواب با طهارت و وضو باشیم و با یاد و نام 

خداوند متعال به بستر برویم. 
* نکته بس��یار مؤثّر در بهداش��ت خواب این است که چند دقیقه قبل از 
خواب آیاتی از قرآن کریم را تالوت کنیم. البته تالوت آیة الکرس��ی، سوره 

1 . خواب قیلوله عبارت اس��ت از خواب پیش از ظهر و یا بعد از ظهر که خواب پیش از ظهر به مراتب بهتر 
از عصر است.  
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فلق و س��وره ناس، مناسب تر است. خواندن دعاهای وارد شده از اهل بیت 
7 نیز بسیار مناسب است. 

* بهتر است که قبل از خواب، به دستشویی برویم. 
* عامل مؤثّر دیگر در بهداش��ت خواب این است که از روش آرام سازی 

مانند انبساط عضالنی تدریجی و مراقبه استفاده کنیم. 1

درمان پرخوابی
پرخواب��ی نیز مانن��د بی خوابی یکی از اختالالت خواب اس��ت که برای 
حل این مش��کل مناسب اس��ت که به روان شناس و روان پزشک مراجعه 
کنیم. البته توّجه به برخی از عوامل پرخوابی مانند افسردگی، نامنّظم بودن 
چرخه خواب، رژیم غذای نامناسب، مشکالت جسمانی و بد مصرف کردن 

داروهای مؤثّر بر روان، و کنترل آن ها، در درمان پرخوابی مؤثّر است.
راه کارهای مؤثّ��ری در کنترل پرخوابی وجود دارد که برخی از آن ها به 

این شرح هستند: 
پرخوری در ش��ب، مصرف غذاهای سرد برای طبع های سرد و مصرف 
غذاهای گرم برای طبع های گرم موجب تش��دید خواب آلودگی می شوند، 
بنابراین باید به این مسئله توّجه کنیم. غذا را باید سِر شب تناول نماییم. در 
صورت امکان باید از خواب قیلوله )قبل از ظهر( یا خواب بعد از ظهر بهره 
مند ش��ویم. الزم اس��ت که فعالیت های بدنی خود را در طول روز تعدیل 
نمایی��م و با برنامه ریزی دقیق کوش��ش کنیم که به تدریج از میزان خواب 
خود بکاهیم. برای این کار مناسب است که جدولی تنظیم کنیم و در طول 

1 . مواردی را از ماهنامه فرهنگی اجتماعی پرسمان، شماره 72 استفاده کرده ایم.  
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یک ماه به میزان یک ساعت از خواب خود کم کنیم. یعنی هر پنج روز ده 
دقیقه )پنج دقیقه از ابتدا و پنج دقیقه از انتها( از زمان خواب خود بکاهیم و 
در پن��ج روز بعد این مقدار را دو برابر نماییم. تا آن که در مدت 30 روز، 60 
دقیقه از میزان خواب ما کاسته شود. توّجه به این نکته الزم است که نباید 
از خواب مورد نیاز بدن بکاهیم. نکته دیگر در کنترل پرخوابی این است که 
بای��د برای زمان پس از نم��از صبح خود یک برنامه مفید و الزام آور تنظیم 
نماییم. در نهایت از آن جایی که گاه ممکن است که پرخوابی ناشی از یک 
مش��کل روحی باش��د، برای مقابله با این وضعیت روحی عالوه بر رعایت 
نکات یاد شده، باید به روان پزشک یا روان شناس مراجعه نماییم.1         

به هر حال، یکی از امور بسیار مهّم در حفظ نشاط انسان مسئله خواب و 
استراحت است. بی اعتنایی به این مسئله و عدم تنظیم آن نه تنها می تواند 
نشاط را از انسان سلب کند بلکه تمام برنامه های او را تحت تأثیر خود قرار 
داده و با شکس��ت مواجه خواهد کرد. مس��ئله خواب و تنظیم آن از اموری 

است که قطعًا نیاز به مشورت با پزشک و کارشناس دارد.
 

ج(نیازهایفکریوعقالنی

براي پاس��خ دهي به نیازهاي مختلف جامعه، نیاز به مطالعات گس��ترده در زمینه 
هایي را داریم که جامعه به آن محتاج اس��ت. بنابراین الزم اس��ت در برنامه هاي 
خود به بنیادهاي فکري و زیربناهاي اندیشه اي توجه کنیم و اندیشه خود را از نظر 
مس��ایِل عقیدتي، سیاسي، اجتماعي، اخالقي، تفسیری و ... با مطالعه کتب مناسب 
و شرکت در برنامه های آموزنده، تقویت نماییم. البته باز هم برای تشخیص درست 

1 . ماه نامه فرهنگی اجتماعی پرسمان ، شماره 72، دی ماه 1387، ص35. با کمی تغییرات.
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نیاز جامعه و توان خود، باید مشورت کنیم و هر سال برنامه ای مناسب برای برآورده 
ک��ردن ای��ن بخش از نیاز علمی خود و جامعه طراحی ک��رده و به آن عمل نماییم. 
یافتن سیر مطالعاتی صحیح در هر یک از این حوزه های معرفتی، نیازمند مشورت 

با اساتید مجّرب است. 

توصیههاییدرموردمطالعاتجنبی

در مورد مطالعات جنبی، توجه به برخی توصیه ها ضروری است که هم اکنون به 
آن ها اشاره می کنیم:

پرهیز از پراکنده خوانی 1 .
برخ��ی هر کتابی که دم دستش��ان قرار گرفت را ب��دون هدف و برنامه، 
توّرق کرده و از هر بخش��ی، مقداری را مطالعه می کنند، آن هم بدون دّقت 
و پی گی��ری. و برخی هم به دنبال ُج��ک و فکاهی و مجاّلت و جدول و... 
می روند. این کار را پراکنده خوانی می گویند که البته مطلوب نیس��ت مگر 
این که فرد در راستای انجام یک تحقیق، از هر کتاب، قدری استفاده کند. 
کس��انی که به پراکنده خوانی عادت کرده اند، قرآن خواندنش��ان هم چنین 
اس��ت که هر روز از یک جا قدری قرائت می کنن��د و هرگز موّفق به ختم 
قرآن نمی ش��وند. شهید مطّهری . در مورد پراکنده خوانی می فرمایند: »آدم 
غیر رشید تصّور می کند حافظه یک انبار است، انباری که باید دائمًا آن را ُپر 
کند... اّما آدمی که رشید باشد در بهره برداری از حافظه خود دّقت می کند... 
حاضر نیس��ت هر چه شد در آن س��رازیر کند... مفیدترها را انتخاب می کند، 
س��پس آن ها را به حافظه خویش می سپارد آن چنان که امانتی را به امینی 
می سپارد؛ در خوِد سپردن، دقت می کند، یعنی واقعًا و به طور دقیق و روشن 
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آن را وارد ذهن می کند و س��پس تحوی��ل حافظه می دهد.«1 در جای دیگر 
می فرماید: »انس��ان رشید کتاب ها و مطالبی را که برای خود الزم می داند 
جمع می کند، آن ها را مکّرراً مطالعه و دسته بندی و سپس خالصه می کند. 
خالصه را یادداش��ت کرده و به حافظه  خود می سپارد؛ بعد به موضوع دیگر 
می پردازد... حّتی االمکان تا از موضوعی فارغ نش��ده است و در حافظه به 

صورت روشن و منّظم نسپرده است، وارد موضوع دیگر نشود.«2 

دوبار خواندن کتب مفید 2 .
از جمله توصیه های حضرت استاد شهید مطّهری . این است که: »انسان 
کتاب را ب��ار اّول به قصد لّذت می خواند. در این صورت نمی تواند در مورد 
مطال��ب کتاب، قضاوت کن��د. دور دّوم می خواند )حّتی قوی ترین حافظه ها 
نیازمند اس��ت که یک کتاب مفید را ال اقل دو بار پش��ت سر هم بخواند(، 
پس از آن مطالب را تجزیه و تحلیل و دسته بندی می کند و هر مطلبی را با 
توّجه به این که از چه دس��ته مطالب است به حافظه می سپارد. بعد کوشش 
می کند که کتاب دیگری را در دستور مطالعه قرار دهد که در موضوع کتاب 

پیشین است.«3 

مدیریت حافظه  3 .
طرح بحث مدیریت حافظه نیز از ابتکارات استاد مطّهری . است. ایشان 

1 . مطّهری، مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، تهران: انتشارات صدرا، چ17، اسفند1385، ص105.
2 . امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص106.

3 . امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص105 و 106.
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در این زمینه می فرماید: »اش��تباه اس��ت اگر انسان یک کتاب را مانند یک 
س��رگرمی مطالعه کند و قب��ل از آن که مطالب کتاب درس��ت جذب ذهن 
ش��ده باش��د و ذهن فرصت تجزیه و تحلیل پیدا کرده باشد، به کتاب دیگر 
و موض��وع دیگ��ر بپردازد؛ ام��روز کتب تاریخی، فردا روان شناس��ی و پس 
فردا مثاًل کتب مذهبی مطالعه کند؛ همه مخلوط می ش��وند و حکم انباری 
بی نظم را پیدا می کند. انس��ان رش��ید کتاب ها و مطالب��ی را که برای خود 
الزم می داند جمع می کند، آن ها را مکّرراً مطالعه و دس��ته بندی و س��پس 
خالص��ه می کند. خالصه را یادداش��ت و به حافظه  خود می س��پارد؛ بعد به 
موضوع دیگر می پردازد. چنین کسی اگر حافظه اش ضعیف هم باشد از آن 
حّداکثر اس��تفاده را می کند و مثل کس��ی می شود که کتاب خانه  منّظمی با 
قفسه های مرتّب دارد، کتاب خانه ای که هر قفسه اش به کتاب های معّینی 
در رش��ته خاّص مربوط می ش��ود، به طوری که هر کتاب��ی را بخواهد فوراً 
دس��ت می گذارد روی آن و آن را می یابد؛ اّما اگر غیر از این باش��د، همانند 
آدمی اس��ت که کتاب خانه ای با هزارها کتاب داش��ته باشد، اّما کتاب ها را 
روی یکدیگر ریخته است؛ هر وقت کتابی را بخواهد دو ساعت باید دنبالش 

بگردد تا پیدا کند.«1

تنّوع در مطالعات  4 .
بدیهی است که تنّوع در مطالعات، بسیار مطلوب است و صد البته که این 
مقوله با پراکنده خوانی فرق اساسی دارد و در عین حال منافاتی با مدیریت 
حافظه نیز ندارد. الزم نیست انسان مطالعات خود را متمرکز کند روی یک 

1 . امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص106.
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موضوع و مثاًل روزی دو س��ه س��اعت پیرامون آن مطالعه کند. چرا که این 
کار گاهی دل زدگی می آورد. بلکه شخص می تواند دو یا سه موضوِع متنّوع 
را بر حس��ب نیاز و عالقه  خود، انتخاب کند و مطالعه  هر یک را در بخشی 
از روز ق��رار ده��د و یا به عنوان مثال در اّیام جش��ن و یا عزای معصومین 
7پیرامون آن معصوم  مطالعه کند، با این کار بعد از دو سه سال خواهد 

دید که مطالعات خوب و نسبتًا کاملی در این باره انجام داده است.    
از جمله برکات تنّوع در مطالعه این اس��ت که اّواًل: اگر ش��خص خوب و 
با دّقت مطالعه کند، آرام آرام از نظر علمی ش��خصیتی جامع می شود. ثانیًا: 
اگر در ضمن مطالعه، یادداش��ت هایی هم داشته باشد که بسیار الزم است، 
ب��ه مروِر زمان، تالش او نتیج��ه می دهد و مقاالت و کتاب هایی از خود به 

یادگار خواهد گذاشت. 

کتب پیشنهادی
ب��رای تقویت بنیاد ه��ای فکری و عقیدتی خود می توانی��م از کتب ذیل بهره مند 
ش��ویم، البته عرض کردیم که س��یر مطاالتی الزم اس��ت و باید توّسط یک استاد 

مجّرب طّراحی شود:
. 1- آثار حضرت امام

. 2- آثار استاد شهید مطّهري
. 3- آثار حضرت آیة اهلل مصباح یزدی
. 4- آثار حضرت آیة اهلل جوادی آملی

5- س��ایر کتبی که با مشورت کارشناسان دل س��وز، مورد نیاِز فعلِی ما و جامعه، 
تشخیص داده شوند.
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خواستههاونیازهایجمعی

منظور از نیازهای جمعی؛ آن دسته از وظایف ماست که باید در ارتباط با دیگران 
مراعات ش��وند که ب��رآورده کردن آن ها نی��ز به طور طبیعی، یک��ی از نیازهای ما 
محسوب می ش��ود. در این قسمت از بحث، نیازهای جمعی را به سه بخش تقسیم 

می کنیم:
الف:نیازهایمربوطبهاطرافیان

از آن جا که انس��ان موجودی اجتماعی اس��ت و به برق��راری ارتباط با اطرافیان 
خود محتاج اس��ت و از س��ویی در ارتباط با اطرافیان خ��ود، تکالیفی برای او معّین 
ش��ده، نتیج��ه می گیریم که یکی از نیازهای ضروری انس��ان توّجه به خواس��ته ها 
و نیازهای اطرافیان اوس��ت. بنابرین یکی از مس��ایل بس��یار مهّم در برنامه ریزی، 
توّجه به نیازهاِي فردِي اطرافیان مانند: محارم، ارحام، اس��اتید، ش��اگردان، دوستان 

و همسایگان است. 
در این زمینه پیشنهاد می شود به این امور اهّمیت بدهیم:

مراع��ات آداب معاش��رت: برای ما الزم اس��ت که ای��ن آداب را به خوبی  1 .
بیاموزیم و به بهترین نحو به کار ببندیم، تا آن که در معاشرت با اطرافیان 
خود دچار مش��کل نشویم؛ چرا که مشکالت ناش��ی از این مسئله می تواند 

تمام برنامه های ما را حّد اقل برای مّدتی مختّل کند.
در نظ��ر گرفتن توان و میل اطرافی��ان در برنامه هاي خود: گاهی برنامه ای  2 .
را در دس��تور کار خود قرار می دهیم که برای اطرافیان زحمت وافری را در 
بر دارد و یا از توان ایشان خارج است، در این صورت عاقالنه است که آن 
برنامه را از دستور کار خود خارج کنیم. به عنوان مثال برای مهماني دادن، 
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مس��افرت رفتن و مانند آن الزم است که انساِن مجّرد، توان و میل والدین 
را و انساِن متأّهل، توان و میل همسر و فرزندان خود را لحاظ کند.

آمادگ��ي علمي و روحي براي ایجاد ارتباط: ب��ه عنوان مثال اگر قصد صله  3 .
رح��م داری��م، باید زمانی این برنامه را در دس��تور کار خ��ود قرار دهیم که 
آمادگی کاملی برای این کار داش��ته باش��یم و یا اگر می خواهیم به کالس 
درس برویم باید با آمادگی الزم برویم تا حّق اس��تاد و یا ش��اگردان ضایع 
نشود. نمونه دیگر این نوع آمادگی آماده کردن مطالبي ارزشمند براي ایجاد 
ارتبالط کالمی در مهماني ها و... اس��ت که این آمادگی هم برای برقراری 
ارتباط صحیح مفید است و هم برای تأثیر گذاری مثبت و نیز تأثیر نپذیرفتن 

از خصلت های نادرست و حرف های غلط اطرافیان، مهّم است.
تشخیص نیازهاي اطرافیان: از آن جا که بی توّجهی به اطرافیان، ضررهای  4 .
جب��ران ناپذیری دارد، یکی از وظایف جّدی م��ا در ارتباط با اطرافیان این 
اس��ت که بدانیم چه نیازها و یا خواسته هایی دارند. این آگاهی به ما کمک 
می کن��د تا بهتر بتوانیم برای ش��بانه روز خود برنامه ریزی کنیم. برای نمونه 
عرض می کنیم: آیا خانواده  انس��ان نیاز به تفریح سالم و گردش ندارند؟ آیا 
وظیفه ما نیست که به این قبیل نیازهای ایشان توجه کنیم؟ ُپر واضح است 
که هرگز نمی توانیم برنامه  موّفقی داش��ته باشیم مگر این که در آن برنامه، 
جایی برای تفریح خانواده در نظر گرفته باشیم. همین گونه است نیاز ایشان 
به غذای سالم و جنبه های عاطفی زندگی که می  بایست در برنامه ریزی ما 

مورد توّجه جّدی قرار بگیرد.
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توصیهها

* لزوم مش��ورت: از آن جا که نوع قرابت و آش��نایی ما با اطرافیان متفاوت است، 
بنابرای��ن میزان توّجه ما به نیاز آن ها، بس��ته به م��وارد، تفاوت دارد. به همین دلیل 
مناس��ب است که در این مقوله از مش��ورت با یک استاد مجّرب و کاردان بهره مند 
ش��ویم. به عنوان مثال گاهی س��خن از نفقه  مادر و یا نجات غریق است که لزوم و 
فوریت آن روش��ن اس��ت اّما همه  موارد به این وضوح نیستند و با مشورت است که 

می توان از اشتباه در امان ماند. 
* عدم توّجه به توّقعات بی جا: باید در خواس��ته ها و توّقعات اطرافیان بسیار دّقت 
کرد. زیرا برخی از توّقعات آن ها واقعًا بی جاس��ت، مانند توّقع حضور در مجالسی که 

گناه آلود است. 
* توّج��ه به تربیت دینی: باید مراقب باش��یم که تحت تأثی��ر فضاهای حاکم بر 
خانواده ه��ا، به تربیت غلط روی نیاوریم. بنابراین بهتر اس��ت از آموزه های دینی در 
معاشرت خود بهره  ببریم. به عنوان مثال به این نمونه ها توجه کنیم که وقتی مردم 
در عی��د نوروز ب��ه فرزندان خود عیدی می دهند، ما در اعی��اد متعلّق به اهل بیت 7 
عیدی بدهیم. در اّیام عزا با پوشیدن لباس مشکی و تشویق بچه ها به این کار درس 
تولّی و تبّری را به طور عملی به دیگران بیاموزیم. با شیوه های درست تربیتی برای 
دختر بّچه هایی که لباس مناس��ب نمی پوشند، مسئله ی حجاب را آموزش دهیم. در 
لحظات حضور در خانه  نزدیکان و آشنایان، از آسان ترین روش ها برای انتقال برخی 
معارف کلیدی به کودکان استفاده کنیم. در صورت امکان در مناسبت های مذهبی 
مراسم برپا کرده و از اطرافیان برای شرکت در این مراسم دعوت کنیم و با این کار 

بر بار علمی و معرفتی آن ها بیفزاییم. 
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ب:نیازهایمربوطبهجامعه

باید توجّه داش��ته باش��یم که جامعه ای ک��ه در آن زندگی می کنی��م نیز دارای 
نیازهایی اس��ت و ما در قبال آن مس��ئول هس��تیم، بنابرین باید نیازهای جامعه را 

شناسایی کرده و خود را برای برآورده کردن آن ها آماده کنیم. 
قب��ل از بیان نیازه��ای جامعه، توّجه به این نکته الزم اس��ت که تالش ما برای 
اصالح خود از جهت علمی و معنوی، تنها راه خدمت به جامعه و ایجاد آمادگی برای 
برآورده س��ازی نیازهای جامعه اس��ت. حال، نیازهای مربوط به جامعه را از جهات 

مختلف مورد بررسی قرار می دهیم:
از جهت عاطفي: هم دردي کردن با دردمندان جامعه و اقش��ار آسیب پذیر،  1 .
همراهي و تعاون در امور مثبت، صحیح و مشروع، به کار بردن صبر، حلم و 
مهرباني در معاشرت با مردم، اجابت دعوت مردم برای شرکت در مجالسی 
که مش��روع، الزم و مفید است، و امثال این امور، از جمله نیازهای عاطفی 
جامعه اس��ت که الزم است در ارتباط افراد با یکدیگر مورد توّجه قرار گیرد. 
بنابرای��ن ما نباید برنامه ای را در دس��تور کار خود ق��رار دهیم که در جهت 

خالف این گونه از نیازهای اجتماعی باشد. 
از جه��ت فرهنگ��ی - تربیتي: ما موّظ��ف به ایفای نق��ش در امور تربیتی  2 .
جامعه هس��تیم. بنابراین باید دس��ت کم برای برخی از م��وارد ذیل خود را 

آماده کنیم: 
ال��ف( دعوت عملی مردم به دین: ما مأموری��م که با عمل خود مردم را 
  به س��مت دین س��وق دهیم؛ ابن ابی یعفور نقل می کند که امام صادق
فرمودند: »ُکونُوا ُدَعاًة لِلنَّاِس بَِغْیِر أَلِْس��َنتُِکْم لَِیَرْوا ِمْنُکُم الَْوَرَع َو ااِلْجتَِهاَد َو 
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اَلَة َو الَْخْیَر َفإِنَّ َذلَِک َداِعَیٌة؛1 با غیر زبانتان دعوت کننده مردم باش��ید.  الصَّ
م��ردم باید از ش��ما ورع و تالش و نماز و خیر را ببینن��د، چرا که این خود 
دعوت کننده اس��ت.« بنابراین ما می توانیم با عمل به فرامین دینی، مردم 
را بیش از تبلیغ زبانی، به دین گرایش دهیم. یعنی باید با ساده زیس��تی، با 
برخوردهای صبورانه و آکنده از حلم در مواجهه  با مس��ایل و مش��کالت، با 
معاشرت های سازنده و... تالش کنیم که عالقه مردم را به دین و روحانیت 

افزایش دهیم.   
ب( امر به معروف و نهي از منکر: وظیفه  عموم مردم و مخصوصًا عالمان 
دین اس��ت که در جامعه بی تفاوت نباش��ند، بلکه دیگران را امر به معروف 
و نهی از منکر کنند. بنابراین در این راس��تا باید آمادگی الزم را به دس��ت 
آوری��م. که بخش عم��ده این آمادگی از جهت آگاهی به زمان و ش��ناخت 

معروف ها و منکرهاست. 
ج( تعلیم و تربیت: از امام رضا  روایت شده است که حضرت فرمودند: 
ُ َعْبداً أَْحَیا أَْمَرنَا ُقلُْت َکْیَف ُیْحیِي أَْمَرُکْم َقاَل َیَتَعلَُّم ُعُلوَمَنا َو ُیَعلُِّمَها  »َرِحَم اهللَّ
النَّاَس َفإِنَّ النَّاَس لَْو َعلُِموا َمَحاِس��نَ َکاَلِمَنا اَلتََّبُعونَا؛2 یعنی خداوند رحمت 
کند بنده ای را که امر ما را احیا کند. از حضرت پرسیدند: چگونه امر شما را 
احیا کند؟ حضرت فرمودند: علوم ما را بیاموزد و آن ها را به مردم بیاموزاند، 

چرا که اگر مردم محاسن کالم ما را می دانستند از ما تبعیت می کردند.
د( تبلیغ هنرمندانه: ما به عنوان طالب علوم دینی، موّظف به تبلیغ دین، 

1. الکافي، ج2، ص78، باب الورع، ح14.
2. حّر عاملی، محّمد بن حس��ن بن علی بن محّمد بن حس��ین، )معروف به شیخ حّر عاملی (، وسایل الشیعة، 

.قم: مؤّسسه آل البیت 7، 1409ق، ج27، ص92، باب8، وجوب العمل بأحادیث الّنبي
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آن ه��م از نوع هنر مندانه و به روِز آن هس��تیم. البته ام��روزه تبلیغ دین در 
قالب های مختلفی انجام می گیرد مانند؛ نوش��تن کتاب و مقاله، منبر رفتن، 

کالس داری و... که نباید از شیوه های مدرن هم در این راستا غافل بود. 
از جهت سیاس��ي: الزم اس��ت در زمینه مس��ایل سیاس��ی و پاسخ دهی به  3 .

نیازهای سیاسی جامعه خود، به نکات ذیل توّجه شود: 
الف( آگاهي به زمان: ما باید برای مصون ماندن از خطاها و اش��تباهات 
زمان ش��ناس باش��یم. امام صادق آگاهی به زمان را از وظائف انس��ان 
عاقل دانسته و فرموده اند: »ِفي ِحْکَمِة آِل َداُوَد َعلَی الَْعاِقِل أَْن َیُکوَن َعاِرفًا 
بَِزَمانِِه...؛1 در حکمت آل داوود )علی نبّینا و آله و علیه الس��الم( آمده است: 
  بر عاقل است که عارف به زمان خود باشد.« و نیز موال امیر المؤمنین
در مورد رابطه با معرفت و زمان شناس��ی می فرمایند: »َحْس��ُب الَْمْرء... َو 
ِمْن ِعْرَفانِِه ِعلُْمُه بَِزَمانِه؛2 برای انس��ان از نظر عرفان و معرفت همین کافی 
اس��ت که به زمانه خود آگاه باش��د. آگاهی به زمان دارای برکاتی است که 
مهمّ ترین آن ها را می توان در بیان امام صادق  به مفّضل یافت. حضرت 
فرمودند: »الَْعالُِم بَِزَمانِِه اَل تَْهُجُم َعلَْیِه اللََّوابُِس؛3 امور مش��تبه بر ]انس��اِن[ 

عالم به زمان خود ، هجوم نمی آورند. 
 ب( اطاّلع رس��انی صحیح: زمان شناس��ی ما موجب می شود بتوانیم در 
مسایل مختلف، اطاّلعات صحیحی در اختیار مردم قرار دهیم و به رسالت 

خود در این خصوص به خوبی عمل کنیم.  

1 . الکافي، ج2، ص116، باب الصمت و حفظ اللّسان، ص3، ح20. 
2 . بحار النوار، ج75، ص80، باب16.

3. الکافي، ج1، کتاب العقل و الجهل، ص26، ح29.  
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ج( ایجاد بینش سیاسی: درک صحیح از جریانات حاکم بر جهان، شناخت 
درست حوادث روزگار، تلّقی صحیح از سیاست اسالمی، و آشنایی دقیق با 
تاریخ اس��الم، عاشورا و انقالب اسالمی، همگی ما را در دست یابی به یک 

بینش سیاسی عمیق نسبت به زمانه  خود یاری می دهد.
د(: قدرت تحلیل حوادث اجتماعی و سیاس��ی: قدرت تحلیل به آس��انی 
به دس��ت نمی آید. برخی از پیش نیازهای این امر عبارتند از: برخورداری از 
تفّکری س��الم، اطاّلع کافی از مبانی دینی، فراگیری مبانی علم سیاس��ت، 
اطاّلع کافی از همه جوانِب حادثه  مورد تحلیل، ش��ناخت جریان ها و افکاِر 
حاکم بر حادثه  مورد نظر و در نهایت بهره مندی از تقوا، انصاف و بی طرفی 

در تحلیل که همه این امور برای ارائه یک تحلیل صحیح الزم اند. 
برای رس��یدن به این توانایی ها پیش��نهاد می ش��ود: بیانات رهبر معّظم 
انق��الب  را دنبال کنیم، در روزه��ای عادی؛ خبرهای مهم یک روزنامه 
را که بیش��تر مورد اعتماد است، مطالعه کنیم و دست کم یک برنامه کوتاه 
خبری از صدا و س��یما را تماش��ا کنیم و در مناس��بت های مهّم ملّی؛ پای 
تحلیل برترین تحلیل گران کش��ور بنشینیم و تالش کنیم که خودمان نیز 

آرام آرام قضایا را به طور صحیح تحلیل نماییم. 
  

توصیه ها  
توّجه به نکاتی چند در این جا الزم است:

* وارد ش��دن در عرصه های سیاس��ی، از یک س��و به تقوای باالیی نیاز دارد و از 
سوی دیگر به معلومات صحیح و به روز، نیازمند است. 

* باید از افراط در پرداختن به این مسایل پرهیز نماییم. نباید آن قدر برای مسایل 
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سیاسی وقت هزینه کنیم که درس و تقوای ما را تحت الّشعاع خود قرار دهد. 
* از تفریط در توّجه به مس��ائل سیاس��ی نیز باید پرهیز کنیم. هر جوانی شایسته 
اس��ت به روز فکر کند و در هر ش��رایطی اقدام به موقع داشته باشد که این مسئله 

بی تردید نیازمند توّجه به مسایل سیاسی و اجتماعی روز جامعه است.
مات منطق دین ما این اس��ت که هر کس  * تالش براي اصالح جامعه: از مس��لّ
خود را اصالح کرده باشد، در اصالح دیگران موّفق تر خواهد بود. بنابراین بهتر است 
به فکر اصالح خود باش��یم تا در وقت نی��از بتوانیم برای اصالح امور جامعه کارآمد 
باش��یم. همان طور که اصالح فردی، دارای دو بخش علمی و عملی است، اصالح 
جامع��ه نیز نیازمند این دو بخش اس��ت. ما باید خود را برای ای��ن امر خطیر آماده 
کنیم. یعنی از یک سو؛ به تهذیب نفس خود بپردازیم تا در دام های غضب، شهوت، 
مقام خواهی، غرور و امثال آن گرفتار نیاییم و از س��وی دیگر؛ خوب درس بخوانیم 
و مطالعات کافی و وافی در مورد نیازهای معرفتی جامعه داش��ته باشیم تا در مواقع 

مورد نیاز، پاسخ گوی نیازهای علمی جامعه باشیم. 

ج:نیازهایحکومتاسالمی

در مورد این بخش از نیازها بهتر است به بیانات مقام معّظم رهبری  که فصل 
الخطاب مهّمی در این باب اس��ت، توّجه کنیم. ایشان در باره  نیاز حکومت اسالمی 
چنی��ن می فرمایند: »در ط��ول تاریخ بعد از حکومت امی��ر المؤمنین و امام مجتبی 
)علیهم��ا الّصالة و الّس��الم(، دیگر حکومتی با این خصوصی��ات، مّتکی بر احکام و 

مقّررات دینی، تا امروز تشکیل نشده است...«1
این نظام و حکومت الهی برای عمل، به امور ذیل نیازمند است:

1. حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ص307-303.
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تبیین مقّررات اسالمی: »اّواًل به معارف و مقّررات اسالمی احتیاج دارد.«1. 1
تربیت نیرو برای اداره  برخی امور: »ثانیًا در برخی از جاها به اشخاصی برای  2 .
اداره  بعضی از امور این نظام نیاز اس��ت که بایس��تی این... اشخاص را هم 

حوزه  علمیه تربیت کند.«2
مقابل��ه با ش��بهات: »حاجت س��ّوم به فّعالیت ه��ای حوزه ی علمی��ه، نیاز  3 .
روش��ن فکران و جوانان است. این ها قشری هس��تند که در مقابل شبهات 
قرار می گیرند... کس��انی باید باش��ند تا این شبهه ها را برطرف کنند. تأمین 

این افراد به عهده حوزه های علمیه است.«3
راهنمای��ی جوام��ع نو مس��لمان: »حاجت چه��ارم، نیاز جوامع مس��لمان و  4 .
نو مسلمان است... اآلن در کشورهای غربی از جمله در آمریکا و کشورهای 
بزرگ اروپا، اس��الم به سرعت در حال رشد است... چه کسی باید این ها را 
راهنمایی کند؟... چه کسی باید برای آن ها کتاب بفرستد؟... پاسخ همه  این 

پرسش ها به حوزه های علمیه مرتبط است.«4
تربی��ت نیروه��ای کارآمد علمی: » اس��اتید بای��د یکی از اهتمام هایش��ان  5 .
شاگردپروری باشد. ارزش استاد و اعتبار استاد در بیرون، به شاگرداِن اوست. 
در حوزه های علمیه ی ما هم همین طور است. آن استاد، آن فقیه یا اصولی یا 
حکیمی ارزش بیشتری در چشم ها دارد که آثار وجودی او به شکل شاگردان 
و تالمذه ی برجس��ته ی او، خودش را نشان بدهد. شاگردپروری کنید. این 

1. حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ص307-303.

2. حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ص307-303.

3. حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ص307-303.

4. حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ص307-303.
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افرادی که می آیند در کالس های درس شما - چه در دوره های کارشناسی، 
چه در دوره های تحصیالت تکمیلی - می نش��ینند و شما با این ها به عنوان 
استاد مواجه می ش��وید، این ها را نباید به حساب یک مستمِع یک سخنرانی، 
یک منبر به حس��اب آورد؛ نه، باید مث��ل مصنوعی که این ها را می خواهید با 
دست خودتان بسازید، با این ها برخورد کنید. البته استعدادها یکسان نیست، 
شوق ها یکسان نیست، زمینه ها و فضاهای گوناگون یکسان نیست؛ اما این 
هدف برای اساتید، به نظر من یک هدف جدی باید باشد. نگاه کنید ببینید 
چقدر ش��اگرد پرورش دادید. ش��اگرد فقط آن کسی نیست که سر کالس 
حاضر می ش��ود؛ آنی است که به وسیله ی شما ساخته می شود و تحویل داده 

می شود به دنیای علم به عنوان یک نیروی کارآمد و علمی.«1

آیا تأمین این همه نیاز، ممکن است؟
این جا یک س��ؤال مطرح می شود و آن، این که: آیا انسان می تواند همه  نیازهای 

فردی و اجتماعی یاد شده را تأمین کند؟ 
در پاس��خ عرض می کنیم که؛ ممکن اس��ت نتوان به همه  این وظایف رسیدگی 

کرد ولی به قول شاعر:
»آب دریا را اگر نتوان کشید       هم به قدر تشنگی باید چشید«

ب��ه همین دلی��ل در چند زمین��ه مختلف توصیه های��ی داریم ک��ه در ذیل بیان 
می کنیم:

الف( از نظر اخالقی: در این زمینه مناس��ب اس��ت که به دس��تور العمل 
عمومی همه  عرفای شیعه از صدر اسالم تا کنون عمل کنیم که فرموده اند: 

1. مقام معظم رهبري، 1386/7/9
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»عمل به واجبات و ترک محرمات.« این کار ما را در انجام وظایف فردی 
و جمعی بس��یار کمک خواهد کرد. به خصوص در ارتباط با دیگران، توّجه 

به این دستور العمل مهّم، کار پراهّمیت و تأثیر گذاری خواهد بود.
ب( از نظ��ر علمی: در این زمینه باید عقای��د خود را محکم و قابل دفاع 
کنیم. در مسایل سیاسی دیدگاه های افراد مهّم را بدانیم. نظرات مهم ترین 
اس��الم شناس��ان ش��یعه اعّم از معاصر و غیر معاصر را در مسایل اخالقی 
و اجتماعی مطالعه کنیم و در مس��ایل تفس��یری و تاریخ��ی نیز، فراگیری 
دیدگاه تحلیل گران و مفّسران راس��تین و متخّصص را در برنامه های خود 

بگنجانیم.    
توّجه به این نکته الزم اس��ت که مراجعه ب��ه متخّصصین علوم و فنون 
یاد ش��ده، هم ما را در یافتن فهم صحیح مس��ایل اس��المی کمک می کند 
و هم مانع احس��اس غرور علمی در ما می ش��ود. چرا که این مسئله باعث 
می ش��ود تا قبل از این که خودمان صاحب نظر ش��ویم، مطالب خود را از 
دیدگاه متخّصصین فّن نقل  کنیم نه از مّحل یافته ها و بافته های خودمان، 

در نتیجه دچار فلسفه بافی و تفسیر به رأی نیز نخواهیم شد.  
ج( از جهت کاری: بهتر اس��ت جهت آماده ش��دن ب��رای کار در جامعه، 
فرصت ه��ای تعطیل را در مس��اجد و حس��ینیه ها ب��ه کالس داری و منبر 
بپردازیم و به آموزش کودکان توّجه بیشتری نشان دهیم چرا که هم برای 
ش��روع، آسان تر است و هم مخاطبین خردسال توّقع علمی کمتری دارند و 

تعامل با ایشان مستلزم داشته های علمی فراوان نیست.
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نتایجاصلدّوم)جامعّیتبرنامهها(

اگر در برنامه ریزی برای امور خود سعی کنیم به اصل جامعّیت برنامه توّجه کنیم، 
زندگی و عمر ما مشمول برکاتی خواهد شد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

پرداخت��ن ب��ه هم��ه  ابعاد وجودي خ��ود: با مراع��ات کردن ای��ن اصل در  1 .
برنامه ریزی ه��ا، ه��م به نیازهای فردی خود با اقس��امی که داش��ت توّجه 
کرده ای��م و هم به نیازهای اجتماعی، در نتیج��ه از یک جانبه  نگري پرهیز 

نموده ایم.
. 2 کوشش��ی برای انجاِم دقیِق وظایف: در واقع اگر برنامه ای جامع برای خود 
طّراح��ی کنیم، تمام امکانات خود را در جهت انجام وظایف خویش به کار 

خواهیم گرفت و گامی بلند در راستای انجام تکالیف برخواهیم داشت.
ارتقای سطح کّمی و کیفی برنامه ها: برخی را می بینیم که فقط به نیازهای  3 .
عقالن��ی و یا فقط به نیازهای علمی جامع��ه می پردازند و هیچ توّجهی به 
سایر نیازها ندارند، نقص کار آن ها بسیار روشن است، چرا که این افراد، دیر 
یا زود دچار بیماری های جس��می و یا روحی خواهند ش��د و یا به طور کلّی 
از ادامه مس��یر باز خواهند ماند و یا دس��ت کم از سرعت عمل آن ها کاسته 
خواهد ش��د. البته موارد استثنایی نباید ما را فریب دهد. ولی اگر جامع نگر 

باشیم، هرگز دچار این مشکالت نخواهیم شد.

کتبپیشنهادی

در مورد نیازهای جامعه و ارتباط آن با حوزه های علمیه، برخی از اس��اتید آثاری 
دارند که قابل استفاده است. ما در این جا از دو کتاب یاد می کنیم:

، که س��ازمان  1 .K حوزه و روحانیت در آیینه رهنمود های مقام معّظم رهبری
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تبلیغات اسالمی آن را در سال 1375 منتشر کرده است. 
مباحثی در باره حوزه، مجموعه ای اس��ت گرد آمده از سخنرانی های حضرت  2 .
استاد آیة اهلل مصباح یزدی  که توّسط مؤّسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی  منتشر شده است.

اصلسّوم:تناسببرنامهباتوانما
غالبًا دوس��تانی مراجعه می کنن��د و می گویند: »ما هرچ��ه برنامه ریزی می کنیم، 
موّفق به انجام آن نمی ش��ویم و دیگر به این نتیجه رس��یده ایم که بدون برنامه کار 
کنی��م!« این نتیجه گیری غلط اس��ت و در واقع یکی از دالی��ل مهّم عدم موفقیت 
این دوستان این اس��ت که برنامه هایی مافوق توان خود طراحی کرده اند. برای هر 
کاری، الزم است، ابتدا توان خود را در نظر بگیریم و بعد بر اساس آن، برنامه ریزی 
کنیم تا با شکس��ت مواجه نشویم. در روایتی از مولی امیر المؤمنین  می خوانیم 
که حضرت فرمودند: »َو اَل تََتَکلَّف َفوَق َما َیکِفیَک؛1 خود را به بیش از آن مقداری 

که تو را کفایت می کند، به زحمت نینداز.« 
در برنامه ریزی الزم است که توان خود را از جهات مختلف مّد نظر بگیریم؛

توان روحي: برخی برنامه ها نیاز به توان روحی و به اصطالح آمادگی روحِی  1 .
خاّص��ی دارن��د. به عنوان نمونه؛ برای روبرو ش��دن با برخي از مش��کالت 
زندگ��ي، باید هنگامی اق��دام نمود که آمادگي روح��ي کافی برای حّل آن 
مش��کل  را داریم. در صورتی که این آمادگی را در خود احساس نمی کنیم، 
نبای��د آن برنامه را در دس��تور کار خود قرار دهیم تا آن که دچار مش��کل 
نش��ویم. بنابرین ت��وان و آمادگی روحی یکی از جهاتی اس��ت که باید در 

1 . غرر الحکم، الفصل الخامس، ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10949.
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برنامه ها مّد نظر باشد.
توان جس��مي: از جمله مسایل بس��یار مهّم در برنامه ریزی این است که از  2 .
قراردادن کاری که توان جس��مي الزم برای انج��ام آن را نداریم، نباید در 
فهرس��ت برنامه خود پرهیز کنیم. به عنوان مثال اگر قرار اس��ت به سفری 
تبلیغ��ی برویم، ولی از نظر جس��می، توان حضور در مناطق گرمس��یر و یا 
سرد سیر را نداریم، الزم است در آن صورت یا به منطقه ای برویم که توان 
انجام وظیفه را به نحو احس��ن داش��ته باش��یم و یا برنامه  تبلیغ را به طور 
موّقت از دستور کار خود خارج کنیم؛ چرا که در غیر این صورت یا مریض 
می شویم و هیچ کاری از دستمان بر نخواهد آمد و یا بازدهی کارمان بسیار 

کاهش خواهد یافت. 
توان علمي: گاهی ممکن اس��ت که به شما کاری پیشنهاد شود که نیاز به  3 .
توان علمِی خاّصی داش��ته باش��د. در چنین م��واردی عاقالنه ترین کار این 
اس��ت ک��ه توان علمی خود را در نظر بگیری��د و ببینید که آیا می توانید آن 
کار را انجام دهید یا نه؟ اگر توان علمی الزم برای انجام آن کار را ندارید، 
هرگز نباید تن به این پیشنهاد بدهید. به عنوان مثال پاسخ به شبهات یکی 
از وظایف اهل علم است و همه می دانیم که این کاِر ُپرارزش، توان علمِي 
خاصی مي طلبد. پس اگر جلس��ه ای با عنوان پرس��ش و پاسخ برگزار شد، 
نبای��د بی گدار به آب بزنیم و اداره آن جلس��ه را به عهده بگیریم، مگر این 
که از س��طح علمی کافی برای روبرو ش��دن با سؤاالت گوناگون برخوردار 

باشیم.
توان مالي: انجام برخی برنامه ها توان مالی زیادی می طلبد، اگر نمي توانیم،  4 .
نباید مسؤلّیت انجام برنامه اي را که بار مالي بیش از توان ما دارد را، قبول 
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کنیم.
ابزار کافی: انجام برخی از کارها نیازمند ابزار خاّصی اس��ت که گاهی تهیه   5 .
آن ها برای ما مقدور نیست. در این صورت نباید این نوع کارها را در برنامه  

خود قرار دهیم. 
زم��ان کافي: برنامه ها از نظر مّدت زماِن الزم برای انجام با هم متفاوت اند.  6 .
بنابری��ن ما باید در گنجاندن یک برنامه در بین کارهای خود، دقت کنیم و 
ببینی��م که آیا وقت کافي براي انجام آن  داریم یا نه؟ و تنها در صورتی آن 
برنامه را بپذیریم که وقت کافی برای انجام آن را داش��ته باش��یم؛ زیرا در 
غیر این صورت نه تنها آن برنامه را به صورت ناقص انجام می دهیم، بلکه 

ممکن است به سایر برنامه های خود نیز آسیب برسانیم.
 

نتایجاصلسّوم)تناسببرنامهباتوانما(

رعایت توان در برنامه ها، فوایدی در بردارد که عبارتند از: 
رس��یدن به مقاِم ورع: ورع و اجتناب از گناه دارای اقسام و مراتبی است که  1 .
باالترین آن عبارت است از: »ورع الّصّدیقین« و آن را چنین معنا کرده اند: 
»االعَراُض َعن َغیِر اهللِ َخوفًا ِمن ِضَیاِع َساَعٍة ِمَن الُعمِر ِفیَما اَل َفائَِدَة ِفیِه؛1 
اعرض کردن از غیر خداوند به جهت ترس از این که ]مبادا[ ساعتی از عمر 
خود را در اموری که بی فایده اس��ت، ضایع کند.« بنابراین ریش��ه و اساس 
ورع را »لح��اظ کردن توان مندی خود در کارها« دانس��ته اند. از امام صادق 
 روایت شده که فرمودند: »َو أَْصُل الَْوَرَع تَْرُک َفْتِح أَبَْواٍب اَل َیْدِري َکْیَف 

1 . طریحی، فخر الدین ، مجمع البحرین ، تهران : کتاب فروشی مرتضوی ، چاپ سّوم،  1375ش،  تحقیق: سّید 
احمد حسینی ، ج 4، ص402.
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ُیْغلُِقَها؛1 اصل ورع و پاکی این است که انسان ترک کند گشودن درهایی را 
که نمی داند چگونه آن ها را باید ببندد.« پس به آن چه که نمی دانی ]درک 
صحیحی از جوانب آن نداری[، اقدام نکن تا عمر خود را ضایع نکرده باشی. 
غایت این نکته آن اس��ت که انسان را یاری می کند تا به مرتبه  باالی ورع 

دست یابد. 
باال رفت��ن ضریب موّفقیت در کارها: وقتی که برنامه هایمان را بر اس��اس  2 .
توان خود از جهات مختلف، طّراحی کردیم، دیگر بهانه ای برای ترک آن ها 
و ی��ا کوتاه��ی در آن ها وجود ندارد و به راحت��ی می توانیم همه آن ها را به 
موقع به اتمام برس��انیم و در نتیجه ضریب موفقیت خود را در همه کارها، 

به حّد باالیی برسانیم.
هدر ندادن توان: ُپر واضح است که اگر برنامه ای در حّد توان ما نباشد، چه  3 .
اتفاقاتی خواهد افتاد؛ اّواًل: آن برنامه را به س��رانجام نخواهیم رس��اند. ثانیًا: 
توان خود را بی جهت هدر خواهیم داد. چرا که زحمت بس��یاری می کشیم 
ولی در آخر کار به س��رانجام نمی رسد. ثالثًا: خستگی، باعث می شود که ما 
از برنامه های دیگر خود هم باز  بمانیم. رابعًا: ممکن است دچار سرخوردگی 
شده و از انجام برنامه ریزی بیزار شویم. بنابراین با مالحظه کردن توان خود 
در کارها و برنامه ها، می توانیم از هدر رفتن توانمان جلوگیری کنیم و بدین 

وسیله همیشه قدرت کافی برای انجام برنامه های خود داشته باشیم. 
حف��ظ عّزت خود: پذیرفتن کارهای غیر مقدور، موجب ذلّت انس��ان خواهد  4 .
ش��د. بنابراین اگر ب��ا مالحظه توان خود، برنامه ه��ا را گزینش کنیم، دیگر 
هرگز عّزت و س��ربلندی خود را در جامعه با خلف وعده و بد قولی و مانند 

1 . نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، قم: مؤّسسه آل البیت 7، 1408ق، ج11، ص271، ح12978
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آن مخدوش نخواهیم کرد.  

اصلچهارم:اولویّتبنديبرنامهها
گزینش هر برنام��ه اي مخصوصًا برنامه هاي هم عرض، بدون اولوّیت بندي آن ها 
جایز نیس��ت، مگر براي آزمودن، که آن هم بای��د به مقدار الزم و به صورت موّقت 

باشد. 

مفهوماولویّتبندی

اولوّیت بن��دی یعنی برنامه هایی را ک��ه مهمّ  ترند، مقّدم کنیم بر برنامه هایی که از 
اهمّیت کمتری برخوردارند.

راهتشخیصاولویّتها

برای تش��خیص اولّوی��ت برنامه ای بر برنامه ی دیگر، بای��د برنامه های مهمّ  تر را 
شناسایی کنیم. برای تشخیص وجه اهمّیت برنامه ها و اولّویت آن ها نسبت به هم، 

الزم است به دسته بندی های زیر توّجه نماییم: 
َدَوران بی��ن وجوب و غیر آن: گاهی امر دایر بین یک کار واجب و یک کار  1 .
غیر واجب اس��ت؛ روش��ن اس��ت که در این گونه موارد، کار واجب مقّدم بر 

کارهای غیر واجب است. 
در ای��ن باب مثال هایی را مورد توّجه قرار  می دهیم تا به درک بیش��تری 

از مطلب دست یابیم: 
ال��ف( اگر برنام��ه ای را از قبل قول داده ایم، نباید آن را به خاطر کار مباح 
و یا مس��تحّبی که اآلن پیش آمده، تعطیل کنیم؛ چرا که عمل به قولی که 
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داده ایم، واجب است. این تفصیل در مورد تالقی کار مستحّب با کاری که 
مباح، حرام، و یا مکروه است، نیز قابل توّجه و طرح است.  

ب( برخ��ی در هنگام تحصیل به قدری به کاره��ای فرهنگی و تبلیغی 
روی می آورن��د که به طور کلّی از درس عقب می مانند و آرام آرام درس را 
در حاش��یه قرار می دهند؛ غافل از این که جامعه، بیش��تر به افرد باسواد نیاز 

دارد تا افرادی که دارای معلوماتی سطحی و غیر مکفی اند.

َدَوران بی��ن واجب فوری و غیر آن: گاهی امر دایر بین دو کاری اس��ت که  2 .
یکی واجب فوری است و دیگری واجب غیر فوری. در این موارد هم روشن 
اس��ت که اّولی به دلیل فورّیتی که دارد، مقّدم است و اگر زمان را از دست 
دهیم، کار خراب خواهد ش��د و زمینه انج��ام آن از بین خواهد رفت. توّجه 
داش��ته باشیم که این تفصیل در مورد دو امر مستحّب که یکی فوری تر از 

دیگری باشد نیز قابل طرح است. 
در فقه نوعًا به تالقی نماز یومّیه در وسعت وقت و ازاله نجاست از مسجد 

مثال می زنند. اّما در امور زندگی می توان به این مثال ها توّجه کرد: 
الف( اگر دقایقی قبل از کالس درس، یکی از اطرافیان  ما دچار مشکلی 
شد که نیاز به مراجعه به پزشک و درمانگاه پیدا کرد، روشن است که حّتی 
المقدور باید مسئول مربوطه را در جریان گذاشته و کالس درس را تعطیل 

کنیم. 
ب( اگ��ر مهمان ناخوانده ای آمد و ما از یک طرف، قرار مباحثه داش��تیم 
و از طرف دیگر، نیاز به خرید لوازم پذیرایی داش��تیم، چه باید کرد؟ روشن 
اس��ت که به دلیل فورّیت خرید، یا باید مباحثه را تعطیل کرد و یا آن را به 
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تأخیر انداخت. البته روشن است که در این صورت باید هم بحث خود را در 
جریان بگذاریم تا معّطل و منتظر ما نماند. 

ج( برخی برنامه های درس��ی نس��بت به برخی دیگر فورّیت خاّصی پیدا 
می کنن��د. حال یا به خاطر اس��تاد خاّصی که دارن��د و یا ویژگی خاّصی که 
در کت��اِب مربوط به آن ها وجود دارد. ب��ه هر حال ترجیحًا باید مطالعه و یا 

کالس آن را در اولوّیت قرار داد تا فرصت پیش آمده را از دست ندهیم.

َدَوران بین واجب تعّینی و کفایی: برخی برنامه ها وجوب تعّینی دارند؛ یعنی  3 .
انجام آن ها بر همه افراد مکلّف، الزم اس��ت. ولی برخی دیگر از برنامه ها، 
وجوب کفایی دارند؛ یعنی درس��ت اس��ت که ابتدا بر همه الزم و واجب اند، 
ولي با انجام گرفتن کار توّس��ط برخی افراد، وجوب و ضرورت آن از مابقی 
برداشته می شود. در مواردي که امر دایر بین این دو نوع کار شود، آن کاری 

که وجوب تعّینی دارد، مقّدم است. 
مث��ال: می دانیم که یادگیری معارف زیربنایی مانند؛ عقاید و احکاِم مورد 
ابتال، بر همگان واجب اس��ت، اّما یادگی��ری معارف روبنایی مانند؛ تاریخ و 
ادبی��ات و مانن��د آن، در حّد نی��از و با توّجه به عالقه و اس��تعداد، بر برخی 
افراد الزم اس��ت؛ بنابراین اّواًل: بایس��ته اس��ت که توان خود را صرف امور 
ضروری تر کنیم که لزوم آن ها بر همگان روش��ن اس��ت و ثانیًا: شاید الزم 
نباش��د که برای علوم روبنایی، زمان مفّصلی قرار دهیم، بلکه در البه الی 
کارهای دیگر و البته به طور حس��اب ش��ده می توانی��م آن معارف را نیز تا 

حدودی که الزم است، مورد دّقت و مطالعه قرار دهیم. 
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ع و ُمَضیَّق: گاهی امر دایر بین دو کار است که وقت  َدَوران بین واجب ُمَوسَّ 4 .
یکي از آن ها ضیق است و دیگري وقت وسیع تری دارد. باز هم روشن است 
که اّولی مقّدم بر دّومی است؛ چرا که با تعلّل، ممکن است وقت آن  کاري 
را که مضّیق اس��ت از دست بدهیم. البته می دانیم که این تفصیل در مورد 
مستحّبات هم مطرح است؛ یعنی اگر وقت یکی از آن ها نسبت به دیگری 

تنگ تر باشد، آن را که وقت کمتري دارد بر دیگري مقدم می کنیم. 
به جهت اهّمیت بحث، مناسب است چند مثال ذکر کنیم:

الف( برخی فرصت جوانی خود را صرف ایران گردی و تفریحات می کنند، 
غاف��ل از آن که بهترین فرصت ب��رای تحصیل علوم و معارف، همین دوره  

ُپربار جوانی است که البته فرصت زیادی هم نیست.
مول��ی الموحدین امیر المؤمنین  می فرمایند: »َفلَْیْعَمِل الَْعاِمُل ِمْنُکمْ ... 
ِفي َفَراِغِه َقْبَل أََواِن ُشُغلِِه؛1 پس هر کس از ]بین[ شما اهل عمل است، در 
دوران فراغتش عمل کند قبل از این که هنگام مش��غله اش فرا برس��د.« به 

قول جناب سعدی:
پی��ر ز  نیای��د  جوان��ی  ف��ردا  ک��ه  جوان��ا ره ز طاعت، ام��روز گیر  
که ه��ر روزش از پی، ش��ِب قدر بود قض��ا روزگاری ز م��ن در ربود  
در باخت��م ک��ه  اکن��ون  بدانس��تم  م���ن آن روزها قدر نشن�اخت�م  
چه چاره کن��ون جز تیّم��م به خاک به غفلت بدادم زدست، آِب پاک  

ب( گاه��ی به بهان��ه  درس و مطالعه، فرصت کوتاه دی��دار با یک عالم 
وارس��ته و یا تعظیم یکی از ش��عائر دینی و یا حّتی تشییع جنازه یک عالم 

1 . نهج البالغة، خطبه86، ص116.
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ربّانی را از دس��ت می دهیم، در حالی که زمان وس��یعی برای آن کار علمی 
در اختیار داریم. 

ج( گاهی به بهانه برخی برنامه های ش��خصی، علمی و یا مسافرت هایی 
که در وقت دیگری هم می تواند انجام بگیرد، فرصت اس��تثنایی ش��رکت 
در یک حرکت ملّی و حضور فّعاالنه در عرصه سیاس��ی- اجتماعی، مانند: 
ش��رکت در راهپیمایی ها و... را از دس��ت می دهیم که کار بس��یار اشتباهی 

است.
د( گاهی برای انسان زمینه ای جهت دفاع از حّق پیش می آید که فرصت 
چندان��ی ندارد. در این ص��ورت نباید به بهانه هایی مانن��د: درس، مباحثه، 

مطالعه و... فرصت را از دست داد. 
 

َدَوران بین دو واجب هم س��طح: گاهی انس��ان بین دو کار واجب که از هر  5 .
نظر با هم در یک س��طح هس��تند، گیر می افتد. در این موارد تا حّد امکان 
بای��د بی��ن آن دو کار جمع کرد. و در صورت عدم امکان باید به مش��ورت 

روی آورده و تصمیمی اساسی و قاطع گرفت. 
مثال مناسبي که در این زمینه قابل طرح است، این است که برخی هم 
بای��د درس بخوانن��د و هم باید برای امرار معاش خ��ود و خانواده خود کار 
کنن��د. در چنین صورتی که هر دو کار ضروری اس��ت، اگر بتوان، باید بین 
هر دو جمع کرد. البته بهتر است که این فرد مبتال به شغلی روی بیاورد که 
در راس��تای کار علمی  او باشد، مانند: تحقیق، تألیف، تدریس، تبلیغ و مانند 
آن و اگر امکان جمع بین آن دو وجود نداشت، باید با یک کارشناس خبره 

مشورت کند و فعاًل یک مسیر را برای ادامه زندگی برگزیند.
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وجود سایر اصول برنامه ریزی: از جمله راه های تشخیص اولوّیت برنامه ای  6 .
نس��بت به برنامه ی دیگر این اس��ت که ببینیم کدام ی��ک از آن دو برنامه 
مطابق با اهداف و توان ما و نیز بر اساس ضرورت ها و نیازهای جّدی ما و 
جامعه است، و کدام یک چنین نیست؟ در این صورت روشن خواهد شد که 
برنامه ای که همه  شرایط قبلی را دارد، به طور قطع مقّدم است بر برنامه ای 
که همه و یا برخی از شرایط را نداشته باشد. ُپر واضح است که در این گونه 
موارد نمی توان ریسک کرد؛ زیرا ریسک مربوط به جایی است که یقین به 
صّحت انجام کاری داشته باشیم، ولي در فرض ما، با عدم برخی شرایط و 
یا مش��کوک بودن آن ها، صّحت کار مخدوش اس��ت و جایی برای ریسک 

کردن باقی نمی ماند.
 

مشورت کردن: یکی دیگر از مهمّ  ترین راه های تشخیص اولّویت برنامه ها،  7 .
عبارت اس��ت از مش��ورت کردن. البته در تشخیص هر یک از اولّویت هاي 

قبلی نیز مشورت مؤثّر است. 
در این میان هنگامی ضرورِت مسئله روشن تر می شود که بدانیم:

ال��ف( گاهی آن چه را واج��ب می پنداریم، در واقع هی��چ وجوبی ندارد. 
فرض کنید یک فرد تازه داماد، به بزرگ ترهای فامیل، به خیال این که امر 
به معروف بر او واجب اس��ت، برخی تذّکرات را بدهد و باعث دردس��رهای 
خانوادگی، س��بک ش��دن خود، از بین بردن زمینه حس��ن استفاده از روابط 
برای تأثیر گذاری بر روی بّچه ها و کوچک ترها و... ش��ود، در حالي که این 
امر به معروف و یا نهی از منکر به دلیل عدم تأثیر سخن او در بزرگ ترها، 
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اصاًل وظیفه او نبوده اس��ت. بنابراین اگر این فرد با یک کارشناس مشورت 
می کرد، به طور حتم غیر ضروری بودن این برنامه برایش روشن می شد و 
آن را از دس��تور کار خود خارج می کرد و در نتیجه به این مش��کالت گرفتار 

نمی شد.
ب( گاهی، واجب یا حرام بودن یک کار و یا واجب یا مستحب بودن آن 
و یا فوریت وجوب یا عدم فوریت آن، مش��کوک است گاهي نمي دانیم که 
آیا وقت یک کار واجب وس��یع است یا نه؟ و یا نمي دانیم که فالن واجب، 
واجب عینی است یا وجوب کفایی دارد؟ و امثال این تردیدها؛ در این موارد 

نیز نوعًا مشورت با کارشناس، بسیار راه گشا خواهد بود.  
ج( گاهی آن چه مس��تّحب بوده در ش��رایط خاّصی واجب می ش��ود؛ به 
عنوان مثال برخی اس��اتید می فرمایند: در اّیام تبلیغ خواندن نماز شب برای 
طاّلب، واجب می ش��ود؛ زی��را اّواًل: در آن اّیام با توّج��ه به خطر لغزش و 
ایجاد انحراف، مي بایست مراقبت یک طلبه از خودش و یاری گرفتن او از 
خدای تعالی بیشتر از قبل باشد. ثانیًا: یک روحانی در اّیام تبلیغ بیشتر مورد 
توّجه اطرافیان است و مردم او را الگوی خود قرار می دهند. شاید به همین 
دلیل است که مقام معّظم رهبری K هنگام سفر یکی از اساتید به خارج از 
کشور، به ایشان توصیه فرمودند که نوافل را دو برابر کند. بنابراین مشورت 

کردن با علماء و متخّصصین، بسیار کارساز است.

اولّویتتهذیبنفس

در مورد درس خواندن، دس��تور عمومی نداریم که به عنوان مثال: خواندن درس 
بر همگان، واجب است و یا وجوب فوری دارد و یا وقت آن ضیق است و مانند آن. 
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اّما در باره  تهذیب نفس و کس��ب تقوا دست کم در مرتبه  پایین آن  که عبارت است 
از انجام واجبات و ترک محّرمات، همه  اساتید فّن فرموده اند: هم وجوب عینی دارد 
و هم فوری اس��ت ]چرا که وقتي انسان تخلّف کرد، باید فوراً توبه کند[ و از طرفی 
وق��ت آن نیز ضیق اس��ت و لحظه به لحظه باید مراق��ب این مرتبه از تقوا بود تا از 

بین نرود.

نتایجاصلچهارم)اولویّتبندی(

ای��ن اص��ل هم به نوب��ه خود، دارای برکاتی اس��ت که به برخی از آن ها اش��اره 
می کنیم:

پرهیز از برنامه هاي غیر ضروري 1 .
قباًل اش��اره کردیم که در اطراف ما برنامه های متنّوع زیادی وجود دارد 
که معلوم نیس��ت هم��ه آن ها ما را در رس��یدن به اهدافم��ان یاری کنند؛ 
بنابرین فقط با اولوّیت بندی برنامه هاس��ت که انسان می تواند خود را از دام 
  برنامه ه��ای متفّرقه و دور کننده از اهداف، برهاند. مولی امیر المؤمنین
؛1 هر کس به امور غیر مهّم  می فرمایند: »َمِن اْشَتَغَل بَِغْیِر الُْمِهمِّ َضیََّع اَلَهمَّ
بپردازد، ]فرصت پرداختن به[ امور ُپر اهمّیت را ]از دست خواهد داد و آن ها 

را[ ضایع خواهد کرد.«

پرداختن به ضروري ترین برنامه ها 2 .
اگ��ر فرض کنیم که همه برنامه های ممکن براي ما، مناس��ب با اهداف 
ما باش��ند، گاهي تداخل زمانی آن ها، ما را به انتخاب وادار می کند و راهی 

1 . غرر الحکم، الفصل الخامس، ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10944.
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ج��ز اولوّیت دادن برخی از آن ها ب��ر دیگر برنامه ها وجود ن��دارد. بنابراین 
انس��ان می تواند با اولوّیت بندی برنامه ها، زمان کافی برای استفاده بیشتر از 

برنامه های اساسی و الزم تر را به دست آورد.

سرعت در رسیدن به اهداف 3 .
از دو نتیج��ه قبلی، به خوب��ی می توان دریافت که ب��دون اولوّیت بندی 
برنامه ه��ا، ممکن اس��ت از دو طریق ضربه بخوری��م و از اهداف خود دور 
بمانیم؛ اّول این که ممکن است در دام برنامه های غیر ضروری و دور کننده 
اس��یر ش��ویم و راه را گم کنیم. و دّوم این که گاهی برنامه های خوب با هم 
تداخل دارند که در آن صورت اگر اولوّیت بندی در کار نباش��د، ممکن است 
فرصت آن برنامه اي را که در این مقطع برای ما الزم تر اس��ت، از دس��ت 
بدهیم. بنابراین اولوّیت بندی برنامه ها ما را یاری می کند تا زودتر به اهداف 

خود دست یابیم.

رفع دغدغه ها  4 .
اج��رای برنامه ه��ای روزان��ه ب��دون اولوّیت بن��دی آن ها، موج��ب بروز 
دغدغه های��ی خواهد ش��د و آن دغدغه ها نیز ضعف اعصاب، افس��ردگی و 
سرخوردگی انسان را نسبت به داشتن برنامه به دنبال خواهد داشت. باید با 

اولوّیت بندی برنامه های خود، جلو این گونه مشکالت را بگیریم.
از جمله دغدغه های برخي افراد این اس��ت که؛ مبادا براي مّدتي قدم در 
راهي بگذاریم، در درس��ي ش��رکت کنیم و یا برنامه اي در دستور کار خود 
ق��رار دهی��م و بعد از گذش��ت مّدتي به خود بگوییم که اي کاش ش��رکت 
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نمي کردیم؟ پاس��خ این مسئله این اس��ت که با اولوّیت بندی صحیح کارها 
مي توان بر این دغدغه غلبه کرد. 

