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 پيشگفتار
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ادْعُ إِلِي

 (125)نحل:  هِيَ أَحْسَنُ بِالَّتِي وَجَادِلْهُم

غ یک هنرمند بزرگ. تبلیغ یک هنر بزرگ است و مبلّ

های های مؤثر در انتقال پیامهنر تبلیغ، به کار گرفتن شیوه

 تبلیغی است.

ترین ابزاری است که در جهت تأمین مقاصد تبلیغ بزرگ

همة قشرها در مجامع مختلف مکاتب و احزاب در بین 

آوران الهی نیز از المللی مورد استفاده واقع شده است. پیامبین

آگاه ساختن و این ابزار برای گسترش و نشر افکار آسمانی 

 کردند.ستفاده میبه بایدها و نبایدها انسبت مردم 

های سریع علوم در با پیشرفت ؛در دوران کنونی

های مختلف فرهنگی و تکنولوژی که به عصر انفجار عرصه

و با درخشش اسالم ناب از یک سو اطالعات لقب یافته، 

گیری تفکر فرهنگی انقالب اسالمی در محمدی)ص( و اوج

سط های جدید برای تعمیم و بسراسر جهان، و ایجاد عرصه

تر لزوم شناخت عمیقاز سوی دیگر ندای تعالیم آسمانی، 
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های آن را مضاعف تبلیغ و توجه به اصول و راهکارها و شیوه

 سازد.می

های مختلف دار توسعه دین در الیهتبلیغ دین، عهده

است. مهندسی و سازماندهی و بسط آن عالوه بر جامعه 

های و توانمندیآموزش عمیق و دقیق، نیازمند ارتقای مهارتها 

های روشمند و علمی طلبد که باید با شیوهتبلیغی مبلغان را می

های نوین تبلیغ بتوانند در سامان یابد، تا با بکار گرفتن مهارت

نشر و گسترش فرهنگ غنی و اصیل اسالمی و تحقق اهداف 

بلند تمدن اسالمی والیی برگرفته از مکتب اهل بیت)ع( در 

صه جهانی یت آن در اذهان مردم و عرکشور بر نفوذ و جذاب

 هر چه بیشتر موفق شوند.

حال با عنایت به اهمیت امر تبلیغ در پیشبرد اهداف دینی 

های نوین تبلیغی و ارتقاء سطح و تجهیز مبلغان دینی با شیوه

ای تبلیغی آنان، و به منظور پاسخگویی به هآگاهی مهارت

ها و گیری از روشرههای مخاطبان از طریق بهنیازها و خواسته

های سازی روشآمد و مؤثر با تأکید بر بهینهزورهای فناوری

های تبلیغی مبلغان و سنتی و مناسب ساختن دانش مهارت

های مورد نیاز تبلیغ در ایجاد انگیزه برای کسب مهارت

مهارت»عنوان  ابهایی طرح تدوین کتابچههای مختلف زمینه

 تیار مبلغان قرار دهد.تهیه و در اخ« های تبلیغی
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با تنظیم طرح  ايمطالعات فرهنگي و منطقهگروه 

های تبلیغی مهارت هایکتابچهجامعی برای تدوین و تألیف 

های گوناگون، با لطف و عنایت خداوند و در موضوع

های پیوسته توانست با موفقیت این طرح را به سامان گیریپی

گر شته پژوهشنو «ريزيهاي برنامهمهارت» رساند که

امین  و المسلمین االسالمحجتیاد زندهارجمند، 

با آروزی غفران و رحمت ای از آن است. نمونه عظیمي

امید است این پژوهش مورد استفاده الهی برای آن مرحوم، 

 مبلّغان محترم قرار گیرد.

 

 
 احمد زادهوش

 معاون فرهنگی و تبلیغی





 مقدهم
 1،اَفَحَسِبتُم اَنَّما خَلَقنَاکُم عَبَثاًدین اسالم، دین هدف 

لِمَ تَقُولُونَ و عمل  2«اُوصِيکُم بِتَقوَي اهلل وَ نَظمِ اَمرِکُم»برنامه 

است و پیروان راستینش همواره به این سه  3مَا ال تَفعَلوُن

جا که طالب، نمود رهبری اند. از آنخصلت نیکو آراسته

اند، باید در هر سه زمینه )هدف، دینی و نماد رهبران دینی

های خود را هی کافی داشته باشند و دانستهبرنامه و عمل( آگا

شود که بسیاری از طالب به کار گیرند. با این حال، دیده می

هدفی تحصیلی و شغلی و پیرو آن، بی برنامگی دچار نوعی بی

هستندکه آنان را در به کارگیری نیروی خود برای ادامه 

سازد. این رو میطلبگی در شکل کامل آن، با مشکل روبه

در طالبی که فقط به دروس حوزوی مشغولند و  مشکل

تری دارد. آفت ضعف در تری دارند، نمود بیشفراغت بیش

ریزی که از تحصیل و زندگی به تبلیغ و هدف یابی و برنامه

                                                 
 .   115. مؤمنون:1

 .47. نهج البالغه، نامه 2

 .  2. صف:3
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ای تاریخی وظایف اجتماعی طالب کشانده شده است، ریشه

 دارد. مقام معظم رهبری)حفظه اهلل( فرموده است:

ها ـ از ـ اگر نگوییم قرنها ه سالاین، راست است ک

های ریزی عقب هستیم. ما با چشم بسته، وارد حوزهبرنامه

های علمیه شدیم و بدون برنامه، طول مدت سالیان حوزه

 1علمیه را گذراندیم.

این سخنان به ساختار آموزشی حوزه مربوط است، ولی 

 درباره بسیاری از طالب نیز صادق بوده و هست.

های تبلیغی از نظر ا توجه به حجم گسترده فعالیتامروزه ب

های تبلیغی و رویارویی مبلّغ با تنوع پیام، مخاطبان و روش

تر مبلّغان دینی با ها، بیشها و موضوعحجم عظیمی از داده

رو هستند یا خیال خود نوعی سردرگمی در محیط تبلیغی روبه

اطبان محدود را راحت ساخته و به حداقل برنامه تبلیغی با مخ

رو، ریزی نداشته باشند. از ایناند تا نیازی به برنامهبسنده کرده

هم برای مبلّغانی که به توسعه کمّی و کیفی تبلیغ خویش 

اندیشند و هم مبلّغانی که توان جمع بین چند برنامه تبلیغی می

های آن ها و روشریزی و گونهرا ندارند، توجه به نفس برنامه

ریزی تبلیغی برای در نهایت، توجه به برنامهدر زندگی و 

های مبلّغ از نظر تنوع و کیفیت ضرورت گسترش فعالیت

 یابد.می

                                                 
 .297،ص1ت در آينه رهنمودهاي مقام معظم رهبري، ج. حوزه و روحاني1
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پژوهش حاضر به صورت موجز و گویا، به بررسی نفس 

ریزی برای تبلیغ، به صورت ریزی و روش برنامهبرنامه

پردازد. در این میان، توجه به کاربردی و خودآموزگونه می

و سیره علما و مبلّغان بزرگ و  )ع(روایات معصومینآیات و 

گیری چنین طرحی منابع موجود تبلیغی، راهکار اصلی شکل

 خواهد بود.

 من اهلل التوفیق و علیه التکالن و           

 امین عظیمی                

 



 

 

 اول فصل
 

 كليات
 



 

 

 ريزيتعريف برنامه
تشکیل یافته است. « ریزی» و« برنامه»از دو واژه  1ریزیبرنامه

ریزی، ابتدا باید واژه رو، برای تعریف صحیح برنامهاز این

 یابی کنیم.برنامه را مفهوم

ای شود، واژهگفته می« برنامج»که در عربی  2برنامه

است به معنی سر نامه؛ یعنی « برِ نامه»َفارسی است. اصل آن 

عربی، القاب ها نویسند و به ها و نامهبر سر کتابت چهآن

به تدریج، این واژه از معنای اصلی خود دور  3وعنوان گویند.

مند یا روش شده است و به معنای سلسله دستورهای نظام

خاصی برای پیمودن یک مسیر که هدفی خاص را تعقیب 

رود. بر این اساس، چگونگی تنظیم این کند، به کار میمی

ی طراحی روش مند و چگونگهای هدفدستورها و آیین نامه

 ریزی گویند.مند را برنامهو مراحل یک حرکت هدف

ریزی مانند پلی است بر فاصله جایی برنامه»به بیانی دیگر، 

ریزی؛ خواهیم به آن برسیم. برنامهکه هستیم و جایی که می

                                                 
1. planning. 

2. plan. 

 .43-46، ص3. علي اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، واژه برنامه،ج3
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یابی ها و اقداماتی برای دستها، هدفیعنی انتخاب مأموریت

ها انتخاب از میان بدیل گیری وها که مستلزم تصمیمبه آن

 1(.46ـ1990،45)کونتز، «.برای اقدام در آینده... است

های در قرآن کریم و روایات اسالمی به واژه

« حیله»و « نظم امور»، «تقسیم امور»، «تدبیرامور»، «تقدیرامور»

ریزی هستند. تدبیر، خوریم که دربردارنده معنای برنامهبرمی

نش حکیمانه اشیا است و به پشت سر هم قرار دادن و چی

گویند. می« تدبیر»ریزی بر اساس نگریستن به پایان کار، برنامه

نظم امر به معنای هماهنگی در  2؛ یعنی اندازه گرفتن؛«تقدیر»

اندیشی و پیدا کردن راه حل امور زندگی و حیله نیز چاره

 مناسب است. مراد از تقسیم امور هم روشن است.

 ریزی عبارت است از:هبا این بیان، برنام

فَالمُقَسِِّماتِ و  3فَالمُدَب ِّراتِ اَمراًتدبیر و تقسیم امور: 

 4؛اَمراً

وَ اهللُ يقَدِّرُ کشی کارها: گیری و وزنتقدیر یا اندازه

 1؛اللَّيلَ وَ النَّهار

                                                 
 .71. طاهره فيضي، مباني سازمان مديريت، ص1

)با  154. گروه معارف مرکز پژوهشهاي اسالمي صدا و سيما، نظم و انضباط،ص 2

 تغيير(.

 .5نازعات:« کنندندگان را تدبير ميو کار ب.»3

 .4ذاريات:« و]سوگند به[ تقسيم کنندگان کار]ها[.»4
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اَلتَلَطُّف في الحيلَهِ خَيرٌ مِن »اندیشی: حیله یا چاره

 3«.نَظم  اَمر کُم و»ن به کارها: نظم بخشید و 2«الوَسيلَه

گیری پی در پی برای عمل در تصمیم»به بیانی دیگر، 

 4«.ریزی گویندآینده را برنامه

ریزی باید گفت در نهایت، برای تعریفی جامع از برنامه

ها، مند فعالیتریزی پیش بینی خردمندانه و تنظیم هدفبرنامه»

روز، هفته، ماه و )شبانه ها در مدت زمانها و نیازمندیخواسته

ها و متناسب با توان اجراکننده برای سال( بر اساس اولویت

های ها، اهداف مورد نظر و اجرای مأموریترسیدن به آرمان

 است. 5«مورد انتظار

 ريزيضرورت و آثار برنامه

بسیاری از طالب علوم دینی درگیر این پرسش هستند که: 

روز، هفته و آیا مدتی از شبانهریزی چه ضرورتی دارد؟ برنامه

ریزی صرف کردن آن قدر ثمر دارد که به ماه را برای برنامه

 خاطر آن، نظم یا روند موجود را به هم بزنیم؟

                                                                        
 .20مزمل:« کندگيري ميو خداست که شب و روز را اندازه. »1

ريتزي( بهرتر از   انديشتي )برنامته  دقتت در اتاره  : »107،ص  1. غررالحکم، ج2

الحيلة فائدة الفکتر:  »فرمايد:در عبارت ديگر، حضرت مي«. امکانات و ابزار است

 .448غررالحکم، ص «. انديشي فايده انديشيدن استتدبير و ااره

 .47. نهج البالغه، نامه 3

 )با اضافه و تغيير(. 6ريزي براي تحصيل و زندگي طلبگي، ص . برنامه4

 . همان )با تغيير(.5
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ریزی بنگریم ها باید به آثار برنامهدر پاسخ به این پرسش

که در روایات و تجربه بشری بازتاب یافته است تا ضرورت 

 توان چنین برشمرد:این آثار را می ریزی روشن شود.برنامه

فرماید: می )ع(امیرالمؤمنین گیری از پشیمانی:. پیش1

؛ تدبیر پیش از التَّدبيرُ قَبلَ العمل يؤمِنُک من النَّدم»

تدبیر و  1«سازد.عمل،آدمی را از پشیمانی ایمن می

شود کارها به نگری پیش از آغاز هر کاری موجب میآینده

 2که انسان از عملکرد خود پشیمان نشود. ای پیش رودگونه

های مدیریتی برخی پژوهش . دقت و سرعت در کارها:2

ریزی صرف شود، دهد که هر ساعتی که برای برنامهنشان می

اَلتَلَطُّف في » 3دهد.سه یا چهار ساعت به هنگام اجرا ثمر می

ی( ریزاندیشی )برنامهدقت در چاره ؛الحيلَهِ أجدي مِن الوَسيلَه

 4«.بهتر از امکانات و ابزار است

مَن قَعَد عَن حيلَتِه »فرماید: می )ع(علی 5. رفع مشکالت:3

اندیشی)تدبیر و کسی که در چاره 6؛قامَتهُ الشَّدائِد

                                                 
لحکم، غتررا «. الردبير قبل العمل يتؤم  النتدم  : »338، ص  68.  بحار االنوار، ج1

 .354ص

 .40. محمد حس  نبوي، مديريت اسالمي، ص2

 .6پيش شماره  ريزي تبليغي مبلّغان،. برنامه3

 .343. غررالحکم،ص4

 .154. نظم و انضباط،ص 5

 .206،ص2. غرر الحکم،ج6
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دارد و ها او را به پا میریزی( کوتاهی کند، سختیبرنامه

اندیشی برای حل . کسانی که توان چاره«آواره خواهد کرد

شوند. در مقابل، ها چیره میرا دارند، برسختیمشکالت 

کنند، چون افرادی که کاری را بدون برنامه آغاز می

و برای آن راه حلی  بینی نکردههای کار را پیشاشکال

 1نماید.ای فرا رویشان رخ میاند، هر روز، حادثهنیافته

ریزی، انواع اهداف یابی به اهداف: با برنامه. دست4

 تر و باتر، مطمئن، فردی و اجتماعی، سریعشخصی،شغلی

 آیند.دست می 2ترین امکاناتکم

شود یابی سریع به اهداف سبب می. حفظ زمان: دست5

مقدار زمان تلف شده کم باشد و فرد اوقات اضافی خود را 

تر دیگری صرف کند )مانند: در در راه وظایف و اهداف مهم

ردن، خانواده، تفریح راه مدیریت، کمک به همکاران، فکر ک

سالم(. بدین ترتیب، وقت انسان صرف کارهای بیهوده 

 3شود.نمی

ریزی منظمی دارد، گیری امور: فردی که برنامه. پی6

هایش وقت گیری تمام کارها، وظایف و فعالیتبرای پی

ای برای برخی کارها های تازهکافی خواهد داشت و فرصت

 آورد.به دست می

                                                 
 .41. مديريت اسالمي،ص 1

 .153. نظم و انضباط،ص2

 .155. همان،ص 3
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ریزی، از فشارهای روزانه وحی: با برنامه. کاهش فشار ر7

های روزانه قابل ها و روششود و عادتزندگی کاسته می

بدین ترتیب، نظم  1تری در اختیار فرد خواهد بود.اتکای بیش

شود و اعصاب و ای بر افکار انسان حاکم میو انسجام ویژه

 یابد.روان آدمی،آرامش می

ندیشی در وظایف و ابینی و دور. افزایش توان پیش8

 کارها.

ریز بهتر . برقراری ارتباط بهتر با خداوند: انسان، برنامه9

تواند با خدای خویش ارتباط برقرار کند و در کارها از او می

ریزی سبب آرامش و یاری جوید. از آن جا که نظم و برنامه

شود، بهترین زمینه برای ارتباط با خدا دوری از اضطراب می

ترین عامل قطع ارتباط با آید؛ چون مهمدید میدر انسان پ

خدا، مضطرب بودن و مشغول بودن نامنظم فکر به امور 

 زندگی است.

 ريزيهدف برنامه

ریزی گذشت، اهداف در تعریف و ضرورت برنامه چهآنبا 

توان روشن ساخت. در واقع، کسی که ریزی را میبرنامه

از زمان و رسیدن به  کند، به دنبال سود بردنریزی میبرنامه

یابی به اهداف آرامش روانی از طریق نظم و در نهایت، دست

                                                 
 .22منصور توکلي نيا، ص . لوتار جي سيورت، مديريت زمان، ترجمه: 1
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رو، در بلند در زندگی فردی و جمعی خویش است. از این

 شود:هایی به شرح زیر دنبال میریزی، هدفبرنامه

 ها؛. افزایش احتمال رسیدن به هدف تنظیم فعالیت1

ز از تغییر ها و پرهیها و هدف. تمرکز بر مأموریت2

 1مسیر؛

 . استفاده بهینه از زمان و پرهیز از اتالف وقت؛3

یابی به آرامش روانی و . تلف نکردن انرژی و دست4

 های ناشی از بی برنامگی؛دوری از هیجان

 های منظم )نظم در عمل(؛. داشتن رفتار5

 ها؛. ارزیاب پذیر کردن منظم فعالیت6

 .گی. تشخیص زمان رسیدن به اهداف زند7

 ريزي مناسبهاي برنامهويژگي

ریزی باید با دورنگری و در نظر گرفتن تمام ابعاد برنامه

موضوع مورد نظر همراه باشد. اگر این کار صورت نپذیرد، 

که چنان 2ممکن است به اندازه بی برنامگی زیان بار باشد،

 فرماید:در سخنی نورانی می )ع(حضرت علی

آفت زندگی، بدی تدبیر و « دبيرِآفَتُ المَعَاشِ سُوءُ التَّ»

 3ریزی است.برنامه

                                                 
 .92. علي رضاييان، اصول مديريت، ص1

 .153. نظم و انضباط، ص 2

 .108،ص2. غررالحکم،ترجمه شيخ االسالمي، ج 3
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ریزی غلط یا ناقص، آفتی است که بدتدبیری و برنامه

های او هستند، های باغ زندگی را که عمر انسان و فرصتمیوه

ها را از دست انسان کند و بسیاری از این فرصتتهدید می

مه داشته گیرد. بنابراین، نه تنها برای هر کاری باید برنامی

ریزی خوب و جامع و با حداقل باشیم، بلکه باید همواره برنامه

 خوش آفات نشود.ضریب خطا انجام دهیم تا زندگی دست

هایی است که ریزی مناسب وکامل دارای ویژگیبرنامه

 شود:ها اشاره میبه برخی از آن

گیری به سوی اهداف تعریف شده و تأمین . جهت1

و رفتاری و فردی و اجتماعی و دنیوی اهداف بینشی، ارزشی 

 و اخروی؛

ها و نیازهای مند همه وظایف و فعالیت. شمول زمان2

 الزم؛ 

های ها و خواسته. هماهنگی و تناسب با توانایی3

 اجراکننده؛

. تنوع و توجه به نشاط و شادابی و تأمین بهداشت جسم 4

 1و روح؛

 بندی.. زمان5

ه تنها از جنبه محتوا و عمل، به هر یک از اجزای برنامه، ن

ها با بلکه از نظر زمان نیز باید توجه کرد؛ زیرا حرکت

                                                 
 .8ريزي در راسراي تحصيل و زندگي طلبگي، ص . برنامه1
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یکدیگر ارتباط دارند. به جز آن، به پوشش کامل زمان نیز 

 باید توجه داشت.

