
 

 

 

 

 

 

 

 ریزی برنامه و نظم
 نیا تبریزی عبدالکریم پاک

 

  ؛ء عنده بمقدارٍیو كّل ش
 .دارد نىیّمع ةانداز خدا نزد زىیچ هر و

 تفسیر آیه 

 حد آن از که است ىحدّ به محدود چيزى هر که خوانيم مى مجيد، قرآن از مختلفى آيات در

 چيز هر براى خدا  ؛«قَدْراً ءٍ شَی ّلِکُّلِ اّللَهُ جَعَّلَ دْقَ» :فرمايد مى طالق ةسور در ؛کندنمی تجاوز

 وَ خَزائِنُهُ عِنْدَنا إِّلَا ءٍ شَی مِنْ إِنْ وَ» :خوانيم مى حجر ةسور در و است داده قرار اى اندازه و مقدار

 نازل را آن نمعيّ مقدار به جز و ماست نزد خزائنش چيزى هر  ؛« مَعْلُومٍ بِقَدَرٍ إِّلَا نُنَزِّلُهُ ما

 .کنيم نمى
نيست، و همه چيز نظم دقيق و  حساب بى عالم اين در چيز هيچ که اين آيات بيانگر آن است

 .ن داردای معيّشده و اندازه حساب ةبرنام

 هیآ یهاامیپ

اين باور در رفتارهای ما  0.است دقيق ميزان و مقدار اساس بر موجودات آفرينش نظام. 1
 .گذارد تأثير می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2رعد، .  
 .4طالق، . 8
 . 8حجر، . 4
 .21  ص ،1 ج  ،نور تفسیرئتی، قرا .3
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 به مربوط واقع در پنداريم مى هستى عالم هاىنابسامانی و ها نظمى بى ما گاهى را نچهآ. 3
 .ماست علم نارسايى
 .قرآنی سازگار نيست  ةگی و افراط و تفريط با جامع بی نظمی و بی برنامه. 9
و به کمال  کند زندگى سالم بخواهد اگر ـ است هستى نظام ةمجموع از جزئى که ـ انسان. 0
گونه بی نظمی  اش حاکم سازد و از هر گیدحساب و کتاب را در زن نظم و اصل بايد ،برسد

 1.بپرهيزد

م بودن در ايمان به اين آيه و يقين به نظم موجود در جهان هستی، ما را به سوی منظّ. 5
 .دهد  می زندگی سوق

 .در اين عالم هيچ چيزی بدون نظم وتقدير و تدبير  به هدف نخواهد رسيد . 0

چرا  ؛امری برخالف طبيعت است ،نظمی امری فطری در زندگی ماست و بی ،نظم اساساً. 7
 .شويمکه ما جزئی از اين عالم هستی محسوب می

 ریزی در طبیعتبرنامه

-را مشاهده میپيشرفته ل يوساديگر و تلفن همراه و يا رايانه وقتی نظم دقيق يك دستگاه 

گيرد ، درك ضرورت نظم در گذشته در اختيار بشر قرار میتر از تر و دقيق مکنيم که هر روز منظّ
 . کارها برای عموم مردم دشوار نيست

 فاقی فرضو اتّ کتاب و حساب بينيم که آنها را بىمی را موجوداتى طبيعت، جهان در گاهى
روابط منطقی وعلل آن را  ما چهاگر ؛دارند کتاب و حساب دقيقاً آنها ةکنيم، در حالی که هم مى
 او آفرينش در چيز همه که ندارد، اين جز مفهومى نيز خداوند، و قدير بودن حكيم اصوالً .انيمند

 دقيق گيرى اندازه اين به کند مى پيشرفت بشرى دانش و علم قدر هر .دارد اندازه و نظم ،برنامه
 آسمانى عظيم کرات در که بينى هذرّ موجودات در تنها نه دقيق گيرى اندازه اين .شود مى آشناتر

 و ها رگ و عمتنوّ و پيچيده هاى اندام آن با ريز مورچگان در کوچك، موجودات در .است حاکم نيز
 يعنى تر، کوچك موجودات به که هنگامى و است، کننده خيره گيرى اندازه اين ظرافت اعصاب،