یک��ی دیگر از نگرانی های ممکن این اس��ت که؛ مب��ادا کاري را انجام 
ندهیم و بعد بگوییم که اي کاش آن را انجام مي دادیم؟ روش��ن است که با 

اولوّیت بندی برنامه ها، این نگرانی هم قابل رفع است. 
بنابر آنچه که مطرح ش��د روش��ن مي گردد که اگر م��ا برنامه هایمان را 
اولوّیت بندی کنیم و آن کاری را که از اولوّیت بیش��تری برخوردار است، در 

ابتدا انجام دهیم، این گونه نگرانی ها را نخواهیم داشت. 

اصلپنجم:بهرهورياززمان)فراگیريبرنامهنسبتبهتمامشبانهروز(
در برنامه ریزی الزم است توّجه داشته باشیم که هیچ ساعتي را نباید بدون برنامه 
باش��یم؛ یعنی با رعایت تمام اصول قبلی، س��عی کنیم برنام��ه را به صورت فراگیر 
طّراحی کنیم به طوری که برای تمام ش��بانه روز خود برنامه داش��ته باشیم. آقا امیر 
المؤمنین  می فرمایند: »الُْمْؤِمُن... َمْش��ُغوٌل َوْقُتُه.«1 جناب عاّلمه مجلسی . این 
ِر  ْکِر َو التََّفکُّ روایت را چنین معنا می کند: »َمشُغوٌل َوقُتُه أَي ُمْسَتْغَرٌق ِفي الِعَباَدِة َو الذِّ
ِف��ي آَی��اِت اهللِ َو تَْحِصیِل الِعلِْم َو بَْذلِِه َو نَْحِو َذل��َک َو الَْحاِصُل أَنَُّه اَل َیِضیُع الُعْمَر؛2 
مش��غولّیت وقت به این معنا است که مؤمن غرق در عبادت و ذکر و تفّکر در آیات 
الهی و تحصیل علم و بذل و نش��ر علم و مانند آن اس��ت و حاصل مطلب این که 

مؤمن عمر خود را ضایع نمی کند.« 

1. نهج  البالغة، ص533، حکمت333.
2. بحار النوار، ج64، ص305.
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ب��ه راس��تي آیا فرصت و عمر ماندنی اس��ت؟ حضرت امی��ر  می فرمایند: »َو 
اتُِکْم  بَاِدُروا بِالَأْْعَماِل ُعُمراً نَاِکس��اً أَْو َمَرضًا َحابِسًا أَْو َمْوتًا َخالِسًا َفإِنَّ الَْمْوَت َهاِدُم لَذَّ
ُر َش��َهَواتُِکْم َو ُمَباِعُد ِطیَّاتُِکْم َزائٌِر َغْیُر َمْحُبوٍب َو ِقْرٌن َغْیُر َمْغُلوٍب َو َواتٌِر َغْیُر  َو ُمَکدِّ
َمْطُل��وٍب َقْد أَْعلََقْتُکْم َحَبائُِلُه َو تََکنََّفْتُکْم َغَوائُِل��ُه َو أَْقَصَدْتُکْم َمَعابُِلُه َو َعُظَمْت ِفیُکْم 
َس��ْطَوُتُه َو تََتابََعْت َعلَْیُکْم َعْدَوُتُه َو َقلَّْت َعْنُکْم نَْبَوُتُه؛1 و به بندگی و طاعت بش��تابید 
پیش از آن که جوانی به پیری رس��د و بیماری ش��ما را از کار بیندازد، یا مرگ ش��ما 
را برباید، که مرگ نابود کننده لّذت ها و تیره کننده خوش��ي ها و دور کننده اهداف 
اس��ت. دیدار کننده ای است نامحبوب، مبارزی است مغلوب ناشدنی و جنایت کاری 
اس��ت غیر قابل انتقام. دام هایش به ش��ما در آویخته، بالهایش شما را احاطه کرده 
و پیکان هایش ش��ما را هدف قرار داده اس��ت. قهرش در باره ش��ما بزرگ، جور و 

زحمتش بر شما پی در پی است و کم است که ضربتش بر شما وارد نشود.«
شهید مطّهری . می فرماید: »طوری کارها را ترتیب دهید که وقت خالی نماند.«2 
هم چنی��ن در باره  این اصل، حضرت اس��تاد آیت اهلل مصب��اح یزدی  می فرماید: 
»باید س��عی کنیم تا لحظات عمر ما بی فایده از دس��ت نرود. اّولین کاری که باید 
کرد، بهتر اس��تفاده کردن از وقت است. روحانیون عزیز باید دّقت کنند که ساعات 
عمرش��ان را چگونه ُپر می کنند،... اگر برنامه های معمولِی درس، وقت ایشان را پر 
نمی کن��د، از دورس و مطالعات جنبی اس��تفاده کنند، حّتی اگر نیم یا یک س��اعت 
فراغت دارند از آن استفاده نمایند... بنابراین الزم است که موضوعات و کتاب های 
م��ورد نظ��ر خود را از قبل آماده کرده باش��ند تا به محض فراغ��ت یافتن، از آن ها 
استفاده کنند... نباید دنبال بهانه باشیم تا وقت را تلف کنیم و دنبال سرگرمی برویم. 

1. نهج البالغه، خ 230،ص 352-351.
2. مطّهری، مرتضی، حکمت ها و اندرزها، تهران: انتشارات صدرا، بهمن1385 ش، ج2، ص198.
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س��رگرمی یعنی گذر عمر بدون این که انس��ان بفهمد که عمر او چگونه می گذرد یا 
آن که خود بخواهد وقت را بگذراند. این کار نشانه کمِی معرفت ما نسبت به عمر و 

ارزش وجودیمان است که البته در اشخاص گوناگون شّدت و ضعف دارد.«1

امامراحل.وبهرهوریاززمان

ام��ام راحل. برای هم��ه  اوقات، برنامه ای را تنظیم ک��رده بودند و با نظم خاّصی 
به همه آن ها رس��یدگی می کردند. به گونه اي که نقل ش��ده است: »امام از ساعت 
س��ه نیمه شب از خواب برمی خاس��تند جهت رس��یدگی به اخبار جهان که قباًل از 
روزنامه های دیگر ترجمه ش��ده بود و برنامه های عبادی. صبحانه را س��اعت هفت 
می خوردند و بعد از صبحانه تا س��اعت نُه به کارهای مربوط به مسایل داخل ایران 
رسیدگی می کردند. از ساعت نُه تا َدِه صبح، کارهای مشّخصی مربوط به خودشان 
را انج��ام می دادند. از س��اعت َده ت��ا دوازده ظهر مصاحب��ه و دیدارهای خصوصی 
داش��تند. از س��اعت دوازده تا دو بعد از ظهر برنامه  نماز و ناهار بود و بعد از آن یک 
س��اعت استراحت می کردند. از س��اعت سه تا پنج بعد از ظهر به کارهای مربوط به 
انقالب ایران در رابطه با خودش��ان از قبیل؛ اخبار و نامه های رس��یده، می پرداختند. 
از س��اعت پنج بعد از ظهر نماز مغرب و عش��ا و رس��یدگی مجّدد به مسایل داخلی 
ایران تا س��اعت نُه شب که موقع شام ایش��ان بود. از بعد از شام تا ساعت یازده به 
رادیوهای مختلف و اخبارهایی که قباًل ضبط ش��ده بود گوش می دادند و س��اعت 

یازده نیز دوباره می خوابیدند.«2

1 . مصباح یزدی، محّمد تقی، مباحثی در باره حوزه، قم: انتشارات مؤّسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
، 1376 ش، ص230 و 231.

2 . واحد خاطرات وابس��طه به مؤّسس��ه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، پرتوی از خورشید، مجموعه 365 
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خطرهايبیتوّجهیبهایناصل

فرس��ایش عمر: باید در طول ش��بانه روز، برنامه های متنّوع، مفید و الزمی  1 .
داش��ته باش��یم و این کار مستلزم توّجه به اصل بهره وری از زمان است. در 
غی��ر این صورت، کم کم بخش هایی از وقتم��ان هدر خواهد رفت و دچار 

فرسایش عمر خواهیم شد.  
مؤاخذه  الهی: اگر از همه زمانی که در اختیارمان هس��ت به خوبی اس��تفاده  2 .
نکنیم، حتمًا مورد بازخواس��ت الهی قرارخواهیم گرفت. زیرا یکی از اموری 
که فردای قیامت مورد بازخواس��ت خداوند متعال ق��رار خواهد گرفت این 
است که عمر خود را در چه چیزی فانی کرده ای؟ امام باقر  می فرمایند: 
ِ َع��زَّ َو َجلَّ َعْن أَْربٍَع؛  »َو اْعلَ��ْم أَنََّک َسُتْس��َأَُل َغ��داً إَِذا َوَقْفَت بَْیَن َیَدِي اهللَّ
ا اْکَتَسْبَتُه َو ِفیَما أَنَْفْقَتُه  َشَبابَِک ِفیَما أَبْلَْیَتُه َو ُعُمِرَک ِفیَما أَْفَنْیَتُه َو َمالَِک ِممَّ
ْب لَِذلَِک َو أَِعدَّ لَُه َجَوابا؛1 و بدان که به زودی فرداي قیامت، هنگامی  َفَتَأهَّ
که در پیش��گاه خداوند ایستادی، از تو در مورد چهار چیز سؤال خواهد شد؛ 
جوانیت را در چه راهی تمام کردی و عمرت را در چه راهی فانی کردی و 
مالت را از چه طریقی به دس��ت آوردی و آن را در چه راهی انفاق کردی؟ 
پس خود را برای آن ]روز[ آماده کن و برای آن ]س��ؤال ها[ پاس��خی مهّیا 

ساز.«

خاطره از زندگی حضرت امام خمینی .، تهران: مؤّسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی ، پاییز1378ش، 
ص120، به نقل از مرضیه حدیده چی )دباغ(.   

1 . الکافي، ج2، باب ذّم الّدنیا و الّزهد فیها، ص134، ح20. 
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راهکاربهرهوریاززمان

برای رسیدن به این اصل، توّجه به امور ذیل الزم است:
درک ارزش وقت: گاهی حرص و طمع انس��ان، برای رس��یدن به مال و یا  1 .
حفظ اموال به دلیل عدم درک قدر و بهای وقت خیلی بیشتر است از دّقت 
و التفات��ي که در هزینه کردن و هدر دادن عمرش به خرج مي دهد. این در 
حالی اس��ت که پیامبر گرامی اسالم  خطاب به ابوذر غفاری فرموده اند: 
»َی��ا أَبَاَذرٍّ ُکْن َعلَی ُعُمِرَک أََش��حَّ ِمْنَک َعلَی ِدْرَهِمَک َو ِدیَناِرک؛ 1 ای ابوذر 
نس��بت به عمرت حریص تر باش تا نسبت به مالت.« طبیعی است که اگر 
انسان درک صحیحی از بهای عمر و اوقات شریف خود داشته باشد، برای 
لحظ��ه لحظه آن برنامه ریزی خواهد ک��رد و از هدر رفتن حّتی یک لحظه 

آن جلوگیري خواهد کرد. 
قرار گرفته اس��ت؛  حرمت اتالف وقت: تضییع عمر، مورد نهی معصومین 7. 2
آقا امیر المؤمنین  می فرمایند: »إِحَذُروا ِضَیاَع اَلْعَماِر فیَما ال َیْبَقی لُکْم 
َفَفائُِتَه��ا ال َیُع��وُد؛2 بپرهیزید از ضایع کردن عمر در اموری که برای ش��ما 
نمی مانند، چرا که عمری که فوت ش��د، دیگر بر نمی گردد.« همچنین امام 
صادق  فرموده اند: »الَْمْغُبوُن َمْن ُغبَِن ُعُمَرُه َس��اَعًة بَْعَد َس��اَعٍة؛3 مغبون 
کس��ی است که عمرش را لحظه به لحظه از دست بدهد.« در مورد معنای 
مغبون جناب راغب اصفهانی می نویس��د: »اَلَْغْب��ُن اَْن تَْبَخَس َصاِحَبَک ِفی 

1 . بحار النوار، ج74، ص78، باب4، ما أوصی به رسول اهلل  إلی أباذر.
2 . غرر الحکم، ص160، ضیایع العمار، ح3059.

3. وسایل الشیعة، ج16، ص94، باب95.
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ُمَعاَملَ��ٍة بَیَنَک َو بَیَنُه بَِضْرٍب ِمَن اِلْخَفاِء؛1 غبن این اس��ت که در معامله با 
دوستت، به صورت مخفیانه ای از س��هم او بکاهی.« بنابراین مغبون یعنی 
کسی که در معامله ای از سهمش کم بگذارند و او متضّرر شود. پس روایت 
ف��وق می خواهد بگوید: انس��ان هر لحظه در حال معامله اس��ت؛ برترین و 
اصلی ترین س��رمایه زندگی خود را که عمرش است، می دهد و باید دید در 
قبال آن، چه چیزی دریافت می کند؟ برخی س��عادت ابدی را می خرند؛ زیرا 
مصداق این آیه ش��ریفه شده اند که فرمود: َو ِمَن النَّاِس َمْن َیْشري نَْفَسُه 
ُ َرُؤٌف بِالِْعباِد2 و برخی ش��قاوت ابدی را می خرند؛  ِ َو اهللَّ ابْتِغاَء َمْرضاِت اهللَّ
چرا که مصداق این آیه کریمه ش��ده اند که فرمود: ُأولئَِک الَّذیَن اْش��َتَرُوا 
اللَ��ةَ بِالُْهدی  َفما َربَِحْت تِجاَرُتُهْم َو ما کانُوا ُمْهَتدیَن.3 آن ها کس��انی  الضَّ
هستند که گمراهی را به بهای هدایت خریدند، پس نه تجارتشان سود داد 
و نه از ره یافتگان بودند. این گروه دوم را مغبون گویند؛ چرا که عمرشان را 
که تنها سرمایه مهّم زندگیشان بوده، داده اند ولی در قبال آن جز گمراهی، 
نکبت و بدبختی چیزی به دست نیاورده اند، به همین خاطر خسران دیده اند. 
برای این که ما هم دچار این ضرر نش��ویم باید تالش کنیم که برای همه 
ساعات شبانه روز برنامه  مناسبی را طّراحی کنیم، آن هم برنامه ای که برای 

1. معج��م مفردات الفاظ القرآن، ص370، ماده غبن؛ جناب طریحی می فرماید: »اَلَمْغُبونُ : اَّلذي َیبُیع الَْکَثَیر 
نَِّه َقْد باَع أَیَّاَم  یِة، َیُک��ُون َمْغُبونَّا ِلَ نَْیوَّ ُموِر الدُّ ِة َو الَْفراَغِة بِاْلُ حَّ بِْالَقلی��ِل َو ِمْن َحْیُث اْش��تِغاِل الُْمَکلَِّف أَیَّ��اَم الصَّ
ُموِر الَْحقَیرِة الْفانِیِة الُْمْنِغَضِة بَِشوائِب الُْکُدورات«.  ِة َو الَْفراَغِة الَّتِِي ال قیَمَة لَها بَِش��ي ٍء ال قیَمَة لَه ِمَن اْلُ حَّ الصَّ

مجمع  البحرین، ج6، ص288.
2 . و ]برخی[ از مردم کس��انی]اند[ که جان خود را می فروش��ند ]معامله می کنند[ برای به دس��ت آوردن 

رضایت خداوند و خداوند نسبت به بندگان خود رئوف است، سوره بقره، آیه 207.
3 . سوره بقره، آیه 16.
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تقّرب ما به خداوند  متعال کارساز باشد. 
یکی از جنبه هاي زندگی امام راحل . که می تواند برای ما درس باش��د، 
این اس��ت که حضرت امام. در فاصله ای که بعد از نماز ظهر و عصر برای 
ناهار می آمدند، اگر در این مّدت کوتاه، چند دقیقه ای فرصت می شد، قرآن 
را برمی داش��تند و می خواندند؛ حّتی اگر دو دقیقه هم فرصت بود و ایش��ان 
نمی گذاشتند عمرشان بیهوده بگذرد و یا این که در موقع مصاحبه، وقتی که 
خبرنگاران می آمدند، تا وسایلشان را بچینند، حضرت امام قرآن مي خواندند 

و نمی گذاشتند وقتشان تلف شود.1
وقِت گذشته را نتوانی خرید باز

                                  مفروش خیره، کین گهِر پاک، بی بهاست
سعدی می گوید:

مکن عمر ضایع به افسوس و حیف 
                                        که فرصت عزیز است و اَلَْوْقُت َضْیف

یعنی زمان، مهمانی اس��ت که فقط لحظاتی را در خدمت شماس��ت و به 
زودی مرّخص می شود، پس عمر خود را به اموری که بعد از آن جز گفتن 

حیف و افسوس نتیجه ای عایدت نمي شود، ضایع نکن. 
ض��رورت زمان بندي برنامه ها: ما باید در کنار ه��ر برنامه، زمان الزم برای  3 .
انج��ام آن را نی��ز ولو به ط��ور تخمینی، ثبت کنیم و ت��الش کنیم که هر 
برنام��ه ای را در ظرف زمانی معّین خودش انجام دهیم. با این کار به مرور 
معلوم می ش��ود که هر برنامه ای چه قدر زمان الزم دارد. اس��تاد مطّهری . 

1. پرتوی از خورشید، ص189. به نقل از مرضیه حدیده چی )دباغ(.   
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می فرمای��د: »برای هر کار وقت مناس��ب هم��ان کار را در نظر بگیرد...«1 
بنابراین دیگر اتّفاق نمي افتد که برای انجام یک کار مهّم که زمان زیادی 
می خواهد، فرصت کمی باقی بماند و یا وقت زیادی به برنامه ای اختصاص 
یابد که در زمان کمتری هم قابل انجام است. چرا که با این سهل انگاری ها 
اّواًل: از پرداخت��ن ب��ه برخی برنامه های مهّم به دلی��ل کمبود وقت محروم 
مي شویم و ثانیًا: مقداری از عمر و زمان خود را بی خود و بی برنامه از دست 

مي دهیم.

نتایجاصلپنجم)بهرهوریاززمان(

فراگیری برنامه نسبت به تمام شبانه روز، دارای برکاتی است که به برخی از آن ها 
اشاره می کنیم. 

اس��تفاده از لحظ��ه لحظه عمر: بر اس��اس ای��ن اصل برنامه ه��ای خود را  1 .
زمان بن��دی مي کنیم و در زمان بن��دی برنامه ها، حّداقل به صورت تخمینی 
می دانیم که هر برنامه چه  زماني تمام می شود تا فوراً برنامه بعدی را شروع 
کنیم و کم کم به س��متی می رویم که دیگر هیچ زماني را از دست ندهیم، 
درس��ت مانند شهدای انقالب و جنگ که مقام معّظم رهبری K در وصف 
آن عزیزان فرموده اند: »برخی از ش��هدا خود را مأمور لحظه می دانستند.« 2 

چرا که هر لحظه ممکن بود، تکلیف انسان در جبهه عوض شود. 
حض��رت امام راح��ل . فرمودند: »م��ن این مطلب را از اس��تادم مرحوم 
ش��اه آبادی . نقل می کنم و ایشان از پدر بزرگوارش که از شاگردان مرحوم 

1 . حکمت ها و اندرزها، ج 2، ص198.
 ????????????????? . 2
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صاح��ب جواهر  بودند، نقل می نمود که: ش��اه آبادی ب��زرگ می فرمود: 
صاحب جواهر دارای پس��ری بود که از فض��الی به نام حوزه  علمیه  نجف 
به ش��مار می رفت، تصادفًا در زمان حیات پدر فوت می کند در روز تشییع با 
ای��ن که هاله ای از غم و اندوه سرتاس��ر نجف را فرا گرفته بود، ولی با این 
حال صاحب جواهر که خود صاحب عزا بود، از فرصت کوتاه استفاده کرد و 
تا جمع ش��دن علما و طاّلب حوزه و اهالی نجف برای تشییع جنازه، نصف 

صفحه ای از کتاب جواهر را به رشته  تحریر درآورد.«1
پر کردن اوقات فراغت با برنامه های مناسب: کسی که برای همه لحظاتش  2 .
برنامه ای در نظر گرفته اس��ت حتمًا ب��رای اوقات فراغتش هم برنامه ریزی 
می کند. به هرحال باید از اآلن که فراغت پیش می آید به فکر بود. آقا امام 
علی  می فرمایند: »َفلَْیْعَمِل الَْعاِمُل ِمْنُکْم ِفي أَیَّاِم َمَهلِِه َقْبَل إِْرَهاِق أََجلِِه 
ْد  ِس��ِه َقْبَل أَْن ُیْؤَخَذ بَِکَظِمِه َو لُْیَمهِّ َو ِفي َفَراِغِه َقْبَل أََواِن ُش��ُغلِِه َو ِفي ُمَتَنفَّ
ْد ِمْن َداِر َظْعنِِه لَِداِر إَِقاَمتِه ؛2 هر کس از ش��ما باید در  لَِنْفِس��ِه َو َقَدِمِه َو لَْیَتَزوَّ
روزگاری ک��ه مهل��ت دارد؛ پیش از آن که مرگ فرا رس��د و در اّیام فراغت 
پی��ش از آن که گرفتار ش��ود و در اّیام رهایی پی��ش از آن که مرگ گلوگاه 
او را بفش��ارد؛ اعم��ال نیکو انجام دهد. پس ب��رای خود و جایی که می رود 
آماده باش��د و در این دنیا که محّل کوچ کردن است، برای منزل گاه ابدی، 

توشه ای بردارد.«
عدم فرصت برای معصیت: انس��ان گاهی به دلی��ل فراغت های پی در پی  3 .
و بی برنامگی، اس��یر وسوسه های شیطانی می شود و به گناه آلوده می شود. 

1 . پرتوی از خورشید، ص191 و 192، به نقل از دکتر سّید کاظم اکرمی. 
2. نهج  البالغة، خطبه 86، ص116.
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اگر برای هر ساعتی برنامه ي  مطلوب و درستی داشته باشیم، دیگر فرصتی 
برای گناه کردن باقی نمی ماند.

پرهیز از وقت کش��ی: هدر دادن وقت از مصادیق لهو، و حرام اس��ت. انسان  4 .
با کمک برنامه ریزی و رعایت اصل بهره وری از زمان می تواند از این فعل 
حرام جلوگیری کند. نقل ش��ده است که: »امامان معصوم 7از تمام وقت و 
عمر خود حّداکثر اس��تفاده را می کردن��د و هرگز حاضر نبودند که لحظه ای 
از وقتش��ان بیهوده تلف شود. قدردانی از وقت و بهره مندی از آن، از اصول 
مش��ترک در زندگی اخالقی و اجتماعی همه  امامان 7بود.«1 عنوان بصری 
پیرمرد94 س��اله ای بود که در مدینه برای پرس��یدن مسایلی به حضور امام 
صادق  آمد. امام صادق  که می دید با نشستن او، وقتش بیهوده تلف 
می شود، به او رو کرد و فرمود: »إِنِّي َرُجٌل َمْطُلوٌب َو َمَع َذلَِک لِي أَْوَراٌد ِفي 
ُکلِّ َساَعٍة ِمْن آنَاِء اللَّْیِل َو النََّهاِر َفاَل تَْشَغلْنِي َعْن ِوْرِدي؛2 من مردی هستم 
که خیلی ها با من کار دارند؛ )هم خداوند و هم بندگان او( و در عین حال در 
هر ساعتی از اوقات شب و روز، ذکر و عبادتی دارم پس من را از ِوردم باز 
ندار.« و بار دیگر که امام پاس��خ سؤال او را می دهند، در پایان می فرمایند: 
ِ َفَقْد نََصْحُت لََک َو اَل ُتْفِس��ْد َعلَيَّ ِوْرِدي َفإِنِّي  »... ُق��ْم َعنِّ��ي َیا أَبَا َعْبِد اهللَّ
امْرُؤٌ ضَنِینٌ بِنَفْسِي...؛3 از نزد من برخیز و برو ای بنده ي خدا، پس من تو را 
نصیحت کردم، ذکر و عبادتم را تباه نس��از به درستی که من مردی هستم 

1. محّم��د تقی عبدوس و محّمد محمدی اش��تهاردی، بیس��ت و پنج اصل از اص��ول اخالقی امامان)علیه 
السالم(، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 1377، ج 8، ص253.

2. بحار النوار، ج1، ص224، باب7، آداب طلب العلم و أحکامه.

3. بحار النوار، ج1، ص224، باب7، آداب طلب العلم و أحکامه.
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که به خودم بُخل دارم )که مبادا وقتم هدر رود(.«

اصلششم:تنّوعدربرنامهها
برنامه ای ک��ه در نظر می گیریم، مخصوصًا اگر برای مّدتی طوالنی اس��ت، باید 
تنّوع داش��ته باش��د؛ زیرا یکنواختی برنامه، معمواًل باعث خستگی و زدگی می شود. 

برای نمونه به مواردی از تنّوِع الزم در زندگی یک محّصل، اشاره ای می کنیم:
به عنوان مثال نباید چند س��اعت را یک س��ره به مطالعه درس ها پرداخت.  1 .
بلکه بهتر است بین آن از برنامه های دیگر، و لو از نوع علمی استفاده شود؛ 

مانند: نوشتن درس ها، خواندن داستان و شعر و... .
هم چنی��ن در خود مطالعه، باید تنّوع را مراع��ات کرد که قباًل در این مورد  2 .
توضیح داده ایم. در کارهای عبادی نیز تنّوع مطلوب اس��ت. همیش��ه نباید 
ق��رآن تالوت ک��رد، و یا نماز خواند. بلکه در صورت نیاز و آمادگی قلبی )با 
رعای��ت اقبال و ادباِر دل، ک��ه قباًل توضیح داده ای��م(، گاهی دعا و زیارت 

بخوانیم، گاهی قرآن، گاهی نماز و گاهی هم اذکاری را زمزمه کنیم. 
گاهی برای برخی از اف��راد، مرّخصی تحصیلی ضرورت پیدا می کند؛ تا آن  3 .
 که خس��تگی رفع ش��ود، قواي جدید و روحیه تازه حاصل شود، دل زدگی 

ایجاد نشود و یا خانواده  انسان دچار آسیب روحی نگردد. 
جابه جایی ش��هری در مواردی الزم اس��ت؛ زیرا هم ب��رای خانواده ها تنّوع  4 .
اس��ت، هم خود فرد تجاربی را به دست می آورد، و هم این جابه جایي او را 
در شناخت ضرورت ها کمک می کند و عالوه بر این از عطِش کنار گذاشتن 

درس ها و رفتن به شهرستان در وجود انسان می کاهد.
 – گاهی باید وارد کار فرهنگی شد تا هم دغدغه  وظیفه و رسالت فرهنگی . 5
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اجتماعی اشباع شود و هم وسوسه  بی ثمر بودن و معّطلی رفع شود و هم تا 
حدودی به وظیفه  خود در قبال جامعه عمل کرده باش��یم. البته باید مراقب 
باشیم که این کارها در ضمن تحصیل، ضرری به درس های ما وارد نکند. 
بنابراین بهتر است که کار فرهنگی، کم، مستمّر و حّتی المقدور در راستای 

برنامه  علمی انسان باشد.
ب��رای برخ��ی از افراد، ورود در کار اجرایی الزم اس��ت؛ زیرا عالوه بر جنبه   6 .

تنّوع، زمینه  رشد و خدمت بهتر را برای آنان فراهم  می کند. 
البته در همه  موارد یاد ش��ده، مش��ورت با کارشناسی امین و آگاه به زمان، بسیار 

ضروری است. 

نتایجاصلششم)تنّوعدربرنامهها(

اگر قدری در مثال ها و نمونه ها دّقت ش��ود، نتایج مهّمی که بر این اصل مترتّب 
است، به خوبی روشن می شود. در این جا فهرستی از این نتایج را ذکر می کنیم:

ع��دِم زدگ��ی از برنامه ری��زی: ی��ک نواخت��ی برنامه ها غالب��ًا باعث زدگی  1 .
از برنامه ری��زی می ش��ود. برای فرار از این آس��یب، باید اص��ل تنّوع را در 

برنامه های خود مراعات کنیم.
عدم خستگی از برنامه ها: اگر در همه  برنامه ها به این اصل مهّم توّجه شود،  2 .

حالت کسالت و بی حالی در اجرا، از بین می رود.
استمرار کار تا رسیدن به نتیجه: تنّوع در برنامه ها با توّجه به این که نشاط و   3 .
طراوت خاّصی به بار می آورد، انسان را وادار می کند که تا رسیدن به نتیجه، 

برنامه را ادامه دهد.
تجربه ای کارآمد: در برخی موارد، تنّوع، چون مستلزم ورود در عرصه  کاري  4 .
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دیگری در کنار تحصیل است، تجارب قابل توّجهی برای انسان به ارمغان 
می آورد.

رفع دغدغه  پوچی: تنّوع، گاهی مس��تلزِم تجربه کردن یک کار فرهنگی و  5 .
یا اجرایی اس��ت و همین امر باعث می ش��ود، انسان ارزش و جایگاه خود و 
آن معارفی را که آموخته، بیش��تر درک کند و دیگر هرگز احساس پوچی و 

بی فایده بودن نکند.   

اصلهفتم:چینشوقابلّیتانعطافبرنامه
اگر دوست و یا همسایه ما نیاز به کمک داشت، به عنوان مثال مریض بود و باید 
به بیمارستان انتقال داده مي شد، آیا به جاست ما بگوییم: بنده باید به مطالعه بپردازم 

و یا اآلن نوبت انجام فالن برنامه است؟ 
اگر برای ش��رکت در کالس درس رفتیم ولی استاد آن روز تشریف نیاوردند چه 

خواهیم کرد؟ آیا برنامه ای برای جایگزینی در نظر گرفته ایم؟ 
از آن ج��ا که گاهی بی نظم��ی دیگران و یا حوادث غیر مترّقب��ه در به هم خوردن 

برنامه  ریزي ما نقش دارد، برنامه های ما باید قابلیت انعطاف داشته باشند. 

راهکارایجادانعطافدربرنامهها

به منظور ایجاد انعطاف در برنامه ها الزم است به نکات ذیل توّجه کنیم:
برنامه های روزانه خود را بنویس��یم تا هم از فراموش��ی و غفلت نس��بت به  1 .
آن ها جلو گیری کنیم و هم در صورت لزوم بتوانیم آن ها را تغییر دهیم و یا 
جابه جا کنیم. در ابتداِی کار، امر نوش��تن الزم است تا تمرین شود و کارها 
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روی روال قرار گیرد.
در کنار هر برنامه، زمان تخمیني الزم برای آن را یادداشت کنیم. 2 .

. 3 هم��واره احتمال به هم خ��وردن برنامه را در نظر بگیری��م؛ چرا که به طور 
طبیعی ممکن است حوادث غیر مترّقبه ای برنامه های ما را به هم بزنند.

براي موارد احتمالي، برنامه جایگزیني را در نظر بگیریم. البته ممکن اس��ت  4 .
ب��ه طور طبیعی برنامه بعدی جای برنامه  به هم خورده را بگیرد، ولی گاهی 
چنی��ن امکانی وجود ندارد، بنابراین باید برای س��رعت عمل در جایگزینی، 

قباًل مورد مناسبی را در نظر گرفته باشیم.
در ص��ورت به هم خوردن یک برنامه ، به نوش��ته  خود رج��وع کرده و مورد  5 .

جایگزین را انجام دهیم.