ریزی باید از سطوح باال . سامان یافتگی: برای برنامه1

 تر و دراز مدت بررسیهای کلیآغاز کرد؛ یعنی ابتدا برنامه

های میان مدت و کوتاه مدت شود و سپس نوبت به برنامه

 برسد.

 . ترسیم نمودار مطلوب برای هر بخش؛2

 . تعیین وظایف؛3

 . ایجاد فضای مناسب برای افزایش کارآیی؛4

 ها؛. تعیین اهداف و خط مشی5

 مدت؛ریزی کوتاهریزی بلندمدت با برنامه. تکمیل برنامه6

 1ش اطالعات و تغییرات.. فراهم آوردن زمینه پذیر7

 

                                                 
 )با تغيير و حذف(. 106 و 105. اصول مديريت، صص 1





 فصل دوم:
 

 رزييالل نرماهمرم
 



ها و چگونگی توزیع وقت بندی برنامهکه به دستهپیش از آن

روز، هفته، ماه و سال( بپردازیم، های مختلف )شبانهدر زمان

ریزی جامع و مراحلی که یک بایسته است از فرآیند برنامه

های تا از همین گامریزی باید بپیماید، سخن بگوییم برنامه

ریزی ریزی بادقت و صالبت پیآغازین، ساختمان برنامه

 شود. 

برای سامان دادن یک برنامه جامع باید مراحلی را پیمود 

 که عبارت است از:

ارزیابی چگونگی گذراندن اوقات و برنامه کنونی . 1

 .گیری و ثبت وضعیت برنامه کنونی()اندازه

 .کارهای روزانه در هفته های موجود،فهرست برنامه* 

خودشناسی: به معنی شناختی واقعی از خود )حقیقی و . 2

های گذشته و حال و ها و تواناییحقوقی( با توجه به تجربه

 های حال و آینده.نیازها و خواسته

ها و ها و ضعفها، قوّتفهرست کردن نیازها، خواسته* 

 .هابندی آناولویت

ف کلی مجموعه مورد نظر و یابی: شناخت اهداهدف. 3

 .هدف کلی خود به عنوان یک طلبه

بندی فهرست کردن اهداف کلی و جزئی و اولویت* 

 .اهداف

وظیفه شناسی: شناخت تکالیف، کارها و وظایف . 4

 ی نسبت به خود و مجموعه مورد نظر.فردی و اجتماعی کنون
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 .فهرست کردن کارهای مجموعه و وظایف* 

ین اولویت میان کارهایی که لیست بندی: تعیاولویت. 5

 .ها مشخص شده استآن

 .ترها از اصلی به فرعی و فرعیفهرست اولویت* 

 بندیزمان. 6

 .هاتعیین زمان الزم برای هر یک از اولویت* 

 اجرا. 7

 سنجش. 8

 

 
 ريزي( فرآيند و مراحل برنامه1ـ1شکل )

ریزی و عمل به آن همواره در حال امهبینید، برنکه میچنان

چرخش و پیمودن مراحل تکاملی یکدیگرند و هر 

شود. و هر عمل و اجرای برنامه ریزی به عمل ختم میبرنامه

 8مرحله 

 سنجش 

  6مرحله 

 زمان بندی

 2مرحله 

 خود شناسي

 3مرحله 

تعيين رسالت، 

 ماموریت و اهداف

 4مرحله 

تعيين تكاليف 

 راهبردی و وظایف

 5مرحله 

 اولویت بندی

 7مرحله 

 اجرا

 1مرحله 
 ارزیابی برنامه كنونی
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انجامد و در پی انجام کارهایی نیز به تکامل برنامه می

 ریزی است.تر با برنامهتر و متناسبصحیح

 وضعیت كنوني: ارزيابي نخستمرحله 

های سیر و سلوک، بابی با عنوان عمول است که در کتابم

و از آداب و شرایط آن سخن  1کنندباز می« محاسبه»

دانند. گویند و محاسبه را یکی از منازل سلوک الی اهلل میمی

محاسبت »گوید: خواجه نصیر طوسی در اوصاف االشراف می

منابع در قرآن و  2«.با کسی، حساب و مراقبت نگاهداشتن بُوَد

تاکید زیادی « محاسبه اعمال»و « محاسبه نفس»روایی هم بر 

شود که این محاسبه همان ارزیابی وضعیت کنونی و می

گذشته و تشخیص چگونگی گذر عمر است. کسی که به 

ریزی برای روز و هفته و ماه و سال آینده است، دنبال برنامه

وبی بسنجد و ابتدا باید روز و هفته و ماه و سال گذشته را به خ

برنامه و نظمی را که اکنون با آن انس گرفته است، تا چندین 

روز زیر ذره بین قرار دهد و از مصرف بهینه یا نامطلوب زمان 

روز خود آگاه شود. در روایت آمده و دیگر منابع در شبانه

 است:

  ؛حاسِبوا اَنفُسَکُم قَبلَ اَن تُحاسَبوا»

                                                 
؛ خواجته عبتداهلل انصتاري،    39ئري ، ص . خواجه عبداهلل انصاري، منتازل الستا  1

 .28صدميدان، ص 

 .37 . خواجه نصير الدي  طوسي، اوصاف االشراف، ص2
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که مورد ارزیابی آنخویشتن را ارزیابی کنید پیش از 

 1«.)مأموران الهی در روز قیامت( قرار گیرید

رو، تخصص و مهارت در ارزیابی خویش و برنامه خود از این

رود. در روایت از جمله اوصاف اولیای الهی به شمار می

؛ لَيسَ مِنَّا مَن لَم يحاسِب نَفسَه کُلَّ يومٍ»خوانیم: دیگری می

 2«.نکند، از ما نیست آنکه خود را هر روز ارزیابی

 فرماید:می )ع(امیرالمؤمنین علی

أَلَا إِنَّ الْأَيَّامَ ثَلَاثَةٌ يَوْمٌ مَضَي لَا تَرْجُوهُ وَ يَوْمٌ  )ع(وَ قَالَ

بَقِيَ لَابُدَّ مِنْهُ وَ يَوْمٌ يَأْتِي لَا تَأْمَنُهُ فَالْأَمْسِ مَوْعِظَةٌ وَ 

 3. ...ي مَنْ أَهْلُهُالْيَوْمَ غَنِيمَةٌ وَ غَداً لَا تَدْرِ

بدانيد که روزها سه است: روزی که گذشت و اميدی به 

بازگشت آن نداری و روزی که مانده است و هم اکنون 

آید و اطمينان به آمدن آن در آني و روزی که مي

نيست. دیروز، پند است و امروز، غنيمت و از فردا خبر 

 4. نداری که از آن کيست...

 :فرمایدجای دیگری می چنین آن حضرت درهم

روزی که  5؛امَّا اليومَ المَاضي فَحَکيمٌ مُودِّبٌ...»... 

 1«.گذشت حكيمي ادب کننده است

                                                 
 .73 ص ،67 ج . بحار االنوار،1

 .72. همان، ص 2

 .60،ص74. همان، ج3

 .41. گوهر وقت، ص4

 .112و111،صص73. بحاراالنوار، ج5
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گذشت، ارزیابی گذشته برای تأدیب و  چهآنبا توجه به 

اصالح برنامه آینده اهمیت بسیار دارد و پندهایی که از برنامه 

تر مسیر ر و صحیحتشود، ما را در ادامه قویگذشته گرفته می

 .کندکمک می

 شیوه ارزيابي برنامه كنوني

با بیانی که گذشت، پیش از آنکه وقت خود را تنظیم و 

ای جدید تهیه کنید، باید بدانید که اکنون چگونه برنامه

گذرانید. برای این ای دارید و زمان خود را چه گونه میبرنامه

بر پیشنهاد  کار باید گزارشی از کارهای روزانه خود بنا

 زیرالزم است تهیه کنید:

. دفترچه یادداشت تهیه کنید و همیشه همراه داشته 1

 باشید.

اید، به طور را انجام داده چهآن. هر چند ساعت، 2

درنگ یادداشت کنید.)برای مثال، این کار را در خالصه و بی

فاصله نماز صبح تا ظهر و ظهر تا مغرب و عشا و عشا تا زمان 

توانید انجام دهید. اگر این کار سخت بود، خواب می

توانید آخر روز یا آخر شب را برای این کار در نظر می

 بگیرید(.

کم به مدت یک هفته . نوشتن گزارش کار را دست3

 ادامه دهید.

                                                                        
 .42. گوهروقت، ص1
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. هر روز گزارش کار خود را یک به یک ارزیابی 4

 1کنید:

 های خود را مشخص کنید.الف( تعداد فعالیت

ها صرف زمانی را که برای هر یک از فعالیت ب( مقدار

 شود، بسنجید.می

 ج( عوامل اتالف وقت خود را بشناسید.

 های شادابی و کسالت را مشخص کنید.د( ساعت

 های ثابت را مشخص کنید.هـ( میزان عمل به برنامه

بندی های روزانه و زمانتر تعداد برنامهاین ارزیابی، بیش

ها را در نظر دارد و هدف از آن، شدن آنها و مقدار انجام آن

صرفاً شناختی از واقعیت موجود خود است تا سپس با در نظر 

تر اقدام ریزی دقیقگرفتن اهداف و منابع و شرایط برای برنامه

 شود.

بنابراین، در پایان ارزیابی هفتگی باید مشخص کنید که 

 تان در روز و هفته تلفبه طور دقیق چند ساعت از وقت

تان شود؛ چند ساعت از روز و چه روزهایی از هفته اوقاتمی

شود و در چه تر اجرا میها کاملتر است؛ کدام برنامهمشغول

 کنید.هایی، ناموفق عمل میلحظات و روزها و برنامه

هایی به برای ارزش یابی برنامه کنونی بهتر است از جدول

 شکل زیر استفاده کنید:

                                                 
 (.)با تغيير 165 . نظم و انضباط، ص1
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 برنامه زمان
زمان 

 جامان

درصد 

 انجام

کيفيت 

 انجام

عوامل 

 مزاحم

ميزان 

 نشاط

ت به روز 
ت نسب

پيشرف

قبل
 

        صبح 8

        صبح 9

        صبح 10

        صبح 11

        صبح 12

        عصر 1

       عصر 2

       و...

 ( جدول ارزيابي برنامه روزانه کنوني1ـ1) جدول

ها و ست كردن خواستهمرحله دوم: خودشناسي )فهر

 نیازها(

ریزی، خود شناسی و ایجاد ترین مرحله برنامهمهم

تصویری صحیح از خویشتن خویش در ذهن است، زیرا 

بدون این شناخت، آغاز کردن کارها نامطلوب و پایان کارها 

نامشخص است و آن که خود را نشناخت، چگونه دیگری را 

 رو،از این 1شناسد.می

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ »فرماید: می )ص(رمحضرت نبی اک

 1«.مَعرفَهُ النَّفس اَنفَعُ المَعارِف»و  2«عَرَفَ رَبَّهُ

                                                 
 .9. حس  حس  زاده آملي، صد کلمه در معرفت نفس، ص1

 .32،ص2. بحار االنوار،ج2
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های بزرگ، به خود برگردد و انسان باید در آغاز حرکت

یابی به وگویی با خود انجام دهد که ثمره آن، دستگفت

این بینانه نسبت به خویشتن است و همگان توان معرفتی واقع

 2«.بَل اِالنسانُ عَلي نَفسِهِ بَصيرَهٌ»کار را دارند؛ زیرا: 

شناسد و هر کس، خود را بهتر از هر کس دیگری می

تر اوقات از خود و داند که کیست، با این حال، در بیشمی

شود. انسان باید با خود رو راست حقیقت خویش غافل می

واقع معرفی باشد و خود را به خویشتن خود، اشتباه و خالف 

تواند نکند. اگر این معرفی، صادقانه و صحیح باشد، فرد می

های خرد و کالن و عمل ریزیدر تشخیص اهداف و برنامه

ها با قدرت تمام پیش برود. بنابراین، در مرحله خود به آن

برای « من کیستم؟»شناسی، پرسش اساسی این است که 

 یقت انسان،های )حقگویی به این پرسش باید شاخصپاسخ

ها، محیط، امکانات، ها، ضعفها، توانایینیازها، خواسته

ها، آرزوها و...( را در نظر بگیریم تا خودشناسی و تجربه

جا که اختصار این تر باشد. از آنیابی ما از خود دقیقارزش

های خودشناسی را به ما پژوهش، اجازه بحث در تمامی جنبه

پردازیم: که با شرایط طالب ها میدهد، به دو مورد از آننمی

 تری دارد:ها ارتباط بیشو وضعیت تحصیلی و شغلی آن

                                                                        
 .232. غرر الحکم،ص1

 .1. قيامت:2
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 ها(ها)عالقهخواسته*   نیازها*  

 های خود شناسي طلبه به ترتيب اهميت و سير( فهرست عنوان2ـ1شكل )

 . نیازها1

تک ما شناخت نیازها بخشی از خودشناسی است. تک

نیم و ببینیم که در حال حاضر یا باید به درون خود مراجعه ک

در آینده چه نیازهایی در درون خود نسبت به خودمان)جسم، 

و...( احساس روح، شخصیت و موقعیت خانوادگی و اجتماعی

که فهرستی از نیازهای خود را فراهم کنیم. پس از آنمی

بندی کنیم و ببینیم اولین و ها اولویتکردیم، باید در بین آن

نیازی که داریم، کدام است و پس از آن، بقیه ترین بزرگ

 نیازها را مشخص سازیم.

رفتارهای انسان را تشکیل  تربیشبنیاد و ریشه  ،نیاز

مفهومش این است  ،کندکه احساس نیاز می ایطلبهدهد. می

شود. نیازهایی که که با فعالیت معیّنی نیازش برآورده می

 هاخواسته

 نيازها
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به دو دسته کلی  تند،هس دست به گریبان طالّب کنونی با آن

 شود:تقسیم می

 بنیادي زهاينیا (الف

های بنیادی، نیازهای اولیه و عمومی انسان مقصود از نیاز

های مختلف از زندگی یا ها در دورهاست؛ یعنی تمامی انسان

کنند. ها را در خود احساس میای بلند از آن، این نیازدر دوره

ل در ارتباطند و در ها هم با این مسائرو، طلبهاز این

های فردی و سازمانی باید این نیازها را در نظر ریزیبرنامه

تر افراد، کمبودهایی است که باید بگیرند. این نیازها در بیش

 در طالّب عبارتند از: بنیادیترین نیازهای مهمجبران شود. 

 1نیاز جسمی )فیزیولوژیکی( یک ـ

کنند د احساس میاین نیاز را در درون خو هاناتمامی جو

 و ورزش ،که به وضع جسمی خود با تغذیه مناسب

رسیدگی کنند. این نیاز در طالّب  کارهایی مانند آنراه

سکون و تمرکز زیاد بر  .های غیر طلبه استتر از جوانبیش

ناخودآگاه تحرّک را  ،های علمی و کالسیکروی فعالیّت

 .ل داردضعف و سستی جسمی را به دنبا آورد ومیپایین 

                                                 
1. Physiological needs. 
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 1نیاز ایمنیدو ـ 

از جمله نیازهای اساسی روانی افراد، نیاز به امنیت است. 

های مختلف زندگی، برای تمامی افراد بشر، امنیت در جنبه

 2امری حیاتی و ضروری است.

بینی و نیاز به ایمنی به معنی داشتن محیطی آرام، قابل پیش

 3تهی از ترس و اضطراب است.

 ،مالی، آبرویی، شخصیتی، دینی ساس امنیت جانی،اح

طالّب عاملی قوی برای  به ویژه هانااخالقی و... در جو

 .است پیشرفت

 4وابستگی و محبّت نیازسه ـ 

وابسته بودن به جمع و دوست و نیاز به محبت و ابراز آن 

نیاز وابستگی  نیازهای بسیار حیاتی است. برای جوانان از جمله

شود، سپس در جامعه، جربه می)تعلق( ابتدا در خانواده ت

کنند، با دیگران دوست طالبی که احساس ایمنی می

 5شوند.می

                                                 
1. Security needs. 

 .259شناسي تربيري، ص . علي شريعرمداري، روان2

 .200شناسي تربيري، ص . پروي  کديور، روان3

4. Love and belomging 

 .201شناسي تربيري، کديور، ص . روان5
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ای احساس کند کسی او را دوست ندارد و اگر طلبه

ترین در سخت ،نتواند با کسی رابطه عاطفی برقرار کند

و با پناه بردن به استقالل  گیردقرار میشرایط روحی و روانی 

این نیاز به  کوشدمی ،نزوی شدنکاذب در میان جمع یا م

 و این جای خالی را پر کند. بگذاردخود سرپوش 

 نیاز جنسی و غریزیچهارم ـ 

سنین ورود به حوزه معموالً سنین آغاز فعالیت غرایز 

باید به فکر  بنا بر دستورات دینی هر فردی .جنسی است

 . این غریزه باشدکنترل و تعدیل 

ل جنسی و زناشویی و چندین ها آیه درباره مسائوجود ده

هزار روایت در این باره و وجود چندین باب فقهی و حقوقی 

مرتبط با مباحث جنسی و خانوادگی روشنگر این واقعیت 

است که نیاز انسان به کنترل این غریزه مورد توجه کامل دین 

اسالم است و آن را جزو نیازهای اساسی هر انسانی باید 

شوند که این نیاز نینی وارد حوزه میها نیز در سشمرد. طلبه

ها از ریزیرو، در برنامهها به وجود آمده است. از ایندر آن

 خطرها و مسائل مربوط به این نیاز نباید غافل شد.