 اوج ىگير اندازه اين ظرافت ،رسيم مى ها آميب و ها ويروس ها، ميكرب بينى، هذرّ داران جان
 فراتر آن از و است، حساب تحت آن از تر کوچك و ميليمتر هزارم يك ىحتّ جا آن در و گيرد، مى

 و بريزيم، دور بايد را گيرى اندازه هاى مقياس اين تمام ،شويم مى وارد اتم داخل به که هنگامى

  .گنجد نمى انسانى هيچ فكر در که شود مى کوچك قدرى به ها اندازه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42  ص ،2  ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، .  
 .28 ص ،84 ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، . 8



 

 

 

 

 

 
 

 391 / ریزی نظم و برنامه: فضائل اخالقی

 ظم و برنامه اسالم ، دین ن

های دين مبين اسالم بر اساس نظم، بنيان نهاده شده و آموزندة نظم و نظام تمام برنامه
نماز، روزه، حج و مطالعة تمام دستورهای دين و قرآن شريف، همه به ما آموزش نظم . است
 .دهد بندی احكام و دستورهای فقهی و اخالقی، همه خبر از نظم و برنامه میرتبه. دهد می

نمازهای يوميّه، تاکيد بر نماز اوّل وقت، مستحبّات، محرّمات، مكروهات، روزة ماه رمضان ـ که 
دهد ـ موضوع غصب که حتّی از يك ريال حتّی يك دقيقه افطار پيش و پس اذان را اجازه نمی

کند و هزاران مسئلة ديگر که همه در حال سوق دادن انسان مسلمان  پوشی نمی الناس چشم حقّ
 . سوی نظم و برنامه است به

کار قسم ياد  ةريز و تقسيم کنند ی است که خداوند به فرشتگان برنامهت نظم به حدّاهميّ

 براى] را کارها[ خدا امر به] که فرشتگانى به سوگند  ؛«اّلْمُقَّسِماتِ أَمْراً» :دفرماي می کند و می

 .کنند مى تقسيم[ خود ميان هستى امور تدبير
حال و راضی است که نظم و برنامه های جنگی را در  از رزمندگانی خوشهمچنين خداوند 

 :فرماید وند میخدا ؛ميدان مبارزه رعايت کنند

  مَرْصُوص؛ بُنْيانٌ كَأَنَهُمْ صَفًا سَبيلِهِ  فی یقاتِلُونَ اّلَذینَ یحِبُ اّللَهَ إِنَ
 از و] کنند مى جهاد او راه در مهای منظّ صف در که دارد دوست را کسانى خدا

 .استوارند و پوالدین بنایى گویى[  ثبات نظم و وحدت 

 بنا يك در دارد، وجود زمينه اين در که است تعبيرى ترين جالب «مَرْصُوصٌ بُنْيانٌ» به تعبير

 گونه هيچ که شود مى رمؤثّ صورتى در نقش اين ولى دارند، نقشى اجزا از کدام هر ،عظيم سدّ يا
 يك گويى که م و منسجم گردندمنظّ چنان و نباشد، نظمی در ميان آنها و بی شكاف و فاصله
 را دشمن که شوند محكم و عظيم مشت يك و دست يك به تبديل همگى نيستند، بيش واحد

  !کند مى متالشى و کوبيده  درهم

. انديشه و اعمال انسان است ،هدف قرآن و اسالم نظم بخشيدن به زندگی ،بنا براين

 :فرمايد می اميرمؤمنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3، ذاریات.  
 . 3صف، . 8

 .15 ص ،83 ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، . 4
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 مَا نَظْمَ وَ دَائِکُمْ دَوَاءَ وَ اّلْمَاضِی عَنِ اّلْحَدِیثَ وَ یأْتِی مَا عِلْمَ فِيهِ إِنَ أَّلَا

  ؛ بَينَکُم

 در قرآن شفای ،است گذشته روزگاران حدیث و آینده، علم قرآن در که بدانید
 وجودشما  اجتماعى و فردىزندگی و ترتیب ظم های ن روشو  شما، دردهاى