آسیبشناسی

برخی گمان می کنند که انعطاف برنامه به این معناس��ت که کار را هر وقت شد، 
انجام می دهیم بنابراین اگر در زمان مشّخص شده نتوانستیم به برنامه  عمل کنیم، 
اش��کالي ندارد، در نتیجه، آرام آرام بی خیال می شوند. نه این درست نیست. ما باید 
مراقب باشیم که قابلّیت انعطاف در برنامه باعث تسویف و به تعویق اندازی برنامه ها 
نشود و یا این اصل موجب نشود که ما از زیر کار فرار کرده و وقت خود را بیشتر با 
برنامه های تفریحی و غیر ضروری ُپر کنیم و خدای ناکرده دچار وقت کش��ی شویم 
و نیز کارهای مهم ّتر را فدای کارهای کم اهّمیت و بی اهّمیت نماییم. بنابراین باید 
در به کارگیري این اصل به اصول قبلی برنامه ریزی نیز توّجه کامل داش��ته باشیم؛ 
ب��ه عنوان مثال اگر ما بدون لحاظ اولوّیت، یک برنامه ی غیر ضروری را جایگزین 
یک برنامه ضروری کنیم، چیزی جز خسران نصیب ما نمی شود و یا اگر بدون لحاظ 
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توان خود، برنامه ای را که مقدور هس��ت برداریم و فقط به دلیل َجوزدگی و امثال 
آن، برنامه ای را در دس��تور کار خود قرار دهیم که مقدور ما نباش��د، باز خود را دچار 

ضررهای غیر قابل جبران خواهیم کرد.
 

نتایجاصلهفتم)انعطافدربرنامهها(

رسیدگی به تکالیف محّوله: باید به این مسئله توّجه داشته باشیم که جمود  1 .
بر برنامه  نوشته ش��ده، ممکن است ما را از توّجه به وظائف غیر مترّقبه ای 
ک��ه پیش می آید، ب��از دارد. گاهی برنامه ای را نوش��ته و در حال انجام آن 
هس��تیم، ناگهان موضوعی پیش می آید که از اولوّیت و اهّمیت بیش��تری 
برخوردار است ]طبق ضوابطی که در بحث اولوّیت بندی گفته شد[، این جا 
باید برنامه را به سمت انجام وظیفه  جدید منعطف کرد. به عنوان مثال برای 
س��اعت خاّصی یک برنامه مطالعه در نظر گرفته ایم ولی درس��ت در همان 
ساعت یکي از  دوستان ما برای انجام کار مهّمی از ما طلب کمک می کند، 
در ای��ن جا تکلیف ما پرداختن به برنامه از پیش تعیین ش��ده نیس��ت بلکه 
وظیفه این است که خواسته  دوستمان را برآورده کنیم. این توفیق فقط در 
صورت عدم جمود نس��بت به برنامه  نوشته شده، حاصل مي شود. به همین 

جهت است که می گوییم: برنامه ها باید قابل انعطاف باشند.
پرهی��ز از اتالف وقت: در صورت به هم خوردن یک برنامه اگر جایگزین در  2 .
نظر نگرفته باشیم و یا به موقع جایگزیني را انجام ندهیم، وقت را از دست 
داده و تلف خواهیم کرد. باید توّجه کنیم که نوشتن، همیشه دارای برکاتی 
است، در این جا هم اگر ما برنامه های روزانه  خود را با در نظر گرفتن زمان 
الزم برای انجام آن ها یادداش��ت کنیم و به خاطر احتمال تغییر آن، برنامه  
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جایگزین را هم ثبت کنیم، طبیعی است که موّفق به استفاده  بیشتر از وقت 
خود می شویم و از اتالف آن نیز جلوگیری می کنیم.

عدم س��رخوردگي، ناراحتي و ناسپاسي: برخي با به هم خوردن یک برنامه،  3 .
زود س��رخورده شده و با ناسپاسي، بقیه  زمان را هم از دست مي دهند. ولي 
با در نظر گرفتن این اصل با برکت، انس��ان مي تواند در این گونه موارد نیز 
کنترل برنامه را به طور کامل در اختیار داشته باشد. همیشه این طور نیست 
که ما در همه طرح ها و نقش��ه های خود موّفق باشیم. گاهی حوادثی باعث 
شکست ما می شود، بنابراین باید بدانیم که برنامه های مشّخص شده  امروز 
و این هفته و این ماه نیز گاهی به صورت خواسته و یا ناخواسته دچار تغیییر 
خواهند ش��د. اگر ما از قبل این را پیش بینی کنیم و تدبیری بیندیش��یم و 
یا با مش��ورت بتوانیم راهی برای جبران آن بیابیم، فوراً برنامه های مناسب 
دیگ��ری را جایگزین خواهیم ک��رد و جایی برای ناراحتی و س��رخوردگی 
باق��ی نخواهد ماند. خالصه این که در ص��ورت به هم خوردگی برنامه ها، با 
پیش بین��ی و انعطاف در برنامه، دیگر دچار ناسپاس��ی، معطلّی و ناراحتی و 

یأس نخواهیم شد.

اصلهشتم:تناسببرنامهباوظایفانسان
انس��ان باید برنامه ای را در دس��تور کار خود قرار دهد که جزِو وظائف او اس��ت 
و اگر به کاری که وظیفه اش نیس��ت بپردازد، مورد بازخواس��ت قرار خواهد گرفت 
ک��ه چ��را وقت خود را صرف کار دیگري کرده اس��ت؟. این مس��ئله در روایات نیز 
مطرح ش��ده است. مولی امیر المؤمنین  می فرمایند: »َدْع َما اَل َیْعنِیَک َو اْشَتِغْل 
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َک الَِّذي ُینِجیَک؛1 رها کن آن چیزی را که برای تو مهّم و ضروری نیست و  بُِمِهمِّ
مشغول امور مهّم خود شو که تو را نجات می دهند.«2 پیداست که پرداختن به امور 
ضروری و مهّم، همان پرداختن به وظایف اس��ت. در روایت دیگری امیر المؤمنین 
َتَک َعلَی َما َیلِزُمَک َو اَل تَُخْض ِفیَما اَل َیعنِیَک؛3 هّمت   می فرماین��د: »اُْقُصْر ِهمَّ
خ��ود را صرف اموری کن که برای تو الزم اند و در امور غیر ضروری )اموری که به 

مربوط نیست( فرو نرو.«

برکاتپرداختنبهوظایف

جلب رضایت خداوند: خدای متعال از کس��انی که به وظایف خود رس��یدگی  1 .
می کنند، راضی و خرسند است.

حفظ کرامت: اگر انسان وظایفش را به موقع انجام دهد، مورد تکریم جامعه  2 .
ق��رار خواهد گرفت. مولی امیر المؤمنین  می فرمایند: »َدِع الَخْوَض ِفیَما 
اَل َیعنِیَک ُتْکَرم؛4 رها کن فرو رفتن در چیزی را که برای تو مهّم و ضروری 

نیست )و به تو مربوط نیست(، تا مورد اکرام قرار بگیری.«
حفظ نشاط در انجام کار: اگر بدانیم که در حال انجام وظیفه هستیم، مدام  3 .

احساس خرسندی و نشاط خواهیم کرد.
رفع برخی دغدغه ها: اگر انس��ان ذّره ای عرق دینی داش��ته باش��د، چنانچه  4 .

1. غرر الحکم، الفصل الخامس، ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10941.
2. ظاه��راً عب��ارت »ما ال َیْعنیَک« به معنای آن چیزی اس��ت که تو را قصد نکرده اس��ت؛ اّما آن را هم به 
معن��ای اموری که برای فرد مهم نباش��د، به کار می برند و هم ب��ه معنای امور غیر نافع، ر.ک: بحار االنوار، 

ج1، ص126 و 150.
3. غرر الحکم، الفصل الخامس، ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10936.
4. غرر الحکم، الفصل الخامس، ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10936.
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زمان را صرف انجام تکالیف خود نکند، همیشه به دلیل ترک وظیفه، دچار 
نگرانی خواهد بود.

پرهیز از امور بی فایده: کس��ی که در پی انجام وظیفه نباش��د، ممکن است  5 .
وق��ت خود را ص��رف امور بی فایده کند. در روایات ب��رای پرداختن به امور 

بی فایده مضراتی ذکر شده که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
الف( بدترین مش��غله: مولی امیر المؤمنین  می فرمایند: »َشرُّ َما َشَغَل 
بِِه الَمْرُء َوقَتُه الُفُضوُل؛1 بدترین چیزی که انس��ان وقتش را به آن مش��غول 

می کند، امور بی فایده است.« 
ب( ضای��ع کردن عقل: مولی امی��ر المؤمنین  می فرماین��د: »ِضَیاُع 
الُعُقوِل ِفي َطلَِب الُفُضوِل؛2 ضایع شدن عقل ها، در طلب کردن امور بی فایده 
است.« زیرا خستگی حاصل از بی فایده، اندیشه را دچار خلل می کند و آرام 

آرام انسان توان درک صحیح را از دست مي دهد.   
ج( از دست دادن آمال مهّم: زمان را باید صرف اهداف واال کرد. بنابراین 
پرداختن به غیر آن ها، موجب خواهد شد که ما به اهداف عالی خود نرسیم. 
ِة  مولی امیرالمؤمنین  می فرمایند: »َمِن اِْش��َتَغَل بِالُْفُضوِل َفاتَُه ِمن ُمِهمَّ
الَمأُموِل؛3 هرکس به امور بی فائده مش��غول شود، بخشی از آرزوهای مهّم 

را از دست می دهد.« 
د( ورود در ام��ور مضّر: مولی امی��ر المؤمنین  می فرمایند: »َمْن أََْتَعَب 

1. غرر الحکم، الفصل الخامس، ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10936.

2. غرر الحکم، الفصل الخامس، ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10936.

3. غرر الحکم، الفصل الخامس، ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10936.
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ُه؛1 کسی که خود را در اموری که برایش  نَْفَسُه ِفیَما اَل َیْنَفُعُه َوَقَع ِفیَما َیُضرُّ
فای��ده ندارد، به زحمت ان��دازد، در اموری که به او ض��رر خواهد زد، واقع 
مي ش��ود.« چه ضرری باالتر از این که انسان وظیفه شناس عمر خود یعنی 
مهم ّترین س��رمایه  زندگی خود را صرف کارهایی کرده است که هیچ فایده  

دنیوی و یا اخروی بر آن مترتّب نیست؟ 

راهکارشناختوظایف

در صورت��ي که بخواهیم در برنامه های خ��ود این اصل را مورد توّجه قرار دهیم، 
بای��د بتوانیم وظایف خود را به خوبی شناس��ایی کنی��م. در این جا برخی از راه های 

تشخیص وظیفه را بیان می کنیم:
ل��زوم آگاهی ب��ه زمان: از آن جا که گاهي وظایف انس��ان در بس��تر زمان  1 .
تغییر می یابد و عنصر زمان در مش��ّخص شدن وظایف انسان نقش تعیین 
کننده ای دارد، بنابراین برای ش��ناخت وظایف خود در هر برهه، باید زمان 
ش��ناس خوبی باش��یم تا بتوانیم در شرایط مختلف وظایف خود را به خوبی 

تشخیص دهیم.
مش��ورت: انسان باید برای تشخیص بهتر وظایف خود، با کارشناسان امین  2 .

و دل سوزي که آگاه به زمان اند، مشورت کند. 

تبعاتپرداختنبهغیروظایف

آث��ار و تبع��ات ناگواری در اثر پرداختن به امور غیر ضروری که وظیفه  انس��ان به 
حساب نمی آیند، دامن گیر او می شوند که برخی از آن ها به شرح ذیل اند:

1. غرر الحکم، الفصل الخامس، ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10936.
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 ذلّت: در روایتی امام صادق  فرزند گرامی خود، امام کاظم . 1 را چنین 
؛1  و بپرهیز  ُخوَل ِفیَم��ا اَل َیْعنِیَک َفَتِذلَّ موعظ��ه می کنند که: »َو إِیَّاَک َو الدُّ
از داخل ش��دن در اموری که اهمیتی ندارند )به تو مربوط نیس��ت(، چرا که 
ذلیل می شوی.« روشن است که پرداختن به امور بی اهّمیت و یا اموری که 

به ما ربطی ندارد، موجب ذلّت و خواری انسان است.
فوت امور مهّم: اگر انس��ان به کارهایی که جزو تکالیفش نیس��ت بپردازد،  2 .
زمان را برای انجام تکالیف خود، از دست می دهد. امام مجتبی  فرموده 
اند: »َمِن اْش��َتَغَل بَِما اَل َیْعنِیِه َفاتَُه َما َیْعنِیِه؛2  کس��ی که مش��غول امور غیر 
مه��ّم و غیر ضروری گردد، ]فرص��ت پرداختن به[ امور ضروری از او فوت 

خواهد شد.«
از دست رفتن منافع: همیشه منفعت انسان در این است که به وظایف خود  3 .
مشغول باشد. بنابراین پرداختن به غیر وظیفه، نه تنها به نفع انسان نیست، 
بلکه منافع او را به خطر می اندازد. مولی امیر المؤمنین می فرمایند: »َمِن 
تَُه َذل��َک َمنَفَعَتُه؛3 هر کس به کارهایی که برایش  اش��َتَغَل بَِغیِر َضُروَرتِِه َفوَّ
ضروری نیست مشغول شود، همین امر باعث می شود منفعتش را از دست 

بدهد.«
نش��انه جهل: زمان در اختیار ما نیس��ت بلکه مدام در حال گذر اس��ت، از  4 .
طرفی تکالیفی که ما بر عهده داریم کم نیس��تند؛ بنابراین نباید با پرداختن 
ب��ه غی��ر تکالیف، زمان را حیف و میل کنیم؛ زی��را این کار جهالت محض 

1. بحار النوار، ج75، باب23، مواعظ الّصادق، جعفر بن محمد 4، ص204. 
2. بحار النوار ، ج73، باب60، ما یورث الفقر و الغناء، ص318. 

3. غرر الحکم، الفصل الخامس، ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10947.
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اس��ت. مولی امیر المؤمنین  می فرمایند: »ُوُقوُعَک ِفیَما اَل َیعنِیَک َجهٌل 
؛1 واقع ش��دن تو در امور غیر ضروری، که به تو مربوط نیست، جهلی  ُمِضلٌّ

گمراه کننده است.«
نشانه غفلت: گاهی انسان در اثر غفلت زدگی، به جای پرداختن به وظایف  5 .
  خ��ود، وقت را صرف اموری غیر از آن ها می کن��د. مولی امیرالمؤمنین
َتُه ِفیَما اَل َیْعنِیِه؛2 همین برای  می فرمایند: »َکَفی بِالَْمْرِء َغْفلًَة أَْن َیْصِرَف ِهمَّ
غفلت انسان کافی است که هّمتش را صرف اموری کند که هیچ ضرورت 

ندارند و وظیفه  او به حساب نمی آیند.«
 

نتایجاصِلهشتم)توّجهبهوظایف(

ب��ه یقین پرداختن ب��ه وظایف دارای نتایج و برکاتی اس��ت که برخی از آن ها را 
مرور می کنیم:

کسب ثواب الهی: خدای متعال نسبت به اهل ایمان که به وظائف خود عمل  1 .
الِحاِت إِنَّا ال  می کنند، این گونه فرموده اس��ت: إِنَّ الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
نُِضیُع أَْجَر َمْن أَْحَس��َن َعَماًل3 البته کس��انی که ایمان آوردند و عمل های 
صالح انجام دادند، بی تردید ما پاداش کس��ی را که عمل نیک انجام داده، 
ضایع نخواهیم ک��رد. به یقین انجام وظیفه، برتری��ن مصداق عمل صالح 
است. صاحب تفس��یِر »من هدی القرآن« در این باره می گوید: »مفسرین 

1. غرر الحکم، الفصل الخامس، ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10948.

2. غرر الحکم، الفصل الخامس، ذّم الفضول و ما ال یعني، ص477، ح10942.
3 . سوره کهف، آیه 30.



107راه کارهای ایجاد نظم و برنامه ریزی در زندگی ║    

گفته ان��د: مراد از احس��ن اعمال؛ واجبات و مس��تحّبات اند.«1 و نیز صاحب 
تفس��یِر »مفاتیح الغیب« می نویس��د: »هر چیزی که از احسن اعمال است، 
باید واجب باش��د، زیرا چیزی که واجب نیست، ]به یقین[ عمل واجب از او 

نیکوتر است.«2
تقویت روحیه  تکلیف مداری: اگر آرام آرام وظایف خود را در برنامه و دستور  2 .
کار خود قرار دهیم، خود به خود نسبت به انجام وظایف، منضبط و حریص 

خواهیم شد و این امر ما را به سمت تکلیف مداری سوق خواهد داد.
رش��د و بالندگی: از نظر دین، مالک هایی برای رش��د فردی و جمعی وجود  3 .
دارد که عبارتند از: احس��اس مسئولیت، وظیفه شناسی و انجام وظایف. اگر 
در هر فرد و یا جامعه ای چنین ش��اخصه هایی وجود داش��ته باش��د، معلوم 
می ش��ود که آن فرد یا جامعه، رش��د یافته است. بنابراین چنانچه این اصل 
را در برنامه های خود لحاظ کنیم، هم نش��انه رش��د و بالندگی ماست و هم 

زمینه را برای رشد بیشترمان فراهم خواهد کرد.

اصلنهم:مشورتکردن
انس��ان معمواًل در هیچ کاری از مش��ورت با کارشناسان و صاحبان تجربه بی نیاز 
نیس��ت؛ بنابراین در امر مهّم برنامه ریزی نیز بهتر اس��ت مش��ورت کند تا زودتر به 
نتیجه برس��د. همان طور که مالحظه کردید در خیلی از اصول برنامه ریزی نیازمند 

1. مدرس، محمد تقی، من هدی القرآن، تهران، انتش��ارات دارالمحبی الحس��ین )علیه الس��الم(، 1419ق، 
ج13، ص154.

2. فخرالّدین، رازی ابوعبد اهلل محّمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت: انتشارات دار احیاء الّتراث العربی، چاپ 
سّوم ، 1420ق، ج27، ص564.
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مشورت با کارشناس هستیم. به همین خاطر بهتر دانستیم که آن را به عنوان یک 
اصل در برنامه ریزی مطرح کنیم.

معنایمشورت

مش��ورت کردن یعن��ی ضمیمه کردن تجارب چند س��اله دیگران ب��ه تجربه ي  
َجاَل َشاَرَکَها  خود. روایتی از امیرالمؤمنین  داریم که می فرمایند: »َمن َش��اَوَر الرِّ
ِفي ُعُقولَِها؛1 هر کس با مردان مش��ورت کند با آن ها در ِخَرِدش��ان مشارکت کرده 

است.«

ضروتمشورت

گاهی انس��ان در کارهای مهّم درمانده می ش��ود و نمي داند که چه کند. در این 
ش��رایط او نیاز به یک پش��توانه روحی دارد تا کار را به درستي به انجام رساند. این 
جاس��ت که مشورت به عنوان یک پشتوانه و دل گرمی برای انسان مطرح مي شود؛ 
چرا که انس��ان با بررسی نظرات دیگران، کار را با اطمینان بیشتری دنبال می کند. 
امیرالمؤمنین  می فرمایند: »َو اَل ُمَظاَهَرَة أَْوثَُق ِمَن الُْمَش��اَوَرِة؛2 هیچ پشتوانه ای 
مطمئن تر ازمش��ورت وجود ندارد.« دلیل این مطلب هم روشن است؛ زیرا مشورت 
یعنی ضمیمه کردن فکر و تجربه  دیگران به فکر و تجربه  خود. به عنوان مثال اگر 
از مش��ورت دو مشاور بهره مند شویم که هر یک40 سال تجربه داشته باشند، آن را 

1. وس��ایل  الشیعة، ج12، ص40، باب21، استحباب مش��اورة أصحاب الرأي، ح15587؛ شرح  نهج  البالغة، 
ج18، ص382، ح163؛ غ��رر الحک��م، ص441، م��دح المش��اورة، ح10057؛ نهج  البالغ��ة، ص500، کلمه 

قصار161.
2. الکافي، ج8، ص20، ح4
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به تجربه 20 ساله ی خود می افزاییم و در نتیجه با تجربه ای معادل 100 سال وارد 
کار می شویم. 

همه انس��ان ها به مش��ورت نیاز دارند و حّتی معصومین 7نیز برای بیان اهّمیت و 
نقش مهّم مش��ورت در زندگی انسان، در مواردی از امور جامعه و یا امور شخصی، 
مش��ورت کرده اند. در روایتی از امام رضا می خوانیم: »َعِن الَْحَسِن بِْن َجْهٍم َقاَل 
َضا  َفَذَکَر أَبَاُه  َفَقاَل َکاَن َعْقُلُه اَلُتَواَزُن بِِه الُْعُقوُل َو  ُکنَّا ِعْنَد أَبِي الَْحَس��ِن الرِّ
َ تََباَرَک َو تََعالَی  ُربََّما َش��اَوَر الَأْْسَوَد ِمْن ُسوَدانِِه َفِقیَل لَُه ُتَشاِوُر ِمْثَل َهَذا َفَقاَل إِنَّ اهللَّ
ْیَعِة َو  ��يْ ِء َفَیْعَمُل بِِه ِمَن الضَّ ُربََّما َفَتَح َعلَی لَِس��انِِه َقاَل َفَکانُوا ُربََّما أََشاُروا َعلَْیِه بِالشَّ
الُْبْسَتاِن؛1 حسن بن َجِهم می گوید: نزد امام رضا  بودیم که حضرت یادی از پدر 
بزرگوارشان آقا امام کاظم  کردند و فرمودند: عقل ایشان در حّدی بود که عقول 
دیگر را یارای موازنه  با عقل ایش��ان نب��ود، در عین حال گاهی با برخی از غالمان 
س��یاه خود مشورت می کردند! به ایش��ان عرض می شد: آیا شما با شخصی مثل او 
مش��ورت می کنید؟! حضرت می فرمودند: خداون��د تبارک و تعالی گاهی ]امری و یا 
ِگِره��ی را[ بر زبان او باز می کند. امام رض��ا  فرمودند: این چنین بود که گاهی 
اشاره می کردند بر حضرت به چیزی از قبیل زمین غلّه و بوستان2 و حضرت به آن 

عمل می کردند.«
    

ویژگیهاییکمشاورخوب

1 . وسایل  الشیعة، ج12، 44، باب24، جواز مشاورة النسان من دونه،  ح15602.
ناَع��ِة َو َغْیِرِهما ِمَن الِْحَرِف. ضّیعة االرض  2 . الّضیع��ُة الَأْْرِض الَْمِغلّ��ِة َو الَْعَمُل النَّاِفِع الُْمْربِِح َکالِّتجاَرِة َو الصَّ
عبارت است از زمینی حاصل خیز و یا عملی نافع و سود آور، مانند تجارت و صناعت و غیر این ها از حرفه 

ها. ر.ک: معجم الوسیط، ماده ضاع، ص547
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در این باره روایات متعّددی از اهل بیت عصمت و طهارت 7وارد ش��ده است که 
بسیار راه گشاست. در این  قسمت تالش کرده ایم که جامع ترین روایت را برای این 

بحث انتخاب کنیم و هر بخش آن را در جای خود توضیح دهیم.
از نظ��ر امام صادق ، مش��ورت حدودی دارد که باید حتمًا مراعات ش��وند، تا 
مش��ورت مفید فایده باش��د. در غیر این صورت نه تنها مش��ورت فایده ای نخواهد 
داش��ت، بلکه ضررهایی را هم برای انس��ان در برخواهد داش��ت. حضرت در مورد 
حدود و شرایط مشورت می فرمایند: »إِنَّ الَْمُشوَرَة اَل تَُکوُن إاِلَّ بُِحُدوِدَها َفَمْن َعَرَفَها 
ُتَها َعلَی الُْمْسَتِش��یِر أَْکَثَر ِمْن َمْنَفَعتَِها لَُه؛1 مش��ورت بدون  بُِحُدوِدَها َو إاِلَّ َکانَْت َمَضرَّ
رعایت حدودش، محّقق نمی شود. اگر کسی آن را با حدودش شناخت ]که خوب[ و 
ااّل ضرر آن بر خواهان مشورت، بیشتر از نفعش برای او خواهد بود.« سپس حضرت 

شرایط مشاور را برمی شمارند؛ 
عاقل باش��د: مشورت کاری عاقالنه اس��ت، بنابراین معنا ندارد که انسان با  1 .
کس��ی مش��ورت کند که در کارها از عقلش اس��تفاده نمی کند. امام صادق 
 به عنوان اّولین حّد از حدود مش��ورت، به این مس��ئله اش��اره کرده و 
لَُها أَْن َیُکوَن الَِّذي ُتَش��اِوُرُه َعاِقاًل... َفإِنَّ��ُه إَِذا َکاَن َعاِقاًل  می فرماین��د: »َفَأوَّ
انَْتَفْعَت بَِمُش��وَرتِِه؛2 پس اّولین حّد مشورت این است که مشاور شما عاقل 
باش��د، چرا که اگر عاقل باشد شما از مشورت با او منتفع می شوی.« یعنی 

اگر عاقل نباشد، مشورت با او هیچ نفعی برای شما نخواهد داشت.
آزاده ای متدّین باشد: ما در مشورت نیازمند کسی هستیم که واقعًا خیر خواه  2 .
ما باش��د و برای ما دل س��وزی کند. بنابراین مشاور نباید اسیر هوا و هوس 

1 . وسایل  الشیعة، ج12، ص43، باب22، استحباب مشاورة التّقي العاقل ، ح15597.  
2. وسایل  الشیعة، ج12، ص43، باب22، استحباب مشاورة التّقي العاقل ، ح15597.  
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باش��د، بلکه باید دین دار و با تقوا باش��د تا در مشورت دادن به ما، خیر و نفع 
م��ا را در نظ��ر بگیرد نه خیر و نفع خود و دوس��تان خود را. حضرت صادق 
 در این فراز، به این ش��رط اش��اره می فرمایند که: »َو الثَّانَِیُة أَْن َیُکوَن 
ُح��ّراً ُمَتَدیِّنًا... َو إَِذا َکاَن ُحّراً ُمَتَدیِّنًا أَْجَهَد نَْفَس��ُه ِفي النَِّصیَحِة لََک؛1 دّومین 
حّد از حدود مش��ورت این است که مشاور باید آزاده و متدّین باشد؛ چرا که 
در آن ص��ورت، تمام تالش خود را در نصیحت و خیرخواهی ش��ما به کار 

خواهد بست.«
دوس��تی برادر گونه باش��د: با توّجه به این که مش��اور به برخی از اس��رار و  3 .
زوایای مخفی زندگی انسان پی خواهد برد، امین بودن او بسیار مهّم است. 
حضرت می فرماین��د: »َو الثَّالَِثُة أَْن َیُکوَن َصِدیقًا ُمَؤاِخیًا... َو إَِذا َکاَن َصِدیقًا 
َک إَِذا أَْطلَْعَتُه2 َعلَْیِه؛3 سومین حّد از حدود مشاور این است  ُمَؤاِخیًا َکَتَم ِس��رَّ
که دوس��تی برادرگونه باشد؛ زیرا اگر چنین باشد، هنگامی که آن سّر را به 

او اعالم کردی، سّر تو را کتمان خواهد کرد.
آگاه بر س��ّر تو باش��د: یکی از ش��اخصه های مهّم در مشورت این است که  4 .
مش��اور نس��بت به جوانب کار ما، روحیات ما و حّتی برخی تجارب گذشته  
ما، از آگاهی خوبی برخوردار باش��د. این امر مستلزم این است که از برخی 
از اس��رار زندگی ما مّطلع ش��ود. به همین خاطر امام صادق  در قسمت 
پایانی این روایت ش��ریف، به این مسئله مهّم اشاره کرده و می فرمایند: »َو 
َک َفَیُکوَن ِعلُْمُه بِِه َکِعلِْمَک بَِنْفِسَک ُثمَّ ُیِسرَّ َذلَِک  ابَِعُة أَْن ُتْطلَِعُه َعلَی ِسرِّ الرَّ

1. وسایل  الشیعة، ج12، ص43، باب22، استحباب مشاورة التّقي العاقل ، ح15597.  
2. اَطلََع ُفاَلنًا َعلَی َکَذا: اََعلََمُه بِِه َو اَْظَهَرُه لَُه، معجم الوسیط، ص562، ماده طلع.

3. وسایل  الشیعة، ج12، ص43، باب22، استحباب مشاورة الّتقي العاقل ، ح15597.  
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ِت الَْمُش��وَرُة  َک َفَکاَن ِعلُْمُه بِِه َکِعلِْمَک تَمَّ َو َیْکُتَمُه... َو إَِذا أَْطلَْعَتُه َعلَی ِس��رِّ
َو َکَملَِت النَِّصیَحُة؛1 حّد چهارم از حدود مش��ورت این اس��ت که مشاور را از 
س��ّر خود آگاه کنی. آن هم در حّدی که علم او به س��ّر تو مانند علم تو به 
نفس خودت باش��د. سپس آن سّر را مخفی نگه دارد و کتمانش کند. نتیجه 
این کار این اس��ت که او در مورد مسئله ی تو مانند خود تو آگاه خواهد شد 

و مشورت، تمام و نصیحت و خیر خواهی، کامل خواهد شد.«

نقشمشورتدربرنامهریزی

دان��ش پژوهان اگر خوب دقت کنند مي بینند ک��ه برنامه هاي متنوع زیادي در 
مراکز علمي )حوزه و دانش��گاه( توسط کارشناسان و مسئوالن بخش هاي مختلف، 
طراحي ش��ده که البته در ارتقاي سطح علمي و معرفتي ایشان مؤثراند. ولي از کجا 
بای��د فهمید که کدام برنامه به من به عنوان دان��ش پژوه کمک خواهد کرد؟ و آیا 
ش��رکت در برنامه  »الف« مناس��ب با هدف، کار و توان من اس��ت و یا ش��رکت در 
برنامه  »ب«؟ این جاست که خود شناسی، وظیفه شناسی و زمان شناسی از مهمّ ترین 
ام��وری خواهند بود که ما را در انتخاب درس��ت و به موقع برنامه ها کمک خواهند 

کرد. برای روشن تر شدن مطلب توّجه شما را به دو سؤال جلب می کنیم:
س��ؤال اّول: اگر مهم  ترین و اصلی ترین هدف در زندگی، عبارت اس��ت از تقّرب 
به خداوند که با تقّرب به معصومین 7به دس��ت مي آید، و راه رسیدن به این هدف، 
خودس��ازی علمی و عملی اس��ت، پس آیا هیچ امري مهم تر از اصالح خود و امور 

خود، یا به اصطالح خودسازی علمی و عملی، برای ما وجود خواهد داشت؟
س��ؤال دّوم: واقعًا برای خودس��ازی علمی چه برنامه هایی را باید در اولوّیت قرار 

1 . همان.  
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داد؟ و هم چنین برای خودسازی عملی چه کارهایی را باید انجام داد؟ 
مالحظه می کنید که کار به آن سادگی هم که فکر می کردیم، نیست و درست به 

همین خاطر است که ما حتمًا باید با کارشناسان دل سوز مشورت کنیم. 

نتایجاصلنهم)مشورت(

خروج س��ریع از س��ردرگمی: در طول برنامه ها زیاد پیش می آید که ندانیم  1 .
وظیفه  اصلی ما چیس��ت این جاست که مشاور کاردان و امین مي تواند ما را 

از سردرگمي نجات دهد.
رشد کیفی برنامه ها: وجود یک مشاور کاردان و دل سوز، به راحتی می تواند  2 .

ضمانت کیفی برنامه های ما را تضمین کند.
پیش گیری از برخی مش��کالت و موانع کار: از آن جا که مش��اور باید انسان  3 .
با تجربه ای باش��د، طبیعی است که او قبل از اقدام، مشکالت و موانع را به 

خوبی می شناسد و می تواند ما را در پیش گیری از آن ها یاری کند.
بیش��ترین اس��تفاده از عمر: در پرتو مش��اوره می توان بیش��ترین بهره را از  4 .
 عمر خود ب��رد. چنان که پروی��ن اعتصامی می گوید: د عم��ر گرامی پروین

آن که چون پیر خرد راهنمایی دارد.
به کار گیری تجارِب موّفِق مشاور: در هر برنامه ای می توان از تجارب خوِب  5 .