 نیازهاي پیشرفت و رشد ب(

شود. برای این نیازها بعد از رفع نیازهای بنیادین مطرح می

برخی  بایدعالی، تپیشرفت و قرار گرفتن در جاده رشد و 

پاسخ مناسب داده شود. این گونه  هابه آن و سایینیازها شنا
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نظم و خود شکوفایی  ،نیازها در سه شاخه مربوط به شناخت

 شود:مطرح می

 نیاز فکری )شناختی( یک ـ

در  ،کندکه نیاز به رشد را در خود احساس می ایطلبه

ا و هبخش عظیمی از وجود خویش این نیاز را در شناخت

هستی و حقایق موجود در  جهانخود درباره  هایاندیشه

بیند. می ..شناخت خود و دیگران و. دین و منابع دینی، جهان،

ها اطالعاتی فکر است که در تمامی این زمینه این به رو،از این

های خود بیفزاید. این نیاز در کسب کند و بر حجم اندوخته

ها را نسبت به و آن دارد کامل ینمود ،بسیاری از طالّب

 سازد. مند میکسب دانش عالقه

 نیاز هماهنگی و نظم و شیوایی  دو ـ

احتیاج به نظم و ترتیب نیز جزو نیازهای اساسی روانی به 

رود. افراد نه تنها میل دارند هدف تالش و کوشش شمار می

خواهند تالش و خود را در زندگی مشخص کنند، بلکه می

نظم و ترتیب خاصی صورت کوشش ایشان از روی 

 گیرچشمکه اطالعات در فرد درحدّ بعد از آن 1گیرد.می

کند احساس میهای او نیز کامل شد، مهارتافزایش یافت و 

ها را ها را نداشت و نیاز به آنکه آن زمانیکه باید بیش از 

ها همّت گمارد. در بندی و تنظیم آنبه دسته کرد،احساس می

                                                 
 . 261شناسي تربيري، ص . محمد پارسا، روان1
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خواهد  آزاراو را  های پراکنده،ین دانستهصورت، اغیر این

 د. دا

 نیاز خودشکوفایی سه ـ

نیاز خودشکوفایی و  ،سومین نیاز در بخش نیازهای رشد

احساس نبوغ علمی و تالش برای شکوفا کردن استعدادهای 

وجودی در فرد است. اگر دو نیاز قبلی به خوبی برآورده شود 

ل و نظم ئخت مساو فراگیر در مرحله کسب اطالعات و شنا

ها موفق باشد، احساس نیاز دیگری به او دست دادن به دانسته

ه موفقیت شکوفا کردن خود و رسیدن به قلّ آن،دهد و می

نظر شدن درباره آن و ایجاد تحول و پیشرفت علمی و صاحب

 است. تولید علم و قرار گرفتن در مسیر در آن

 

 
بندي رشد و ثانوي)رشد( طالّب در طبقه( نيازهاي عمومی)كمبود( و 2ـ2نمودار ) 

 اهميت

 



 ریزیهای برنامهمهارت ................................................................................42

 ها()خواسته ها. عالقه2

های انسان به دومین مسئله مهم در شناخت خود، عالقه

عالقه به معنای داشتن میل و رغبت برای  مسائل اطراف است.

کسی که به هنر، تاریخ... یا  .فعالیت و پرداختن به کار است

ست که او فعالیتی را دنبال ا این مفهوم به ،علم عالقه دارد

بررسی. کند که برایش لذت بخش و شادی آفرین استمی

های تحصیلی و اند که میان موفقیتمختلف نشان داده یها

 ازعالقه طالّب به تحصیل  1بستگی وجود دارد.عالقه هم

 طلبه قدیمی پذیرد.اثر می انهای دیگر آنها و گرایشعالقه

تحصیل و  ،داشته باشد: یکی دو گرایش اصلی توانستمی

تبلیغ و ارشاد امروزه پیچیدگی نظام  ،اجتهاد و دیگری

است شده  سبباجتماعی و نظام حوزه و علوم اسالمی 

های طالّب در درون حوزه و بیرون از حوزه در امور گرایش

های سمتمتوجه های طلبه اجتماعی گسترش یابد و عالقه

دیریت، سیاست و دولت، هایی مانند: م. گرایششودمختلفی 

صدا و سیما، مراکز نظامی و  هنر و ،نویسندگی و تحقیق

المللی و خارج از کشور، تدریس در انتظامی، تبلیغ بین

مراکز آموزش و پرورش، قضاوت، مراکز  ها ودانشگاه

 سبب شده استگرایش دیگر  چندینورزشی و تفریحی و 

 اشد.عالیق طالّب در بخش مهارتی و شغلی متفاوت ب

                                                 
 .481و  381روانشناسي تربيري، صص . 1
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ها نیز باید روشن شود. بندی آنها و اولویتفهرست عالقه

 توانیم از عوامل زیر کمک بگیریم:ها میبرای تشخیص عالقه

 الف(كاوش دروني

 هایک ـ آرزو

هایی که هر فرد دارد، نشان دهنده ها و آرزوای کاش

ها ممکن است منفی و های اوست. بخشی از آرزوعالقه

اید فهرستی از آرزوهایی که داریم، تهیه بخشی مثبت باشد. ب

 کنیم.

 دو ـ رویاها

در حالت رؤیا، بسیاری از افراد، در تخیالت خود غرق 

های فرد ارتباط شوند. این تخیالت با شخصیت و عالقهمی

یابد. بنابراین، باید ببینیم اگر چنین حالتی داریم، در آن می

در زمان تنهایی  های مااندیشیم یا خیالحال به چه چیزی می

 چیست؟

 هاسه ـ خواب

خواب انسان، تابلویی نیمه مبهم از گذشته، حال و آینده 

های اوست. معموالً رفتارهای روزانه سبب دیدن خواب

ها شود. تحلیل و بررسی خوابهماهنگ با آن رفتارها می

های تواند در تعیین عالقههای سن بلوغ( می)مجموع خواب

 داشته باشد. یک طلبه، سهمی مهم

 های پیشینچهار ـ تجربه

هایی که انسان در طول زندگی کسب مجموع تجربه

 های ماست.کند، نشانه شمار زیادی از عالقه مندیمی
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 هاپنج ـ توانایی

بینیم، در کنار دیگر استعدادهایی که در خود نهفته می

های ما باشد، چون به طور تواند روشنگر عالقهعوامل می

 دهند.های خود عالقه نشان میاد به تواناییکلی، افر

 عوامل بیروني ب(

 یک ـ نوع دوستان

ها ارتباط داریم، رویم و افرادی که با آنجاهایی که می

 کنند.ها به ما کمک میدر شناخت عالقه

 دو ـ نوع استادان

های جدید یا تلمّذ در محضر استادان، سبب ایجاد عالقه

رو، نوع استادانی که شود. از اینهای قبلی میتغییر عالقه

هایی که استاد دارد، در ما اثر مندیکنیم و عالقهانتخاب می

 گذارد.می

 يابي )تعیین اهداف اصلي و فرعي(مرحله سوم: هدف

ها ای که کوششبه طور کلی، هدف عبارت است از نقطه

توان ریزی، هدف را میمعطوف رسیدن به آن است. در برنامه

یابی به ریز دستایی عملیات دانست که مقصود برنامهنتیجه نه

زندگی موفق باید بر پایه تفکری خوب از مفهوم  1آن است.

ای و زندگی بنا شود. اهداف روشنی باید برای زندگی حرفه

مند برای زندگی شخصی فرد، به شکلی که به طور هدف

                                                 
 .69. سيد مهدي الواني، مديريت عمومي، ص1
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ا ها تالش و مبارزه کند، ترسیم شود. این تنهیابی به آندست

توان ارتباط مستقیمی بین وظایف گوناگون راهی است که می

 1های فردا ایجاد کرد.امروز و موفقیت

ریزی بر پایه اهداف روشن و قابل اجرا که برنامهبرای این

بنا نهاده شود، باید هدف را در دو شکل کلی یا استراتژیک و 

جزئی یا عملیاتی در نظر بگیریم تا اهداف جزئی، ناظر بر 

هداف کلی باشد و با رسیدن به هر هدفِ جزئی، بخشی از ا

 اهداف کلی زندگی محقق شود.

 هدف آفرينش و زندگي انسان

که از تعیین هدف بحث کنیم، باید بدانیم که پیش از آن

هدف از آفرینش انسان چه بوده و اهداف کلی زندگی و 

 آفرینش انسان چیست؟

رجوع به بهترین راه تشخیص اهداف آفرینش انسان، 

منابع دینی به ویژه قرآن کریم است. شماری از آیات قرآن از 

 کند، که عبارتند از:هدف آفرینش و زندگی انسان بحث می

 . كسب رحمت الهي1

 آفریده شده است تا از رحمت الهی برخوردار شود: انسان 

 وَ لَوْ شاءَ رَبُّك لجََعَلَ النَّاس أُمَّةً وَحِدَةً وَ ال یَزَالُونَ

 2....مخْتَلِفِينَ إِال مَن رَّحِمَ رَبُّك وَ لِذَلِك خَلَقَهُمْ

                                                 
 .16. مديريت زمان، ص1

 .119و118. هود: 2
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خواست، قطعاً همه مردم را امّت و اگر پروردگار تو مي

 داد، در حالي که پيوسته در اختالفند،واحدی قرار مي

مگر کساني که پروردگار تو به آنان رحم کرده و برای 

 . ...آنان را آفریده است ،همين

 بهره وري. آرامش و 2

مندی از دومین هدف آفرینش، آرامش یافتن انسان و بهره

 های دنیوی است:لذت

وَ مِنْ ءَایَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجاً لِّتَسكُنُوا 

 1.إِلَيْهَا

[ خودتان همسراني برای که از ]نوعهای او اینو از نشانه

 . ...ها آرام گيریدشما آفرید تا بدان

 . عبادت3

عبادت خداوند و رسیدن به مرحله بندگی خدا از جمله 

 اهداف آفرینش است:

و جنّ و انس را  2؛وَ مَا خَلَقْت الجِْنَّ وَ االنس إِال لِيَعْبُدُونِ»

 «که مرا بپرستند.نيافریدم جز برای آن

 . علم و معرفت4

هدف دیگر آفرینش،آگاه شدن انسان از علم و قدرت 

که در آیات زیر به  رفت و یقین او است، چنانخداوند و مع

 آن اشاره شده است:

                                                 
 .21. روم: 1

 56. ذاريات: 2
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اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سبْعَ سمَوَتٍ وَ مِنَ األَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنزَّلُ 

ءٍ قَدِیرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ شي األَمْرُ بَيْنهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلي کلّ

 1.مَاءٍ عِلْشي قَدْ أَحَاط بِكلّ

ها هفت خدا همان کسي است که هفت آسمان و همانند آن

آید تا ها فرود ميزمين آفرید. فرمان ]خدا[ در ميان آن

دانش  ،بدانيد که خدا بر هر چيزی تواناست و به راستي

  وی هر چيزی را دربرگرفته است.

و پروردگارت را ؛ وَ اعْبُدْ رَبَّك حَتي یَأْتِيَك الْيَقِينُ»

 2.«به یقين دست پيدا کنيکن تا پرستش 

 . خالفت الهي5

رسیدن به مقام جانشینی خداوند و تجلی یافتن اسمای حسنای 

که خداوند در وجود انسان، هدف دیگر آفرینش است، چنان

 فرماید:خداوند می

 ...؛وَ إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلَئكَةِ إِني جَاعِلٌ في األَرْضِ خَلِيفَةً»

من در زمين »به فرشتگان گفت:  ارپروردگوقتي که 

 3«.جانشيني خواهم گماشت

اهداف یاد شده، اهداف کلی آفرینش انسان هستند که 

ها تالش کند تا از هر انسانی باید برای دست یافتن به آن

رحمت الهی برخوردار شود و در مسیر رحمت او قرار گیرد؛ 

دگار و مند شود؛ به عبادت و معرفت پرورها بهرهو از آرامش

                                                 
 .12. طالق:1

 .99. حجر: 2

 .30. بقره: 3
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شهود عالم غیب برسد؛ خلیفه راستین خداوند بر روی زمین 

ید به سوی پروردگار خود باشد و در نهایت، با روی سف

 بازگردد.

 بندي هدفدسته

از  تر ترسیم وها را جزئیبرای رسیدن به اهداف کلی باید آن

 ها نگریست.زاویه عملی به آن

 :ست. هدف از نظر گستره زماني بر سه گونه ا1

ای الف( دراز مدت: )برای نمونه، برای یک طلبه در دوره

سی ساله، چنین اهدافی مطرح است(: مفسر شدن، فقیه شدن، 

شدن، مدیر موفق فرهنگی شدن فیلسوف شدن، مبلّغ موفق 

 و... .

ب( میان مدت: )برای همین طلبه در دوره ده ساله نخست 

قه، استاد شود(: استاد تفسیر، استاد فاین اهداف مطرح می

 . فلسفه، متخصص تبلیغ و...

ج( کوتاه مدت: )این طلبه برای یک یا دو سال نخست 

باید چنین اهدافی را ترسیم کند(: یادگیری قرآن، آشنایی با 

 . فقه،آشنایی با فلسفه،آشنایی با تبلیغ و...

 ها مرتبط با انسان نیز سه نوع است:. هدف از نظر موضوع2

 الف( اهداف فردی 

دین اسالم، فرد، پایه و اساس است و هر طلبه باید در 

 یابی کند:نسبت به خودش در دو جهت هدف

 یک ـ هدف علمی
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بینند. باید دید بعضی افراد، دانش را فقط در مدرک می

ای که هدف علمی ما چیست؟ در چه دانشی و چه رشته

خواهیم متخصص و صاحب نظر باشیم و به چه مقدار از می

 خواهیم دست یابیم؟اطالعات می

 ـ هدف اخالقی و رفتاریدو 

مقصود، در نظر گرفتن فضایل اخالقی به عنوان هدف 

 ها در راستای این هدف اساسی است.عالی و تنظیم برنامه

خواهم عالم و عارف ممکن است طلبه بگوید بعد فردی می

 شوم.

 ب( اهداف خانوادگی

ی دیگر باید اانسان در یک برهه زمانی تنهاست و در برهه

تشکیل خانواده بدهد و پس از آن، خانواده را هم در 

ریزی سهیم بداند. خانواده باید چنان یابی و برنامههدف

مستحکم باشد که به منزله یک انسان واحد باشد که مقدمه 

خواهیم داشته باشیم. ای میآن، هدفیابی است. چگونه خانواده

ای مورد پسند امام نوادهخواهم خاگوید میبرای نمونه،فرد می

 زمان)عج( داشته باشم.

 ج( اهداف اجتماعی

فرد یکی از این دو گونه هدف اجتماعی را در نظر 

 خواهد داشت:

 یک ـ خدمات اجتماعی

 دو ـ ارتباطات اجتماعی
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خواهم گوید بعد اجتماعی میبرای نمونه، طلبه می

خود خدمات قرآنی داشته باشم. طلبه همواره باید به اهداف 

ها تالش کند. شهید قدوسی بیاندیشد و در راه رسیدن به آن

شود، باید از چند معتقد بود هر کس که داوطلب طلبگی می

 شرط اساسی برخوردار باشد:

اوالً در انتخاب طلبگی، هدف متعالی داشته باشد. ثانیاً 

مسیر صحیحی را برای دست یابی به هدف انتخاب کند و 

د کتاب درسی محدود نکند. ثالثاً طلبه خود را به یادگیری چن

باید از پشتکار و استقامت الزم برای دست یابی به هدف 

برخوردار باشد و در نهایت، طلبه باید آمادگی گذشت در راه 

 1هدفش را داشته باشد.

 تهيه فهرست اهداف

برای تشخیص دقیق اهداف بهتر است فهرستی از اهداف 

 2را تهیه کنیم: نظرمورد 

 هايي که بايد برداشته شودگام شخصي اهداف

  بلند مدت

  ميان مدت

  کوتاه مدت

 هايي که بايد برداشته شودگام اهداف مربوط به خانواده

  بلند مدت

  ميان مدت

                                                 
 .51. سيد مسعود موسوي آشان، زندگي نامه شهيد آيت اهلل قدوسي، ص1

 .18. برگرفره از: مديريت زمان، ص 2
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  کوتاه مدت

 هايي که بايد برداشته شودگام اهداف مرتبط با درس و زندگي شغلي

  بلند مدت

  ميان مدت

  کوتاه مدت

 ( فهرست اهداف شخصی و طلبگی3ـ1ل)جدو

 بندي كارهاي الزممرحله چهارم: فهرست

از کارهایی را که باید انجام دهید، به روش زیر تهیه  فهرستی

 کنید:

 . كارهاي ثابت1

گویند که باید هر روز در کارهای ثابت به کارهایی می

ساعتی معین انجام دهید، مانند جلسه درس، خواب، نماز و 

 ها، وظایف شغلی و... .های غذا، مالقاتهدعا، وعد

 .كارهاي متغیر2

توانید در هر ساعتی کارهای متغیر، کارهایی است که می

که مایلید، آن را انجام دهید، مانند مطالعه، استراحت، تکالیف 

 درسی، تفریح، امور اجتماعی، کمک به اعضای خانواده و... .

 کنید:در تهیه این فهرست، دو نکته را رعایت 

هر چه را باید انجام دهید، روی کاغذ بنویسید. در غیر 

 این صورت، ممکن است برخی از کارها انجام نشود.
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دهید، از فهرست خود هر روز، کارهایی را که انجام می

 1جدید و الزم را به آن اضافه کنید. حذف و موارد

کارهاي متغير کارهاي ثابت

  

 

  

 

 وظایف طلبگی ( فهرست كارها و4ـ1جدول) 

 بنديمرحله پنجم: اولويت

 فرماید:ای رسا ميدر جمله )ع(امير کالم، علي

هر کس به کارهای  2«.من اشتغل بغير المهم ضيع االهمّ»

تر باز خواهد های مهمغير مهم مشغول شود، از برنامه

 ماند.

فقط از آن فقه نیست، بلکه در « االهم فاالهم»قاعده 

ریزی هم صادق است. طلبه نامهتربیت و مدیریت و بر

تیزهوش و مبلّغ موفق باید یاد بگیرد که همواره در کارها و 

تر دارد، دنبال کند و را اهمیت بیش چهآنمسائل پیش آمده، 

 وقت خود را بر سر کارهای کم اهمیت هدر ندهد.