 .دارد

 از نظـــم جهـــان عبـــرت انگيـــز   
 

ــز     ــت آوي ــه گوش ــخن ب ــن درّ س  اي
 

 ی بـــه کمـــال راه يـــابی  ـخواهـــ
 

 بيــاميز  لــــعم م ــــنظ ةبــا صــبغ 
 

 نظم، امری فطری 

خدای توانا و حكيمی که نظم را در دستگاه پهناور و عظيم خلقت قرار داده است، همين نظم 
شايسته است که انسان در زندگی فردی و . پسندد می ها و روابط اجتماعی آنان را در زندگی انسان

تواند  نمی انسان بدون نظم اساساًاجتماعی خويش، نظم و ترتيب و تدبير در امور را مراعات کند؛ 
های  رات و بودجههای قوانين و مقرّ حجم زياد کتاب. قی داشته باشدزندگی هدفمند و موفّ

 ملل جهان به آنها ةيتی که همشود و اهمّ یم گذاری و تنظيم آنها هنگفتی که صرف قانون

 امامدليل به همين  .سازد می لزوم نظم فردی و اجتماعی را در زندگی بشر آشكار، دهند می

 :در توصيف اهل ايمان فرمود صادق

  ؛مَرَتَين جُحْرٍ مِنْ یلّْسَعُ ّلَا ّلِمَعِيشَتِهِ اّلتَدْبِيرِ جَيدُ

است و هرگز از یک سوراخ  تدبیر خوشمن در برنامه ریزی و نظم زندگی، ؤم
اگر یک بار در  در اثر بی نظمی هزینه داد بار دیگر .شود  نمی دو بار گزیده

 .کند  نمی را تکرار آن

 ریزی از دیدگاه روایاتبرنامه

 ت نظم و برنامه یّاهم. 9

انی و سامکه بیدر امور زندگی است؛ همچنان ريزی از عوامل توفيق و پيروزینظم و برنامه

ت در آخرين وصيّ کالم امير مؤمنان علی .کشاندبرنامگی انسان را به وادی شكست میبی

 :ترين راهنمای ماست که فرمودروشن نخود به فرزندانش، امام حسن و امام حسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52 خطبة  ،البالغه نهجسیّد رضی،  . 

 .418 ص ،13 ج  ،األنوار بحارمجلسی،  .8



 

 

 

 

 

 
 

 397 / ریزی نظم و برنامه: فضائل اخالقی

  ؛وَنَظْمِ اَمْرِكُمْ... اُوصِيکُما بِتَقْوَي اّللَهِ

انسان . کنمهایتان سفارش میو انضباط در کار و نظم... شما را به پرهیزکاری
ها را از مؤمن همواره برای تمام ساعات زندگی برنامه دارد و هرگز فرصت

 .دهد نمی دست

آری، برای استفاده از فرصت کوتاه عمر بايد با نظم و برنامه دقيق حرکت کرد و از  اين 
 . واهد گشتارزشمند کمال بهره را برد؛ چرا که عمر از دست رفته، هرگز باز نخ ةسرماي

بنابراين، بايد برای اوقات محدود عمر برنامه ريزی کرد و با نظم و ترتيب خاص از آن کمال 
 .بهره را برد

 :فرمايد میدرست ريزی يت برنامهاهمّبارة در ، علیدليلبه اين 

  ؛قِوامُ اّلْعَيشِ حُّسْنُ اّلتَقْدِیرِ وَمِالكُهُ حُّسْنُ اّلتَدْبِيرِ
ریزی نیکو و معیار آن دوراندیشی  برنامه [قو موفّ درست]استواری زندگی 

 .ستنیکو

 :فرمايددر نامه به مالك اشتر می علی

  ؛وَ أَمْضِ ّلِکُّلِ یوْمٍ عَمَلَه
 !عمل هر روز را در روز خودش انجام بده

 :کندنيز تأکيد می و امام باقر 

  ؛مَيدانٌ یجْرِي ّلِاَهْلِهِ بِاّلْخُّسْرانِ اکَ وَاّلتَفْرِیطَ عِنْدَ اِمْکانِ اّلْفُرْصَةِ فِاِنَهُاِیّ