مشاور، استفاده کرد.
عاملی برای موّفقیت: مشورت می تواند در اجرایی کردن اکثر اصول برنامه  6 .
ریزی که بیان داشتیم،  نقش تعیین کننده داشته باشد. بي تردید اگر از ابتدا 
به دنبال یک مشاور و راهنمای خوب با شرایطی پیش گفته باشیم، توفیق 
بیشتری در هدف گیری، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها خواهیم داشت. 





در این فصل تصمیم داریم در مورد عوامل مؤثر در نظم و برنامه ریزی 
سخن بگوییم، ولي قبل از آن الزم است به این نکته توّجه کنیم که 
برای انجام هر کاری اواًل: باید زمینه ها و عوامل آن را یافته و در فراهم 
آوردن آن ها تالش نمائیم. ثانیاً باید موانع آن کار را شناسایی کرده و 
آن ها را از سر راه برداریم. بنابراین ابتدا در مورد عوامل مؤثّر در ایجاد 
نظم و برنامه ریزی سخن خواهیم گفت، سپس پیرامون موانع و مراحل 

تأثیر گذار در اجرای برنامه های طّراحی شده، بحث خواهیم کرد.

عوامل مؤثر در

فصل سوم
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گفتاراول:عواملایجادنظم
عوامل گوناگونی در ایجاد نظم در زندگی مؤثّرند. در این نوشته بیش از هر چیزی 
تالش ش��ده اس��ت تا دیدگاه حامالن وحی مورد عنایت ج��ّدی قرار گیرد. به لطف 
الهی، اهل بیت 7با توجه به اینکه از کامل ترین بندگان خداوند هستند، با بهره مندی 
از منبع علم الهی به عوامل مؤثر در ایجاد نظم اش��اره و تأکیدات فراوانی داشته اند، 
باشد که ان شاء اهلل جامعه انسانی اسالمی ما با به کار بستن رهنمودهای اهل بیت 
7 به آن س��مت و س��و حرکت نماید. اینک برخی از آن عوامل را مورد اش��اره قرار 

می دهیم. 
ام��ام )ولّی امر(: حضرت امیر . 1 در مورد یکی از عوامل نظم جمعی چنین 
ُه  می فرماین��د: »َو َمکاُن الَقیِِّم بِااَلمِر َمکاُن النِّظاِم ِمَن الَخَرِز َیجَمُعُه َو َیُضمُّ
َق الَخَرُز َو َذَهَب ُثمَّ لَم َیجَتِمع بَِحَذاِفیِرِه اَبَداً؛1 جایگاه  َفإِن انَقَطَع النِّظاُم تََفرَّ
قّیم و رهبر جامعه مانند ریسمانی محکم است که مهره ها را مّتحد ساخته و 
به هم پیوند می دهد. اگر این رشته از هم بُگسلد، مهره ها پراکنده شده و هر 
کدام به سویی خواهند افتاد و سپس هرگز جمع آوری نخواهند شد.« مشابه 
همی��ن بیان را در جای دیگ��ری از حضرت امیر المؤمنی��ن  داریم که 
ة؛2 یعنی خداوند متعال امامت را  مَّ ُ... اْلَِماَمَة نَِظامًا لأِْلُ فرموده اند: »َفَرَض اهللَّ
برای ایجاد نظم و نظام در اّمت، واجب قرار داده اس��ت.« و شاید به همین 
خاطر اس��ت که آن حضرت فرموده اند: »َو إِنَُّه اَل بُ��دَّ لِلنَّاِس ِمْن أَِمیٍر بَرٍّ أَْو 
َفاِجٍر؛3 به درستی که مردم ناچارند از داشتن یک امیر و حاکم، چه نیکوکار 

1. نهج البالغة، خطبه146، بند2 و3.
2. بحار النوار، ج6، الفصل الثالث، ص110. نهج البالغه،  کلمه قصار 252، بند5.

3. نهج  البالغة، ص82، خ40. در ادامه این سخن می فرماید: »َیْعَمُل ِفي إِْمَرتِِه الُْمْؤِمُن َو َیْسَتْمتُِع ِفیَها الَْکاِفُر 
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باش��د و چه فاجر و بدکار.« چرا که ال اق��ل همان طور که خود حضرت در 
ادام��ه ی روایت فرموده اند، وجود ی��ک حاکم در جامعه، باعث ایجاد نظم و 

مانع وجود هرگونه هرج و مرجی خواهد بود.
قرآن: کتاب آس��مانی مس��لمین، خود بر اس��اس نظم خاّصی شکل گرفته  2 .
است، به طوری که یکی از جنبه های اعجاز آن، همین انسجام و هماهنگی 
کلمات آن و تناس��ب آهنگ واژه های آن با محتوای ارزشمندش است که 
آن را بیش از هر چیزی، دل نشین کرده است. خداوند در همین کتاب منّظم، 
س��خنان فراوانی دارد که بیان گر هماهنگی نظام آفرینش )تکوین( با نظام 
تشریع و قوانین الهی است. حضرت امیر در تبیین این منبع اصیل برای 
ایج��اد نظم، این گونه فرموده اند: »ااَل َو اِنَّ ِفی��ِه ]یعنی فی القرآن[ ِعلَم َما 
م؛1 قرآن از یک س��و؛ حامل علم به آن چیزی اس��ت  َیأتِی... َو نَظَم َما بَیَنُکَ
که می آید )حوادث آینده و معارف مربوط به رش��د انس��ان ها در آینده(... و 
از س��وی دیگر؛ حاوی نس��خه ای اس��ت که عمل به آن، امور شما را نظم 

می بخشد.«
آری ق��رآن با تبیین ح��دود و کیفیت روابط بین اعض��ای خانواده، افراد 
جامع��ه، خانواده ه��ا و اقوام و حّتی روابط بین مل��ل و جوامع، خواهان نظم 

بخشی به همه  امور و روابط بین انسان هاست. 

ِعیِف ِمَن الَْقِويِّ  ُل َو ُیْؤَخُذ بِِه لِلضَّ ��بُ ُ ِفیَه��ا الَأَْجَل َو ُیْجَمُع بِِه الَْفيْ ُء َو ُیَقاتَُل بِِه الَْعُدوُّ َو تَْأَمُن بِِه السُّ َو ُیَبلِّ��ُغ اهللَّ
َحتَّی َیْسَتِریَح بَرٌّ َو ُیْسَتَراَح ِمْن َفاِجر.«)اگر امیری باشد( فرد مؤمن در امارت او کار کند وفرد کافر در امارت 
او بهره مند خواهد بود و خداوند در آن امارت کارها را به اتمام می رس��اند و بیت المال جمع آوری می ش��ود و   با 
دش��منان مبارزه می ش��ود وراه ها امنیت می یابد واز افراد قوی)زورگو( حِقِّ افراد ضعیف گرفته می شود تا انسان 

نیکوکار در راحتی باشد و دیگران از شرِّ انسان بدکار،در آسایش باشند.
1. نهج البالغه، خطبه158، بند2. 
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اطاعت از امام: نه تنها خود وجود امام معصوم، مایه  نظم بخش��ی به اجتماع  3 .
خواه��د ب��ود، بلکه اطاعت از ائّم��ه ی هدا 7نیز جامعه را به س��وی نظم و 
هماهنگی س��وق خواهد داد. وجود مقّدس حض��رت صّدیقه اطهر، فاطمه 
زهرا : در این خصوص فرموده اند: »َفَجَعَل اهللَُّ ... َطاَعَتَنا نَِظامًا لِلِْملَِّة؛1 خدای 
متعال اطاعت و پذیرش و به کار بس��تن س��خن ما را مایه  نظم یابی مردم 
و جامعه قرار داده اس��ت.« دلیل این مطلب هم بسیار روشن است؛ چرا که 
زندگی عملی معصومین 7و س��خنان گهربار ایش��ان که به اصطالح به آن 
»س��یره« گفته می ش��ود، حاکی از نظم و انسجام و هماهنگی دقیقی است 
که انس��ان را شگفت زده می کند. و این خود از ارتباط خاصی که بین عالم 

تکوین و عالم تشریع وجود دارد، حکایت می کند.
مراعات حقوق متقابل والی و رعّیت: به راس��تی اگر هر مسئولی در جایگاه  4 .
مسئولّیتش به وظائف خود عمل نکند و مردم هم توّجهی به حقوق مسئولین 
نداشته باشند و وظیفه خود را در قبال ایشان ندانند و یا به آن عمل نکنند، 
چه خواهد ش��د؟ غیر از این اس��ت که جامعه دچار هرج و مرج می ش��ود و 
نظم و انس��جامش به هم می ریزد؟ آقا امیر المؤمنین  در این خصوص 
ِعیَِّة َعلَ��ی الَوالِی... َفَجَعلََها  ِعیَِّة َو َحقُّ الرَّ می فرماین��د: »َح��قُّ الَوالِی َعلَی الرَّ
لَفتِِهم؛2 خداوند حّق والی بر رعّیت و حّق رعّیت بر والی را قرار داده  نَِظامًا اِلُُ

است برای این که باعث نظم در پیوند و الفت ایشان با یکدیگر گردد.« 
در نظام حقوقی اسالم؛ از رعیت خواسته شده که به تمام شرایط معقول 
ی��ک جامعه  اس��المی پایبند بوده و همه  واجب��ات اجتماعی و مالی خود را 

1. بحار النوار، ج29، ص223.
2. نهج البالغه، خطبه216، بند 6 و7.
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نس��بت به حکومت و اجتماع ادا کند. و از طرفی هم از حاکم دینی خواسته 
شده تا در راستای ایجاد عدالت، امنیت، رفاه و سالمت تالش کند و زمینه 
را برای شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای فردی و جمعی، فراهم نماید تا 

همگان با صّحت و سرعت، در مسیر بندگی خداوند متعال گام بردارند. 
علم به برکات نظم: آگاهی به هریک از برکات نظم برای ایجاد نظم، مؤثّر  5 .

است: 
* اگر ما بدانیم که منظم ش��دن عبادت اس��ت و با ایجاد نظم در زندگِی 

خود، به وصّیت نامه امام علی  عمل کرده ایم.
* و از طرف��ی اگ��ر بدانیم که با نظم می توانی��م فرصت عمر خود را در 
جهت اهداف متعالی قرار دهیم و از این س��رمایه الهی بهره بیشتری ببریم 

و نظم مانع اتالف وقت و هدر دادن آن سرمایه خواهد شد.
* و باالخره دانس��تن این که نظم و هماهنگی در امور، باعث می شود از 
وعده های خود تخلّف نکنیم و به موقع بر سر قرارها حاضر شویم و یا قولی 
ک��ه می دهی��م حتمًا به آن عمل کنیم و به خاطر ای��ن امور در جامعه مورد 

احترام دیگران قرار خواهیم گرفت. 
علم به هرکدام از این برکات خود می تواند محّرک و مشّوقی برای انسان 

باشد تا نسبت به ایجاد نظم  در زندگی خویش هّمت گمارد.
هدف من��دی: ما برنامه های خود را همیش��ه بر محور اه��داف خود تنظیم  6 .
می کنی��م. بنابرای��ن اگ��ر هدفی در کار نباش��د، برنامه ها به ه��م ریخته و 
بی نظمی بروز پیدا می کند. این جاس��ت که هدف داش��تن، نقش خود را در 

ایجاد نظم و هماهنگی نشان می دهد.
داشتن طرح و برنامه: به یقین نظم فردی از نظر رتبه مقّدم بر نظم اجتماعی  7 .
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است. لکن در مقام عمل، هم نظم جامعه می تواند بر منّظم شدن یک فرد 
تأثیر بگذارد و هم نظم فردی می تواند جامعه را به سمت نظم هدایت کند. 
در هر حال یکی از بهترین راه های ایجاد نظم، داشتن طرح و برنامه برای 
کارهاست؛ چرا که برنامه اگر درست و اصولی طّراحی شود، منتهی به نوعی 
پیون��د و هماهنگ��ی میان کارهای ما خواهد ش��د و معنای نظم هم همین 
است. حضرت آیة اهلل مصباح K در این باره می فرمایند: »برای رسیدن به 
نظم س��ه مرحله را باید طی کنی��م؛ در مرحله اّول نیازمند یک طرح ذهنی 
هس��تیم و در مرحله دّوم باید تدبیری بیندیشیم که چه اقداماتی الزم است 
و از کجا باید ش��روع کرد و به چه ترتیبی ادامه داد و به کجا ختم نمود که 
به این کار برنامه ریزی گویند. و باالخره در مرحله سّوم، برای تحّقق برنامه 
نیاز اس��ت که کار را دائمًا مورد مراقبت و رسیدگی قرار دهیم که اصطالحًا 

به این مرحله، کنترل می گویند.«1 
وجود هم نشین منّظم: الگو گیری از دیگران یک امر کاماًل عمومی و فراگیر  8 .
است و ش��اید بتوان گفت جزو امور فطری بشر است. از این جهت، انسان 
باید مراقب باش��د که با چه کس��انی نشست و برخاست دارد، زیرا انسان در 
مقام الگو گیری بیش��تر از هم نش��ینان خود اثر می پذیرد. بنابراین هم نشین 

منّظم می تواند انسان را با گفتار و رفتار خود، به نظم ترغیب کند.
محیط: محیط عبارت است از خانواده، مدرسه، دانشگاه، محّل کسب و کار،  9 .
اداره، مس��جد و... . بی شّک انس��ان های اطراف ما و حّتی تمام رسانه های 
جمع��ی چون روزنام��ه، مجلّه، تلویزی��ون و... همگی بر انس��ان تأثیر گذار 
هس��تند. و وقتی محیطی آلوده به بی نظمی ش��د، تمام افراد خود را به این 

1. پیام موال از بستر شهادت، ص117 و 118.
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سمت سوق می دهد. به عنوان مثال در جامعه ای که قطار، اتوبوس، تاکسی 
و مترو و... بی نظم اس��ت، ممکن نیست که انسان سر وقت و بدون صرف 
کردن و هدر دادن زمان زیاد، به کارش برسد. بنابراین در بسیاری از مواقع 
ش��اهد هستیم که همه این عوامل دس��ت به دست هم داده و انسان را به 

بی انضباطی سوق می دهند.     
نکته این جاس��ت که امروزه برخی از کشورها برای نظم خود ارزش قائل 
هستند. و انسان وقتی در آن محیط قرار می گیرد در امور خود نظم می یابد. 
چرا که اتوبوس و هر وس��یله نقلیه  دیگری با نظم و س��ر س��اعت معّین به 
ایس��تگاه می رسند و مسافر خود را سوار می کنند. در آن محیط اگر کسی با 
انسان قرار مالقات بگذارد، می داند که ساعت نُه، یعنی ساعت نُه. بنابراین 
کافی اس��ت که پنج دقیقه تأخیر داشته باشید، تا طرف مقابلتان محّل قرار 
را ت��رک کند و ش��ما از کارتان باز می مانی��د. در آن محیط ها نظم و وقت 
آن قدر جّدی اس��ت که یکی از اهرم های پلیس راه برای تنبیه افرادی که 
تخلّف دارند، این اس��ت که به طور معمول کس��انی را که سرعت بیش از 
حّد مجاز داشته اند، به مّدت نیم ساعت در کنار جاده متوّقف می کنند تا کار 
ارزش��مندی را از دس��ت بدهند تا این که دفعه ی دیگر از هر طریق ممکن 

برای رسیدن سر وقت، سوء استفاده نکنند.
تلقین محاسن نظم و ضررهای بی نظمی: از جمله روش های تربیتی مهّم  10 .
برای رسیدن به عادت های خوب، تلقین است. تلقین به این معناست که ما 
خوب��ی و یا ب��دی کاری را در ذهن و دل، با خود مرور کنیم تا در اثر تکراِر 
ای��ن امور، آرام آرام به انجام و یا ت��رک آن روی آوریم. در تلقین دو عنصر 
  مهّم وج��ود دارد؛ یکی آگاهی و دیگری تکرار. در روایتی از امام جواد
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ِ َعزَّ َو  چنین آمده اس��ت: »الُْمْؤِمُن َیْحَتاُج إِلَی ثَ��اَلِث ِخَصاٍل تَْوِفیٍق ِمَن اهللَّ
ْن َیْنَصُحُه؛1 مؤمن به س��ه خصلت نیاز  َجلَّ َو َواِعٍظ ِمْن نَْفِس��ِه َو َقُبوٍل ِممَّ
دارد؛ توفیقی از جانب خدای متعال، واعظی درونی و قبول کردن نصیحت 
از کس��ی که او را نصیحت می کند.« تکیه س��خن ما روی دّومین خصلت 
یعنی واعظ درونی اس��ت. تلقین ب��ه خوبی می تواند نقش این واعظ درونی 
را در وج��ود ما ایف��اء کند. یعنی ما باید برای تربی��ت خود، به موعظه خود 
بپردازیم تا بتوانیم برخی از خوبی ها را برای خود تبدیل به ملکه و یا عادت 
حس��نه کنی��م. در این جا هم اگر بخواهیم به نظم دست رس��ی پیدا کرده و 
زندگی خود را به آن بیاراییم، خوب است در کنار همه  عوامل یاد شده، هر 
از گاه��ی، خوبی ها و برکات نظم و نیز ضررها و خس��ارات بی نظمی را، با 
خود مرور کنیم. چه بسا با این تلقینات مثبت، بتوانیم گامی به سوی منّظم 
ش��دن برداریم. البته برای تشویق و ترغیب دیگران به نظم هم می توان از 
ای��ن روش بهره گرفت. یعنی ب��رکات نظم و مّضرات بی نظمی را از طریق 
رسانه های مختلف، به مردم متذّکر شویم تا حرکتی پویا به سمت جامعه ای 

منّظم، شکل بگیرد. 
     

گفتاردوم:عواملمؤثّردربرنامهریزی
برخی از امور نقش عوامل و بسترها را در انجام برنامه ریزی ایفا می کنند؛ بنابراین 
الزم است که آن ها را مورد توّجه ویژه قرار دهیم تا ما را در انجام بهتر برنامه ریزی 

یاری کنند. در این جا برخی از این عوامل را مورد بررسی قرار مي دهیم.  
1 . مستدرک  الوسائل، ج8، باب11، ح1، ص329. 
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درک اهّمیت نظم: اگر انس��ان جایگاه نظم را به خوبی درک کند )که پیش  1 .
از این درباره  آن س��خن گفته ایم(، حتمًا ب��ه برنامه ریزی روی خواهد آورد؛ 
زیرا همان طور که بزرگان فرموده اند: »مهم ترین راه کار ایجاد نظم در امور، 

طرح و و برنامه و کنترل است.«1
توّجه به لزوم جبران گذشته: برخی از افراد به دلیل این که برنامه ای نداشته  2 .
و یا پیوس��ته برنامه ش��ان به هم خورده اس��ت، دیگر خود را رها کرده اند و 
گمان می کنند که دیگر نخواهند توانس��ت کارهایشان را با برنامه ریزی سر 
و س��امانی بدهند، غافل از این که ما به مق��دار توان خود موّظف به جبران 
گذش��ته هس��تیم. پاس��خی که امیر المؤمنین  به این افراد می دهند را 
مالحظه کنید؛ امام علی  پس از بیان این که خداوند کتاب آس��مانی را 
که تبیان هر چیزی اس��ت، بر پیامبر خود نازل فرموده و در آن کتاب اوامر 
و نواه��ی خود را بیان نموده و وعده عذاب ش��دید ب��ر تخلّف از آن را داده 
اس��ت، می فرمایند: »َفاْس��َتْدِرُکوا بَِقیََّة أَیَّاِمُکْم، َو اْصبُِروا لََها أَنُْفَسُکْم، َفإِنََّها 
َقلِیٌل ِفي َکثِیِر الَأْیَّاِم الَّتِي تَُکوُن ِمْنُکْم ِفیَها الَْغْفلَُة، َو التََّشاُغُل َعِن الَْمْوِعَظِة، 
لََمِة َو اَل ُتَداِهُنوا،  َخُص َمَذاِهَب الظَّ ْم، َفَتْذَهَب بُِکُم الرُّ نُْفِس��کُ ُصوا ِلَ َو اَل ُتَرخِّ
َفَیْهُجَم بُِکُم اْلِْدَهاُن َعلَی الَْمْعِصَیة؛2 پس در این اّیام باقی مانده، گذشته ]از 
دست رفته[ را جبران کنید و برای دست یابی آنچه از دست رفته شکیبایی 
کنید! چرا که کم است این اّیام باقی مانده در قبال آن همه روزگاری که از 
شما به غفلت گذشت، و به جای موعظه پذیری به یک دیگر مشغول شدید. 
خود را در رخصت ]از آن چه گفته ش��د[ قرار ندهید! چرا که رخصت ها شما 

1. پیام موال از بستر شهادت، ص117 و 118.
2. نهج البالغة، خ86، ص116.
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را به مسیر اهل ظلم می کشانند. و هرگز مداهنه و سست کاری نکنید! زیرا 
که مداهنه ش��ما را به سرعت به  معصیت می کشاند.« با این بیان، به واقع 
حضرت به افراد بی برنامه ای که گذش��ته خود را تباه کرده اند فرموده است 
ک��ه: »هر مقدار از عمر خود را با نظم و برنامه ریزی س��پری کنید، خواهید 

توانست گذشته ها را جبران کنید و از سردرگمی بیرون خواهید آمد.
همراهی دوستانی که اهل برنامه اند: بی شّک، نشست و بر خاست با دیگران؛  3 .
در انسان تأثیر جّدی دارد. بنابراین الزم است با کسانی مراوده داشته باشیم 
که اهل تصمیم، برنامه و نظم باشند. بر اثر این نشست و برخاست است که 

ما هم به این امر مهّم تشویق می شویم.
استفاده از روش تلقین به نفس: تلقین یکی از روش های تربیتی مهّم برای  4 .
ایجاد عادت های خوب در زندگی اس��ت. شاید بتوان گفت که در روایات از 
تلقین با عنوان “واعظ دروني” یاد ش��ده است. برای درک اهّمیت این معنا 
به روایتی اشاره می کنیم: در روایتی پیامبر گرامی اسالم ، می فرمایند: 
ُ بَِعْبٍد َخْیراً َجَعَل لَُه َواِعظًا ِمْن َقلْبِِه؛1 هر وقت خداوند نس��بت به  »إَِذا أََراَد اهللَّ
بن��ده ای اراده خیر کند، ب��رای او واعظی از درون قلبش قرار می دهد.« در 
این جا هم برای این که آرام آرام، اهل برنامه ریزی در کارها شویم، می توان 
از روش تلقین اس��تفاده کرد. یعنی اهّمیت و فوائد برنامه ریزی و زیان های 
بی برنامگ��ی را با خود م��رور کنیم، تا این که از نوع��ی موعظه درونی، در 

جهت داشتن برنامه در امور خود، برخوردار گردیم.

1. نهج البالغة، خ86، ص116.
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گفتارسوم:مراحلبرنامهریزی
با لحاظ اصول یاد ش��ده، دیگر برنامه ریزی کار دش��واری نیست و با کمي دقت 

معلوم می شود که مراحل برنامه ریزی به قرار زیر است:
اهداف از پیش تعیین شده را در نظر گرفته و برنامه های الزم برای رسیدن  1 .

به آن اهداف را یادداشت کنیم.
برنامه ها را اولوّیت بندی کنیم و آن ها را بر اساس اولوّیت در دفتر مخصوصی  2 .

بنویسیم.
، به ترتیب، برنامه ها را اجرا  با اس��تمداد از خداوند و توّس��ل به اهل بیت 7. 3
کنی��م و در صورت ب��روز هرگونه تغییر در برنامه ها، م��ورد جایگزین را در 

دستور کار خود قرار دهیم.
اگر به هر دلیلی برنامه ای را نتوانس��تیم اجرا کنیم، عالوه بر نوش��تن دلیل  4 .
تخلّف از برنامه، در صورت ضرورت داشتن، آن برنامه را در دستور کار فردا 

قرار دهیم.
زمان��ي را به ارزیابی مراحل اجرای برنامه ه��ا اختصاص دهیم؛ چرا که این  5 .

مسأله ما را در اصالِح اشتباهات یاری خواهد کرد. 

گفتارچهارم:مراحلاجرایبرنامه
اگر بخواهیم در اج��رای برنامه های خود موّفق تر عمل کنیم، چاره ای نداریم جز 
ای��ن  که »آداب مرابطه« را در اجرای برنامه ها ب��ه کار بندیم. »مرابطه« به معنای 
مرزبان��ی اس��ت. گرچه مرابط��ه و آداب آن، مربوط به مباحث عرفانی اس��ت، ولی 
شیوه ای است که در جاهای دیگر نیز کاربرد دارد. از جمله موارد کاربرد این شیوه، 

استفاده از آن برای اجرای کامل و صحیح برنامه هاست.  
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مرابط��ه دارای پنج مرحله اس��ت ک��ه در این جا باید هم��ه آن مراحل را در نظر 
گرفت:

مش��ارطه: این کار به معنای ش��رط کردن با خود است؛ یعنی در ابتدای هر  1 .
روز با خود شرط کنیم که به برنامه های طّراحی شده جامه عمل بپوشانیم. 
به این صورت که برنامه های آن روز را همراه با زمان مورد نیاز برای انجام 
آن ها یادداشت کرده و برای ترک هر قسمت از برنامه تنبیه و یا جریمه ای 
در نظ��ر بگیریم و به خود بگوییم: »اگر امروز این کارها را انجام ندادي به 
فالن ش��کل تنبیه می شوی.« و ش��رط کنیم که باید به آن برنامه ها عمل 

شود.
مراقبه: این کار به معنای کشیک خود را کشیدن است و در این جا به این  2 .
معناس��ت که در طول روز، مراقب باش��یم که مو به مو برنامه  روزانه را اجرا 
کنیم. در صورت موّفق ش��دن، باید هر مقدار از برنامه که به اتمام رس��ید، 
ثبت شود و در کناِر آن، مقداري از برنامه را که به پایان نرسیده و یا به آن 
عمل نکرده ایم به همراه علِّت نقص و یا ترِک آن، یادداش��ت کنیم. این کار 
یک نوع نظارت درونی اس��ت که برای بهتر ش��دن اج��رای برنامه ها مؤثّر 
است. بهتر است به نظارت الهی نیز توّجه کنیم و در طول روز به یاد داشته 
باش��یم که اعمال ما روزانه دو بار بر وجود مقّدس آقا امام زمان )عّجل اهلل 
تعالی فرجه الّشریف( عرضه می شوند. عبداهلل بن ابان زّیات که نزد امام رضا 
 ب��وده می گوی��د: »به حضرت عرض کردم: برای م��ن و خانواده ام دعا 
کنید. حضرت فرمودند: اَ َو لَس��ُت اَفَعُل؟ مگ��ر من چنین نمی کنم؟ به خدا 
س��وگند که اعمال شما در هر روز و ش��بی بر من عرضه می شود. عبد اهلل 
می گوید: من این سخن امام را بزرگ شمردم. ]احساس کردم حرف خیلی 
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بزرگ و عجیبی اس��ت![. پس حضرت به من فرمودند: آیا کتاب خدای عّز 
ُ َعَملَُکْم َو  و ج��ّل را نخوانده ای ]که می فرماید[: َو ُقِل اْعَمُلوا َفَس��َیَری اهللَّ
َرُس��ولُُه َو الُْمْؤِمُنوَن؛1 و بگو ]ای پیامب��ر[: هر چه می خواهید انجام دهید، 
پس خدا و رسول او و مؤمنین عمل شما را خواهند دید. حضرت ]در ادامه[ 
فرمودن��د: ب��ه خدا س��وگند، او )المؤمنون در این آیه(، عل��ّی بن ابی طالب 

الم( است.«2 )علیه الِسّ
محاس��به: این مرحله به معناي حساب کش��ي اس��ت. باید در پایان هر روز،  3 .
خوب بررس��ی کنیم و ببینیم که آیا طبق ش��رط عمل کرده ایم یا نه؟ و در 
صورت تخلّف از ش��رط، باید ببینیم دلیل آن چه بوده اس��ت. در محاسبه، 
دّقت زیادي الزم است. نباید سرسری از کنار آن گذشت. محاسبه در واقع 
نوعی ارزیابی برنامه اس��ت. در محاسبه ما متوّجه خواهیم شد که چه مقدار 
به برنامه ها عمل کرده ایم و احیانًا چرا موّفق به اتمام برنامه ها نشده ایم. اگر 
دیدیم توفیق انجام همه برنامه ها را داش��ته ایم، الزم اس��ت از خدای متعال 
سپاس گذاری کنیم و اگر خدای ناخواسته تخلّف و یا سستی و تنبلی ای را 
در کار خود مش��اهده کردیم، باید اّول از خداوند عذر خواهی کنیم و سپس 
از او اس��تمداد بجوییم تا در آینده بتوانیم اشتباهاتمان را کمتر کرده و بهتر 

و بیشتر پیش برویم.
معاتبه: در صورت نقص در اجرای برنامه ها باید ابتدا خود را س��رزنش کنیم  4 .
ک��ه چرا چنین کرده ای؟ این کوتاهی و ای��ن تنبلی را تا به کی می خواهی 
ادام��ه دهی؟ با ای��ن وضعیت چگونه می تواني به عنای��ات ویژه  امام عصر 

1 . سوره توبه، آیه 105.
2 . الکافی، ج1، باب عرض االعمال علی الّنبی و اْلئّمِه صلوات اهلل علیهم، ص219.
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)ارواحنا فداه( امید داش��ته باش��ي؟ با چه رویی می تواني با او مواجه شوي؟ 
این جمالت را باید با خود، حدیث نفس کنیم و با این کار خود را س��رزنش 
کنیم تا شاید نفس ما از کرده  خود پشیمان شود و به خود آید که دیگر این 

اشتباه را تکرار نکند.
معاقبه: این مرحله به این معناس��ت که بعد از س��رزنِش خود به دلیل ترک  5 .
برخی برنامه ها، باید خود را به تحّمل تنبیه و یا جریمه  از پیش تعیین شده، 
وادار نماییم. البته باید توّجه داشته باشیم که تنبیه و جریمه نباید خیلی زیاد 
و س��نگین و سخت باشد؛ چرا  که در این صورت ممکن است از زیر بار آن 

فرار کنیم و یا خوِد تنبیه، مشکالتی را برای ما ایجاد کند.