                                                 
 .166. نظم و انضباط، ص1

 .447.  غررالحکم، ص2



 53............ .............................................................................ریزیبرنامه مراحل

گیری از پدید ریزی هم برای پیشرو، در برنامهاز این

انی، باید بدانید چه کارهایی آمدن احساس شکست و پشیم

تر دارد. برای مهم است و چه کارهایی اهمیت و ارزشی کم

ها را مشخص کنید. بدین منظور، این کار، باید اولویت

ها را در فهرست کارهایی قرار دهید که باید انجام اولویت

دهنده ای بنویسید که نشانشود و در کنار هر اولویت، شماره

 شد.درجه اهمیت آن با

 توجه کنید که:

اولویت درجه یکم، وظایفی است که اهداف کوتاه مدت 

کند و با رسالت فعلی شما در رسیدن به اهداف را تأمین می

کوتاه مدت سازگارتر است. این امور وظایفی است که باید 

در حال حاضر، مشغول انجام آن باشید. اولویت درجه دوم، 

کنند متوسطی ایفا میوظایفی است که در تأمین اهداف نقش 

های درجه یکم توان آن را به تاخیر انداخت تا اولویتو می

های درجه سوم، وظایفی است که چندان انجام شود. اولویت

تری را ایفا مهم نیست و در رسیدن به اهداف نقش کم

 کنند.می

های درجه یکم، وقت کافی کنار برای انجام دادن اولویت

    1گنجانید.بگذارید و در برنامه ب

                                                 
 .167و166. نظم و انضباط، صص1
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توانید از جدولی به شکل زیر بندی کارها میبرای اولویت

 استفاده کنید.

ف
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هافهرست اولويت
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 ها(: فهرست اولويت 5ـ1جدول )

 هابندي فعالیتمرحله ششم: زمان

توزیع الوقت، توسیع الوقت؛ »اند: بزرگان گفته

 1«.آوردبندی وقت، وسعت وقت میتقسیم

                                                 
 .25،ص13. ره توشه راهيان نور، برنامه ويژه هفرگي،تابسران 1
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ریزی باید با دقت به توزیع زمان در مرحله ششم از برنامه

پرداخت و مدت ترین کارها و نیازها در میان فهرست اولی

زمان الزم برای هر کار و موقعیت زمانی آن را مشخص کرد. 

ای در طول روز ده برنامه اعم از کالس، برای مثال، اگر طلبه

مباحثه، نماز، غذا، خواب، مطالعه، تماشای اخبار و تلویزیون، 

بازی، با فرزندان، صحبت با همسر و یک کار اداری در 

د، باید درباره هر یک از این مدیریت حوزه و مانند آن دار

 ها دو کار دیگر انجام دهد:برنامه

 مقدار زمان الزم برای کار مورد نظر؛

 زمانی که کار مورد نظر باید در آن هنگام انجام شود.

درباره ارزش زمان برنامه  حسن زاده آملیآیت اهلل 

روز چنین طلبگی و توسیع مناسب و بهینه آن در طول شبانه

 گوید:می

لبه، وقتش را مغتنم بشمارد و بداند که در راه کمال ط

خودش، در این مسافت عمرش، با این عمر کم کذایي که 

این مسافت، حصه اوست. در این حصه « با»تا « الف»از 

زمانش، باید خودش را به جایي برساند. اگر حواسش 

جمع بوده باشد، هم رشته فنون و علوم را خوب تحصيل 

شود ر زبان فارسي و عربيش خوب ميکند و هم دستومي

تواند شود و هم ميو هم به نعمت حسن خط متنعم مي

یكي دو تا زبان فرا بگيرد. عمده این است که حواسش 
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جمع بوده باشد. به عزم واحد و هم واحد، محصل باشد و 

 1دنبال تحصيل کمالش باید یك دل داشته باشد.

امزمان انج زمان الزم هانيازها و فعاليت

  کارهاي اوليه

  نيازهاي ثانويه

  نيازهاي کم اهميت

 ( زمان سنجي کارهاي الزم6ـ1جدول)

 جراي برنامها مرحله هفتم:

ریزی، اجرای محدود و آزمایشی مرحله پایانی برنامه

بندی شده است، تا در مدت زمان مشخص )مثالً برنامه زمان

مراحل یاد شده تهیه ای که با توجه به یک هفته( ببینید برنامه

شده است، چه میزان قابلیت اجرایی دارد. در این فاصله، 

های موجود در برنامه را شناسایی کنید و با توجه به آسیب

دهید، تغییرهای ارزیابی کوتاه مدتی که از برنامه انجام می

الزم را در آن بدهید. برای این کار نخست باید بدانید که 

 نه تالش کنید؟ی اجرای برنامه چگوبرا

                                                 
 . 37ت36، صص 22. حوزه، ش 1
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اصول و نکاتی که برای اجرای برنامه الزم است بدانید، 

 عبارتند از:

 . يادآوري روزانه اهداف1

عظمت و قداست اهداف عالی طلبگی را ـ که در 

حقیقت، تحقق آمال انبیا و اولیای الهی و رسیدن به مقام 

سربازی حضرت ولی عصر ارواحنا فداه است ـ هر روزه در 

گاه تجدید عهد و پیمان با حضرتش هر صبح نظر آورید و

تری در شما ایجاد کنید تا انگیزه و احساس مطلوبیت بیش

تر برنامه شود. در نتیجه، با انگیزه افزون تری به اجرای دقیق

 بپردازید.

 . تمركز و نظارت2

تمام توانایی خود را در انجام وظایفی که در برنامه 

خویش بر خویش ناظری  اید، متمرکز کنید. ازمشخص کرده

بگمارید تا بر اجرای وظایف نظارت کند. نظارت و مراقبت 

الکاتبین را پیوسته به یاد آورید. خود را فرشتگان الهی، کرام

در محضر پروردگار متعال ببینید و عمر و زمان خویش را 

ها را بر داری بکوشید و فعالیتامانت او بدانید. در امانت

تر انجام دهید. در پایان روز، تر و مطلوباساس برنامه، دقیق

 های مشخص شده و انجام یافته را ارزیابی کنید.برنامه
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 ترين میزان كارآييترين و كم. شناخت اوقات بیش3

ترین میزان کارآیی خود را ترین و کماوقات بیش

های بشناسید. برنامه خود را چنان تنظیم کنید که اولویت

ترین کارآیی و نشاط را ی که بیشدرجه یکم را در اوقات

دارید، انجام دهید. وظایف کم اهمیت و درجه دوم و سوم را 

تری دارید، اختصاص به ساعتی از روز که نیرو و کارآیی کم

 1دهید.

 . شناخت عوامل از میان رفتن وقت4

ها دوری جویید. از میان رفتن وقت را بشناسید و از آنعوامل 

ان برنده وقت، عبارت است از: ترین عوامل از میرایج

ها و چیزهایی دیگر که های ناخونده، سر و صدا، تلفنمیهمان

آفرینید. برای شما خود برای استراحت یا زنگ تفریح می

 های زیر را به خاطر داشته باشید:مبارزه با این عوامل، توصیه

الف( محل خاصی را برای مطالعه داشته باشید که از 

ی برخوردار باشد. در این صورت، ذهن آرامش و نور کاف

کند. معموالً کتاب خانه، شما به زودی، به تمرکز عادت می

 بهترین جاست.

ای قاطع، ولی با گفتن را بیاموزید و به گونه« ب( نه

رویی، میهمانان و تلفن کنندگان را متوجه کنید که خوش

 گرفتارید.

                                                 
 .167و انضباط، ص  . نظم1
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ن و های سالم خود را کنترل کنید. تلویزیوج( تفریح

ضبط صوت را خاموش کنید و اجازه ندهید وقت تان تلف 

 شود.

شما باید تا جایی که ممکن است، پیرامون خود را برای 

 1مطالعه، مناسب و آماده نگه دارید.

 . انجام هر مقدار ممکن از برنامه5

نکته بسیار مهم در اجرای برنامه این است که بسیاری از 

ه جدید، در صورتی که ها پس از آغاز اجرای برنامطلبه

ترین مانع پیش بیاید و یا ببینند که توان انجام برنامه کوچک

کردند، ندارند، به طور کلی، از را در سطحی که گمان می

شوند. باید کشند و مایوس میریزی دست میبرنامه و برنامه

توجه کرد که انجام هر مقدار از برنامه که ممکن باشد، بهتر 

 زیرا که: از ترک آن است؛

 آب دریا را اگر نتوان کشید

 هم به قدر تشنگی باید چشید 

ای قرار بود روزی ده ساعت مطالعه کند برای مثال، اگر طلبه

تواند، و پس از اجرا دید که در عمل بیش از شش ساعت نمی

همان ده ساعت را از نظر کمّی به شش ساعت کاهش دهد. از 

ال ببرد. بنابراین، سوی دیگر، کیفیت این شش ساعت را با

شود که بخش ترک یا سستی در بخشی از برنامه موجب نمی

                                                 
 .168 و 167 . همان، صص1
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دیگر را هم کنار گذاریم.آخوند شیخ محمد بهاری)ره( در 

 نویسد:بخشی از دستورالعمل خود به شیخ احمد تبریزی می

...در هر مرتبه که هستی، آن نیم رمق که داری، آن قدر 

ری، اگر در آن مسامحه توانی به عمل آورا که به سهولت می

نکردی، آن را به جای آوردی، یک چنین هم بر قوت تو 

افزاید، بلکه زیاده را که فرمود تو یک وجب بیا، من یک می

ذراع و اگر نه مسامحه کردی، آن مقدار قوتت هم در معرض 

زوال است. مثال شب را تا صبح خوابیدی، بنای بیداری 

، تا ملتفت شدی، پاشو. داشتی، نشد، حاال که اول صبح است

حده و بین الطلوعین را بیدار بودن، این خودش هم فیض علی

 1اله جلّ جالله.... توفیقی است از جانب حضرت

 . الجمع مهما امکن اولي من الطرح6

جمع میان دو امر مورد تضاد و متزاحم در صورت امکان، 

ی بهتر از طرح و انجام ندادن هیچ کدام است. این قاعده اصول

بینیم که در گرچه مخصوص اجتهاد است، با دقت نظر می

مسائل مدیریتی و تربیتی نیز صادق است. در اجرای یک 

برنامه ممکن است بین دو امر مردّد شویم و احساس کنیم که 

باید یکی را کنار بگذاریم. در چنین حالتی، باید ببینیم که این 

ن را دارند دو کار، امکان جمع شدن و در کنار هم اجرا شد

                                                 
 .113. شيخ محمد بهاري همداني، تذکره المرقي ، ص1
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یا نه؟ اگر این امکان موجود بود نباید یکی را کنار بگذاریم، 

 تر اجرا کنیم.بلکه باید هردو را هر چند به صورتی ناقص

هایی سید محسن امین جبل عاملی در یکی از سال همسر

شود به که در نجف بود، با داشتن فرزندی شیرخوار بیمار می

ناچار به  شوند. بهرمانده میای که پزشکان از درمان او دگونه

کند و جا از نجف نقل مکان میدلیل نامساعد بودن هوای آن

تواند در برد. نه میهای سهله میخانواده را به یکی از باغ

سهله اقامت کند و درس را رها کند و نه در نجف بماند و 

انا ال يمکنني ترک عیال را در آن شدت بیماری تنها گذارد )

؟( ناگزیر روزها  ترک العيال و کيف الممع بينمماالدرس و ال

گذارد تا نیازها و او را نزد زنان صاحب بستان و بستگانش می

ها پس از نماز لوازمش را از کوفه تهیه کنند و خود صبح

رود؛ زیرا در آن وقت، از وسیله نقلیه صبح، پیاده به نجف می

در اول خبری نبود و با پیمودن بیش از یک ساعت و نیم 

رسید و خود را به درسی که در طلوع خورشید به نجف می

رساند. آن گاه در درس استاد بزرگوارش، آن مقرر بود، می

جست و عصرها به بوستان شیخ آقا رضا همدانی شرکت می

 1گشت.باز می
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دسته تقسیم  توان به چهارها را میبندی، برنامهدر یک دسته

 های دیگری دارند:کرد که خود زیر مجموعه

 . برنامه فردي1

ای است که فقط در محدوده شخصی و برای خود برنامه

سازد. های فردی او را برآورده میشود و نیازانسان تنظیم می

 شود:برنامه فردی به سه حوزه فرعی تقسیم می

 الف( برنامه الهي )اخالقي(

های ویژه ینه اخالقی؛ یعنی طراحی روشریزی در زمبرنامه

دهی به رفتار و گفتار متناسب با قواعد و تربیتی برای شکل

های معنوی و نهادینه سازی آفرینش جاذبه الگوهای دینی،

روابط با خداوند از طریق عبادت و خدمت به خلق.گام 

ریزی اخالقی دو چیز است: ترک محرمات نخست در برنامه

 و انجام واجبات.

 در این زمینه دو نوع برنامه الزم داریم:

 یک ـ برنامه جبرانی

. مثل نماز و روزه و قضا شده برای کارهای از بین رفته

 قضا که باید انجام دهیم و توبه از گناهان. 
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 دوـ برنامه تکاملی یا برنامه رشد

هایی که در صورت نداشتن برنامه جبرانی موجب برنامه

ها همان سیر و شود. این برنامهتر میرشد و تکامل بیش

 سلوک الی اهلل است.

 ب( برنامه جسمي

سالمت روحی انسان با نشاط و سالمت جسم او عجین بوده و 

جدایی ناپذیر است. در این راه، اگر بدن مشکلی پیدا کند، 

باید به سرعت برطرف شود. بهداشت فردی مثل پاکیزگی و 

علم تغذیه در طهارت، ورزش و نرمش منظم و آگاهی به 

 برنامه جسمی تأثیر حیاتی دارد.

 ج( برنامه علمي

ای هر چند آموزی، غذای روح است و هر طلبهمطالعه و علم

شاغل یا مبلّغ دایمی، باید خود را به مطالعه دایم و دارای 

هایی که هر طلبه باید نسبت برنامه خود را عادت دهد. برنامه

 ند از:به علم آموزی در نظر بگیرد، عبارت

تر های منبعی که پیشها و کتابیک ـ مرور دانسته

 خوانده شده است؛

دوـ مطالعه موضوعی منظم در امور دینی و مجموعه 

 آثارها مانند مجموعه آثار شهید مطهری؛

 سه ـ نگاه به جراید و مسائل روز؛

 چهارـ فیش برداری و یادداشت درباره تبلیغ و ایام تبلیغی؛
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 دامه تحصیالت حوزوی.ها و اپنج ـ کالس

 . برنامه خانوادگي2

ریزی خانوادگی عبارت است از طراحی کیفیت حضور برنامه

بندی افراد خانواده در خانه و کیفیت ارتباط افراد با هم و زمان

ریزی امور مشترک و مخصوص هر فرد در خانه. در برنامه

 خانوادگی باید به وارد زیر توجه کرد:

 الف( برنامه غذایی

 های آموزشی و تحصیلی( برنامهب

 های اخالقی و معنوی خانوادهج( برنامه

 د( برنامه خواب

 هـ( برنامه تلویزیون

 و( برنامه مسافرت و تفریح

 ز( برنامه تربیت فرزندان

 ح( برنامه مطالعه در خانه

 ط( برنامه نظافت شخصی و نظافت خانه و... .

 . برنامه اجتماعي3

ها، جتماعی؛ یعنی ایجاد نظم در فعالیتریزی در زمینه ابرنامه

 1.هاها و گردشها، تفریحها، دید و بازدیدها، معاشرتبرنامه

                                                 
 .155. نظم و انضباط، ص 1
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 در قرآن کریم، فرد و جامعه هر دو مهم و قابل توجه

ناچار با افراد آن  ای قرار گرفتیم، بههستند. وقتی در جامعه

 ها وظایفی خواهیم داشت.مرتبط هستیم و در برابر آ ن

 . برنامه اقتصادي4

ریزی اقتصادی، ایجاد نظم در کسب و کار و برنامه

های متناسب کردن آن با شریعت و حقوق مدنی، ویژگی

فردی و نیازهای جامعه اسالمی است. برای طالب محترم، 

ای برای مصرف صحیح و بهینه شهریه برنامه اقتصادی، برنامه

رسد. اگر و هرگونه درآمد دیگری است که به دست شان می

مصرف طلبه دارای برنامه نباشد و با شعار توکل، برنامه 

اقتصادی را به کلی کنار زنیم یا بلند پروازانه با درآمد کم 

های کالن طلبگی برخورد کند، به زودی زیر بار قرض

رود و به جای پرداختن به مطالعه و ترویج اسالم، تنها در می

سُوءُالتَّدبیرِ »بود.  ها خواهدها و قرضفکر پرداختن قسط

ریزی )مالی(، کلید فقر بدی تدبیر و برنامه 1؛«مِفتَاحُ الفَقر

افتد طلبه، کتابی را که نیاز ندارد، است. بسیار اتفاق می

تواند. خرد یا اینکه برای رفتن به جایی که با تاکسی میمی

گیرد البته وی پس از پیمودن دوران ماشین دربست می

های مختلف و پرداختن به مسئولیتتحصیل در حوزه 

تواند در برنامه مالی و اقتصادی تجدید نظر کند. اجتماعی، می

                                                 
 .549، ص2. ميزان الحکمه، ج1
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طالب نیز مانند دیگر مردم باید برای درآمد صحیح، مصرف 

صحیح، شرکت در کارهای خیر و کمک به پیشرفت مادی و 

 ریزی کنند.معنوی مراکز دینی در جامعه اسالمی برنامه

 برنامه روزانه

 بندي قرآني روز و شبسیمتق

هر روز او )خدا( در  1،«کل یوم هو فی شأن»بر اساس 

شود و برنامه جهان، کاری است. امور هستی روز به روز نو می

روزی است. قرآن کریم در نگاه خود به زمان، از شب و شبانه

ها و ذکر اوصاف کند و حساب این دو را در قسمروز یاد می

 سازد:دا میها، از هم جو ویژگی

 2،«والنهار اذا جالها»

 3،«والليل اذا یغشاها»

 4،«جعل الليل سكنا»

 5،«علنا الليل لباساو ج»

 6،«و جعلنا النهار معاشا»

                                                 
 .29. الرحم : 1

 .3. شمس: 2

 .4. شمس: 3

 .96. انعام: 4

 .10. نباء:5

 .11. نباء:6
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 1«و من الليل فاسجد له و سبحه ليال طویالً»

 2،«قم اليل اال قليال نصفه او انقص منه قليال او زد عليه»

ذت و استراحت و با توجه به آیات یاد شده، شب برای ل

کارهایی که با سکون و آرامش سازگار است، مانند عبادت و 

محاسبه در نظر گرفته شده است و روز برای کار و تالش و 

 هایی که به جنب و جوش و نیاز دارد.فعالیت

 روز در رواياتاهمیت شبانه

روز و اهمیت آن وجود داردکه روایاتی هم درباره شبانه

 شود:به طور اختصار ذکر می

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ یَوْمٍ یَأْتِي عَلَي ابْنِ آدَمَ . 1

إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ یَا ابْنَ آدَمَ أَنَا یَوْمٌ جَدِیدٌ وَ أَنَا عَلَيْكَ 

قُلْ فِيَّ خَيْراً وَ اعْمَلْ فِيَّ خَيْراً أَشْهَدْ لَكَ بِهِ یَوْمَ شَهِيدٌ فَ

 3.الْقِيَامَةِ فَإِنَّكَ لَنْ تَرَانِي بَعْدَهَا أَبَدا

روزی نيست که برآدمي وارد شود مگر آنكه بگوید: ای 

ای هستم و بر تو گواه. فرزند آدم، من روز جدید و تازه

خوبي در من انجام ده پس مرا سبب نيكي قرار ده و کار 

که در روز رستاخيز به نفعت گواهي دهم. به راستي که 

از آن پس)در سرای دیگر( هرگز مرا نخواهي دید.) زیرا 

                                                 
 .26. انسان: 1

 .3و2. مزمل:2

 .523، ص2. الکافي، ج3
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نشئه عمل و تكليف این دنياست و آخرت، سرای عمل و 

 1ظرف تكليف نيست و روز حساب است.(

ضَي لَا تَرْجُوهُ وَ یَوْمٌ وَ قَالَ ع أَلَا إِنَّ الْأَیَّامَ ثَلَاثَةٌ یَوْمٌ مَ. 2

بَقِيَ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ یَوْمٌ یَأْتِي لَا تَأْمَنُهُ فَالْأَمْسِ مَوْعِظَةٌ وَ الْيَوْمَ 

غَنِيمَةٌ وَ غَداً لَا تَدْرِی مَنْ أَهْلُهُ أَمْسِ شَاهِدٌ مَقْبُولٌ وَ الْيَوْمَ 

 2.أَمِينٌ مُؤَد

و اميدی به  بدانيد که روزها سه است: روزی که گذشت

بازگشت آن نداری؛ روزی که مانده و هم اکنون در آني 

آید و اطمينان به آمدن آن نيست. دیروز، و روزی که مي

و امروز، غنيمت و از فردا خبر نداری که از آن کيست... 