از دست بدهی که در این میدان [ به آسانی ]های به دست آمده را مبادا فرصت
 .کسی که وقت خود را ضایع کند، ضرر خواهد کرد

های از بهترين راه ،در اين مسيردرست دست آمده و برنامه ريزی  های بهاستفاده از فرصت 
را به دنبال  ها شكست حتمی ت و غفلت از گذر زمان و از دست رفتن فرصتتوفيق و پيروزی اس

 .دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31 ةدشتی، نام ة، ترجمنهج البالغهسیّد رضی، .  
 .2223، ح 453، ص و درر الکلم غرر الحکمآمدی، . 8
 .54 ة، نامالبالغه نهجسیّد رضی، . 4

 . ، ح 15 ، ص 15، ج بحار االنوارمجلسی، . 3
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 دار فرصت که عالم دمـی اسـت   نگه
 

  دمـی پـيش دانـا بـه از عـالمی اســت      
 

 تقسیم شبانه روز . 2

 :فرمايد می حضرت امام رضا 

اّللَهِ وَساعَةً ّلِاَمْرِ  اِجْتَهِدُوا اَنْ یکُونَ زَمانُکُمْ اَرْبَعَ ساعاتٍ ساعَةً مِنْهُ ّلِمُناجاتِ
اّلْمَعاشِ وَساعَةً ّلِمُعاشَرَةِ اّلْاِخْوانِ اّلثِقاتِ وَاّلَذِینَ یعَرِفُونَکُمْ عُيوبَکُمْ وَیخْلِصُونَ 

ّلَکُمْ فِی اّلْباطِنِ وَساعَةً تَخْلُونَ فِيها ّلِلَذَاتِکُمْ وَبِهذِهِ اّلّسَاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَی 

  اّلثاَلثِ اّلّسَاعاتِ؛

زمانی برای مناجات با . 1 ؛سعی کنید زمان خود را به چهار بخش تقسیم کنید
سوم را برای معاشرت با  زمان .3؛ دیگر برای تأمین معاش زمانی. 5 ؛خداوند

ها و اشکاالت شما را برادران دینی و افراد مورد اعتماد و کسانی که عیب
چهارم را برای تفریح  قتو .7؛ مندندکنند و از ته دل به شما عالقهگوشزد می
-تهای حالل خود اختصاص بدهید و شما با این تفریحات و لذّتسالم و لذّ
 .توانایی انجام سه بخش اوّل را خواهید داشت ،های حالل

  آثار و برکات نظم

فی شده معرّ اهمانند تقو هاى واالى اسالمىرديف ارزشهمريزی و برنامه نظمی که يجا از آن
ت زمان، ، مديريّحقوق ديگرانرعايت : برکات فراوان دارد که برخی از آنها عبارتند ازآثار و  ،است
، ى و معنوىنيازهاى مادّ مينأت ی زندگی،هاکاستى، جبران هاغلبه بر سختى در يابى انسان کام

،  ترويج نظم در کى بيشترنشاط و تحرّ ،هافرصتاستفاده بهينه از  ، يابى سريع به اهدافدست
 .است یانديشو دور ینگرو آينده، ترو مقبول ريزى بهتربرنامهه، جامع

 حکایت

 امبربرنامه زندگی پی. 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سعدی.  

 .441، ص (ع)فقه الرضا، (ع)كنگره امام رضا. 8



 

 

 

 

 

 
 

 391 / ریزی نظم و برنامه: فضائل اخالقی

 ثَلَاثَةَ دُخُوّلَهُ جَزَأَ مَنْزِّلِهِ إِّلَى أَوَى فَإِذَا» :فرمود برنامه زندگی پيامبر بارة در علی

 به وقتى1؛«اّلنَاسِ بَينَ وَ بَينَهُ جُزْأَهُ جَزَأَ ، ثُمَ ّلِنَفّْسِه زْءاًجُ وَ ّلِأَهْلِهِ جُزْءاً وَ تَعَاّلَى ّلِلَهِ جُزْءاً أَجْزَاءٍ