گفتارپنجم:عواملمؤثّردراجرایبرنامه
خیلی  از افراد در برنامه ریزی مشکلی ندارند ولی در اجرای برنامه ها دچار مشکل 
می ش��وند. در بخش های گذش��ته به برخی از موانع اجرای برنامه ها اشاره کردیم و 
این��ک پس از بیان مراحل اجرای برنامه، به جاس��ت که در م��ورد عواملی که ما را 
در اجرای برنامه های طّراحی ش��ده یاری می کنند، سخن بگوییم و آن عوامل را به 
خوبی شناسایی کنیم تا با کمک آن ها بتوانیم در اجرای برنامه ها نیز موّفق باشیم. 
داش��تن مهارت در تنظیم اوقات: استاد ش��هید مطّهری . می فرماید: »تنها  1 .
قدر وقت ]را[ دانس��تن کافی نیست، مهارت و استادی از نظر بهره برداری، 
الزم اس��ت... ]چرا که[ اس��تفاده از زمان نیز مانند مکان، مهارت و استادی 
مهندس��ی الزم دارد. استفاده  بیشتر در مّدت کمتر، موقوف به این است که 
اّواًل: انس��ان همیش��ه برای کارهای خود برنامه و نقش��ه داشته باشد، ثانیًا: 
برای هر کار، وقت مناس��ب همان کار را در نظر بگیرد، ثالثًا: ترتیب کارها 
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را طوری بدهد که وقت خالی نماند.«1 
عمل به آداب مرابطه: با پیمودن مراحل مرابطه، هم ضعف های ما آش��کار  2 .
می ش��ود و هم مقدار توان ما در اجرا مشّخص می گردد و ما با دانستن این 
امور اس��ت که خواهیم توانست برنامه ریزی معقول تری داشته باشیم تا در 

اجرا دچار مشکل کمتري شویم.
جدّیت و تالش: وجود این دو عنصر در هر کاری، ضریب موّفقیت انس��ان  3 .
را باالت��ر می برد. خداوند در مورد اهّمیت تالش و مجاهدت می فرماید: َو 
جاِهُدوا في  َسبیلِِه لََعلَُّکْم ُتْفلُِحوَن2؛ و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار 
شوید. مجاهده یعنی به کار گیری تمام وسع و توان در هر کاری.3 »سعادت 
و خوش��بختی دِر خانه کس��ی را می زند که س��اعی و کوش��ا باشد. کسانی 
ک��ه جهان را تکان داده اند، از نظر مواه��ب عقلی و فکری زیاد فوق العاده 
نبوده اند، بلکه ش��الوده  موّفقیت آن ها را کار و کوش��ش و ثبات و استقامت 
تشکیل می داده است.«4 بنابراین برای اجرای هر برنامه باید جّدی باشیم و 
تمام سعی خود را به کار بگیریم تا به نتیجه برسیم. سرسری گرفتن کارها 
و یا کم گذاش��تن و بی خیالی، مش��کل آفرین اس��ت و وقتي که کار خراب 
ش��د، احساس ناتوانی و شکست، مانع ادامه دادن می شود. اگر برنامه ریزي 
کنیم ولی به طور جّدی پی گیر اجرای آن نباشیم و برای اجرای آن تالش 
نکنیم، طبیعی اس��ت که کارهاي ما معّطل می ماند و نظم زندگی ما به هم 

1.حکمت ها و اندرزها، ج2، ص197 و 198.
2. باقي نصرآبادي علي و نگارش حمید، رمز موّفقیت اس��تاد مطّهری.، تهران،  نش��ر خرم امام عصر)عج(، 

1378، ص87.
3. التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج 2، ص127.
4. التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج 2، ص127.
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می خورد.
حوصل��ه و پیگیری: هر برنامه ای را باید ب��ا حوصله، بدون عجله و با دّقت  4 .
پیگیری نمود. رس��ول گرامی اس��الم می فرمایند: »اِْعلَ��ْم اَنَّ النَّْصَر َمَع 
ْبِر؛1 بدان که ظفر قرین صبر اس��ت. آقا امام حسن مجتبی  در یکی  الْصَّ
ْم أَیَُّها  ابِِریَن َفلَْس��تُ َ َمَع الصَّ از خطبه ه��ای خود می فرمایند: »اْصبُِروا إِنَّ اهللَّ
ْبِر َعلَی َما تَْکَرُهون؛2 صبر کنید که خداوند  النَّاُس نَائِلِیَن َما ُتِحبُّوَن إاِلَّ بِالصَّ
با صابران اس��ت. آن چه را که دوست دارید، به آن نخواهید رسید، مگر آن 
ک��ه صبر کنید بر آن چه از آن کراهت داری��د.«3 هم چنین امام جواد  در 
م��ورد اهّمیت این عام��ل می فرمایند: »اتَّئِْد ُتِصْب أَْو تََک��ْد؛4 با تأنّی و آرام 
)بدون عجله( حرکت کن، یا به هدفت می رسی و یا ]ال اقل[ به آن نزدیک 

می شوی.«
وجود یک الگوی موّفق: داش��تن الگو در هر کاری یک نیاز فطری اس��ت.  5 .
بنابراین نمي توان از کس��ی خواست که الگو نداش��ته باشد، بلکه باید او را 
در الگوگی��ری صحیح جهت داد. به همین جهت قرآن برای بش��ر الگویی 
ِ ُأْسَوٌة  تمام عیار معرفی می کند و می فرماید:  لََقْد کاَن لَُکْم في  َرُس��وِل اهللَّ
َحَس��َنة؛5 یقینًا برای شما در ]روش و رفتار[ پیامبر خدا  الگوی نیکویی 
اس��ت. اگر انس��ان در هرکاری یک الگوی درست داش��ته باشد، کارها را 

1. فرید تنکابنی، مرتضی، رهنمای انس��انیت )س��یری دیگر در نهج الفصاحة(، چ8، 1381، رهنمای انسانیت 
)سیری دیگر در نهج الفصاحة(، ص416، ح3.

2. بحار النوار، ج44، ص50، باب19.
3. رمز موّفقیت استاد مطّهری.، ص98.
4. بحار النوار، ج68، باب 83، ص340.

5 . سوه احزاب، آیه 12.
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راحت تر و س��ریع تر به نتیجه می رس��اند. در اجرای برنامه ها نیز اگر فردی 
موّف��ق و اهل برنامه را الگوی خود قرار دهیم، توفیق بیش��تری در اجرای 

آن ها پیدا خواهیم کرد.
ثب��ت کردن مقدار موّفقیت: یکی از اموری که ما را برای حرکت در مس��یر  6 .
انجام برنامه هایمان امیدوار می کند، این است که بدانیم چه مقدار از کارهای 
خود را به خوبی انجام داده ایم و چه مقدار باقی مانده است. برای این منظور 
باید س��عی کنیم همه  موارد موّفقیت در کارها را، ثبت کنیم و هر از گاهی 

آن ها را مرور کنیم تا انگیزه  ما برای انجام برنامه های آینده افزایش یابد.
داش��تن مشّوق: وجود یک فرد دل سوز که گاهی انسان را تشویق کند و به  7 .
او انرژی بدهد، بسیار مؤثّر است. این فرد می تواند یکی از نزدیکان انسان، 
هم درس او و یا دوست خوبش باشد. تشویق های زبانی و عمل و ... در رشد 

و شکوفایی توان مندی های انسان تأثیر بسزایی دارد. 
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موانع ایجاد

فصل چهارم
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گفتاراول:موانعایجادنظم
ب��رای ایجاد نظم در زندگی ف��ردی و اجتماعی خود، الزم اس��ت به موانعی که 
ممکن اس��ت بر سر این راه باشد، توّجه داشته باش��یم. دانستن این موانع، ما را در 

رسیدن سریع به هدف، یاری می کند.   
موانع نظم، گاه شناختی است و گاه غیر شناختی که در این قسمت به هر دو نوع، 

نظری جّدی خواهیم داشت.

موانعشناختی
جهل نسبت به بهای عمر: نادانی همیشه ضربات سنگینی را بر آدمی وارد  1 .
کرده و خواهد کرد. یکی از ضرر هایی که به واسطه  نادانی بر انسان تحمیل 
می ش��ود، بی نظمی است. انس��ان چون نمی داند چه س��رمایه عظیمی در 
اختی��ارش قرار گرفته، به راحتی از کنارش می گذرد و برای آن برنامه  ریزی 
نمی کند، بنابراین، با دچارش��دن به بی نظمی آن را از کف می دهد. برخی در 
اثر جهل، وقت و عمر را، دش��من خود می دانند! شهید مطهری. می فرماید: 
»برخی از مردم نه تنها ارزش��ی برای وقت ]قایل نیس��تند[، بلکه دشمن و 
قاتل وقت خود می باش��ند، آن را موذی و مزاحم می پندارند، سرگرمی هایی 
برای امرار وقت یعنی به خیال خود برای خالص شدن از شّر وقت انتخاب 
می کنند، برای گذراندن وقت، به مخّدرات و مسکرات و قمار پناه می برند، 
یعنی از یک دش��من خیالی که دوس��ت واقعی است به یک دشمن واقعی 
پناه می برند. یک اثر علم و کمال و هنرمندی این اس��ت که وجود انس��ان 
بارور و ثمر بخش می گردد. ]اگر انسان ارزش خود و عمر خود را بداند[، به 
نوع��ی از وجود خود بهره برداری می کند که دیگر نه تنها وقت را دش��من 
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نمی ش��مارد و زاید نمی داند بلکه بهترین دوس��ت خویش را وقت و فراغت 
می ش��مارد، دیگر هیچ گاه به دامن تفریحات ناسالم نمی افتد.«1 اگر انسان 
زمان را مزاحم خود دانس��ت، هیچ نظم و برنامه ای برای آن نخواهد داشت 

و به راحتی آن را از دست خواهد داد.
جهل نس��بت به ارزش نظم: برخی واقعًا ارزش و برکات نظم را نمی دانند.  2 .
ش��اید اه��ل قلم هم در این زمینه مقّصر باش��ند. ام��روزه یکی از دردهای 
جامعه  ما این اس��ت که متأّس��فانه هنوز در این جهت از نظر اسالمی رشِد 
کاملی نداش��ته ایم تا آن چه را که برای جامعه  اسالمی الزم تر و ضروری تر 
اس��ت،  بنویسیم و انتش��ار دهیم نه آن چه را که درآمد بیشتری دارد!. به هر 
حال یکی از ضروری ترین مس��ایل جامعه  اسالمی ما همین مسئله  نظم و 
انضباط اس��ت که در پرتو آن، هم برکات ماّدی فراوانی به دس��ت می آید و 
ه��م مواهب معنوی زیادی چه در حیطه  ف��ردی و چه در عرصه اجتماعی 

عاید ما می گردد.
جهل نس��بت به ش��یوه های ایجاد نظم: برخی واقع��ًا نمی دانند برای منظم  3 .
ش��دن از کجا باید شروع کرد، چگونه باید کارها را ترتیب داد و برنامه ها را 
نظم و چینش بخش��ید. ان ش��اء اهلل این نوشتار برای آن ها راهنمای خوبی 

خواهد بود.
ش��بهاِت موجود در مورد نظم: در هر امری خوب اس��ت توّجه داشته باشیم  4 .
که چه س��ؤاالت و شبهاتی ممکن است در آن امر وجود داشته باشد، آن ها 
را بیابیم و پاسخ دهیم تا در ضمن کار دچار مشکل نشویم. نسبت به لزوم 
نظم و برکات آن در زندگی، ش��بهاتی وجود دارد که نیافتن پاس��خ مطلوب 

1 . حکمت ها واندرزها،ج2، ص195 و 196، با کمی تغییر.
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و قانع کننده برای آن ش��بهات، باعث می ش��ود انسان قدر نظم و برنامه را 
در زندگ��ی نداند و خود را از داش��تن آن محروم کند. بنابراین، بهتر اس��ت 
به مقدار وس��ع، به تعدادی از شبهاِت این باب اشاره کرده و پاسخ مناسبی 
به آن ها ارائه دهیم تا به این وس��یله، شناخت مخاطبین را نسبت به ارزش 

نظم افزایش دهیم:  
* خط کش��ی ش��دن: برخی گم��ان می کنند که نظم، انس��ان را در یک 
چهارچوب خاّصی قرار می دهد که هیچ گونه تخلّف و نوس��ان و انعطافی در 

آن وجود ندارد، و به اصطالح، انسان را خط کشی می کند.1 
پاسخ

به راستی چرا گمان می کنیم که خط کشی شدن بد است؟. بله خط کشی 
کردن خش��ک باعث خستگی و یا دل زدگی خواهد شد. اّما پیش از این در 
تعری��ف نظم گفته ایم که: نظم نوع��ی چینش برنامه ها و کارها چه در امور 
فردی و چه در امور اجتماعی است که البته رابطه امور فردی و اجتماعی را 
نیز به گونه ای ترتیب می دهد که هرگز امر مهّم و یا ُپر اهّمیت را به خاطر 
امر غیر مهّم و یا کم اهّمیت، از دس��ت ندهیم. این معنا انسان را خط کشی 
نمی کند و این طور نیست که به انسان مجال هیچ گونه نوسان و انعطافی را 
ندهد. گرچه از نوس��انات غیر ضروری و بی جا هم جلو گیری می کند. اساسًا 
یکی از اصول مهّم در برنامه ریزی، وجود انعطاف در برنامه هاس��ت که پس 

از این به آن اشاره  کردیم.
* مانع ریس��ک پذیری: برخی فکر می کنند که چون انسان باید ریسک 

1. یکی از اس��اتید دانش��گاهی در کش��ور خودمان، که حضوری با من صحبت می کرد، همین مطلب را به 
عنوان بدی نظم بیان کرد.
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پذیر باشد، و نظم مانع ریسک پذیری است، بنابراین نظم نمی تواند ایده ای 
مطلوب باشد چرا که دست و بال انسان را می بندد! 

پاسخ
این نیز، سخن ناصوابی است زیرا؛ 

اواًل: ریس��ک پذیری و خطر پذیری، ش��یوه عقالس��ت، از آن جهت که 
در انج��ام برخ��ی از کارها و برنامه ها باید خطرهای احتمالی را پذیرا ش��د. 
ولی این ش��یوه هیچ منافاتی با نظم ندارد چون نظم عبارت است از چینش 
برنامه ها در راس��تای نیل به اهداف؛ و ُپرواضح  اس��ت که انسان می تواند 
برنامه ای را که دارای ریسک و خطر باشد، نیز در دستور کار خود قرار دهد 

و آن را به موقع و به صورت منّظم تا پایان دنبال کند.
ثانی��ًا: وجود روحیه  نظم در کارها باعث پایداری خواهد بود. فرد منّظمی 
که در خود این توان را می بیند که بطور جهش��ی وارد معرکه ش��ود، مورد 
اعتماد این و آن قرار خواهد گرفت. ما هم اگر بخواهیم در کاری ریس��ک 
کنیم و خود را به دِل خطر بزنیم، طبیعی است که به آدم های منّظم اعتماد 
می کنیم و آن ها را وارد کار می کنیم و هرگز حاضر نیستیم با انسان بی نظم 
و غیر منضبط قول و قراری بگذاریم؛ چرا که ممکن است با بی نظمی خود، 

کار را خراب کند و ضرر جبران ناپذیری بر ما وارد نماید.
* رابطه  نظم و بی نظمی

امروزه کم نیس��تند کس��انی که گمان می کنند نظم در بی نظمی است؟! 
و ش��ما هم کم و بیش این سخن را حّتی از کسانی که انتظارش نمی رود، 
ش��نیده اید. این ش��بهه ناظر به شیوه و راه رس��یدن به نظم است. گوینده 
نمی گوید نظم بد اس��ت بلکه می گوید راه رس��یدن ب��ه آن، همین بی نظم 
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زیستن است. آیا حّق با گویندگان این کالم است؟!  
پاسخ

این س��خن عجیبی اس��ت که با تحلیل آن درمی یابیم که پاس��خ آن در 
خودش نهفته اس��ت. اساس��ًا چگونه ممکن اس��ت یک ام��ر را با نقیضش 
ایجاد کنیم و چگونه ممکن اس��ت تحّقِق یک امر، مس��اوی و عیِن تحّقِق 
نقیِض آن باشد؟ آیا این اجتماع نقیَضین نیست؟ در ضمن در این جا سؤالی 
مطرح اس��ت که: اگر واقعًا نظم در بی نظمی است، پس چرا خداوند متعال، 
از این شیوه بهره  نگرفته است و در تماِم عالِم وجود، حّتی شاهد یک مورد 
بی نظمی هم نیستیم؟! و چرا زندگی پیامبر اکرم  و اهل بیت عصمت و 
طهارت 7سراسر نظم و برنامه و انضباط بوده و ذّره ای بی نظمی را نمی توان 
در آن یاف��ت؟ و یا چ��را ما را به بی نظمی دعوت نکرده اند؟! جالب تر این که 
توّج��ه کنیم که انبیای الهی و اه��ل بیت عصمت 7متخلّق به اخالق الهی 
بوده و آیینه تمام نمای جمال و کمال او هس��تند. واقعًا نمی دانیم این اّدعا 
از کجا آمده و ره س��پار به کدام دیار است؟ و قائلین به این سخن بر اساس 

کدام الگو و اسوه  دینی، می گویند: نظم در بی نظمی است؟ 

موانعغیرشناختی
در کنار کاس��تی هایی که از فقدان ش��ناخت نشأت می گیرد، امور دیگر نیز مطرح 
هس��تند که باعث بی نظمی در امور فردی و جمعی ما می ش��وند و ما هم اکنون به 

برخی از آن ها اشاره  می کنیم:
بی ه��دف بودن: پی��ش از این گفتیم که نظم باید حول یک محور اصلی به  1 .
نام هدف باش��د. یعنی ما باید برنامه های خود را بر اساس هدفی که داریم، 
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تنظیم نماییم. بنابراین اگر هدفی نداش��ته باشیم، برنامه های ما بهم ریخته 
خواهن��د بود و بی نظمی در کارهایمان بروز خواهد کرد. پس همان طور که 
هدف مندی، ما را در منّظم ش��دن یاری می کند، بی هدف بودن نیز موجب 

بی نظمی ما خواهد شد.
بی برنام��ه بودن: ب��دون تردید یکی از عوامل مهّم در دس��ت یابی به نظم ،  2 .
برنامه ریزی اس��ت. بنابراین اگر بخواهی��م از بی نظمی جلوگیری کنیم باید 
بع��د از تبیی��ن اهداف خود، برنامه هایی را نیز برای رس��یدن به آن اهداف، 
تعریف کنیم. بدیهی اس��ت صرف هدف مندی برای حرکت به سمت نظم، 
کافی نیس��ت و ُپر واضح اس��ت که بی برنامه بودن زمینه  مس��اعدی برای 

بی نظم شدن است.
هم نشین بی نظم: از آن جهت که انسان تحت تأثیر اطرافیان خویش است،  3 .
پس دوس��تان و هم نش��ینان او می توانند محّرک و مشّوق او به سمت نظم 
و یا بی نظمی باش��ند. بنابراین، باید نس��بت به دوستان و به ویژه کسی که 
بیشتر با او مراوده و نشست و برخاست داریم، دّقت الزم را به کار ببریم و 
س��عی کنیم بیشتر با افراد منّظم ارتباط داشته باشیم، تا آن که روحّیه نظم 

و انضباط پذیری در ما تقویت شود.
محیط نامنّظم: حّت��ی در صورتی که ما از بی نظم بودن دیگران الگوگیری  4 .
نکنیم، اّما باز متأّس��فانه بی نظمی های ایشان در مواردی مانع منّظم شدن 
ما خواهد بود. به عنوان مثال ما به خاطر بی نظمی در سیستم حمل و نقل 
کش��ور، مجبوریم زودتر از موعد حرکت کنیم تا دچار بی نظمی نشویم و یا 
در مواقعی شاهد هستیم که بی نظمی برخی مسئولین ادارات، برنامه های ما 
را به هم ریخته و موجب می گردد که در مّدت زمانی که می توانس��تیم چند 
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کار را به انجام رسانیم، تنها موفق به انجام یکی از کارهایمان شویم. البته 
این، جای بسی تأّسف است که هنوز در جامعه  اسالمی ما برخی از افرادی 
که مسئولّیت دارند، بی نظمند و تدبیری هم برای برخورد با بی نظمی آن ها 
اندیش��یده نشده اس��ت. باید قانونی وجود داشته باش��د که در صورت وارد 
شدن هرگونه خسارت بر مراجعین، در اثر بی نظمِی مسئولین، بتوان مسئول 

مربوط را بازخواست کرده و حّق را به کرسی نشاند.

گفتاردوم:موانعبرنامهریزی
در ضمن مباحث گذش��ته به برخی از موانع برنامه ریزی اش��اره کرده ایم و اینک 

می خواهیم آن موانع را به همراه راه کار درمان آن ها به تفصیل بیان کنیم. 
موان��ع نظ��م: آنچه که مانع نظم اس��ت، می تواند م��ا را از برنامه ریزی هم  1 .
باز دارد. طبق مباحث گذش��ته موانع نظم عبارت بودند از: جهِل نس��بت به 
بهای ُعمر، جهِل نس��بت به ارزِش برنامه، داش��تن یک هم نشیِن بی نظم 
و بی برنام��ه، این موانع می توانند انس��ان را ب��ه بی برنامگی هم دچار کنند؛ 
زیرا کس��ی که ارزش عمر خود را نداند، هرگز به فکر اس��تفاده درس��ت از 
آن نمی افت��د و زندگیش با بی برنامگی می گ��ذرد و در نتیجه، بی نظمی در 
کارهای او موج می زند. و از طرفی اگر انس��ان ارزش برنامه ریزِی در کارها 
را نداند، باز هم از این توفیق بی بهره می ماند و باالخره کافی اس��ت در بین 
دوستان ما یک فرد بی نظم و بی برنامه وجود داشته باشد تا با تلقین گفتاری 
و رفتارِی او، آرام آرام گرایش بی برنامگی در ما هم رشد کند. بنابراین بسیار 
به جاس��ت تا برای این که توفیق برنامه ری��زی را پیدا کنیم، ابتدا موانع نظم 
در زندگی خود را برطرف نماییم. براي این منظور باید در مورد ارزش عمر 
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که س��رمایه ای خدادادی انسان است، بیندیشیم و قدر و بهاي آن را بدانیم. 
به گفته  جناب سعدی:

مکن عمر ضایع به افسوس و حیف         که فرصت عزیز است و اَلَْوْقُت َضْیف

 

اگ��ر در مورد ارزش برنام��ه نیز تأّمل کنیم، خواهیم دید که هر کس در هر 
زمینه ای در دنیا موّفقیتی کس��ب کرده است، توفیق خود را مرهون داشتن 
برنامه و اجرای دقیق آن است. به همین دلیل باید از وجود دوستان منّظم و 
اهل برنامه بهره مند باشیم تا ما را در طّراحي و اجرای برنامه یاری کنند. 

س��رخوردگی و شکست در اجرای برنامه ها: گاهی انسان در اثر شکست در  2 .
برنامه ه��ای قبلی، تصمیم می گیرد ک��ه کارهای بعدی خود را بدون برنامه 
انجام دهد. این شکست و سرخوردگی نوعًا به جهت رعایت نکردن اصول 
برنامه ریزی اس��ت. به عنوان مثال ممکن است برنامه ای را که مافوِق تواِن 
ماس��ت، طّراحی کنیم و چون ت��واِن انجام آن را نداریم، طبیعی اس��ت که 
به شکس��ت بینجامد. گاهی نیز ممکن اس��ت به دلیل ع��دم اولوّیت  بندي 
برنامه ه��ای خ��ود از یک برنامه بس��یار مهّم عقب بمانی��م و یا در اثر عدم 
انعطاف در برنامه، خود را دچار خس��تگی و یا زدگی کنیم و... کافی اس��ت 
که چند بار این اتّفاق بیفتد تا ما را به س��مت س��رخوردگی نسبت به اصل 
برنامه ری��زی بکش��اند. به طور کلّی نب��ودن هر یک از اص��ول برنامه ریزی 
می تواند ما را نس��بت به داش��تن برنامه، بی اعتنا کند و ی��ا به کلّی ما را از 
داش��تن برنامه متنّفر نماید. این در حالی است که همه عقال می گویند؛ هر 
شکس��تی می تواند مقّدمه یک پیروزی باش��د. فکر کردن در مورد گذشته، 
زمانی مفید اس��ت که ب��رای عبرت گیری و یاد آوری نقاط ضعف باش��د نه 
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زماني  که منجر به احس��اس خود کم بینی ش��ود و یا باعث از دس��ت رفتن 
فرصت ه��ای بعدی گردد. در روایات فراواني بر مغتنم ش��مردن اوقاتی که 
در آن قرار داریم تأکید ش��ده اس��ت؛ حضرت امیر  می فرمایند: »َماِضي 
َیوِم��َک َفائٌِت َو آتِیِه ُمتََّهٌم َو َوقُتَک ُمغَتَنٌم َفَب��اِدْر ِفیِه ُفرُصَة اِلمَکاِن؛1 روز 
گذشته ات فوت شده و از دست رفته است و روز آینده ات مّتهم است )یعنی 
معلوم نیست که بیاید و ممکن است مرگ، زودتر از آن به سراغ تو بیاید( و 
این وقتی که در آن هس��تی، فرصت مغتنمی است پس در این وقت به آن 

چه که برایت امکان دارد مبادرت بَورز.«

غ��رور بی ج��ا: برخی فکر می کنند که همیش��ه ش��رایط به همین ش��کل  3 .
فعلی اس��ت. به عنوان مثال برخي در اثر آس��انی درس ها، عدم مش��کالت 
و گرفتاری های زندگی و س��المتی جس��م و ج��ان، از آمادگی خوبی برای 
فهمیدن درس ها در کالس برخوردارند بنابراین دچار غرور می ش��وند و به 
خود زحمت مطالعه درس ه��ا و تحقیق در موضوعات علمی را نمی دهند و 
احیانًا با پیش مطالعه، مباحثه و خالصه نویس��ي درس ها میانه ای ندارند و 
آرام آرام ب��ه این وضع عادت می کنند. به همین دلیل هنگامی که درس ها 
مش��کل تر شد و یا مش��کالتی برایشان پیش آمد که ذهنش��ان را به خود 
مش��غول کرد، دچار عقب افتادگی درسی می شوند و چون روحیه مطالعه را 
در خود ایجاد نکرده اند، از درس و بحث متنّفر می شوند. با این بیان معنای 
حدیث امیرالمؤمنین  روشن می شود که فرموده اند: »َماِضي َیوِمَک َفائًِت 
َو آتِی��ِه ُمتََّه��ٌم َو َوقُتَک ُمغَتَنٌم َفَب��اِدر ِفیِه ُفرَصَة الم��کاِن َو إِیَّاَک أَن تَثَِق 

1 . غرر الحکم، ص473، ح10808.
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َماِن؛1 آن چه از روزت گذش��ته است، فوت ش��ده و آن چه از آن می آید،  بِالزَّ
مورد اتّهام است ]که تو را از آن سهمی باشد یا نه؟[ و ]فقط[ اآلِن تو مغتنم 
اس��ت، پس در این روز مبادرت بورز به ]استفاده از[ فرصت ممکنی که در 
اختی��ار داری، و بپرهی��ز از این ک��ه به زمانه و روزگار اعتم��اد کنی.« یعنی 
گمان نکنی که روزگار همیش��ه به کام تو اس��ت و این امکانات و سالمتی 
و فرصت هایی که در اختیار داری، همیش��گی اس��ت. خیر، روزگار همیشه 
به انس��ان اقبال ندارد، گاهی هم حالت ادبار پیدا می کند و به انس��ان پشت 
می کند و مس��ایلی را پیش می آورد که کام انس��ان را تلخ می کند و مجال 

رسیدگی به امور مهّم را از او می گیرد. 

گفتارسوم:موانعاجرایبرنامهها
گاهی دیده ایم که افرادی در مرحله  اجرای برنامه های خود دچار مشکل می شوند 
و دائمًا با موانعی بر س��ر راه اجرای برنامه های خود دس��ت و پنجه نرم می کنند. ما 
نی��ز اگر به طور جّدی عزم خود را جزم کرده ای��م که برای کارهای خود در زندگی 
برنامه ری��زی کنیم، چ��اره ای نداریم جز این که موانع اجرای برنامه ها را شناس��ایی 
کنیم تا در مرحله  حّساِس اجراء، دچار فتور و سستی نشویم. در این قسمت مناسب 
اس��ت به بررس��ی اموری بپردازیم که به نوعی می توانند مانِع اجرای برنامه های ما 
ش��وند، و راه مبارزه با هر ی��ک را بیان کنیم. بدون تردید پرداختن به این مس��ئله 
موجب مي گردد که از این پس برنامه های خود را با خاطری آسوده به اجرا درآوریم. 
جالب توّجه اس��ت که برخی از این امور را اهل بیت عصمت و طهارت 7به راهیان 

طریق سعادت، یادآور شده اند.  
1 . غرر الحکم، ص473، ح10808.
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تعجیلقبلازامکان
یکی از موانع اجرای برنامه ها این اس��ت که پیش از فرا رس��یدن وقت مناس��ب 
برنامه، با عجله بخواهیم کار را به انجام برس��انیم و یا در زمان انجام کار، س��رعت 
عمل بیش از حد به کار ببریم به طوری که کار عجوالنه دنبال  شود. همین مسئله 
باعث می ش��ود، کار خراب شود و انس��ان انگیزه انجام برنامه های بعدی را از دست 
بدهد. انسان به قدري در کارهایش عجله می کند که خداوند در مورد او می فرماید: 
ُخلَِق اْلِنْساُن ِمْن َعَجٍل...؛1 انسان از عجله آفریده شده است. در جاي دیگر نیز 
فرموده اس��ت: َو کاَن اْلِنْس��اُن َعُجواًل2 و انس��ان عجول است. عجله، در انجام 
برنامه ها باعث هدر رفتن زحمات انس��ان می ش��ود. به جاست در این مجال، عوامل 
و آثار تعجیل در کارها را بیان کنیم تا خوانندگان محترم را در ش��ناخت بیش��تر این 

مانع یاری نموده باشیم؛
عواملتعجیلدرامور

ضعف عقیده: نوعًا انس��انی عجله می کند که مي ترسد دیر شود و او فرصت  1 .
را از دس��ت بدهد و دیگران کار را زودتر به س��رانجام برس��انند. او به خود 
می گوید: نکند نشود؟! نکند دیگری چنین کند؟! نکند من نتوانم و... چنین 
کس��ی گویا به خداوند متعال حس��ن ظّن و اعتماد ندارد و در توّکل ضعیف 
اس��ت. حضرت امیر  می فرمایند: »الَعَجلَُة ِفي اُلُموِر... َدلیٌل َعلَی َضْعِف 

1. س��وره انبیاء، آیه 37، جناب س��ّید مرتضی )ره( در کتاب غرر در ذیل این آیه فرموده است: »در مورد این 
آیه تأویالت مختلفی ذکر ش��ده که آن ها را بیان کرده و برترین آن ها را ترجیح خواهیم داد. اّولین تأویل 
این است که آیه در صدد مبالغه در توصیف انسان به کثرت عجله باشد و این که انسان تعجیل شدیدی در 
وجودش هس��ت؛ نس��بت به اموری است که جلب منفعت و یا دفع ضرری از او می کنند.« در نهایت ایشان 

همین قول را می پذیرند، ر.ک: بحار النوار، ج57، ص305.
2. سوره اسراء، آیه 11.
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الَْعِقی��َدِة؛1 تعجی��ل در کارها داللت بر ضعف اعتقاد انس��ان دارد.« زیرا اگر 
انس��ان به خداوند تکیه کند و کار را ب��ا حوصله انجام دهد، در صورتي که 
رزق او باشد، ثمره  کار را هم خواهد دید. عجله حّتي اگر کار را خراب نکند، 

مشکلی را هم حّل نخواهد کرد.
 2 .U از رسول خدا  وسوسه  شیطان: عجله، کاری شیطانی است. امام باقر
َطاِن؛2  ��یْ ِ َو الَْعَجلَُة ِمَن الشَّ نقل می کند که حضرت فرمودند: »الَأْنَاُة ِمَن اهللَّ
عدم تعجیل در امور3 از خداوند اس��ت و عجله کردن در کارها از ش��یطان 

است.«
حماقت: هر کاری ابزار ویژه، زمان مناس��ب و توان خاّص خود را می طلبد.  3 .
عجله کردن باعث می ش��ود که انس��ان بی گدار به آب بزند و کار را خراب 
کند. امام علی  می فرمایند: »ِمَن الُْخْرِق الُْمَعاَجلَُة َقْبَل اْلِْمَکاِن...؛4 عجله 

کردن قبل از این که امکان انجام کاری پیدا شود، از حماقت است.«
 

آثارعجلهدرامور

عجله در هر کاری آثار بدی به جای خواهد گذاش��ت که در این جا مناسب است 

. 1. شرح  نهج  البالغة، ج20، ص272، الحکم المنسوبة الی امیر المؤمنین
2. وسایل الشیعة، ج27، ص169، باب12، ح33514.  

3. این معنا را جناب عاّلمه مجلس��ی . ذکر کرده اس��ت، ر.ک: بحار النوار، ج54، ص126، تحقیق في دفع 
شبهة.