داری است که هر چه به او بسپاری )و هر امروز امانت

 3د.گردان کاری در آن انجام دهي( به تو باز خواهد

 تقسیم روز در روايات

های کلی دارد، باید به مرور که برنامههر فرد عالوه بر این

روایات در  ریزی روزانه برسد.ها را خرد کند تا به برنامهآن

و بیش متفاوت، ولی  مورد تنظیم برنامه روزانه دستورهایی کم

قابل جمع دارند که برای روشن شدن ابعاد بحث به این 

 کنیم:ه میروایات اشار

                                                 
 .41. گوهر وقت، ص1

 .60، ص75. بحاراالنوار، ج2

 . گوهر وقت، همان.3
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 معاذ بن جبل را وصیت کرد: )ص(پیامبر اکرم. 1

و علي العاقل ان یكون له ساعه یناجي فيها ربه و »... 

ساعه یتفكر فيها صنع اهلل و ساعه یحاسب فيها نفسه و 

ساعه یتخلي فيها لحلجته من حالل و علي العاقل ان ال 

یكون ساعيا اال في ثالث تزود لمعاد و مرمه لمعاش او 

ذه غير محرم و علي العاقل ان یكون بصيرا بزمانه مقبال ل

 «علي شانه حافظا للسانه.

... و بر شخص عاقل است که باید برای او ساعتي باشد 

که در آن با خدای خود مناجات کند و ساعتي که در آن 

در مصنوعات خدا فكر کند و ساعتي که در آن به حساب 

های و به حاجتخود برسد، ساعتي که در آن خلوت کند 

خود از راه حالل برسد. و بر عاقل است که کوشش او 

نباشد مگر در سه چيز: یا بهره برداری برای معاد خود، یا 

اصالح کردن امر معاش و یا لذتي که حرام نباشد. بر 

عاقل است که به زمان خود بينا باشد و شئون و شخصيت 

 1دارد. کند و زبان خود را نگه خود را حفظ

 :فرمایدچنین می )ع(علی المؤمنینامیر. 2

اِنَّ لَيلَكَ وَ نَهَارَکَ ال یستَوعبانِ حَاجَاتِكَ فَاقسِمهَا بَينَ »

 2«عَمَلِكَ وَ راحَتِكَ.

                                                 
 .295ت291. ارشاد القلوب ديلمي، ترجمه: سيد عباس طباطبابي، صص1

 .480. غرر الحکم،ص2
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به راستي که شب و روز تو تمام نيازهایت را پوشش 

روز را بين کار و آسایشت دهد. پس اوقات شبانهنمي

 1تقسيم کن.

ؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ سَاعَةٌ یُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ یَا بُنَيَّ لِلْمُ. 3

سَاعَةٌ یُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ یَخْلُو فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَ 

لَذَّتِهَا فِيمَا یَحِلُّ وَ یُحْمَدُ وَ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ بُدٌّ مِنْ أَنْ یَكُونَ 

مَعَاشٍ أَوْ خُطْوَةٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي شَاخِصاً فِي ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِ

 2.غَيْرِ مُحَرَّمٍ

ای فرزندم، برای مؤمن سه زمان متصور است: ساعتي 

که در آن با خدای خویش مناجات کند و ساعتي که در 

آن نفس خویش را ارزیابي کند، و ساعتي که در آن، 

های حالل و پسندیده آزاد نفس خویش را با لذت

رد و سزاوار نيست که مؤمن به جز این سه کار گذامي

مشغول باشد: رونق معاش و زندگي و گامي به سوی 

 معاد یا لذت غير حرام.

یَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ إِذَا کَانَ عَاقِلًا أَنْ یَكُونَ لَهُ أَرْبَعُ سَاعَاتٍ . 4

بُ فِيهَا مِنَ النَّهَارِ سَاعَةٌ یُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ یُحَاسِ

نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ یَأْتِي أَهْلَ الْعِلْمِ الَّذِینَ یَنْصُرُونَهُ فِي أَمْرِ دِینِهِ 

                                                 
 .4ريزي در راسراي تحصيل و طلبگي، ص. برنامه1

 .88،ص1. بحاراالنوار،ج2
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وَ یَنْصَحُونَهُ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّتِهَا مِنْ أَمْرِ 

 1.الدُّنْيَا فِيمَا یَحِلُّ وَ یُحْمَدُ

برنامه( بر عاقل شایسته است که در روز چهار ساعت)

داشته باشد. ساعتي که در آن با خدای خویش مناجات 

کند و ساعتي که در آن، نفس خویش را حسابرسي کند و 

ساعتي که در آن نزد اهل علم رود تا او را در امر دین 

یاری کنند و نصيحت کنند و ساعتي که نفس خود را 

 های زیبا و پسندیده رها سازد.ميان لذت

سَاعَةٌ یَتَفَكَّرُ فِيهَا .. أَنْ تَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ. ..لِ.وَ عَلَي الْعَاقِ. 5

 2...صُنْعَ اللَّهِ إِلَيْهِ ِ.

های بر عاقل شایسته است... که چندین برنامه در ساعت

مختلف داشته باشد.... و ساعتي که در خلقت خویش به 

 . دست قدرت الهي بياندیشد...

 فرماید:می )ع(امیرالمؤمنین. 6

جتَهِدوا في اَن یكونَ زَمانُكم اَربَعَ سَاعاتٍ سَاعةٌ اِ ...

لِمُناجاتِ اهللِ و سَاعهٌ ِالمر المَعاشِ و سَاعهٌ لِمُعاشرهِ 

اِالخوانِ و الثِّقاتِ الَّذینَ یعرفُونَكم عُيوبَكُم و یخلِصونَ لَكِم 

في البَاطِن و سَاعهٌ تخلون فيها لِلذَّاتِكُم في غَيرِ مُحَرَّمٍ و 

 3.. هِ السَاعَهِ تَقدِرونَ عَلي الثَّالثَهِ سَاعات..بِهذِ

                                                 
 .131، ص1ج. همان، 1

 .96، ص16.وسائل الشيعه، ج2

 .433؛ تحف العقول، ص321، ص78. بحاراالنوار، ج 3
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های زندگي تان چهار قسمت داشته بكوشيد تا لحظه

باشد: یك قسمت برای مناجات با خدا و یك قسمت 

برای کسب معاش و یك قسمت برای معاشرت با برادران 

کنند و با تان آگاه ميو معتمداني که شما را به عيوب

کنند و ن از سر اخالص برخورد ميشما در ظاهر و باط

های حالل خود اختصاص دهيد. بخشي را نيز به خوشي

]بدانيد که[ با این قسمت بر سه قسمت دیگر قدرت 

 1یابيد.مي

 فرماید:می )ع(علی امیرالمؤمنین. 7

لَا تَجْعَلَنَّ أَکْثَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَ وُلْدِکَ فَإِنْ یَكُنْ أَهْلُكَ وَ 

کَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُضِيعُ أَوْلِيَاءَهُ وَ إِنْ یَكُونُوا وُلْدُ

 2.أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ شُغُلُكَ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ

تر کارت را برای زن و فرزندت قرار مده که اگر بيش

دوستان خدایند، خدا دوستانش را ضایع نكند، و اگر 

 3د، تو را غم دشمنان خدا چرا باید؟دشمنان خداین

 فرمود: )ع(صادق امام. 8

                                                 
 .13ريزي در راسراي تحصيل و طلبگي،ص. برنامه1

 .73، ص101. بحاراالنوار، ج2
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کَانَ فِيمَا وَعَظَ لُقْمَانُ ابْنَهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا بُنَيَّ اجْعَلْ فِي 

أَیَّامِكَ وَ لَيَالِيكَ وَ سَاعَاتِكَ نَصِيباً لَكَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ 

 1.تَرْکِهِ فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ لَهُ تَضْيِيعاً مِثْلَ

از جمله پندهایي که لقمان به فرزندش داد، این بود که به 

ای را روز، بهرههای شبانهاو گفت: فرزندم، در ساعت

برای آموختن علم قرار بده؛ زیرا ترک هيچ چيزی مانند 

 سازد.ترک علم تو را ضایع نمي

 :فرمایدمی )ع(علین یمؤمنالامیر. 9

نْظُرُ فِيهِ وَقْتاً لَا یُقْصَرُ بِهِ عَنْهُ ثُمَّ أَفْرِغْ ءٍ تَفَاجْعَلْ لِكُلِّ شَيْ

فِيهِ مَجْهُودَکَ وَ أَمْضِ لِكُلِّ یَوْمٍ عَمَلَهُ وَ أَعْطِ لِكُلِّ سَاعَةٍ 

قِسْطَهَا وَ اجْعَلْ لِنَفْسِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَفْضَلَ تِلْكَ 

 2«.هَا لِلَّهِ إِذَا صَحَّتْ نِيَّتُكَالْمَوَاقِيتِ وَ إِنْ کَانَتْ کُلُّ

برای ارتباط خودت با خدای سبحان بهترین قسمت از 

 وقتت را قرار بده.

درباره روز قیامت که روز ارزیابی بزرگ همه . 10

 نقل شده است: )ع(ها است، از پیامبر اکرمانسان

وْمٍ مِنْ أَیَّامِ عُمُرِهِ لِلْعَبْدِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَي کُلِّ یَأَنَّهُ یُفْتَحُ 

أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ خِزَانَةً عَدَدَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَخِزَانَةٌ 

یَجِدُهَا مَمْلُوءَةً نُوراً وَ سُرُوراً فَيَنَالُهُ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهَا مِنَ 

                                                 
 .169،ص1. بحاراالنوار،ج1

 .158،ص13. مسردرک الوسائل، ج 2
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أَدْهَشَهُمْ عَنِ الْفَرَحِ وَ السُّرُورِ مَا لَوْ وُزِّعَ عَلَي أَهْلِ النَّارِ لَ

الْإِحْسَاسِ بِأَلَمِ النَّارِ وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي أَطَاعَ فِيهَا رَبَّهُ ثُمَّ 

یُفْتَحُ لَهُ خِزَانَةٌ أُخْرَی فَيَرَاهَا مُظْلِمَةً مُنْتِنَةً مُفْزِعَةً فَيَنَالُهُ عِنْدَ 

مَ عَلَي أَهْلِ الْجَنَّةِ مُشَاهَدَتِهَا مِنَ الْفَزَعِ وَ الْجَزَعِ مَا لَوْ قُسِ

لَنُغِّصَ عَلَيْهِمْ نَعِيمُهَا وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي عَصَي فِيهَا رَبَّهُ ثُمَّ 

یُفْتَحُ لَهُ خِزَانَةٌ أُخْرَی فَيَرَاهَا فَارِغَةً لَيْسَ فِيهَا مَا یَسُرُّهُ وَ لَا 

ءٍ أَوِ اشْتَغَلَ فِيهَا بِشَيْمَا یَسُوؤُهُ وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي نَامَ فِيهَا 

مِنْ مُبَاحَاتِ الدُّنْيَا فَيَنَالُهُ مِنَ الْغَبْنِ وَ الْأَسَفِ عَلَي فَوَاتِهَا 

حَيْثُ کَانَ مُتَمَكِّناً مِنْ أَنْ یَمْلَأَهَا حَسَنَاتٍ مَا لَا یُوصَفُ وَ 

 1.مِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَي ذلِكَ یَوْمُ التَّغابُنِ

رستاخيز، در برابر هر روز از روزهای عمر هر  در روز

ای، بيست و چهار گنجينه باز خواهد شد؛ به تعداد بنده

ای را پر از نور و شادماني روز، گنجينههای شبانهساعت

گاه از مشاهده آن، آن قدر خوشحال و شادمان یابد، آنمي

شود که اگر شادماني که به او رسيده است، بر دوزخيان 

ها را به حيرت افكند که درد آتش چنان آند، آنپخش شو

را حس نكنند. این گنجينه همان ساعتي است که بنده، 

گاه گنجينه دیگری پروردگارش را اطاعت کرده است. آن

برایش باز شود که آن را بسي تاریك، بد بوی و 

ترسناک بيند از دیدن آن به قدری ترس و ناشكيبایي بدو 

ها را بهشتيان تقسيم کنند، عيش آنرسد که اگر آن را بر 

شان را تيره کند. آسایي و فراخيمنغص کند و نعمت و تن

                                                 
 .262، ص7. بحاراالنوار، ج1
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آن ساعتي است که بنده، پروردگارش را نافرماني کرده 

است. سپس گنجينه دیگری بر وی گشوده خواهد شد که 

آن را تهي بيند؛ یعني نه چيزی در آن یابد که شادمانش 

رده خاطر سازد و موجب کند و نه چيزی که او را آز

بدحالي و پریشاني وی شود و آن ساعتي است که 

خوابيده یا به کاری مباح و روا از مباحات و کارهای 

جهت زیان بدو حالل و جایز دنيایي مشغول شده که بدین

رسد و مغبون شود و دریغ و افسوس خورد بر فوت و از 

ته که توانایي و مكنت داشدست دادن آن ساعت؛ چه این

چنان است که آن را پر از حسنات و کارهای نيك کند آن

که در وصف نگنجد. به همين سبب است گفته خدای 

 1است. تعالي: آن روز، روز مغبوني

 فرماید:می )ع(کاظمامام . 11

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَي لَيُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَي لَيُبْغِضُ »

 2«.الْفَارِغَ الْعَبْدَ

 دارد.کار را دشمن ميخدا، بنده، پرخواب و بي

 فرماید:می )ع(علی امیرالمؤمنین. 12

 3.«مَشْغُولٌ وَقْتُهُ ..ُؤْمِنُ. الْم»

مؤمن همواره مشغول کار است، یعني مؤمنان اوقات 

 بيكاری ندارند.

                                                 
 .101و100ر وقت، صص. گوه1

 .169، ص3. م  ال يحضره الفقيه، ج2

 .305، ص64. بحاراالنوار، ج3
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 جمع بین روايات

 ایروز هر طلبهبا توجه به روایاتی که گذشت، شبانه

 های زیر تقسیم شود:تواند به بخشمی

و  )ص(. زمان عبادت و ارتباط با خدا و پیامبر اعظم1

 )ع(قرآن و اهل بیت

 . زمان تفکر در صنع الهی در خویشتن و جهان2

 . زمان ارتباط با خانواده )همسر و فرزندان(3

 . زمان مطالعه و تحصیل4

 ادههای مالی خانو. زمان امر معاش وخرید و برنامه5

 . زمان ارتباط با دوستان و جامعه6

 . ارتباط با عالمان دینی و راهنمایان اخالقی7

 . زمان استراحت و لذت و تفریح8

روزی برای کارهای های شبانهریزی ساعت. برنامه9

 .علمی

های شبانه خود را طبق برنامه شاگرد باید اوقات و فرصت

زیرا این کار  ریزی نماید؛بندی و طرحتحصیلی خود، تقسیم

یعنی داشتن برنامه روزانه و تقسیم اوقات، موجب برکت و 

گردد. های تحصیلی دانشجو میازدیاد عمر علمی و فرصت

شاگرد باید بازمانده عمر خویش را غنیمت بشمارد؛ زیرا 

توان آن را بهاست که نمیچنان گرانبازمانده عمر انسان آن

 آن تعیین کرد. ارزیابی نموده و قیمت و بهایی برای
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ها و ها برای حفظ کردن، سحربهترین اوقات و فرصت

ترین فرصت برای بحث و ساعات پس از نیمه شب و عالی

ترین موقع وگوهای علمی، ساعات بامدادان و مطلوب گفت

ها برای کتابت و نگارش، اوقات، نیمروز و سودمندترین لحظه

و باز مانده برای بررسی و مطالعه و مذاکره، شبانگاهان 

 ساعات روز است.

کند، این ها و بیاناتی که تجربه نیز آن را تأیید میاز گفته

است که حفظ کردن مطالب در شبانگاهان از حفظ کردن در 

تر است؛ چنان که حفظ مطالب در حالت ساعات روز نافع

گرسنگی و عدم امتالء معده، سودمندتر از هنگام سیری 

 1«.است

 هاريتوصیه شیخ محمد ب

آخوند شیخ محمد بهاری همدانی)ره( در قسمتی از 

 نویسد:دستورالعمل برای شیخ احمد تبریزی چنین می

ترتیب که  بر شیخ احمد الزم است عمل کردن ]به[ این

 نویسم:می

اوالً هر کاری دارد، باید اوقات خود را ضایع نکند. نکند 

قتی بعضی از وقت او مهمل در برود. باید برای هر چیزی و

قرار دهد، اوقات او منقسم گردد و قسمتی را باید وقت 

عبادت قرار دهد. هیچ کاری در آن وقت غیر از عبادت نکند. 