 يك و -تعالى و تبارك -خداوند براى قسمت يك کرد،می قسمت سه را خود وقت رفتمی منزل
 تقسيم مردم و ميان خود را خود قسمت سپس خود، براى نيز قسمت يك و خانواده براى قسمت

 .کردمی

 (ع)صادق امامنظم . 2

 مطالبیرسيد و ( ع )ساله بود، در مدينه ، به حضور امام صادق  30عنوان بصرى که پيرمردى 
ديد با نشستن او، ، که مى(ع)صادقامام  .جا نشست کارى نداشت، همانکه  سپس، با اين. پرسيد

هر  در ،بنابراين .رما، مردى هدفمند هستم و مقصدى دمن»: شود، به او فرمودوقتش تباه مى
 .«رساعتى از شب و روز، ذکر و عبادتى دارم ، پس مرا از عبادتم باز ندا

، با ح امامآمد و پس از شنيدن نصاي ، نزد امام صادقشخصوقتى روزى ديگر، همين 

وقت تضييع نشست و موجب  که الزم بود برخيزد و برود، باز هم در محضر امام صادق اين

 تُفّْسِدْ ّلَا وَ ّلَکَ نَصَحْتُ فَقَدْ اّللَهِ عَبْدِ أَبَا یا عَنِی قُمْ»: به او فرمود شد، امام صادق امام

من به تو نصيحت و خيرخواهی کردم ! مرا تنها بگذار    ؛«بِنَفّْسِی ضَنِينٌ امْرُؤٌ فَإِنِی وِرْدِي عَلَی

 !گيرم من شخصی هستم که در وقت خود بخيل و سخت ،هم نزن ام را به و ورد و برنامه

 (ره)امام خمینینظم . 3

در زندگی خود  -است در عصرم ق تاريخهای موفّانسان سرآمدکه  - (ره)حضرت امام خمينی
د بود شد؛ يعنی خيلی مقيّن انجام میهايی معيّکارهايشان در ساعت. ای داشت ويژه ةنظم و برنام

اگر کاری . شود ن بخوابد و رأس ساعتی خاص بلندن غذا بخورد، در ساعت معيّکه در ساعت معيّ
-نظم و برنامه (هر)ت امامقيّراز موفّ. کرد گذاشت، از آن هيچ عدول نمیداشت يا با کسی قرار می

ايشان در اتاقی که . م بودن معروف بودريزی ايشان بود و از دوران جوانی به نظافت و منظّ
کرد؛  می پيدا یست، فورخوا می انباشته از کتاب، کاغذ و يادداشت بود، هر کاغذ يا يادداشتی را که

  .که تمام آنها با نظم و در جای مخصوص به خود بود برای اين
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 .132: ص ،  ج ،(ع)الرضا أخبار عیونصدوق، .  

 .482 ص ،األنوار مشکاةطبرسی،  .8
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ها و ی زيارتبرای مطالعه، قرائت قرآن و کارهای مستحب و حتّ( ره)حضرت امام خمينی
ی را تنظيم کرده بود و هر ی هم وارد نشده، وقت خاصّدعاهايی که قرائت آنها در وقت خاصّ

  .دادبندی انجام میمانکاری را روی همان ز

 شعر

 

 گــر نبــود اســب مطلّــا لگــام     
 

ــدم خــويش گــام       زد بتــوان بــر ق
 

 ور نبــــود مشــــربه از زرّ نــــاب
 

ــوان خــورد آب   ــا دو کــف دســت ت  ب
 

 اطلـــس تـــو را ةور نبـــود جامـــ
 

ــو را    ــس ت ــن ب ــاتر ت ــن س ــق که  دل
 

 جمله که بينـی همـه دارد عـوض   
 

ــرض    ــر غ ــته ميس ــش گش  وز عوض
 

ــدارد عــوض   ای هوشــيارآنچــه ن
 

ــمار     ــت ش ــت غنيم ــز اس ــر عزي  عم
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 .همان.  