4 . نه��ج  البالغة، ص538، کلمه قصار363؛ ر.ک: حکمت ه��ا و اندرزها، ج2، ص25؛ در روایتی دیگر آمده 
ِ َو الَْعَجلَُة  ِ صلوات اهلل علیه: »الَأْنَاُة ِمَن اهللَّ اس��ت: »َعْن أَبِي النُّْعَماِن َعْن أَبِي َجْعَفٍر  َقاَل َقاَل َرُس��وُل اهللَّ
ْیَطاِن«، وسایل  الشیعة، 27، ص169، باب 12؛ در جای دیگر می خوانیم:»الَْعَجلََة َسَفٌه«، بحار النوار،  ِمَن الشَّ

ج75، ص122، باب20، مواعظ الحسین بن أمیر المؤمنین )علیهما الّسالم(.
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به برخی از آثار و تبعات سوء عجله اشاره کنیم:
مانع نتیجه گیری: ممکن اس��ت فک��ر کنیم که با عجله ک��ردن می توانیم  1 .
زودتر به نتیجه برس��یم، اّما الزم اس��ت توّجه داشته باشیم که گاهی نتایِج 
زودهن��گام، کار را دچار مش��کل می کنند. امام ص��ادق  فرموده اند: »َو 
َم��ِن ابَْتَدأَ بَِعَمٍل ِف��ي َغْیِر َوْقتِِه َکاَن بُُلوُغُه ِفي َغْیِر ِحینِه؛1 هر کس عملی را 
در غی��ر وقت خاّص خودش ش��روع کن��د، آن کار در غیر زمان خودش به 
نتیجه خواهد رس��ید.« یعنی زمانی نتیجه خواه��د داد که فایده ای برای ما 
ندارد. البته این روایت، هم در مورد زود ش��روع کردن کارهاس��ت و هم در 
مورد دیر ش��روع کردن و به تأخیر انداختن بی مورد کارها. در روایتی دیگر 
امیرالمؤمنی��ن  فرموده ان��د: »اَلَْعَجلَُة تََمَنُع الَصابَ��َة؛2 عجله کردن مانع 

رسیدن به نتیجه و هدف است.«
پشیمانی: از آن جا که عجله نوعًا کارها را خراب می کند، انسان عجول دچار  2 .
پش��یمانی خواهد شد. در روایت آمده اس��ت که امام صادق  می فرمود: 
َمُة َو َمَع الَْعَجلَ��ةِ تَُکوُن النََّداَمُة...؛3 با تثّبت و عدم  ��الَ »َمَع التََّثبُِّت تَُکوُن السَّ
تعجیل، سالمتی در امور حاصل می شود و با عجله پشیمانی همراه است.« 
امیرالمؤمنی��ن  نی��ز می فرمایند: »َو الَعَجلَُة ِفي اُلُم��وِر... ِزَماٌم للنََّداَمِة؛4 
یعنی عجله در کارها مالکی برای ندامت است.«5 بالخره هر کاری، زمان، 
ش��رایط و اب��زار خاص خ��ود را می طلبد و عجله کردن ب��ه معناي در نظر 

1 . بحار النوار، ج68، ص338، باب83.
2. غرر الحکم، ص267،5788 .

3 . بحار النوار، ج68، ص338، باب83.
. 4. شرح  نهج  البالغة، ج20، ص272، الحکم المنسوبة الی امیرالمؤمنین

5. زمام امر: هم به معنای پیشوا و رهبر است و هم به معنای مالک، ر.ک: معجم الوسیط، ص401.
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نگرفتن این امور، هنگام اقدام اس��ت. بنابراین به خوبي روش��ن است که با 
عجله کار خراب خواهد شد و جز پشیمانی چیزی به بار نخواهد آورد.

ذلّ��ت: خراب ش��دن کارها که گاهی ریش��ه در عجله کردن انس��ان دارد،  3 .
موجب ذلّت و سرافکندگی انسان خواهد شد. امیرالمؤمنین  در این باره 
می فرمایند: »... َو الَعَجلَُة ِفي اُلُموِر ُمْکِسَبٌة لِلَْمَذلَِّة؛ و عجله در کارها، ذلّت 

را در پی خواهد داشت.«
س��لب مرّوت: از آن جا که با عجله کارها به ثمر نمی رسند، انسان عجول را  4 .
نوعًا مرد کامل نمی دانند. امیرالمؤمنین  در این باره می فرمایند: »الَعَجلَُة 

ِفي اُلُموِر... َسلٌب لِلُمُروَءِة؛ عجله  در امور، مرّوت را سلب می کند.«
زش��تی عقل: عجله نقط��ه مقابل به کار گیری عقل و حزم در کارهاس��ت.  5 .
بنابراین تعجیل برای انس��ان عاقل، بسیار زشت است. امیرالمؤمنین  در 
این زمینه می فرمایند: »الَعَجلَُة ِفي اُلُموِر... َش��یٌن لِلِْحَجی؛1 تعجیل در امور 

زشتی برای عقل انسان محسوب می شود.«
. 6 س��قوط و لغ��زش: عجله نوع��ًا موجب بر ه��م خ��وردن کار و توّقف کامل 
آن مي ش��ود، مانند کس��ی که خیل��ی تند راه می رود و ب��ه زمین می خورد. 
امیرالمؤمنی��ن  می فرمایند: »ثََم��َرُة الَعَجلَِة الِعَث��اُر؛2 ثمره  عجله کردن، 

لغزش و سقوط است.«
هالکت: زراره از امام باقر  و آن حضرت از رسول خدا . 7 نقل کرده که 
حضرت فرمودند: »إِنََّما أَْهلََک النَّاَس الَْعَجلَُة َو لَْو أَنَّ النَّاَس تَلَبَُّثوا لَْم َیْهلِْک 

1. الِحجا بِالَْکْس��ِر َو الَْقْصِر: الَْعْقُل.  »ُأولِي الِْحجا« أَْصحاُب الُْعُقوِل؛ ر.ک: مجمع البحرین، ج 1، ص95. الِحَجا 
َمْقُصوراً: الَْعْقُل َو الِفْطَنٌة. ر.ک: لسان العرب، ج 14، ص165.

2 . غرر الحکم، ص267،ح 5783 .



║ نظم؛ آن چه همه دوست دارند، ولی...     148

أََح��ٌد؛1 همانا مردم را عجله هالک کرده اس��ت و اگر مردم ]قدری[ درنگ 
می کردند، احدی هالک نمی شد.«2

راهکارهایدرمانتعجیلدرامور

ب��رای درمان تعجیل در کارها، راه هایی وجود دارد که هم اکنون به بیان برخي از 
آن ها می پردازیم؛

درم��ان عوامل آن: برای درمان ای��ن وضعّیت، باید عوامل تعجیل را درمان  1 .
کنیم. همین که توّجه کنیم تعجیل کاری احمقانه اس��ت و از وسوس��ه های 
شیطان و ضعف عقیده ناشی می شود، خود گام مهمی در جهت اصالح این 
حالت در انس��ان اس��ت و نیز اگر توّجه کنیم  که با تعجی��ل نه تنها زود به 
نتیجه نخواهیم رسید بلکه ممکن است به کلّی امکان انجام کار را از دست 
داده و ش��خصّیت خود را در انظار عمومی خراب کنیم، شاید دیگر هیچ گاه 

کارهایمان را با عجله دنبال نکنیم.
مداومت و مقاومت: »مداومت در کارها همراه با مقاومت و پایداری می تواند  2 .

جلو عجله کردن انسان را بگیرد.«3 

ازدستدادنفرصتها
یکی دیگر از موانع اجرای برنامه، از دس��ت دادن فرصت هاست. برخی با سستی 

1 . وسایل  الشیعة، ج27، ص168، باب12.
2 . این روایت با لفظ »تََثَبُتوا« نیز آمده است که به معنای تأنّی و عدم تعجیل است؛ ر.ک: بحار النوار، ج68، 

ص340، باب83، ح1، به نقل از محاسن برقی.  
3. ر.ک آقا تهرانی، مرتضی، اهمال کاری )بررس��ی علل و راه کارهای درمان(، قم: مرکز انتش��ارات مؤّسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، چاپ4، بهار 1386، ص78. 
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کردن در وقت عمل، فرصت را از دست می دهند و همه چیز را خراب می کنند. امام 
رِق تَرُک الُفْرَصِة ِعْنَد اْلِمَکاِن؛1 از حماقت اس��ت که  علی  می فرمایند: »ِمَن الُخْ
انس��ان وقتی امکان انجام کاری را دارد، فرصت را از دست بدهد.« شهید مطّهری. 
در این باره فرموده  اس��ت: »انسان باید همیشه مراقب باشد، فرصت هایی را که در 
زندگی پیش می آید، مغتنم بشمارد و نگذارد هدر برود. این یکی از دستور العمل های 
مهّم زندگی اس��ت. موّفقّیت هایی که نصیب بس��یاری از افراد شده و می شود، بیش 
از آن مقدار که مربوط به اس��تعداد و لیاقت آن ها باش��د، مربوط به استفاده کردن از 
فرصت هاست. و هم چنین بدبختی ها و محرومّیت های دسته  دیگر، بیشتر به واسطه  
هدر دادن وقت ها و از کف دادن فرصت هاست نه از بی لیاقتی و بی استعدادی.2 اگر 
از فرصت هایی که پیش می آید و به تعبیر پیامبر اکرم : »نس��یم های رحمتی که 
از جانب خداوند می وزد«3، اس��تفاده صحیح بشود، بعدها فرصت هاي بیشتري پیش 
خواهد آمد؛ چرا که خداوند مي فرماید: لَئِْن َش��َکْرُتْم َلَزیَدنَُّکم4 و در نقطه مقابل 
اگر القیدی و مسامحه شود، دیگر مجال و فرصتي پیش نخواهد آمد.5 زیرا خداوند 

مي فرماید: َو لَئِْن َکَفْرُتْم إِنَّ َعذابي  لََشدیٌد6 به تعبیري؛ 
شکر نعمت نعمتت افزون کند  کفر نعمت از کفت بیرون کند.

1 . غرر الحکم، ص474، ح10843. 
2 . حکمت ها و اندرزها، ج2، ص26.

ُضوا لََها.« یعنی همانا  )َصلََواُت اهللِ َعلَیِه(: »إِنَّ لَِربُِّکْم ِفي أَیَّاِم َدْهِرُکْم نََفَحاٍت أاََل َفَتَعرَّ 3 . َکَما ُرِوَي َعِن النَّبِيِّ
برای پروردگارتان در ایام عمرتان نس��یم های رحمتی وجود دارد ، آگاه باش��ید و خود را در معرض نسیم ها 

قرار دهید. بحار النوار، ج68، ص221، باب 66.
4 . سوره ابراهیم، آیه 7.

5 . حکمت ها و اندرزها، ج2، ص26، با اندکي تفاوت در عبارت.
6 . سوره ابراهیم، آیه 7.
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ش��هید مطّهري. در ادامه می فرماید: »فرصت ها مختلف اس��ت: برخی در ظرف 
یک سال، ممکن است یک بار پیش بیاید؛ مانند فرصت هایی که برای یک کشاورز 
در امور کش��اورزی رخ می دهد. بعضی فرصت هاست که در عمر فقط یک بار پیش 
می آید مانند؛ فرصت های اّیام جوانی، فراغت خاطر و س��المت مزاج برای دانشجو. 
بعض��ی از فرصت ها پ��س از قرن ها یک مرتب��ه پیش می آی��د و آن فرصت هایی 
اس��ت که برای ملل و جماعات پیش می آید. در خالل این فرصت هاس��ت که یک 
ملّت می تواند سرنوش��ت خود را تغییر دهد. مانند فرص��ت اتّفاق و هماهنگی افراد 

جامعه.«1
 

درمانفرصتسوزی

ب��رای درم��ان این وضعّیت راه کارهای��ی وجود دارد که به برخی از آن ها اش��اره 
می کنیم:

درک اهّمیت زمان: برای درمان فرصت سوزی، چاره ای جز توّجه به اهّمیت  1 .
این فرصت ها نداریم. آنان که به عنوان مثال فرصت جوانی را به سرگرمی 
و کارهای لهو س��پری می کنند، آیا فک��ر می کنند که دوباره چنین فرصتی 
به آن ها داده خواهد ش��د که به راحتی آن را ه��در می دهند؟ امیرالمؤمنین 
َم��اِن َو اْنَتِهْز ُفْرَصَة اْلِْمکاِن؛2 و غنیمت   می فرماین��د: »َو اْغَتنِْم َعْفَو الزَّ
بش��مار بخشش زمان را ]که بخشی از خود را در اختیار تو قرار داده[ و این 
فرصت ممکن را قدر بدان.« یعنی معلوم نیست که بار دیگر چنین امکانی 

را به تو بدهند.

1 . حکمت ها و اندرزها، ج2، ص26 و27.
2. غرر الحکم، ص149، ح2723.
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درک لطف خداوند: باید بدانیم که در صورت استفاده  بهینه از زمان، درست  2 .
مانند اس��تفاده  از هر نعمت دیگ��ری، خداوند لطف فرموده و نعمت را بر ما 
می افزاید؛ زیرا خود فرموده است: لَئِْن َشَکْرُتْم َلَزیَدنَُّکم1 اگر شما شاکر 

باشید، ]نعمت[ شما را می افزایم.
ترس از عذاب الهی: باید به این مطلب نیز توّجه داشته باشیم که اگر خدای  3 .
ناکرده ناسپاس��ی کنیم و از نعمت عمر خود به خوبی بهره نبریم، مستحّق 
عذاب خداوند خواهیم شد؛ زیرا خود فرموده است: َو لَئِْن َکَفْرُتْم إِنَّ َعذابي  

لََشدیٌد2 و اگر کفران نعمت ورزید، همانا عذاب من شدید است. 

تسویفدرامور
یکی دیگر از موانع اجرای برنامه ها، تس��ویف اس��ت. کم و بیش دیده ایم افرادی 
را ک��ه با ام��روز و فردا کردن، فرصت ها را به راحتی از دس��ت می دهند. تا زمان را 
در اختیار دارند، توّجه به گذر آن و اس��تفاده درست از آن  ندارند و همین که آن را از 
دست دادند به التماس می افتند که به ما فرصتی دوباره و یا فرصت بیشتری بدهید. 
ام��ام علی  می فرمایند: »ِمَن الُْخْرِق... الَأْنَاُة بَْعَد الُْفْرَصِة؛«3 اناة به معناي تأنّی و 
به تعویق انداختن کارهاست. بنابراین معنای روایت این است که تسویف در کارها و 
این دست و آن دست کردن در انجام کارها بعد از این که فرصت مناسبی به دست 
آمد، نوعی حماقت اس��ت. در جای دیگر حضرت می فرمایند: »ُکلُّ ُمَعاَجٍل َیْس��َأُل 

1 . سوره ابراهیم، آیه 7.

2 . سوره ابراهیم، آیه 7.
3 . نهج  البالغة، ص538، کلمه قصار363؛ ر.ک: حکمت ها و اندرزها، ج2، ص25.    



║ نظم؛ آن چه همه دوست دارند، ولی...     152

یِف؛1 آنان که وقتش��ان تمام شده است، خواستار  ٍل َیَتَعلَُّل بِالتَّْس��وِ اْلِنَْظاَر َو ُکلُّ ُمَؤجَّ
مهلت اند و آنان که مهلت دارند با امروز و فردا کردن کوتاهی می ورزند.« این جمله 
م��ا را به یاد این آیات ش��ریفه می اندازد که: َحتَّی إَِذا َج��اَء أََحَدُهُم الَْمْوُت َقاَل َربِّ 
اْرِجُعوِن * لََعلِّي أَْعَمُل َصالِحًا ِفیَما تََرْکُت َکالَّ إِنََّها َکلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها َو ِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ 
إِلَی  َیْوِم ُیْبَعُثوَن2 وقتی که مرگ به سراغ یکی از آن ها می آید، می گوید: پروردگارا 
من را بازگردان، ش��اید من عمل صالحی انجام دهم در دنیا! هرگز چنین نیس��ت. 
این س��خنی اس��ت که او می گوید. ] اّما کسی به آن گوش نخواهد داد[ و در مقابل 
ایشان برزخی هست تا روزی که مبعوث شوند. امیر المؤمنین  در ضمن نامه ای 
که در آن یکی از اصحاب خود را موعظه نموده اند، چنین می نویس��ند: »َفَتَداَرْک َما 
بَِق��َي ِمْن ُعُمِرَک َو اَل تَُقْل َغداً أَْو بَْعَد َغٍد َفإِنََّما َهلََک َمْن َکاَن َقْبلََک بِإَِقاَمتِِهْم َعلَی 
ِ بَْغَتًة َو ُهْم َغاِفُلون؛3  پس جبران کن آنچه  یِف َحتَّی أَتَاُهْم أَْم��رُ اهللَّ الَأَْمانِيِّ َو التَّْس��وِ
را که از عمرت باقی مانده اس��ت، و نگو: فردا و پس فردا، زیرا گذش��تگانی که به 
هالکت رس��یدند ب��ه خاطر پایداری در آرزوها و امروز و ف��ردا کردن بود؛ تا آن که 

ناگهان فرمان خدا )مرگ( به سویشان آمد، در حالی که غافل بودند. 
راهکارهایدرمانتسویف

توّجه به حرمت اتالف وقت: کس��ی که اهل تس��ویف و امروز و فردا کردن  1 .
در کارهاست، نوعًا وقت خود را با لهو و لعب هدر می دهد. در حالی که لهو 
و بیهوده کاری به اتّفاق فقهای ش��یعه حرام اس��ت. روایات، لهو را از عالیم 

1. نهج  البالغة، ص525، کلمه قصار285؛ شرح نهج  البالغة، ج19، ص177.
2 . سوره مؤمنون، آیه 100. 

3. الکافي، ج2، ص136، باب ذّم الّدنیا و الّزهد فیها.
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انس��ان غافل و فاس��ق دانس��ته1 و آن را قوت حماقت2 و از ثمرات جهل3 
معرفی کرده اند. حضرت امیردر مورد خطرات پرداختن به لهو می فرمایند: 
��ْیَطاَن َو ُیْنِسي الُْقْرآَن َعلَْیُکم؛4 لهو و  ْحَمَن َو ُیْرِضي الشَّ »اللَّْهُو ُیْس��ِخُط الرَّ
بیه��وده کاری، خداوند رحمان را به س��خط و نارضایتی وامی دارد و رضایت 

شیطان را جلب می کند و موجب فراموشی قرآن بر شما می شود.«
 2 . نق��ل می کنند که آق��ا امیرالمؤمنین  دریافت��ن امروز: امام س��جاد
؛ همانا روزگار س��ه روز  ْهُر ثاََلثَُة أَیَّاٍم أَنَْت ِفیَما بَْیَنُهنَّ می فرمودند: »إِنََّما الدَّ
است و تو در بین آن ها قرار داری! َمَضی أَْمِس بَِما ِفیِه َفاَل َیْرِجُع أَبَداً؛ دیروز 
گذشت و هرگز برنخواهد گشت. َفإِْن ُکْنَت َعِملَْت ِفیِه َخْیراً لَْم تَْحَزْن لَِذَهابِِه 
َو َفِرْحَت بَِما اْسَتْقَبلَْتُه ِمْنُه پس اگر تو در آن روز کار خیری انجام داده ای، به 
خاطر رفتنش محزون نیستی و از آن چه به استقبالت خواهد آمد از آن روز، 
ْطَت ِفیِه َفَحْسَرُتَک َشِدیَدٌة لَِذَهابِِه َو  خوشحال خواهی شد. َو إِْن ُکْنَت َقْد َفرَّ
تَْفِریِطَک ِفیِه؛ اّما اگر در آن روز تفریط ]کوتاهی[ کرده باشی، پس حسرت 
تو به خاطر از دس��ت رفتن آن و تفریطی که ک��رده ای، زیاد خواهد بود. َو 
ٍة َو اَل تَْدِري لََعلََّک اَل  أَنْ��َت ِف��ي َیْوِمَک الَِّذي أَْصَبْحَت ِفیِه ِمْن َغٍد ِفي ِغ��رَّ
تَْبُلُغُه؛ و تو ]االن[ در روز خود قرار داری که شب را در آن به روز رسانده ای 
و نس��بت به فردای آن مغروری و نمی دانی ]که[ ش��اید به آن نرسی! َو إِْن 
َک ِفي الَأْْمِس الَْماِضي َعْنَک؛ و  َک ِفیِه ِفي التَّْفِریِط ِمْثُل َحظِّ بَلَْغَتُه لََعلَّ َحظَّ

1. بحار النوار، ج1، باب4، عالمات العقل و جنوده، ص121.
2. غرر الحکم، ص460، ح10538.    
3. غرر الحکم، ص460، ح10537.    

4. بحار النوار، ج75، تتمة باب15، مواعظ أمیرالمؤمنین ، ص9، ح66.
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اگر هم به فردا برس��ی، شاید بهره ات در آن از کوتاهی کردن، مانند همان 
ٌط َو َیْوٌم تَْنَتِظُرُه  بهره  دیروزت باشد. َفَیْوٌم ِمَن الثَّاَلثَِة َقْد َمَضی أَنَْت ِفیِه ُمَفرِّ
لَْسَت أَنَْت ِمْنُه َعلَی َیِقیٍن ِمْن تَْرِک التَّْفِریِط َو إِنََّما ُهَو َیْوُمَک الَِّذي أَْصَبْحَت 
ِفیِه؛ پس یکی از س��ه روز گذشته است و تو در آن کوتاهی کردی و روزی 
هم که تو منتظر آن هس��تی، نس��بت به ترک تفریط در آن یقین نداری و 
فقط همین روزت می ماند که ش��ب را در آن به صبح رساندی. َو َقْد َیْنَبِغي 
ا َفاتََک ِفیِه ِمْن  ْطَت ِفي الَأْْمِس الَْماِضي ِممَّ ْرَت ِفیَما َفرَّ لََک أَْن َعَقلَْت َو َفکَّ
َحَس��َناٍت أاَلَّ تَُکوَن اْکَتَسْبَتَها َو ِمْن َسیَِّئاٍت أاَلَّ تَُکوَن أَْقَصْرَت َعْنَها؛ و برای 
تو سزاوار است که در تفریط دیروز گذشته ات تفّکر کنی نسبت به حسناتی 
که از دستت رفته که چرا آن ها را کسب نکردی؟ و نسبت به بدی ها که چرا 
ترکشان نکردی؟ َو أَنَْت َمَع َهَذا َمَع اْستِْقَباِل َغٍد َعلَی َغْیِر ثَِقٍة ِمْن أَْن تَْبُلَغُه؛ 
و تو با این وجود با این که فردا را در پیش داری، اطمینان نداری که به آن 
برس��ی! َو َعلَی َغْیِر َیِقیٍن ِمِن اْکتَِساِب َحَسَنٍة أَْو ُمْرتََدٍع َعْن َسیَِّئٍة ُمْحبَِطٍة؛ و 
یقین نداری که آیا عمل نیکي کسب خواهی کرد؟ و یا از گناهي که موجب 
نابودی اعمال است دست بر خواهی داشت؟ َفَأنَْت ِمْن َیْوِمَک الَِّذي تَْسَتْقبُِل 
َعلَی ِمْثِل َیْوِمَک الَِّذي اْسَتْدبَْرَت؛ بنابراین تو نسبت به روز آینده مثل روزی 
هس��تی که گذشته است. َفاْعَمْل َعَمَل َرُجٍل لَْیَس َیْأُمُل ِمَن الَأْیَّاِم إاِلَّ َیْوَمُه 
ُ الُْمِعیُن َعلَی َذلَِک؛1 پس مانند  الَِّذي أَْصَب��َح ِفیِه َو لَْیلََتُه َفاْعَمْل أَْو َدْع َو اهللَّ
کس��ی کار کن ک��ه از روزها جز به امروز که در آن صبح کرده و امش��ب، 
چشم داشتی نداشته باشد. پس عمل کن ]به خوبی ها[ و یا رها کن ]بدی ها 

را[، و ]بدان که[ خداوند ]تو را[ بر آن یاری مي کند.«
1 . الکافي، ج2، بَاُب ُمَحاَسَبِة الَْعَمِل، ص453، ح1.
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جّدی��ت در کارها: راه نج��ات از این اهمال و بی توّجه��ی در انجام کارها،  3 .
تقویت جّدیت و تالش اس��ت. امام عل��ی  در این باره می فرمایند: »إِن 
؛1 اگر  ُکنُت��م لِلنََّجاِة َطالِبِیَن َفاْرُفُضوا الَغفلََة َو اللَّْه��َو َو اَلِْزُموا اْلِجتَِهاَد َو الِْجدَّ
طالب نجات هستید، پس غفلت و لهو را کنار بزنید و خود را مالزم تالش 
و جّدیت قرار دهید.« این معنا گاهی با داش��تن دوستان و همراهان مشّوق 

و گاهي با توّجه نمودن به جلب رضایت حّق تعالی شدنی است. 

آرمانیبودنبرنامه
یکی دیگر از موانع اجرای برنامه ها، آرمانی بودن آن هاس��ت. به راس��تي چرا در 
زندگی خود به دستورات خداوند متعال توّجه نمی کنیم؛ با این که به خوبی می دانیم 
که او خالق ماس��ت، ولّی ماس��ت و بهتر از هر کس دیگر ما را می شناس��د. خداوند 
 2نَْفس��اً إاِلَّ ُوْسَعها ُ در کتاب هدایت خود، قرآن کریم فرموده اس��ت: ال ُیَکلُِّف اهللَّ
خداوند هیچ کس را تکلیف نکرده اس��ت مگر به مقدار وس��ع و توانش. پس چرا ما 
ت��وان خ��ود را در برنامه ریزی لحاظ نمی کنیم؟! اگر از خدوان��د تقاضا می کنیم که: 
لْنا َما ال َطاَقَة لََنا بِِه3 پروردگارا آن چه را که طاقت آن را نداریم بر  َربَّن��ا َو ال ُتَحمِّ
م��ا تحمیل نکن؛ پس چرا گاهی برنامه های��ی را بر خود تحمیل می کنیم که از حّد 
طاق��ت ما بیرون هس��تند؟! اگر برنامه ای فوق توان ما باش��د، اّواًل: خود این برنامه 
نتیجه نخواهد داد و به طور ناتمام روی زمین خواهد ماند. ثانیًا: سایر برنامه های ما 
را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و در آن ها نیز خلل ایجاد می کند. ثالثًا: مانع اجرای 

1. غرر الحکم، ص266، ح5749.    
2 . سوره بقره، آیه 286.
3 . سوره بقره، آیه 286.
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برخی از برنامه های ما خواهد ش��د؛ چرا  که با زماني که برای جبران آن مي بایست 
صرف کنیم، زمان را برای پی گیری برخی از برنامه هاي دیگر، از دست می دهیم.       
درمان این مانع هم همان طور که در اصل دّوم از اصول برنامه ریزی گذشت به 
این است که، توان خود را در انجام برنامه در نظر بگیریم. یعنی مجری برنامه باید 
از نظر جس��می، روحی، علمی، امکانات و زم��ان الزم، آمادگی کافی برای پذیرش 
برنامه را داش��ته باش��د، در غیر این صورت کار را خراب خواهد کرد و عّزت خود را 

هم مخدوش خواهد کرد. 

تشویشافکار
یکی دیگر از موانع اجرای برنامه ها، تش��ویش افکار است. گاهی فکری به سراغ 
انس��ان می آید و مدام ذهن را به خود مش��غول می کند و زمان را از چنگ انس��ان 
درم��ی آورد. گاهی هم توال��ی افکار گوناگون چنان ذهن و دل را به خود مش��غول 
می کن��د که انس��ان متوّجه گذر زمان نمی ش��ود و یا همان اف��کار گوناگون باعث 
می ش��وند که انسان در اصِل صّحِت کاِر خود دچار تردید  شود که همین مانع ادامه 

کار خواهد شد. در چنین مواردی چه باید کرد؟  

درمانتشویشافکار

ب��رای درمان این مس��ئله، باید دید که فرد مبتال به چه چیزهایی می اندیش��د و 
چگونه فکر او دچار آشفتگی و تشویش می شود؟! نوعًا انسان به دو چیز می اندیشد: 

یکی اموری که با آن ها مواجه است و دیگری اموری که برای او مهّم است. 
فکر کردن در مورد دس��ته اّول )اموری که با آن ها مواجه هس��تیم(، گاهی بدون 
اختیار صورت می گیرد؛ یعنی ذهن به طور ناخواس��ته سراغ آن ها می رود و گاهی با 
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اختی��ار و انتخاب خودمان صورت می گیرد. در ص��ورت اّول؛ هم می توان از ابتدا با 
عدم توّجه دقیق به آن ها )خیره نش��دن و زل نزدن در آن ها( مانع به خاطر س��پردن 
آن ها در ذهن ش��د و هم بعداً با عدم تمرکِز فکر روی آن ها می توان به مرور آن ها 
را به فراموش��ی سپرد. در صورت دّوم؛ باید به دو نکته توّجه داشته باشیم: اّول این 
که اگر افکاری که به اختیار خود بر می گزینیم، گناه و بد هس��تند، حتمًا خطر آن ها 
را ب��ه خود متذکر ش��ویم که در روایتي از امیرالمؤمنین  آمده اس��ت: »َمن َکُثَر 
ِفک��ُرُه ِفي الَمَعاِصي َدَعْتُه إِلَیَها؛1 هر کس در مورد گناهان زیاد فکر کند، همین کار 
او را به معاصی دعوت می کند.« دّومین نکته نیز این است که یادمان باشد که این 
اف��کار بد، عالوه بر این که وقت را از دس��ت ما می گیرن��د، هیچ فایده ای نصیبمان 

نخواهند کرد. 
و اّما در مورد فکر کردن به دس��ته دّوم )اموری که برای ما مهّم اس��ت( باید به 
دو نکته توّجه جّدی داش��ته باش��یم؛ نکته اّول این است که برخی امور »مهّم نما« 
هس��تند. یعنی از اهّمیت واقعی برخوردار نیستند، ولی برای ما مهّم جلوه می کنند و 
ما بی دلیل خود را  مشغول آن ها کرده ایم، در این صورت الزم است که با کارشناس 
مشورت کنیم تا بی اهّمیتی این امور را فهمیده و فکر کردن به آن  امور را از دستور 
کار خود خارج کنیم. پیامبر گرامی اس��الم  فرموده اند: »لَو اَل تَْکثِیٌر ِفي َکاَلِمُکَم 
َو تَْمِریٌج ِفي ُقُلوبُِکْم لََرأَیُتْم َما أََری َو لََس��ِمْعُتْم َما أَْسَمُع؛2 اگر زیاد حرف نمی زدید و 
این همه دل مش��غولی نمی داشتید، حتمًا آن چه را من می دیدم، شما هم می دیدید و 
آن چه را من می ش��نیدم، شما هم می ش��نیدید.« نکته دّوم این است که برخی امور 
هم وجود دارند که واقعًا مهم ّاند و باید نسبت به آن ها دل مشغولی داشته باشیم، اّما 

1. غرر الحکم، ص186، ذّم معصیة اهلل، ح3543.
2. المیزان في تفسیر القرآن، ج 5، ص271.
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در همی��ن امور مهّم نیز باید دّقت و مش��ورت به خرج دهیم تا درصد اهّمیت آن ها 
را به خوبی درک کرده و بر اس��اس اهّمیتی که دارند، آن ها را دس��ته بندی کنیم و 
مهمترین ها را مقّدم کرده و کار رسیدگی به آن ها  را شروع کنیم. اگر چنین کردیم، 

این دل مشغولِی ما نتیجه بخش و ُپرفایده خواهد بود. 

مزاحمتهایدیگران
 گاه��ی مزاحمت های بی مورد دیگران کارهای انس��ان را به ه��م می زند و مانع 
اجرای برنامه  او می ش��ود. در این جا قاطعیت انسان در گفتن کلمه  »  نَه« مشکل را 
حلّ می کند. اگر دیگران قاطعیّت ما را در پای بندی به برنامه ای ببینند، هرگز به خود 

اجازه نمی دهند که مزاحم ما شوند.



بارها برای اکثر ما پیش آمده اس��ت که ب��ه اداره ای مراجعه کرده ایم 
ولی متأّسفانه مسئول مورد نظرمان در محّل کار خود حضور نداشته 
و باعث معّطلی ما شده است. در مواردی دیده ایم که وسایل حمل و 
نقل عمومی با تأخیر، مردم را جا به جا می کنند و باعث دیرکرد آن ها و 
اختالل در نظم اجتماعی شده اند. گاه ممکن است یک ماّده قانونی یا 
یک بخش نامه که باید مدافع نظم باشد، باعث بی نظمی در بخش هایی 
از جامعه ش��ده اس��ت. همه  این موارد را بی نظمی می نامیم و به این 
نتیجه می رسیم که: بدون شّک بی نظمی دارای مفاسد و خطراتی است 
و آسیب های آن گاه فردی و گاه جمعی است. در این جا جهت اطالع 

مخاطبین گرامی به برخی از این آسیب ها اشاره می کنیم.