                                                 
 .422. آداب تعليم و تعلم در اسالم، ص1
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وقتی را وقت کسب و تحصیل معاش خود قرار دهد و قسمتی 

را به امور اهل و عیال خود و وقتی را برای خور و خواب قرار 

قات او ضایع گردد. ها را به هم نزند تا همه اودهد. ترتیب این

خود مهما امکن اول شب را وقت خواب قرار دهد. بی

آخر شب از او فوت شود و متذکراً او را خواب [ که]ننشیند

ببرد. با طهارت بخوابد، ادعیه ماثوره را بخواند خصوص 

 1تسبیح حضرت صدیقه طاهره)س( را... .

 اوقات فراغت

سیر های دشوار در ماوقات فراغت از جمله گذرگاه

به این مهم توجه کافی  ریزی و عمل است. اگر طلبهبرنامه

نداشته باشد و برنامه مناسب برای اوقات فراغت خود و 

خانواده نچیند، بسیاری از عمر خویش را از دست خواهد داد 

و در اوقات کار در حسرت از دست دادن ایام فراغت، بازده 

 .کافی نخواهد داشت

 فرمود: به ابوذر )ص(اعظمپیامبر 

یَا أَبَا ذَرٍّ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا کَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَ 

فَرَاغَكَ قَبْلَ  ..الْفَرَاغُ یَا أَبَا ذَرٍّ اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ.

  2.شُغْلِكَ وَ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

                                                 
 .114و  113. تذکره المرقي ، صص1

 .140، ص12. مسردرک الوسائل، ج2
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ها ه آنتر مردم دربارهستند که بيش ای اباذر، دو نعمت

ها توانند از آنشوند و به درستي نميدچار زیان مي

استفاده کنند: یكي، صحت و عافيت بدن و دیگری، فراغ 

بال و ایام و لحظات دوری از کارهای رسمي روزانه 

است. ای اباذر، پنج چيز را پيش از پنج چيز دیگر غنيمت 

ات را و زندگي شدن شمار... فراغت را پيش از مشغول

 از مرگ.پيش 

 برنامه روزانه و تلويزيون

های مشابه امروزه وارد زندگی انسان تلویزیون و رسانه

اند و طالب نیز با این وسایل ارتباط جمعی دست به شده

تر از تر و حساسگریبانند. نگاه کردن به تلویزیون، ظریف

سازی برای آن است، چون دیدن، انسان را منفعل و برنامه

کند و خود اش دور میاو را از خود واقعی سازد ومشغول می

شود، جای آن را مجازی که از فیلم و سریال مشاهده می

رو، جذابیتی که دیدن یک خود یا خودهای گیرد. از اینمی

جدید دارند، چشم انسان را به دنبال این جعبه جادویی 

بینیم که چندین ساعت از یک روز فرد کشاند و گاه میمی

که اشای تلویزیون سپری شده است، بدون اینفقط برای تم

دانش، فن، ادب یا اخالق چندانی از آن به دست آمده باشد؛ 

ها یا سازندگان در سطحی از معرفت و چون سازنده این برنامه
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هم خواص دینی، برنامه  هنر نیستند که برای خواص و آن

 مفید بسازند. حال چه باید کرد؟

برای کنار گذاشتن تلویزیون رسد تغییر عادت به نظر می

رو، در برای بسیاری از افراد کاری دشوار است. از این

ریزی برای تلویزیون، دو راه برای طالب پیشنهاد برنامه

 شود:می

 .سیاست کم کردن

سیاست جهت دهی نگاه به تلویزیون: یعنی تبدیل نگاه 

 ها به تحلیل علمی، هنری،خالی از تحلیل و اندیشه در برنامه

 فقهی و اعتقادی.

های زندگی طالب، در با توجه به متن روایات و ویژگی

های ثابتی به روز، چنین برنامهطول دوران طلبگی برای شبانه

 1صورت کلی قابل پیش بینی است:

ساعت 3 غذا و ورزش

ساعت 2 ()ع(بيتدعا، زيارت و ذکر اهل ،عبادت )نماز، قرآن

دقيقه30تا15 و علما )ع(ئمهمطالعه کتب اخالقي و سر گذشت ا

دقيقه 30تا15 تلويزيون و...( آشنايي بامسائل روز و اخبار)روزنامه، راديوو

خانواده، گردش و تفريح و لذت حالل يا ارتباط با اعضاي مسجد 

 هاو محله تبليغي در ايام تبليغ و سر زدن به خانه آن

ساعت 2

ساعت 8 ام تبليغکالس و مطالعه رسمي و پژوهش يا تبليغ در اي

يک ساعت همسايگان و پدر و مادر و خويشاوندان 

ساعت24 جمع کل

                                                 
 ، با تغيير.17ريزي در راسراي تحصيل وطلبگي، ص. برنامه1



 83........... ............................................................................. هابندی برنامهدسته

 ويژگي برنامه روزانه

های دیگر باید سیال و قابل برنامه روزانه بر عکس برنامه

 انعطاف باشد.

 تعريف برنامه روزانه سیال:

 ها را تغییر دهیم.. قابل تغییر باشد باید بتوانیم برنامه1

بینی ناپذیر ایی برای کارهای غیر مترقبه و پیشه. زمان2

در نظر گرفته شود. هر روز باید ساعتی را برای این موارد 

 اختصاص دهیم.

های روز در های سنگین را باید در بهترین لحظه. برنامه3

های ثابت روزانه باید این موارد در نظر گرفت. در کنار برنامه

 برنامه سنگین انجام داد:نظرگرفته شود ودر دو زمان نباید 

 های خستگیالف( لحظه

هایی که معموالً کاری های زلزله خیز )زمانب( لحظه

 شود(آید و برنامه لغو میپیش می

های ثابت در اول صبح،آخر شب قبل و بعد از برای برنامه

 بندی کنیم.نمازها مناسب است زمان

رگان ریزی روزانه است. بز. نماز، محور تنظیم برنامه4

کنند، نماز تابلوی اعمال کارهای خود را با نماز تنظیم می

است. در نمازها به ویژه نمازهای اول وقت باید ببینیم حال 

معنوی ما چگونه است؟ اگر اول وقت نیست، مقید باشیم که 

آن را در اول وقت بخوانیم. اگر نمازمان خالصانه نیست، با 
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شود، باید انده نمیاخالص بخوانیم و اگر با حضور قلب خو

هایی را که باید انجام رفتارهای پیش از نماز و برنامه

های خود را در انجام دادیم، به یاد آوریم و کاستیمی

ها بررسی کنیم. آن گاه از کارهای ناشایست خود برنامه

آمرزش بخواهیم تا حال معنوی از دست رفته را به دست 

 آوریم.

 الف( نماز صبح تا نماز ظهر 

 ب( نماز ظهر تا نماز مغرب

 ج( نماز مغرب تا نماز صبح 

 یابی کنیم.در نهایت، باید هر روز عملکرد خود را ارزش

 

 هایی از علمای بزرگ درباره اوقات فراغتسرگذشت

 امام خمینی)ره( و تنظیم وقت

یکی از شاگردان امام خمینی)ره( درباره نطم اوقات 

 گوید:ایشان می

قدر برای شد. آنشروع می 8 درس صبح استاد ساعت

خواست با وقت حساسیت داشتند که اگر کسی در راه می

توانست ایشان را متوقف سازد که له صحبت کند، نمی معظم

ایشان دیرتر به مقصد برسد. همان طور که در راه حرکت 

 1فرمود.ها را هم میکرد، پاسخ سؤالمی

                                                 
 .83 ص ،5 ج ي امام خميني)ره(،هاي ويژه از زندگ. سرگذشت1
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 گوید:یکی از بستگان امام می

مایه خود را به بیهودگی لحظه از عمر گرانامام حتی یک 

گذراندند، دایماً مشغول کار بودند. شما اگر یک دفتر نمی

توانستید از کردید، دایماً میداشتید و با امام حرکت میبرمی

امام، کار خوب و مطالعه ثبت کنید. امام در عین پرکاری و 

وز ترین رمتالش مداوم بسیار منظم بودند. یکی از اساسی

موفقیت امام در زندگی، نظم ایشان بود. اهل منزل امام، 

زندگی ایشان را به صورت یک ساعت اتوماتیک و خودکار 

درک کرده بودند و لذا دستورالعمل کارشان را از روی کار 

 کردند.امام منظم می

خوابند، چه ساعتی دانستند که امام چه ساعتی میدقیقاً می

ای بخورند، چه زمانی برای شوند، کی باید چبیدار می

آیند امام در نجف که بودند، طالب، مالقات بیرون می

ها کردند. آنهای خود را از روی کار امام تنظیم میساعت

دانستند که امام چه ساعتی به حرم رفته و یا در این دقیقاً می

 شوند.ساعت به درس حاضر می

 )ره(تنظیم دقیق برنامه روزانه در سیره امام خمیني

که انباشته از کتاب و رفتم، با اینگاهی که به اتاق امام می

کاغذ و یاداشت بود، مع ذلک هر کاغذ یا یادداشتی را 

ها با که تمام آنکردند، برای اینخواستند، فوراً پیدا میمی

نظم و در جای مخصوص به خود بود. وقت شناسی ایشان نیز 
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که برای درس قبل از این افتادخیلی دقیق بود. مکرر اتفاق می

تشریف ببرند، خدمتشان بودم که تا آخرین لحظات با کتاب 

شد، بالفاصله بلند سر و کار داشتند و همین که وقت درس می

 شدند.شدند و با سرعت عازم درس میمی

خاستند، امام از ساعت سه نیمه شب از خواب بر می

های دیگر هجهت رسیدگی به اخبار جهان که قبالً از روزنام

های عبادی. صبحانه را ساعت هفت ترجمه شده بود و برنامه

خوردند و بعد از صبحانه تا ساعت نه به کارهای مربوط می

کردند. از ساعت نه تا ده به مسائل داخل ایران رسیدگی می

دادند. صبح، کارهای شخصی مربوط به خودشان را انجام می

دارهای خصوصی از ده الی دوازده ظهر، مصاحبه و دی

بعد از ظهر برنامه نماز و نهار بود و بعد  2داشتند. از دوازده تا 

کردند. از ساعت سه الی پنج از آن یک ساعت استراحت می

بعد از ظهر به کارهای مربوط به انقالب ایران در رابطه با 

پرداختند. از های رسیده میخودشان از قبیل اخبار و نامه

نماز مغرب و عشا و رسیدگی مجدد  ساعت پنج بعد از ظهر،

شب که موقع شام ایشان  9به مسائل داخلی ایران تا ساعت 

به رادیوهای مختلف و  11بود. از بعد از شام تا ساعت 

دادند و ساعت اخبارهایی که قبال ضبط شده بود، گوش می

 1خوابیدند.می 11

                                                 
 .50 ، ص4. همان، ج1
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تواند برای ما درسی نکتة دیگری از زندگی امام که می

ای که بعد از نماز ظهر و عصر این بود که در فاصله باشد،

ای آمدند، اگر در این مدت کوتاه، چند دقیقهبرای نهار می

خواندند و گاهی این داشتند و میشد، قرآن برمیفرصت می

گذاشتند که حتی تر از دو دقیقه بود و ایشان نمیاوقات کم

در موقع  چند دقیقه از عمرشان بیهوده بگذرد و یا این که

آمدند تا وسایلشان را بچینند، مصاحبه خبرنگارها وقتی می

 1گذاشتند که وقتشان تلف شود.نمی

 شهید مطهري و تنظیم وقت

 کند:نزدیک ایشان در این باره نقل می بستگاناز  ییک

... در تنظيم وقت خيلي دقيق بودند به طوری که از تمام 

خواندند، که ميکردند. نماز ظهر را اوقات استفاده مي

خوردند. خوردند. اگر چيزی نبود نان و ماست ميغذا مي

کردند و به خوابيدند. بعد تجدید وضو ميیك ساعت مي

شدند تا موقعي که آمدند، مشغول مياتاق مطالعه مي

های مدرسه علوی و استادان و دانش جویان بچه

گفتند و بعد از نماز مغرب در آمدند. ایشان درس ميمي

کردند و جلسه مطالعه مي 11و 10اتاق مطالعه تا ساعت 

گفتند سرم دارد گيج آمدند، ميداشتند و بعد که مي

دقيقه الي نيم ساعت قرآن  20رود و قبل از خواب مي

                                                 
 .47 و 46 . همان، صص1



 ریزیهای برنامهمهارت ................................................................................88

 5/2خوابيدند. از مي 12خواندند و حدود ساعت مي

 1. ایستادند...نصف شب به نماز شب و مناجات مي

 برنامه هفتگي

ه را باید به مثابه روزهایی که با هم کم و بیش یک هفت

هایی دارند، در نظر گرفت. روشن است که پنج شنبه، فرق

های اساسی اند، تفاوتجمعه و شنبه که سه روز پشت سرهم

ای مشترک در نظر توان برای هر سه روز، برنامهدارند و نمی

روزهای  ای متناسب باای، باید برنامهگرفت. بنابراین، هر طلبه

هفته و شرایط خاص هر یک از روزها تنظیم کند. برای این 

 کار بهتر است از جدول تنظیم برنامه هفتگی استفاده شود.

های زیر را به خاطر داشته پیش از تهیه جدول، توصیه

 باشید:

. تهیه فهرست و جدول برنامه، کافی نیست، بلکه باید به 1

 را به کار بندید.ای قوی، آن آن بیاندیشد و با اراده

. در برنامه روزانه خود، وقتی را به اموری اختصاص 2

انجامد و به زندگی شما دهید که به تجدید نیرو و نشاط می

بخشد، مانند تالوت قرآن، دعا، نیایش، رنگ و روح می

 های سودمند غیر درسی، تفریح کوتاه و....مطالعه کتاب

                                                 
 .657، ص2ها، ج. مطهري؛ مطهر انديشه1
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شرده نکنید و تنها به های خود را بیش از اندازه ف. برنامه3

دانید در مهلت تعیین شده، میتوان اموری بپردازید که می

 ها را انجام داد.آن

هایی مانند انتظار کشیدن برای سوار شدن به . از فرصت4

ها، بین راه، صف نانوایی و... اتوبوس،ساعات میان کالس

برای مطالعه کتاب و مجله، حفظ قرآن، حفظ اشعار و لغات 

 ستفاده کنید.و... ا

های ورزشی مناسب و تغذیه کافی، به تناسب . تمرین5

کند. برای این دو جسمانی و هوشیاری ذهنی شما کمک می

 نیز برنامه بگذارید.

. دستورهای درست را به خوبی بشناسید؛ زیرا هیچ یک 6

از موارد تباه کننده وقت، به اندازه دنباله روی از دستورهای 

 دهد.نمی اشتباه، وقت را هدر

اید و در کنید دستورها را درست در نیافتهاگر احساس می

 1اید، از معلمان خود کمک بگیرید.ریزی اشتباه کردهبرنامه

ساعت است  6زمان مفید باقی مانده بر اساس این برنامه، 

های زمانی زیر، برنامه که باید برای آن در هر یک از دوره

 خاصی در نظر گرفت:

 سی شنبه تا چهارشنبه. روزهای در1

 . روزهای پنج شنبه و جمعه2

                                                 
 .168. نظم و انضباط، ص1
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 ها(ها و مناسبت. روزهای درسی تعطیل )اعیاد و شهادت3

 ها. تابستان4

 1. تعطیالت محرم و صفر، ماه رمضان و ایام فاطمیه5

 2جدول برنامه تعطیالت رسمي

 مدت برنامه

 ساعت2 هاي فوق برنامهدرس

 ساعت5/1 ناسب به مقتضاي روزهاآشنايي با موضوع تعطيلي، مطالعه م

 ساعت5/2 هاي جمعي و جلسات،تعظيم شعايرشرکت در مراسم،برنامه

ساعت5/9 جمع کل

های جاری و مشخص و ثابت در جدول نوع دوم، برنامه

شود، مانند نماز و غذا و خواب و مانند در جدول درج نمی

د شوند، ماننآن، بلکه کارهایی که فعالیت طلبگی حساب می

مطالعه، کالس، مباحثه، پژوهش، خرید کتاب، تبلیغ و 

سخنرانی، دیدار با علما و دوستان طلبه، شرکت در مجالس 

سخنرانی و گفتمان و کارهای اداری مربوط به حوزه و... . 

دهی به این نوع از امور بهتر است جدولی برای سهولت نظم

پیش از بینید، طراحی کنید و را در پایین می چهآنهمانند 

بینی آغاز هر هفته، هر مقدار از این جدول را که قابل پیش

                                                 
 .18ريزي در راسراي تحصيل و زندگي طلبگي، ص. برنامه1

 . همان.2
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باشد، پر کنید و جاهای خالی را برای صبح هر روز باقی 

 گذارید.

لي 
اص

ار 
ک

 (1) 

لي
اص

ار 
ک

 (2) 

لي
اص

ار 
ک

 (3) 

عي
 فر

ار
ک

 (1) 

عي
 فر

ار
ک

 (2) 

غير
ار 

ک
 

قبه
متر

 

بي
زيا

ار
 

        شنبه

        شنبهيک

        دوشنبه

        شنبههس

        چهارشنبه

        شنبهپنج

       جمعه

 بزرگان و ارزش وقت

( نویسنده 1371: )م عالمه سید محسن امین جبل عاملی

از کثرت تعطیالت  «اعیان الشیعه»قدر بزرگ کتاب گران

حوزه نجف اظهار تاسف کرده و این موضوع را با کالمی 

چنین « ایام تعطیل»یعه با عنوان طنز آمیز در جلد دهم اعیان الش

 آورده است:

... و تعطل الدروس في شهر رمضان و اکثر شهری رجب 

و شعبان و ال تعطل في الصيف و من الشایع ان التحصيل 

بين تعطيلين غير مستحب و لهذا قال بعض الظرفاء لما 
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سئل عن کيفيه تحصيله: یوم انا في الحمام و یوم شيخي 

قي ضيق و یوم شيخي خلقه ضيق و في الحمام و یوم خل

یوم خميس و یوم جمعه و یوم تحصيل بين التعطيلين و تم 

 1االسبوع.

ایام رجب و  تری حوزه در ماه رمضان و بيشهادرس

شود. گردد، ولي در تابستان تعطيل نميشعبان تعطيل مي

فراگيری در ميان دو تعطيلي نيكو شمرده »شایع است که 

بعضي از دانایان در جواب  بدین سبب« نشده است!

پرسش از چگونگي تحصيلش گفته است: روزی من در 

حمام و روزی استادم در حمام است و روزی من خلقم 

تنگ است و روزی استادم خلقش تنگ است. یك روز 

شنبه است و یك روز جمعه و یك روز تحصيلي هم پنج

هم که در ميان دو تعطيلي است و به همين ترتيب، هفته 

 2شود.م ميتما

 برنامه ماهانه و فصل

 تنظیم جدول برنامه ماهانه

ریزی تهیه برنامه برای یک روز یا هفته،عبارت از برنامه

یابی به اهداف جزئی کوتاه مدتی است که نتیجه آن دست

                                                 
 .325ص ،10ج اعيان الشيعه، .1

 .247و246.گوهر وقت، صص2
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ریزی دراز های کلی باید برنامهاست. برای رسیدن به هدف

ر قالب یک های ماهانه و ساالنه خود را دمدت کرد. برنامه

 جدول )مانند جدول هفتگی( تنظیم کنید.

های در تنظیم این برنامه باید تاکید شما بر همان برنامه

های آینده را هفتگی باشد، ولی با این تفاوت که برنامه هفته

کنید، نه ابتدای هر هفته. تنظیم چنین هم اکنون تنظیم می

اشراف های خود کند تا بر برنامهجدولی به شما کمک می

کامل داشته باشید و کارهای کوتاه مدت و دراز مدت خود 

های مناسب جای دهید. با این کار، شما در را در موقعیت

حقیقت، اهداف یا هدف نهایی خود را به اهداف جزئی 

ها خواهید اید و روز به روز و هفته به هفته، بدانتقسیم کرده

هدف یا  یابی بههای کوچک، دسترسید. نتیجه این هدف

 های نهایی است.هدف

های شما در طول یک سال برای مثال، ممکن است هدف

 تحصیلی چنین باشد:

ای خوب و قبول شدن در پایه تحصیلی مورد نظر با نمره

 مطلوب؛

 خوانی و خط؛گذراندن یک دوره آموزش روضه

های درسی برای آمادگی در مطالعه یک دوره کتاب

 آزمون.

ها، جدولی تنظیم کنید ن به این هدفشما باید برای رسید

های روزانه هفتگی و ماهانه شما را در این مسیر که برنامه
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مشخص کند. در تنظیم این جدول، توجه داشته باشید که 

پذیر باشد و زمانی برای پیشامدها و برنامه باید انعطاف

حوادث غیر مترقبه در نظر گرفته شود. برای مثال، باید در نظر 

اشید که اگر یک مسافرت اجباری یا بیماری ناگهانی داشته ب

های شما آسیبی وارد نیاید و شما و... پیش آمد، به برنامه

بتوانید با تغییرهای جزئی، به اهداف مورد نظر خود دست 

 1یابید.

 برنامه تابستان

ها همراه با نوعی رهایی از فشار تر طلبهتابستان برای بیش

م و دوستان و فضای شهرستان ها و دوری از ارحاآزمون

رو، بسیاری بدون توجه به مدت زمانی که در است. از این

گذرد و بدون نگاه جامع به ابعاد مختلف این تابستان می

کنند فصل، یا به کلی آن را فصل تفریح و گردش حساب می

دهند و از تابستان خود هم یا آن را به سال تحصیلی پیوند می

کشند و در گرمای طاقت فرسای ر کار میمانند زمستان و بها

رسد هر دو کنند. به نظر میها را سپری میقم، تابستان

 هایی دارد.گیری اشتباهجهت

فعالیت در مراکز فرهنگی، مطالعات مورد نیاز، مرور 

های سال آینده کسب آمادگی برای درس های گذشته،درس

ه تر به ورزش و تفریح، از جملو اختصاص زمان بیش

                                                 
 ، )با تغيير(.85و80، صص1377ره توشه راهيان نور(،تابسران . نظم و انضباط )1
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تواند در روزهای تابستان برای هایی است که طلبه میبرنامه

 1بینی کند.خود پیش

 برنامه سفرها

)ره( عشق شدیدی به مطالعه و کتاب حاج شیخ عباس قمی

رفتند، هرگاه با علما به باغی در اطراف مشهد می داشت.

رسید، قلم و کاغذ و همین که کار صرف غذا به انجام می

یافت و مشغول کار ، و گوشه خلوتی میداشتکتاب بر می

این مکان خلوت حتی االمکان در کنار جوی آبی و  شد.می

زیر درختی و در مقابل سبزه زاری بود... در گوشه خلوت، 

نگریست و ای به جریان آب جو و مناظر اطراف میلحظه

رفت. سپس به مطالعه و نوشتن مدتی به فکر فرو می

همان سفر کوتاه علمی و تفریحی  پرداخت. بدین گونه درمی

نوشت. برخی از تألیفاتش یادگار کرد و مینیز مطالعه می

همین اوقات و لحظات و سفرهای کوتاه و طوالنی بوده 

 2«.است

 تألیف در سفر

 نویسد: در قسمتی از شرح حال خود می صاحب اعیان الشیعه

)سفر از جبل عامل به عراق و ایران که برای  این سفر

صورت  اعيان الشيعهيم و تكميل کتاب ارزشمند تنظ

گرفت( سفر ميمون و مبارکي بود و نزدیك به یازده ماه 

                                                 
 .19ريزي براي تحصيل و زتدگي طلبگي، ص. برنامه1

 .33و 32. نك: علي دواني، حاج شيخ عباس قمي؛ مرد تقوا و فضيلت، صص2
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طول کشيد. نيمي از آن در عراق و نيمي در ایران که در 

شدیم، از مطالعه و نوشتن طي این مدت هر کجا پياده مي

 1کردیم.سستي نمي

 برنامه ساالنه

هر شب قدر، امور  ریزی خدا ساالنه است و دربرنامه

خمس  2«فیهَا یفرَقُ کُلُّ اَمرٍ حَکیمٍ.»کند: بندگان را تقدیر می

و زکات سالی یک بار است و روزه و حج واجب هم که 

اند، یک ماه مشخص در سال برای ادا های بزرگیعبادت

ریزی خدا کردن آن تعیین شده است. بنابراین، هم برنامه

ها و تکالیف سالی از عبادتبار است و هم بسیاری سالی یک

یکبارند. حتی امتحان اصلی خدا نسبت به بندگان هم معموالً 

 فرماید: که میبار است، چنانسالی یک

عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ ثمَّ ال  یَرَوْنَ أَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ في کلّأَوَال 

 3یَتُوبُونَ وَ ال هُمْ یَذَّکرُونَ

آنان در هر سال، یك یا دو بار آزموده بينند که آیا نمي

 گيرند؟کنند و عبرت نميشوند، باز هم توبه نميمي

ها سالی حداقل تر انسانبر اساس این آیه کریمه، بیش

یک امتحان اساسی از سوی خدا دارند. بنابراین، در کنار 

                                                 
 247. گوهر وقت، ص1

 .4. دخان:2

 .126.توبه:3
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های جاری، روزانه و هفتگی و ماهانه باید توجه به برنامه

هم در نظر بگیریم و ببینیم در طول دوازده ماه  برنامه ساالنه را

توانیم و باید انجام دهیم. برای این کار بهتر چه کارهایی می

 است از جدول برنامه ساالنه کمک بگیریم.

 جدول برنامه ساالنه
هاي برنامه هاي سالماه

 اصلي

هاي برنامه

 فرعي

هاي برنامه

 فرعي تر

جمع 

هابرنامه

    فروردين

    هشتارديب

    خرداد

    تير

    مرداد

    شهريور

    مهر

    آبان

    آذر

    دي

    بهمن

    اسفند

    جمع کل

 تعطیالت ساالنه

درباره ارزش اوقات تعطیلی  آیت اهلل حسن زاده آملی

 گوید: چنین می

طلبه حواسش جمع باشد، وقت خودش را تلف نكند. 

قدری واند برای دو زبان یاد گرفتن آنبخواهد، درس بخ

تواند اگر بخواهد برد و به خوبي ميوقت نمي
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هایش را درس هایش را قيچي کند، زنگ تفریحتعطيلي

بينيد که زبان خارج قرار بدهد. در یك مدت کمي مي

گيرد. عمده همان وارد آن زبان شده، آشنا شده، یاد مي

جمع باشد و است که به عرض رساندم. باید حواسش 

 1عمرش را قدر بداند.

                                                 
 .28و 27، صص22. حوزه، ش1



 فصل چهارم:

 

 نرماهم تبليغي
 



 

 

 ريزي تبلیغيپیش نیازهاي برنامه

هایی داشته باشد که یک برنامه موفق تبلیغی باید ویژگی

 عبارتند از:

 هاشناخت مخاطبان و آداب و رسوم آن. 1

شناخت مخاطبان از نظر میزان تحصیالت، شغل، آداب و سنن 

ها صفت دیگر الزم ی سیاسی و اجتماعی و دههاو گرایش

توان محتوای کار تبلیغ را تنظیم است؛ زیرا بدین وسیله می

ها و تواند انگیزهکرد، در غیر این صورت، مبلّغ نمی

 1های مخاطبان را هدایت کند یا تغییر دهد.نگرش

 هدف يابي تبلیغي. 2

مشخص بودن، شفاف بودن و واقعی بودن اهداف تبلیغی 

ها را ریزی تبلیغی باید آنمسائلی است که مبلّغ پیش از برنامه

در نظر بگیرد. او باید دقیقاً مشخص کند که دنبال چیست و 

خواهد و در این مدت محدود تبلیغ از مخاطبان خود چه می
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ها را به کدام جهت حرکت دهد و چه میزان خواهد آنمی

 ها بگذارد.تأثیر علمی و معنوی برآن

 ک و شناخت محیط تبلیغدر. 3

های شناخت محیط تبلیغ از سوی مبلّغ و توجه او به واقعیت

تواند طبیعت آن اهمیت دارد؛ زیرا مبلّغ در پرتو آن می

ها، مراکز ها، خطوط فکری آنساکنان آن منطقه، گرایش

های حاکم، ها، قوانین نظمهای قدرت، کاستینفوذ و کانون

های انسانی و ـ تربیتی، سرمایه های تبلیغیمیزان نیازمندی

مادی و مانند آن را بشناسد. مبلّغ در پرتو این شناخت، 

هایی را که برای اقدام تبلیغی در آن منطقه باید بردارد گام

 1شناسد.می

 توان چنین برشمرد:مراحل شناخت محیط تبلیغی را می

ها، رادیو، ها، روزنامهای به وسیله کتابشناخت رسانه

 یون و اینترنت.تلویز

 شناخت جغرافیایی

 آمارجمعیتی محیط

 های نژادی و زبانیطیف

 های بزرگطایفه

 های تاریخی شخصیت

 های مهم و اثرگذار کنونیشخصیت
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 روحانیان و علمای محیط

تعداد مراکز مهم فرهنگی )مسجد، حوزه علمیه، دانشگاه 

 و...(

 مسئوالن فعلی.

 . امکانات و ابزارهاي موجود4

غ در کنار بررسی موارد یاد شده باید شرایط موجود را مبلّ

نیز بسنجد و ببیند امکانات و ابزارهایی را که او را در تبلیغ 

رساند، کدام است و آیا این امکانات با اهداف و بر یاری می

 هایش تناسب دارد یا نه؟نامه

ریزی تبلیغی باید رعایت کرد، هایی که هنگام برنامهنکته

 است:بدین شرح 

 .اهداف سازمانی)کلی و مرحله ای(

 .نیازهای منطقه یا استفاده کنندگان خدمات تبلیغی

ها و های عملی به دست آمده در خالل فعالیتتجربه

های پیشین سازمان و بازدیدهای میدانی و آگاهی از طرح

 .های فعال در منطقههای دیگر مؤسسهتجربه

 1.یموانع و مشکالت مادی و محیطی و انسان

 ريزي تبلیغيهاي برنامهمعیارها و رهنمود

 های زیر صورت پذیرد:ریزی باید بر اساس رهنمودبرنامه
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 بندی به روش سلف صالح و دعوت به سوی آنپای

بندی علمی، عملی و تبلیغی های تبلیغ، پاییکی از بایسته

مبلّغ به روش سلف صالح و تالش برای آشکار ساختن این 

 بندی است.پای

 های حزبی و گروهیپرهیز از تعصب

ی آن بر اقدامات  پرهیز از تعصب و جلوگیری از سیطره

اجرایی تبلیغی، کار مهمی است و باید مردم را به ضوابط و 

 1ها.رهنمودهای شرعی صحیح پیوند زد، نه به افراد و گروه

 شرايط برنامه موفق تبلیغي

 قابلیت اجرايي

نه و قابل اجرا در محیط تبلیغی برنامه تبلیغی باید واقع بینا

ای که درباره تبلیغ اهل بیت در مناطق باشد.برای مثال، برنامه

توان اجرا کرد، هرگز در مناطق اهل تسنن قابل شیعه نشین می

چنین برای یک مبلّغ عادی، اجرای چهار منبر اجرا نیست. هم

کالس و سه وعده نماز جماعت در یک روز با کیفیت  و دو

 ط الزم، توان فرسا و در اصل، ناشدنی است.و شرای

 انمبلّغهماهنگي با ديگر 

ان دیگر در همان مبلّغها و کارهایی که باید از برنامه مبلّغ

باشد و خود را با  محیط تبلیغی مشغول انجام آن هستند، آگاه
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ها هماهنگ کند. به برای مثال، اگر مسئله مهمی در محیط آن

باید در منبر به آن اشاره شود، بهتر تبلیغی روی داده است که 

ان مطرح شود و بخشی که مبلّغای با حضور است در جلسه

رسند، به عنوان مطالب قابل عرضه برای همه به توافق می

قبلی،  مبلّغطرح مسائل تکراری  چنینهمعموم مطرح شود. 

ی که امسال برای تبلیغ به جایی اعزام شده است، مبلّغبرای 

آقایان »گفت: کند. فرماندهی میرا کم میتبلیغ  تأثیر

ایام »کنند و شروع می« وضو»و « تیمم»و « غسل»روحانیون از 

روند و روحانی بعدی همان مسائل را به سر آمده می« تبلیغی

 1«.کندتکرار می

 يابيقابلیت ارزش

ای تنظیم ریزی تبلیغی باید آن را به گونههنگام برنامه مبلّغ

ن تبلیغ و در طول آن قابل ارزیابی باشد. برای کند که در پایا

های تبلیغی خود را در فهرستی قرار این کار بهتر است برنامه

ها و نوع مخاطبان آن را روشن کند. دهد و زمان و مکان آن

ان قبلی را نیز باید مشخص کند و مقدار مبلّغهای فعالیت

ه دارد، به مطالعه الزم برای هر برنامه و هدفی را که از برنام

آن، مشخص سازد. آن گاه در پایان هر  تأثیرهمراه درصد 

ها مراجعه کند و به کار خود نمره بدهد برنامه به جدول برنامه
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توان از جدول و آن را آسیب شناسی کند. برای این کار می

 زیر استفاده کرد:
فهرست 

 هابرنامه

هدف و  مخاطب مکان زمان

 تأثيردرصد 

کارهاي 

 قبلي

ن ميزا

 مطالعه

 سخنراني

 مسجد

      

تدريس براي 

 دانش آموزان

      

روضه و ذکر 

مصيب براي 

 خواهران

      

       عيادت بيمار

       جلسه قرآن

سپاه 

 پاسداران

      

حوزه علميه 

 و طالب

      

       و.....

 آغاز كردن از واحدهاي كوچک تر

اسالم کامالً  روش در ابالغ رسالت پیامبر گرامیاین

شد خانواده و عشیره مشهود است. آن حضرت، نخست مامور 

خویش را انذار کند. سپس نوبت به مردم قبیله خود رسید و 

رسالت  )ع(منطقه حجاز. در نهایت، رسول اکرم گاهآن

 فرماید.جهانی خویش را اعالم می

 تبلیغ گام به گام

به شیوه رسول گرامی اسالم در ابالغ برخی احکام 

صورت تدریجی و گام به گام بود برای مثال،حکم حرمت 

شراب ـ که بیان یک باره آن برای تازه مسلمانانی که سخت 
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نمود، گام به گام بیان شد. ـ دشوار می به آن خو کرده بودند

های شراب سخن گفته شد و پس از ابتدا در آیاتی، از زیان

در »که  مدتی در برخی دیگر از آیات، این حکم نازل شد

سرانجام، حکم حرمت شراب بیان « حال مستی، نماز نخوانید.

 شد.

حرمت ربا نیز نخست در سوره روم به صورت اندرز 

اخالقی مورد اشاره قرار گرفت. سپس در سوره بقره و آل 

 عمران و نساء به آن پرداخته شد و حرمتش بیان شد.

 ای است که با طبیعت انسانتدریجی بودن تبلیغ، شیوه

سو با فطرت مردمان تبلیغ  سازگاری دارد و رسوالن الهی، هم

های هدایت و ها را گام به گام به سر چشمهکنند و انسانمی

 1سازند.نور رهنمون می

 هاي درست تبلیغبه كارگیري شیوه

های تبلیغی خود، ان دینی در فعالیتمبلّغهنوز بسیاری از 

و تالش تبلیغی را در گیرند تنها از روش سنتی منبر بهره می

ی از قبل طراحی قالب یک نهاد و سازمان یا بر اساس برنامه

 2اند.شده تجربه نکرده

دهد که مردم را خداوند متعال به رسول امینش دستور می

به راه پروردگار فرا « جدل نیکو»، «موعظه»، «حکمت»با 
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تبلیغ های باید با آگاهی از شرایط و شیوه مبلّغ، بنابراینخواند. 

های گوناگون افراد با و رعایت عناصر زمان و مکان و ویژگی

امر به معروف و نهی از »، «دعوت به حق»، «انذار»، «تبشیر»

،... با زبان علم و عمل، رسالتش را به مردم ابالغ کند. «منکر

تبلیغ اگر تنها با گفتار باشد و با کردار همراه نشود، از گوش 

در روایات آمده  ل نخواهد نشست.فراتر نخواهد رفت و به د

 1«.مردم را با غیر زبان به کارهای نیک فراخوانید» است که:

ی هاهای تبلیغی مانند: تابستان یا ماهانی که تنها در فرصتمبلّغ

توانند پردازند، میمحرم، صفر و رمضان به فعالیت تبلیغی می

ریزی برنامهها، برای این ایام و تجربه هابا تکیه بر این دیدگاه

 کنند.