فصل پنجم



║ نظم؛ آن چه همه دوست دارند، ولی...     160

گفتاراول:آسیبهایفردی
فرصت س��وزی: یکی از پیامدهای جّدی بی نظمی، از دست دادن مهم ترین  1 .
س��رمایه زندگی، یعنی وقت و عمر اس��ت. ش��هید مطّه��ری .  می فرماید: 
»ارزش هر چیز برای انس��ان وابسته به دو چیز است: یکی مقدار اثری که 
در س��عادت زندگی دارد، و یکی هم فراوانی و یا کم یابی آن چیز اس��ت. به 
ه��ر اندازه که یک چیز مؤثرتر و کمیاب تر باش��د قیمت و ارزش بیش��تری 
پیدا می کند. وقت و زمان پر ارزش ترین س��رمایه های انس��انی اس��ت، اّما 
چون افراد بش��ر غالبًا به اهّمیت آن پی نبرده اند، آن را به رایگان از دس��ت 
می دهند.«1 نکته مهّم این  اس��ت که وقت کش��ی در اسالم از مصادیق لهو 
اس��ت که به فتوای بس��یاری از بزرگان حرام اس��ت. گذشته از این که هر 
عاقلی به این نکته قایل اس��ت که انس��ان نباید قیمتی ترین دارایی خود را 
که عمرش اس��ت، این گونه در معرض مخاطره قرار دهد. لذا اولیای اسالم 

7فرموده اند: »َفانَْتِهُزوا ُفَرَص الَْخْیِر؛2 فرصت های نیک را دریابید.«
روزمّرگی و زیان: اگر نظم و برنامه نداشته باشیم، دچار روزَمرِّگی می شویم  2 .
و ب��ه اصطالح هیچ ی��ک از روزهای ما با روز قبل فرقی نخواهد کرد. امام 
صادق  در این باره می فرمایند: »َمِن اْس��َتَوی َیْوَماُه َفُهَو َمْغُبون؛3 کسی 
که دو روزش برابر باش��د پس او ]زمان را باخته و[ زیان کرده اس��ت.« در 
مورد معنای »مغبون« جناب راغب اصفهانی می نویسد: » اَلَغبُن؛ اَن تَبَخَس 

1. حکمت ها و اندرزها، ج2، ص195. 
2. وسایل الشیعة، ج16، ص84، باب91.

3. وسایل الشیعة، ج16، ص94، باب 95.
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َصاِحَب��َک ِفی ُمَعاَملٍَة بَیَنَک َو بَیَنُه بَِضرٍب ِم��َن اِلخَفاِء؛1 َغبن )فریب( این 
اس��ت که در معامله با دوستت، به صورت مخفیانه ای از سهم او بکاهی.« 
بنابراین مغبون یعنی کس��ی که در معامله ای از س��همش کم بگذارند و او 
متضّرر ش��ود. پس معنای روایت این است که: هر کس دو روزش مساوی 
باشد، مغبون است و در معامله روز دّوم متضّرر شده است. شهید مطّهری . 
در تفس��یر این کالم نورانی امام صادق فرموده است: »زیرا به قدر یک 

روز سرمایه از کف داده و در عوض چیزی به کف نیاورده است.«2
بدنامی: روش��ن است که همان گونه که انس��اِن منّظم نزد ُعقال، محترم و  3 .
خوش نام اس��ت، در مقابل، انس��ان بی نظم نزد ایش��ان بدنام است و مورد 
احترام نخواه��د بود. اگر قدری به فرد بی نظم توّجه کنیم، خواهیم دید که 
هیچ کاری را درست و به جا و به موقع انجام نمی دهد و آرام آرام به سمت 
نهادینه کردن بد قولی، بد حسابی، سرباری و... در زندگی خود پیش می رود.. 

و همین  امور، عوامل بدنامی او خواهند شد.  

گفتاردوم:آسیبهایجمعی
تضیی��ع وقت دیگران: می دانی��م که گناهانی مانن��د؛ بد قولی)خلف وعده(،  1 .
معّطل کردن دیگران، تأخیر در برنامه های تعیین ش��ده و مانند آن، ریش��ه 
1. معج��م مف��ردات الفاظ القرآن، ص370، ماده غبن؛ جناب طریحی نیز م��ی فرماید: »الَمغُبونَ : اَّلذي َیبُیع 
نَیویَِّة، َیُکوُن َمغُبوناِ َلنَُّه َقد باَع  ��ِة ِو الَفراَغِة بِاُلُموِر الدُّ حَّ الَکثیَر بِالَقلیِل َو ِمن َحیُث اش��تِغاِل الُمَکلَِّف أَّیاَم الصَّ
ِة بَِشوائِِب الُکُدوراِت،  ِة َو الَفراَغِة الَّتي ال قَیَمة لَها بَِشي ِء ال َقیمَة لَُه ِمَن اُلُموِر الَحقیَرِة الفانَِیِة الُمنَغَضَ حَّ أَّیاَم الصَّ

مجمع البحرین، ج6، ص288.
2. حکمت ها و اندرزها، ج2، ص197.
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در بی نظم��ی افراد دارند و هر کدام از آن ها به نوعی باعث هدر رفتن عمر 
دیگران می ش��ود. و این مس��ئله انسان را مدیون می کند خواه خود شخص 
متوّجه بش��ود یا نش��ود. بی نظمی نوعًا باعث ارتکاب ی��ک یا چند مورد از 
این گناهان می ش��ود که دارای اثرات اجتماعی بزرگ و غیر قابل اغماضی 

است.1
القاء فرهنگ بی نظمی: ما در جامعه ای اسالمی بسر می بریم و اسالم دینی  2 .
اس��ت بس��یار منّظم و تأکیدات فراوانی روی نظم ف��ردی و گروهی دارد. 
بنابراین توّجه به این نکته برای همه  ما بایس��ته است که؛ بدترین اثر سوء 
بی نظمی های فردی این اس��ت که فرهنگ غلطی را به جامعه القا می کند 
که عبارت است از »فرهنگ بی نظمی« و »فرهنگ بی توّجهی به عمر خود 
و دیگران«. و این خود گناهی نابخشودنی و دنباله دار است. چرا که رسول 
خدا  فرموده اند: »َمن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة َکاَن لَُه أَجَرَها َو أَجَر َمن َعِمَل بَِها 
إِلَی َیوِم الِقَیاَمِة َو َمن َس��نَّ ُس��نًَّة َسیَِّئًة َکاَن َعلَیِه ِوزُرَها َو ِوزُر َمن َعِمَل بَِها 
إِلَی َیوِم الِقَیاَمِة؛2 هر کس س��ّنت نیکویی را پایه گذاری کند، اجر آن س��ّنت 
برای اوس��ت و هم چنین اجر کس��انی که تا قیامت به آن سّنت عمل کنند 
نیز برای او خواهد بود. و ]بر عکس[ هر کس سّنت بدی را پایه گذاری کند، 
وزر و وبال آن س��ّنت بد برای اوست و هم چنین وزر و وبال کسانی که به 
آن عمل کنند نیز تا روز قیامت دامن گیر او ]که بانی شّر است[ خواهد شد.« 
القاء فرهنگ بی نظمی هم از این قاعده مس��تثنی نیست چرا که بی نظمی 

1. برخی از کلمات این قسمت را از شهید مطّهری. گرفته ام. ر.ک: حکمت ها و اندرزها، ج2، ص195.
2. مفید، محّمد بن محّمد بن نعمان )ش��یخ مفید(، الفصول المختارة، قم: انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید 

.، 1413ق، ص136.
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خود یک س��ّنت بد و ناپس��ند است و قادر اس��ت جامعه ای را به انحراف و 
حکومتی را به انحطاط و فروپاش��ی بکشاند. از منظر فقهی هم بی نظمی و 

هرج و مرج حرام دانسته شده زیرا عامل اختالل در جامعه است.
از دست دادن فرصت های اجتماعی: در یک جامعه کافی است که مسئولین  3 .
از جهت کارها و برنامه ها منّظم نباش��ند و بینش��ان هماهنگی الزم وجود 
نداش��ته باشد، آن وقت اس��ت که فاجعه ای جبران ناپذیر به بار خواهد آمد. 
چ��را که در پرتو این بی نظمی و ناهماهنگی، به راحتی فرصت های طالیی 
از دس��ت خواهد رفت. فرصت هایی که به قول معلّم انقالب، اس��تاد شهید 
مرتض��ی مطّهری .: »بعضی از فرصت ها پ��س از قرن ها یک مرتبه پیش 
می آید و آن فرصت هایی اس��ت که برای ملل و جماعات پیش می آید. در 
خالل این فرصت هاس��ت ک��ه یک ملت می تواند سرنوش��ت خود را تغییر 
دهد. مانند فرصت اتّفاق و هماهنگی افراد جامعه.«1 به راس��تی از دس��ت 
دادن چنی��ن فرصت های بزرگی را جز فاجع��ه، چه می توان نامید؟ اگر این 

فرصت ها از دست برود، جامعه دچار عقب افتادگی خواهد شد. 

گفتارسوم:بهداشتروانیبینظمی
برای مبارزه با بی نظمی از دو راه باید وارد شد؛ که یکی، راه پیش گیری و دیگری 
راه درمان اس��ت. همان طور که در چاره اندیشی برای بیماری های جسمانی از این 
دو راه اس��تفاده می ش��ود، برای اصالح همه رذایل اخالقی نیز همین مسیر را باید 
ط��ی کرد. در این میان اصالح بی نظمی نی��ز، به عنوان یک رذیله  اخالقی، نیاز به 

توّجه به این دو راه اساسی دارد.
1. حکمت ها و اندرزها، ج2، ص26 و 27.
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محیطسازی
قب��ل از پرداختن به بیان راه کارهای پیش گیری و درمان بی نظمی، توّجه به این 
نکته الزم اس��ت که برخی راه کارها، مش��ترک اس��ت یعنی هم می تواند به عنوان 
پیش گیری از آن استفاده کرد و هم به عنوان درمان. که ما از آن ها تعبیر به »محیط 

سازی« می کنیم.
محیط سازی، خود دارای شکل های مختلفی است که در این جا مناسب است به 

آن ها اشاره ای نماییم. 
. 1 تبیی��ن جایگاه نظم: همان گونه که جهل به اهّمیت و جایگاه نظم، عاملی 
برای بی نظمی انس��ان است، روشن شدن جایگاه نظم نیز، چه در محدوده 
فردی و چه در عرصه اجتماعی، می تواند در منّظم شدن افراد بی نظم، مؤثّر 
باشد. البته این وظیفه رسانه های جامعه و به خصوص رسانه  ملّی است، که 

در این جهت آگاهی الزم را به جامعه ارائه دهند.
برخورد با مظاهر بی نظمی: اگر فرد، ارگان و یا گروهی، بی نظم هس��تند و  2 .
با بی نظمی خود، موجب بی نظمی در امور سایر افراد یک محیط می شوند، 
باید با آن ها برخورد کرد و جلو بی نظمی را گرفت. حتی اگر در بین دوستان، 
فرد بی نظم و انضباطی وجود دارد، نباید نسبت به او بی تفاوت باشیم. »باید 
عادت کنیم تخلّفات را به روی طرف بیاوریم، تا آرام آرام کار زش��تی تلّقی 
ش��ود. مثل زمانی که سیگار کش��یدن نمونه  روش��ن فکری و... به حساب 
می آمد ولی اآلن نه، چون روی مردم کار فرهنگی ش��د. اگر کس��ی مبتال 
باش��د، خجالت کشیده و در گوشه ای تنها به آن مبادرت می ورزد. در زمینه  

بی نظمی هم این کار را باید کرد.«1
1 . آقاتهراني، مرتضي، دولت کریمه)مجموعه درس های اخالق در هیأت دولِت نهم(، 1385. 
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معرفی الگوهای منّظم: بس��یار بجاس��ت که الگوهای منّظ��م را به جامعه  3 .
معرفی کنیم. در رأس این الگوها، چهارده معصوم 7قرار دارند که س��رآمد 
نظم در زندگی بشر بوده اند. تأثیر این کار در منّظم شدن جامعه قابل ا نکار 
نیست، چرا که »مطالعه، شنیدن و دیدن رفتارهای منّظِم انسان های منّظم، 
و الگوگیری از آن ها زمینه نظم را در انس��ان ش��کوفا می کند.«1 بنابراین، 
معّرفی الگوهای نظم، می تواند کس��انی را که دچار بی نظمی شده اند، متنّبه 

کند و زمینه ای را هم برای ایجاد نظم در جامعه فراهم سازد.
پ��اداش و تنبیه: دو روش از روش ه��ای مّهم در تربیت فرد و جامعه، روش  4 .
پاداش و تنبیه اس��ت. البته این دو روش هم برای پیش گیری از بی نظمی 
و هم برای درمان آن قابل اس��تفاده  است. »بر مبنای تنبیه و پاداش، افراد 
نسبت به خوبی ها شرطی خواهند شد. بنابراین، از این دو عامل مؤثّر، گاه به 
صورت مستقیم و گاه غیر مستقیم باید در شرطی شدن انسان ها بهره برد. 
انس��اِن نامنّظم باید توبیخ شده و به انسان منّظم پاداش داده شود. مرحوم 
آیة اهلل شهید قّدوسی . از یکی از اساتید دعوت کردند که به مدرسه  حّقانی 
بیاید و به ما روش کالس داری بیاموزد. این خاطره به دو س��ه س��ال قبل 
از انقالب برمی گردد. ایشان از روحیه مدیر مدرسه بی خبر بود که او وقت 
شناس است. دفتر مدیر روی بالکن در مدرسه بود. همان روز اّولی که آمد 
یک ربع دیر رس��یده بود که مرحوم شهید از طبقه  باال به ایشان سالم کرد 
و پرس��ید آقا ببخشید قرار کالس ما کی است؟ خود استاد می گفت: گفتم: 
س��اعت 8 صبح، آقا فرمود: پس چرا اآلن؟ این برخورد اثر خود را گذاشت، 
طوری که بعدها این اس��تاد می گفت: اینک کارم به جایی رسیده که حّتی 

1 . دولت کریمه)مجموعه درس های اخالق در هیأت دولِت نهم(، 1385، با اندکی تصرف.
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دقیق��ه ای تأخیر را به خود نمی بخش��م. یاد دارم اگ��ر می دیدم لحظه ای به 
مدرس��ه دیر می رس��م، مسیر را میان بر زده و از وس��ط قبرستان ابوحسین 

می دویدم در حالی که در منظر مردم هیچ خوب نبود.«1

راهکارهایپیشگیری
پیش گیری به صورت طبیعی مقّدم بر درمان است چرا که مربوط به قبل از بروز 
خطر و بیماری است در حالی که درمان مربوط به بعد از ابتالی به بیماری است. به 
فرموده  حضرت آیة اهلل مصباح یزدی K: »در همه رذایل اخالقی الزم است انسان 
مراقبت کند تا زمینه های بروز آن ها ایجاد نش��ود.«2 با این بیان روشن می شود که 
برای جلو گیری از بی نظمی در امور خود و یا جامعه، باید به فکر راه کارهایی جهت 
پیش گیری باشیم. لذا در این قسمت الزم است که این راه کارها را مورد اشاره قرار 
دهیم. البته باید توّجه داشته باشیم که گونه های مختلِف بیان شده در بحِث »محیط 

سازی«، برای پیش گیری از بی نظمی نیز مؤثّرند.

برخ��ورد با موانع ایجاد نظم: پیش از این گفتی��م که موانع ایجاد نظم، گاه  1 .
ش��ناختی است و گاه غیر شناختی. برای پیش گیری از بی نظمی الزم است 
هر کدام از این موانع را شناسایی کرده و با هر یک از آن ها، به گونه مناسب 

خودش برخورد نماییم. بحث در این رابطه پیش از این مطرح گردید.
هدف مندی: در مبحث برنامه ریزی، به تفصیل در رابطه ی با اهداف، سخن  2 .

1 . دولت کریمه)مجموعه درس های اخالق در هیأت دولِت نهم(، 1385، با اندکی تصرف.
2 .حضرت آیت اهلل مصباح یزدی )دامت برکاته( در پاس��خ ب��ه یکی از متربیاِن مدیریت تربیت مربّی اخالق 

در سال 1385 این را فرمودند. 
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گفته شد ولی در این جا الزم است نقش هدف مندی را در ایجاد نظم و نیز 
تأثیر بی هدف بودن را در ایجاد بی نظمی، مورد توّجه قرار دهیم.    

پی��ش از این گفتیم که نظم باید حول یک محور اساس��ی به نام هدف 
باشد. یعنی باید برنامه های خود را بر محور اهدافمان بچینیم تا نظم شکل 
بگیرد. اگر هدفی نباش��د، برنامه ها به هم ریخته خواهند بود و بی نظمی در 

کارها بروز خواهد کرد. 
برنامه ری��زی: به طور حت��م یکی از عوامل مهّمی ک��ه در ایجاد نظم مؤثّر  3 .
است، برنامه ریزی اس��ت. اگر بخواهیم از بی نظمی جلوگیری کنیم، بعد از 
تعیین اهداف خود، باید برنامه هایی برای رسیدن به آن اهداف تعریف کنیم 
و ُپر واضح اس��ت که بی برنامه بودن، زمینه ی مس��اعد برای بی نظم شدن 
است. از نکات بسیار آموزنده ای که در زندگی استاد مطّهری . وجود داشت، 
نظم در امور فردی و اجتماعی ایش��ان بود. جناب اس��تاد از عمر خود بهره 
می گرفت و س��رمایه  عمر برای او کیمیا گون��ه بود به همین جهت بود که 
همواره می خواس��ت از لحظه به لحظه  عمر خود استفاده کند، آن را بیهوده 
صرف نکند، به موقع حرکت کند و به موقع مالقات داش��ته باش��د. همسر 
شهید مطّهری اظهار داشته است که استاد مطّهری . در تنظیم وقت ابتکار 
عجیبی داش��ت و چنان اوقات ش��بانه روزی خود را تنظیم می نمود که به 
تم��ام کارهایش می رس��ید. گویا خداوند به وقت او برکت داده بود. اس��تاد 
ش��هید مطّهری . یکی از درخشنده ترین و موّفق ترین چهره هایی است که 
در جهت انضباط، نظم، برنامه  اجتماعی و وجداِن کاری، گوِی س��بقت را از 
همگان ربوده بود. کارهای او به ترتیب مخصوص، جایگاه ویژه ی خود را 
داش��ت به گونه ای که جابه جایی یکی از آن کارها یا گنجاندن کار دیگری 
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در ای��ن ترتیب، خالی از فایده و یا غیر ممکن بود. گویی اس��تاد مطّهری . 
نتای��ج وجدان کاری و نظم و انضباط اجتماعی خویش را از امام بزرگوارش 

به ارث برده بود.1
دّق��ت در انتخاب هم نش��ین: اگر بخواهی��م از بی نظم��ی در کارها ی خود  4 .
جلو گیری کنیم، یکی از راه کارهای پیش گیری این است که با افراد منّظم 
مراوده داشته باشیم و از افراد بی نظم دوری کنیم، تا خدای ناکرده به طور 
ناخواسته به بی نظمی آلوده نشویم. البته تحّقق این شرط بسته به این است 
که در انتخاب محیط کار و یا همکاران خود، اختیار داشته باشیم. از این رو 
س��زاوار اس��ت در یک محیط منّظم مشغول به فعالیت شویم تا از همراهی 

همکاراِن منّظم بهره مند گردیم.
تقویت روحیه  تکلیف محوری: پیداست که انسان های تکلیف محور، آسان تر  5 .
می توانند منّظم ش��وند. بنابرای��ن، با تقویت این روحی��ه در افراد، می توان 
زمینه  مساعدی را برای نظم پذیری در جامعه ایجاد نمود. به راستی، انسان 

تکلیف محور، چه انسانی است؟ دارای چه خصوصیاتی است؟ 
شاخصههایتکلیفمحوری

بهتر است ش��اخصه های تکلیف محوری را برشماریم تا برای رسیدن به 
این روحیه  مقّدس، راه را هموار نماییم.

* مهّم ش��مردن لحظات عمر: انس��ان تکلیف محور، تمام لحظات عمر 
ش��ریف خود را گرامی می دارد و تالش می کند تا برای همه ی عمر خود، 
برنامه داشته باشد. به فرموده ی مقام معّظم رهبری K شهدا چنین بودند. 
ایش��ان در یک مصاحبه  تلویزیونی فرمودند: »ش��هدا بعض��ًا خود را مأمور 

1 . رمز موفقیت استاد مطهری.، ص76. 
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لحظه می دانس��تند.« دلیل مطلب هم روشن است. زیرا جبهه این اقتضا را 
داشت. یعنی هر لحظه ممکن بود وظیفه عوض شود. اگر ما این ویژگی را 
در خود و محیط و جامعه خود ایجاد کنیم، بس��تر مناسبی برای نظم پذیری 
فراهم خواهد شد. زیرا اگر یاد گرفتیم برای همه  لحظات خود برنامه داشته 
باش��یم و در عین ح��ال آماده بودیم تا در صورت عوض ش��دن وظیفه، به 
تکلی��ف جدید خود عمل کنیم، آرام آرم، نظ��م در لحظه لحظه زندگی ما، 

خود را نشان خواهد داد. 
* پرهیز از نتیجه گرایی: کس��انی که تکلیف محورند، خوِد انجام تکلیف 
را، ه��دف می دانند و معّطل نتیجه  آن نمی مانند. به اصطالح می گویند: ما 
وظیفه  خود را عمل می کنیم، حال نتیجه هرچه ش��د، شد. چرا که معتقدند 
به »اِحَدی الُحسَنَییِن«1. یعنی یا پیروزی ظاهری بر ایشان حاصل می گردد 

و یا اجر اخروی. و هر دوی این ها پیروزی واقعی است.
* عدم تأثیر پذیری از مالمت ها: خیلی ها ممکن است انسان را به خاطر 
عمل به وظیفه، س��رزنش کنند، ولی انس��ان تکلیف مح��ور، هرگز به این 
س��رزنش ها گوش نمی س��پارد. این از خصایص اهل بیت 7است. به همین 
جهت است که در زیارت نامه های آن عزیزان چنین می خوانیم: »اَل تَأُخُذُه 
ِفی اهللِ لَوَمُة اَلئٍِم؛2 هرگز سرزنش انسان های سرزنش گر در ایشان تأثیری 

1. سوره توبه، آیه 52.
2. قمی، ش��یخ عباس، مفاتیح الجنان، بی جا، انتش��ارات اس��وه، بی تا، ص344 و 374 و 448 و 534؛ ابن 
طاووس، رضی الّدین، علی بن موسی بن جعفر، إقبال العمال، تهران: دار الکتب السالمّیة، 1367ش، ج1، 
ص507، فصل18 و ج2، ص307، فصل16؛ حلی، رضی الدین علی بن یوس��ف، العدد القویة، قم: انتش��ارات 
کتاب خان��ه آی��ة اهلل مرعش��ی، 1408ق، ج1 ص173، خطبة الّنبی یوم غدیرخم؛ کفعم��ی، ابراهیم، جّنة 

المان، قم: انتشارات رضی )زاهدی(، چاپ دّوم، 1405ق، ج1، ص685، الفصل الثامن و االربعون. 
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نمی گذارد.« در روایتی از پیامبر گرامی اس��الم  می خوانیم که فرمودند: 
الُم َلََِخیَشنَّ ِفی َذاِت اهللِ؛1 به درستی که علی  بسیار  »أَنَّ َعلِّیًا َعلَیِه السَّ
خشن است در امور الهی.« جناب سّید علی خان کبیر . در معنای آن روایت 
ِد ِفی  نبوی  فرموده اس��ت: »َو الَمعَنی: اَنَُّه  َش��ِدیُد التََّصلُِّب َو التََّش��دُّ
ُم��وِر ااِلِلَِهیَِّة اَل ُیَداِری ِفیَه��ا َو اَل ُیَداِهُن َو اَل تَأُخُذُه لَوَمُة اَلئٍِم؛2 حضرت  ااُلُ
امیر  در امور الهی بس��یار محکم و ش��دیدند و در آن امور هرگز مدارا و 
مداهنه نمی کنند و تحت تأثیر س��رزنِش سرزنش گران قرار نمی گیرند.« و 
باالخره این که مرحوم فیض کاش��انی . این ویژگی را از عالیم محّبت به 

خدای متعال دانسته است.3
* پایداری و اس��تقامت: انسان تکلیف محور دارای روحیه  استواری است 
و هرگز صحنه را خالی نمی گذارد. این به دلیل ایمان راس��خی اس��ت که 
دارد. و به خاطر همین اس��تواری، خدای متعال به ایش��ان وعده  یاری داده 
است و هر گونه خوف و حزنی را از دلشان بیرون می کند. خداوند می فرماید: 
ُل َعلَیِهُم الَماَلئَکُة أاَلَّ تََخاُفوا َو اَل  َقاُموا تََتَنزَّ َُّنا اهلُل ُثمَّ اس��تَ إَِنّ الَِّذیَن َقالُوا َرب
تَحَزنُوا َو أَبِشُروا بِالَجنَِّة الَّتِی ُکنُتم ُتوَعُدوَن؛4 به درستی کسانی که گفتند: 
پروردگار ما »اهلل« است، سپس استقامت ورزیدند، فرشتگان بر ایشان نازل 
می شوند که نهراسید و اندوهگین نشوید و بشارت دهید ]خود را[ به بهشتی 

1. متن روایت را چنین یافتیم: إِنَّ َعلِّیا َلَخَشُن ِفي َذاِت اهللِ، بحار النوار، ج107، ص31.
2. حس��ینی مدنی شیرازی، سّید علی خان، )معروف به سّید علی خان مدنی کبیر(، ریاض الّسالکین، بی جا، 

دفتر انتشارات اسالمی، ج1در سال1409 و مابقی در1411ق، ج1، ص34.   
3. فیض کاشانی، ماّل محسن، المحّجة البیضاء، بی جا، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ چهارم، 1417ق، ج9، 

ص73.
4. سوره فّصلت، آیه 30.
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که به ش��ما وعده داده شده اس��ت. از این آیه به خوبی استفاده می شود که 
مقاومت در س��ایه حرکت به س��وی خداوند متعال، آن قدر واالست که بر 
ش��خص مقاوم، مالئکه فرود آمده و پس از زدودن هر گونه خوف و حزنی 
از او، چنان بش��ارت هایی را به او می دهند. خداوند در آیه ای دیگر از قرآن 
َقاُموا َفاَل َخوٌف َعلََیِهم َو اَل ُهم  َُّنا اهلُل ُثمَّ اس��تَ می فرماید: إَِنّ الَِّذیَن َقالُوا َرب
َیحَزنَوَن؛1 به درستی کس��انی که گفتند: پروردگار ما »اهلل« است، سپس 
استقامت ورزیدند، پس نه هراسی بر آنان هست و نه اندوهگین می شوند. 
بزرگان می فرمایند: »خوف عبارت اس��ت از س��وزش دل به س��بب امر 
مکروهي که در آینده دامن گیر فرد خواهد ش��د.«2 و حزن عبارت اس��ت از 
»اندوهی که به خاطر از دس��ت دادن مطلوبی در گذش��ته، درون دل انسان 
ایجاد می ش��ود.«3 و از آن جا که انس��اِن تکلیف محور، همیشه دنبال وظیفه 
اس��ت و پس از تشخیص صحیح، به وظیفه  خود عمل می کند، دیگر نه از 
گذش��ته اندوه و حزنی بر دل دارد و نه به خاطر از دس��ت دادن مطلوبی در 
آینده، خائف و نگران اس��ت. البته چنین انسانی، فردای قیامت نیز، حزن و 

اندوهی در دل نخواهد داشت. 

راهکارهایدرمان
متأّسفانه بسیاری از افراد هستند که در زندگی و کارهای خود مبتال به بی نظمی اند 
و خوشبختانه برای درمان بی نظمی راه کارهای عملی خوبی وجود دارد. ما در این جا 

1. سوره احقاف، آیه 13.
2. محمد محسن، فیض، الحقایق في محاسن االخالق، ص156 و نیزالمحّجة البیضاء، ج7، ص249.

3. جزوه خوف از کلید واژه ها، متن درسی در مدیریت تربیت مربّی اخالق، 1382.
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به برخی از آن راه کارها اشاره می کنیم. توّجه به این نکته الزم است که راه کارهای 
ارائه شده در مبحِث »محیط سازی« برای درمان بی نظمی نیز مفیدند.

توّجه به عوامل ایجاد نظم: اگر بی نظم هس��تیم خوب است عوامل مؤثّر در  1 .
ایجاد نظم را مرور کنیم و به آن ها توّجه ویژه ای داشته باشیم.1 این مسئله 
باعث می گردد که در جریان اش��تباه، به خود آمده و دس��ت از بی انضباطی 

برداریم.
پرهی��ز از توجیه گرایی: یک��ی از نکاتی که بی نظمی را در انس��ان نهادینه  2 .
می کند، توجیه گرایی اس��ت. با تخمین نس��بتًا دقیق��ی می توان گفت: تمام 
کس��انی که مرتکب اشتباه می ش��وند، به واسطه توجیه کردن، وجدان خود 
را از س��رزنش بازداش��ته و دیگران را نیز قانع می کنند. پس باید اّواًل خود، 
از توجی��ه کردن اش��تباه پرهیز کنیم که گفته اند: »تَوِجی��ُه الَغلَِط َغلٌَط آَخر؛ 
توجیه غلط، خود غلط دیگری اس��ت.« و ثانیًا توجیه دیگران را هیچ وقت 
نپذیریم. بنابراین راه کار دیگر برخورد با بی نظمی این اس��ت که؛ »هر کس 
قرار گذاش��ته، خود او باید برنامه خود را مدیریت کند. هیچ ضرورتی ندارد 
که او دلیل دیر کردن خود را به ما بگوید. ش��اید وجه صحیح این باشد که 
از اّول بگوییم کار ش��ما به من هیچ ربطی ندارد و هرگز مایل به ش��نیدن 
توجیه ش��ما در مورد این که چرا دیر ش��ده نیستم. وقتی او مسیر توجیه را 
ط��ی می کند، خود به نوعی، پاداش دریافت می کند که طرف را قانع کرده 
اس��ت. ما قرارمان با او به عنوان مثال س��اعت 8 بوده و این زمان و تاریخ 

1. آن عوامل عبارتند از: توّجه به برکات نظم، توّجه به ضررهای بی نظمی، داشتن دوستان منّظم، بهره مندی 
از محیط منّظم و برنامه ریزی.
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معنای خاّص خود را دارد که با زمان دیگر نباید خلط شود.«1
جسارت در »نَه« گفتن: خیلی از بی نظمی ها، در اثر دخالت مستقیم و یا غیر  3 .
مستقیم دیگران در برنامه های ما اتفاق می افتد. در این صورت، جسارت در 
گفتن کلمه  »نَه« و ایس��تادگی در برابر خواسته های غیر ضروری دیگران، 
هم مانع بی نظمی و به هم ریختن برنامه های ما می ش��ود و هم به ما این 

امکان را می دهد تا از فرصت های خود به خوبی استفاده کنیم.

1. دولت کریمه، با اندکی تصّرف.
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نتیجه
در پایان می توان نتایج بحث ها را این گونه بیان کرد:

نظم در زندگی، راه رسیدن به همه  خوبی هاست و بدون آن نمی توان حتی  1 .
به تقوا رسید.

برای دست یافتن به نظم، باید برنامه ریزی کرد. 2 .
یک برنامه  خوب دارای اصول و مراحلی است که بدون مراعات آن ها هرگز  3 .

به نتیجه  مطلوب نخواهیم رسید.
در این راس��تا باید موانع برنامه ریزی و موانع اجرای برنامه ها را نیز از س��ر  4 .

راه برداریم.
در ای��ن میان توّجه ب��ه عوامل مؤثّر در برنامه ریزی و اج��رای برنامه ها نیز  5 .

ضروری است.
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