 2مند برنامهمديريت قدرت

روال برنامه را در اختیار خود نگیرد یا توان  مبلّغاگر 

ها را به خوبی نداشته باشد، هر قدر هم که هدایت برنامه

محتوای سخنان او قوی باشد، باز تأثیر کمی خواهد داشت؛ 

ریزی و های اصلی که در برنامهچون در چنین وضعیتی، زمینه

، باید مبلّغشود. آید، حذف میدیریت اجرایی به دست میم

ها و وقت برنامه دخالت در چگونگی برنامه و میزان ساعت

کند. برای مثال، اگر وی را برای سخنرانی دعوت کردند، 

نباید قبول کند؛ زیرا  مبلّغولی آخرین برنامه را به او سپردند، 
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گذاری مثبت خستگی شنوندگان و عوامل دیگر مانع از اثر

ها، شود. هم چنین گاهی ممکن است در کنار برنامهسخن می

گنجانده باشند. در چنین  مبلّغای نامتناسب با شأن برنامه

 1باید پیشنهاد تغییر آن را بدهد. مبلّغشرایطی، 
 ايكاهش سخنراني تک جلسه

جا که تأثیر سخنرانی به دوام و چندین جلسه بودن از آن

های موفق از سخنرانی مبلّغشود، ظاهر میاست و به تدریج 

 2کند.استفاده  ترای باید کمتک جلسه
 ريزي تبلیغيبندي برنامهدسته

به طور کلی، دو نوع برنامه برای تبلیغ قابل تصور است: 

رو، برای هر برنامه باید برنامه فردی و برنامه جمعی. از این

 ریزی جداگانه صورت گیرد.برنامه
 ريزي فردي. برنامه1

ریزی فردی برای تبلیغ، طراحی سازوکار مقصود از برنامه

ارتباط با یک فرد مشخص برای هدایت و تربیت او در مسیر 

دین است. برای این کار باید برای فرد مورد نظر پرونده 

این پرونده، برنامه  بر اساستبلیغی به شکل زیر تشکیل داد و 

 د.تربیت فردی را گام به گام دنبال کر
 محل تولد    نام و نام خانوادگي             نام پدر          سال تولد   شناسه مخاطب

 وضعيت موجود

 

 

 ابعاد مثبت
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 ابعاد منفي

 

 

 برنامه كنوني

 

 

 برنامه كنوني يابيارزش

 

 

  برنامه بعدي

 يابي دومبندي و ارزشجمع

 ريزي جمعيبرنامه .2

عی برای تبلیغ، ارتباط همزمان با ریزی جممقصود از برنامه

به صورت  ترتعداد زیادی از مخاطبان است. این ارتباط بیش

کالس یا سخنرانی یا جلسه پرسش و پاسخ و گاهی مسابقه 

جا که سخنرانی، جامع بین این ارتباطات دهد. از آنرخ می

 کنیم.ریزی سخنرانی را ذکر میاست، برنامه

 ريزي سخنرانيبرنامه

ارایه سخنرانی جامع و متناسب با مخاطب و وزین برای 

هم چنانکه برای تدریس  ،باید طرح سخنرانی داشته باشیم

مناسب باید طرح درس تهیه کنیم. برای تهیه طرح سخنرانی 

 هایی به شکل زیر استفاده کنیم.بهتر است از برگ
 سير بحث بنديزمان هاي سخنرانيعنوان

 

   خطبه

   مقدمه

   موضوع

   آيات
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   روايات

   هاحکايات و داستان

 اشعار

 هاو نقل قول

 

مقصود از طرح سخنرانی، آوردن تمام مطالب بر  توضیح:

ها یا تیتر مطالب بر ای از آنروی صفحه نیست، بلکه خالصه

آید و زمان هر مطلب به همراه سیر بحث و روی کاغذ می

 ود.شچگونگی پیوند دادن مطالب به هم بیان می

 هاي ايام تبلیغفوق برنامه

طالب محترمی که از آمادگی علمی و عملی 

توانند به نقاط و شهرهایی ها میبرخوردارند، در این روز

بروند که نیازمند به فراگیری علوم الهی و اسالمی هستند. 

های زیر را پیش بینی توانند برنامههای نخست میطالب پایه

 کنند:

 ـ تحصیل متون دیگر

 مطالعات مورد نیاز ـ

 ـ ارتباط با استادان

 1ـ شرکت در مراسم معنوی، عزاداری و...
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 فصل پنجم:

 

 رزييارزيابي نرماهم و نرماهم
 





 

 

 

 اهمیت ارزيابي

این باره از  ارزیابی از جمله صفات مؤمن است و در

 :است نقل شده که فرموده )ص(رسول اکرم

سِبَ نَفسَهُ اَشَدَّ مِن مُحاسَبَهِ ال یكونُ العَبدُ مُؤمِناً حَتّي یحا

 1الشَّریكِ شَریكَهُ و السَّيد عَبدَه.

شود مگر اینكه نفس خود بنده )انسان( مؤمن حساب نمي

را چنان محاسبه کند که گویي شریك از شریك خود 

 کشد و موال از بنده خود.حساب مي

درباره روز قیامت که روز ارزیابی بزرگ همه  چنینهم

 نقل شده است: )ص(است، از پیامبر اکرم هاانسان

أَنَّهُ یُفْتَحُ لِلْعَبْدِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَي کُلِّ یَوْمٍ مِنْ أَیَّامِ عُمُرِهِ 

أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ خِزَانَةً عَدَدَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَخِزَانَةٌ 

نَالُهُ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهَا مِنَ یَجِدُهَا مَمْلُوءَةً نُوراً وَ سُرُوراً فَيَ

الْفَرَحِ وَ السُّرُورِ مَا لَوْ وُزِّعَ عَلَي أَهْلِ النَّارِ لَأَدْهَشَهُمْ عَنِ 

الْإِحْسَاسِ بِأَلَمِ النَّارِ وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي أَطَاعَ فِيهَا رَبَّهُ ثُمَّ 

ةً مُنْتِنَةً مُفْزِعَةً فَيَنَالُهُ عِنْدَ یُفْتَحُ لَهُ خِزَانَةٌ أُخْرَی فَيَرَاهَا مُظْلِمَ
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مُشَاهَدَتِهَا مِنَ الْفَزَعِ وَ الْجَزَعِ مَا لَوْ قُسِمَ عَلَي أَهْلِ الْجَنَّةِ 

لَنُغِّصَ عَلَيْهِمْ نَعِيمُهَا وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي عَصَي فِيهَا رَبَّهُ ثُمَّ 

فَارِغَةً لَيْسَ فِيهَا مَا یَسُرُّهُ وَ لَا یُفْتَحُ لَهُ خِزَانَةٌ أُخْرَی فَيَرَاهَا 

ءٍ مَا یَسُوؤُهُ وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي نَامَ فِيهَا أَوِ اشْتَغَلَ فِيهَا بِشَيْ

مِنْ مُبَاحَاتِ الدُّنْيَا فَيَنَالُهُ مِنَ الْغَبْنِ وَ الْأَسَفِ عَلَي فَوَاتِهَا 

أَهَا حَسَنَاتٍ مَا لَا یُوصَفُ وَ حَيْثُ کَانَ مُتَمَكِّناً مِنْ أَنْ یَمْلَ

 1.مِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَي ذلِكَ یَوْمُ التَّغابُنِ

در روز رستاخیز، در برای هر روز از روزهای عمر هر 

ای، بیست و چهار گنجینه باز خواهد شد. به تعداد بنده

ای را پر از نور و شادمانی روز، گنجینههای شبانهساعت

از مشاهده آن چنان شادمان شود که اگر  گاهآنیابد می

شادمانی که به او رسیده است، بر دوزخیان پخش شود، 

ها را به حیرت افکند که درد آتش را حس نکنند. آن چنانآن

این گنجینه همان ساعتی است که بنده، پروردگارش را 

گنجینه دیگری برایش باز شود که  گاهآناطاعت کرده است. 

ریک، بد بوی و ترسناک بیند. از دیدن آن به آن را بسی تا

قدری ترس و ناشکیبایی بدو رسد که اگر آن را بر بهشتیان 

آسایی و ها را منغص کند و نعمت و تنتقسیم کنند، عیش آن

شان را تیره کند. آن ساعتی است که بنده، فراخی

پروردگارش را نافرمانی کرده است. سپس گنجینه دیگری بر 

                                                 
 .262، ص7. همان، ج1
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اهد شد که آن را تهی بیند؛ یعنی نه چیزی در وی گشوده خو

آن یابد که شادمانش کند و نه چیزی که او را آزرده خاطر 

سازد و موجب بدحالی و پریشانی وی گردد. آن ساعتی است 

که خوابیده یا به کاری مباح و روا از مباحات و کارهای 

جهت زیان حالل و جایز دنیایی مشغول شده است که بدین

و مغبون شود و بر فوت و از دست دادن آن ساعت بدو رسد 

دریغ و افسوس خورد؛ چه این که توانایی و مکنت داشته 

که  چنانآناست که آن را پر از حسنات و کارهای نیک کند 

در وصف نگنجد و به همین سبب است گفته خدای تعالی: 

 1آن روز، روز مغبونی است.

 هاي ارزيابيروش

توان بهره شود، از چند شیوه میجام میهایی که اندر ارزیابی

 گرفت:

 2های فردی.. ارزیابی مبتنی بر ویژگی1

 4شود.که نتیجه کار ارزیابی می 3. ارزیابی مبتنی بر نتیجه2

. ارزیابی مبتنی بر برنامه که مقدار و کیفیت اجرای 3

 برنامه مورد توجه است.

                                                 
 .101 و 100 . گوهر وقت، صص1

2.Trait Based. 

3.Result Oriented. 

. حميد زارع، فرهنگ مديريت، معيارها و اصول ارزيابي عملکرد در مرون ديني، 4

 .145ص 
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د ارزیابی جامع که در آن، همه موارد یاد شده مور. 4

 توجه است.

 اصول حاكم بر ارزيابي

 . واقع گرايي و حق مداري1

معیاری که اعمال با آن  1،«وَالوزنُ یومئِذٍ الحَقّ»بر اساس 

شود، حق است و به میزانی که عمل بر پایه حق سنجیده می

 باشد، ارزش دارد.

 . قصد اصالح و بهبود2

هدف از ارزیابی باید این باشد که فرد از نقاط ضعف و 

قوت خود با خبر شود و در پی اصالح نقاط ضعف و 

 شکوفایی نقاط قوت خود بر آید.

 . اصل عدالت و انصاف3

عدل؛ یعنی وضع هر امری در جایگاه خودش و در 

ریزی به این معنی است که هر برنامه با توجه به اهمیتی برنامه

 که در تأمین اهداف دارد، در جایگاه خاص خود قرار گیرد.

 نعطاف. اصل ا4

ای باشد که راه توبه و ساختار ارزیابی باید به گونه

بازگشت را برای فردی که عملکرد ضعیفی داشته است، 

                                                 
 .8. اعراف: 1
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که سنت خداوند در برخورد با انسان نیز فراهم کند، چنان

 گونه است:این

وَ الَّذِینَ عَمِلُوا السيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَ ءَامَنُوا إِنَّ 

 1 .ك مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌرَبَّ

گاه توبه  [ کساني که مرتكب گناهان شدند، آنو]لي

پروردگار تو پس از آن  همانکردند و ایمان آوردند، 

 آمرزنده مهربان خواهد بود.

 اصل استمرار:. 5

 شودکه تکرار خطا موجب عادت کردن فرد می جاازآن

 فرآیندباید ارزیابی  مشکل است، نتیجه، ترک آن بسیار و در

جلوگیری  هاها و لغزشمستمری باشد تا بتوان از تکرار اشتباه

 2کرد.

 فرماید:می )ع(امام کاظم

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِي کُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ عَمِلَ حَسَناً 

 3.نْهُ وَ تَابَ إِلَيْهِاسْتَزَادَ اللَّهَ وَ إِنْ عَمِلَ سَيِّئاً اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِ

 آید.به دست مي« في کل یوم»استمرار از عبارت 

 

                                                 
 .153. اعراف: 1

ريت، معيارها و اصول ارزيتابي عملکترد در مرتون دينتي، صتص      . فرهنگ مدي2

 .، )با تغيير(150و149

 .453، ص2. الکافي، ج3
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 مراحل ارزيابي

 مرحله یکم: ارزیابی اهداف تعیین شده

 ها ها و اولویتمرحله دوم: ارزیابی کار

 بندی کارهامرحله سوم: ارزیابی زمان

 هامرحله چهارم: ارزیابی کیفیت اجرای برنامه

، مبلّغ هر روزه ـ در پایان کار ـ باید با توجه به این مراحل

دقایقی را صرف نوشتن کارهایی کند که انجام داده است. 

ها را با برنامه بسنجد. کارهای خود را بر میزان مطابقت آن

های کار مطلوب و تعادل ها، ساعتمبنای اهداف، اولویت

ها و نیازها ارزیابی کند. تصمیم بگیرد که میان خواسته

تر به برنامه نزدیک ا و کارهای خود را هر چه بیشهفعالیت

یابی به اهداف برنامه را برای کارهای بهتر دستسازد. راه

های خود را در انجام کارها خود مشخص کند. نیت و انگیزه

 1ها بکوشد.ها و انگیزهببیند و در خدایی کردن نیت

 های زیر صادقانهتواند به پرسشدر این نوشته روزانه می

 پاسخ دهد:

هایی را بیرون از برنامه انجام داده است؟ . چه فعالیت1

 چرا؟

هایی را درست و بر اساس برنامه انجام نداده . چه فعالیت2

 است؟ چیست؟

                                                 
 . راه کارهاي تقويت انگيزه طلبگي، دبيرخانه شوراي تهذيب و اخالق.1
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. چه آفات، حوادث و اموری، او را از اجرای برنامه باز 3

 داشته است؟

ها درست بوده اش در زمان سنجی فعالیت. آیا پیش بینی4

 است؟

. چه عوامل درونی و یا بیرونی، در کارش وقفه پدید 5

 آورده است؟

در صورت موفقیت نسبی در اجرای برنامه، خدا را شکر 

کند و برای ادامه بهتر کار از او مدد بخواهد و خود را تشویق 

کند. در صورت ناکامی و انحراف از برنامه نیز علل درونی و 

خود، اقدام مناسبی در برونی را جست وجو کند، و برای تنبیه 

گاه عوامل اتالف وقت را شناسایی کند و برای نظر بگیرد، آن

 1ها تصمیم جدی بگیرد.مبارزه با آن

 آسیب شناسي اجراي برنامه

ها و موانعی در راه اجرای برنامه همواره با آسیب مبلّغ

ها دقت کند و ست که در هر ارزیابی باید به آنروروبه

ها را کاهش دهد.برای این کار رصد آنهمواره بکوشد از د

باید در هر ارزیابی به عوامل از بین رفتن وقت در برنامه خود 

 توجه شود.

 شناخت عوامل ازبین رفتن زمان

 . مشکالت و موانع1

ای که باید در خودشناسی مورد توجه قرار سومین مسئله

بگیرد، این است که ببینیم هم اکنون چه موانع و مشکالتی 

                                                 
 .16و  15. مديريت زمان، صص1
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های صحیح ما را گرفته است. ما رسیدن به نیازها و عالقهجلو 

دهیم انجام می «دوی با مانع»ها معموالً در زندگی خود انسان

کنیم، موانع و مشکالتی به و در تمامی کارهایی که آغاز می

انجامد. ها میآید که به تعطیل یا کند شدن برنامهوجود می

فرا روی خود را در ترین مشکالت و موانعی فرد باید مهم

 فهرستی جداگانه مشخص کند.
هاي احتمالي اجراي صحیح برنامه و عوامل اتالف . آفات2

 وقت

های فردی ما نهفته ریشه اصلی اتالف وقت در خصلت

است که غفلت از ارزش عمر و زمان و پرداختن به امور غیر 

توان دو عامل اصلی به شمار آورد. حضرت رسول مهم را می

 فرماید:به اباذر می ()صاکرم

یَا أَبَا ذَرٍّ کُنْ عَلَي عُمُرِکَ أَشَحَّ مِنْكَ عَلَي دِرْهَمِكَ وَ 

 1.دِینَارِک

های اتالف وقت و علل صرف بيهوده عمر ، آفاتبنابراین

 2ها کوشيد.را باید شناسایي کرد و برای رهایي از آن

 الف( علل فردی و درونی اتالف وقت

 صلگییک ـ تنبلی و بی حو

 دوـ بی فکری و عمل زدگی

 سه ـ تسویف و اهمال کاری

 زدگیچهار ـ شتاب

                                                 
 .78،ص74. بحاراالنوار، ج1

 .17. مديريت زمان،ص2
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 پنج ـ سخت کوشی فرساینده

 شش ـ رفاه زدگی آالینده

 هفت ـ وادادگی به علت انحراف و بی عالقگی

های غیر الزم در کار هشت ـ کنجکاوی و دخالت

 دیگران

 های ذهنیها و مشغولیتدغدغه نه ـ

 سست تصمیمیده ـ بی ارادگی و 

 یازده ـ خستگی و دل زدگی

 دوازده ـ پر حرفی و بیهوده گویی و بیکاری

 های خویشسیزده ـ ناآشنایی و بی اعتمادی به توانایی

 1چهارده ـ اضطراب و نگرانی و فشارهای روحی و روانی

 ب( علل برونی اتالف وقت

 های نارواهای بی جا و رو در بایستییک ـ تعارف

 ی بیش از اندازه با دوستان و آشنایانوگو دو ـ گفت

 های نابهنگام و گفت و گوهای تلفنیسه ـ مراجعه

 ها و تعطیالتچهار ـ مسافرت

 پنج ـ حوادث و اتالف وقت

بینی ناشده هستند و در صورت تر حوادث پیشبیش

توانند برنامه روزانه فرد را به هم بزنند. برای مثال، ضرورت می

ا مراسم ازدواج یکی از دوستان، یکی فوت یکی از بستگان ی

                                                 
 .18. همان، ص 1



 ریزیهای برنامهمهارت ................................................................................122

دو روز در برنامه تغییرهایی ایجاد خواهد کرد، ولی باید به 

سرعت به برنامه بازگشت و از اتالف وقت بیش از اندازه و 

به هم ریختگی برنامه جلوگیری کرد. توصیف مدیریت زمان 

آسان است و میدانی گسترده دارد، ولی عمل به اصول آن و 

ا و رفتار بر این اساس، راهی باریک و پر خطر هدایت کاره

 1طلبد.است که همتی واال می

 

                                                 
 .19. همان، ص1
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